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Abstract
Managers to become effective and successful in position must adapt to their job
in terms of personality characteristics. For this purpose, the data of 165 firms listed
in Tehran Stock Exchange for the period of 2007 to 2017 were extracted, the
method to test the hypothesis was a multiple regression model and has been used a
combined data model and data mining methods including neural network algorithm
and decision tree. The research findings show that based on neural networks only
myopia and management stability there is a significant effect on stock price crash
and effect of other characteristics was not significant. The biggest effect on stock
price crash based on stock negative skewness criteria was respectively related to the
variables of financial leverage, the ratio of market value to book value and
competition in the product market and based on volatility of stock returns criteria
was related to financial leverage, return on assets and risk of return on equity. Also
based on decision tree management myopia only had a significant effect on stock
price crash. Based on negative skewness of stocks; stock return risk variables,
management myopia and the ratio of market value to book value are respectively the
biggest effect and based on volatility of stock returns criteria, the variables of stock
return risk, return on assets and market value to book value ratio respectively have
the most impact. Further on suggested would be considered the effect of manager’s
personality characteristics on decision making of capital market stakeholders and by
enactment applicable laws, consider the merit of appointing managers.
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چکیده
مدیران برای آن که بتوانند در سمت خود کارا و موفق باشند ،باید از نظر ویژگیهای شخصیتی با شغل خود
انطباق داشته باشند .به منظور بررسی موضوع مطالعه ،اطالعات مالی  96۱شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برای
دوره زمانی  9386تا  ،9306از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از الگوی دادههای ترکیبی و از روشهای دادهکاوی
شامل الگوریتم شبکههای عصبی و درخت تصمیم استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که براساس شبکههای
عصبی صرفاً کوتهبینی و ثبات مدیریت تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام داشتهاند .بیشترین تأثیرگذاری بر ریزش
قیمت سهام براساس معیار چولگی منفی سهام مربوط به متغیرهای اهرم مالی ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و
رقابت در بازار محصوالت بوده و برمبنای معیار نوسان بازده سهام مربوط به اهرم مالی ،نرخ بازده داراییها و ریسک
بازده سهام است .براساس چولگی منفی سهام؛ متغیرهای ریسک بازده سهام ،کوتهبینی مدیریت و نسبت ارزش بازار
به ارزش دفتری دارای بیشترین تأثیرگذاری بوده و براساس معیار نوسان بازده سهام؛ متغیرهای ریسک بازده سهام،
نرخ بازده داراییها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیشترین تأثیرگذاری را داشتهاند.
كلیدواژهها :ویژگیهای مدیریت ،ریسک ریزش قیمت سهام ،مالی رفتاری ،سوگیری.
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مقدمه
مدیریت یکی از مؤثرترین عوامل توسعه کشورهاست و توسعه جامعه به مدیریت کارآمد
نهادها ،شرکتها و سازمانهای آن وابسته است .مدیران برای آنکه بتوانند در سمت خود کارا و
موفق باشند ،باید از نظر ویژگیهای شخصیتی با شغل خود انطباق داشته باشند .یکی از
سازمانهایی که شخصیت و تصمیمات مدیریت در آن از اهمیت باالیی برخوردار است ،سازمان
بورس اوراق بهادار است که به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه در گردآوری نقدینگی راکد و
هدایت منابع پساندازی سرگردان به سوی مصارف سرمایهگذاری ،فعالیتهای اقتصادی مولد و
پیشرفت کشور دارای اهمیت حیاتی است .مدیریت و سازماندهی این شرکتها بر عهده مدیرانی
است که وظیفه اجرای سیاستهای اصلی ،نظارت ،کنترل و مسئولیت پاسخگویی در قبال
راهبردهای اتخاذ شده را بر عهده دارند .از طرفی موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام و به
خصوص ریزش قیمت سهام ،همواره مورد توجه تحلیلگران بازار سرمایه ،سرمایهگذاران و
ادارهکنندگان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است .در بحث تغییرات قیمت سهام ،ویژگیهای
مدیریت شرکت به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر جهش یا سقوط قیمت و بازده سهام در نظر
گرفته میشود.
از طرفی ریزش قیمت سهام پدیدهای است که در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید منفی
و ناگهانی میشود .یکی از دالیل ریزش قیمت سهام ،مدیریت شرکت است که به دلیل انگیزههای
منافع شخصی یا اهداف سازمانی اقدام به بیشنمایی عملکرد شرکت از طریق به تعویق انداختن
در انتشار اخبار بد و تسریع در انتشار اخبار خوب مینماید که این امر ایجاد حباب در قیمت
سهام شرکت را در پی دارد .بنابراین این سؤال مطرح میشود که تأثیرگذارترین ویژگی شخصیتی
مدیریتِ شرکتهای بورسی ،کدام ویژگی است؟
كوتهبینی مدیریت :1کوتهبینی مدیران ،نگرش محدود و سطحی به قابلیتهای سازمان و
راهکارهایی که میتواند موجب بروز خطاهای عمده در قضاوت توسط مدیران اجرایی شود را
1. Management Myopia
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نشان میدهد .تخریب و از بین رفتن ارزش شرکت پیامد مورد انتظاری است که با متوسط پایین
رشد درآمد و سوددهی همراه است .چینتراکارن و همکاران ( )2096نشان دادند که استفاده از
ساز و کار حاکمیت شرکتی قوی در هیأت مدیره شرکت با کاهش احتمال اخراج مدیران اجرایی
همراه خواهد بود .لذا این مدیران برای سرمایهگذاریهای بلندمدت و اجرای پروژههای تحقیق و
توسعه از انگیزه بیشتری برخوردارند که این امر منجر به کاهش سوگیری کوتهبینی مدیریتی
میشود .کانگ و ظهیر ( )2098نیز بیان میدارند که انگیزههای فرصتطلبانه مدیرعامل میتواند
منجر به افزایش رفتارهای کوتهبینانه شود که وجود اعضای غیرموظف 9هیأت مدیره درکاهش این
سوگیری مؤثر خواهد بود ،زیرا آنها از انگیزهای قوی برای نظارت بر قیمت سهام برخوردارند و
افزایش ارزش بنیادی در بلندمدت را به افزایش عایدات فعلی ترجیح میدهند .در داخل کشور نیز
دلشاد و صادقی شریف )930۱( 2معتقدند که وجود یا عدم وجود سهامداران نهادی در میان
سهامداران ،تأثیر معنیداری بر رابطه بین بازده غیر عادی و کوتهبینی مدیران نداشته و نتوانسته
تأثیری معناداری بر واکنش بازار سرمایه به کوتهبینی مدیران داشته باشد .همچنین بازار سرمایه
واکنش معناداری به کوتهبینی مدیران نشان نداده و کوتهبینی تأثیری معنادار و منفی بر بازده غیر
عادی نداشته است .عالوه بر این؛ تأثیر مثبت و معنادار کوتهبینی مدیران بر عملکرد مالی آتی 99۱
شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی  938۱الی  ،9303گزارش شده است
(تهرانی و دلشاد.)930۱ ،3
خوشبینی مدیریت :4در خوشبینی مدیریت ،مدیران تواناییهای خود را بیشتر و
ریسک ها را کمتر از حد و بازدهی را بیشتر از حد معمول تخمین میزنند .مدیران خوشبین با
سرعت بخشیدن به شناسایی درآمدها و تأخیر در شناسایی زیانها ،اقدام به برآورد بیش از حد
بازده و جریانات نقد آتی حاصل از پروژهها مینمایند و محافظهکاری کمتری را برای شرکت به
ارمغان میآورند .وودنبرگ )209۱( ۱نشان میدهد که بین خوشبینی مدیریت و ریزش قیمت
1. Non-Executive Directors
)2. Delshad and Sadeghi Sharif (2018
)3. Tehrani and Delshad (2018
4. Management Optimism
5. Woudenberg
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سهام شرکتهای ایاالت متحده آمریکا ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و خوشبینی به
افزایش ریسک ریزش قیمت سهام منجر میشود .عالوه بر این؛ صنایع تولیدی ،تجهیزات تجاری
و بهداشتی نسبت به سایر صنایع نسبت به سوگیری خوشبینی حساستر بودهاند بهطوری که
ساختار مدیریت صنایع تجهیزات تجاری و بهداشتی ،بیشتر متشکل از مدیران خوشبین بوده و
صنایع تولیدی دارای کمترین سطح از خوشبینی مدیریت بودهاند .هی ،چن و هو )2090( 9با
استفاده از یافتههای شرکتهای پذیرفته شده در بورس شانگهای چین و شنژن در سالهای 2090
ـ  ،209۱نشان دادند که خوشبینی مدیران منجر به افزایش تأمین مالی از محل منابع داخلی شرکت
میشود که این امر منجر به بیش سرمایهگذاری و افزایش کارایی سرمایهگذاریها میگردد.
همچنین تأمین مالی از محل منابع داخلی و سرمایهگذاری بیش از حد؛ در شرکتهای دولتی با
توجه به مالکیت تک سهامدار بودن و حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکتهای غیر دولتی
بیشتر است .کیم ،وانگ و ژانگ ( )2096نیز به این نتیجه رسیدند که خوشبینی مدیریت منجر به
افزایش ریسک سقوط قیمت سهام میشود و محافظهکاری مدیریت با کاهش ریسک سقوط
قیمت سهام همراه است و این رابطه به صورت مکمل است .بشکوه و کشاورز )930۱( 2نیز
معتقدند که بیشاعتمادی مدیران با پیشبینی سود و رشد غیر عادی داراییها بر ریسک سقوط
قیمت سهام بر اساس نوسان باال به پایین تأثیر مستقیم و معناداری دارد و با افزایش بیشاعتمادی،
شرکتها در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری قرار میگیرند.
محافظهكاری مدیریت :9در محافظهکاری مدیریت هدف آن است که درآمدها و
داراییها بیشتر از واقع و بدهیها و هزینهها کمتر از واقع شناسایی نشود .دیو ( )2090در بورس
اوراق بهادار چین ،رابطه بین عملکرد زیست محیطی شرکت ،4محافظهکاری و ریسک سقوط
قیمت سهام را مورد مطالعه قرار داده است .یافتهها حاکی از آن است که عملکرد زیست محیطی
رابطه منفی و معناداری با ریزش قیمت سهام دارد و شرکتهای سازگار با محیط زیست با سقوط
1. He, Chen and Hu
)2. Beshkooh and Keshavarz (2018
3. Management Conservatism
4. Corporate Environmental Performance
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قیمت سهام کمتری مواجه هستند .همچنین محافظهکاری مدیریت باعث کاهش ریسک ریزش
قیمت سهام خواهد شد و تأثیر منفی عملکرد زیست محیطی بر ریزش قیمت سهام را کاهش
خواهد داد.
لی ( )2098با پژوهشی با استفاده از  2962شرکت پذیرفته شده در بورس چین به رابطه منفی
بین محافظهکاری مدیریت و مدیریت واقعی سود 9پی برد .عالوه بر این؛ حمدان ( )209۱نقش
محافظهکاری ،ساختار مالکیت و عملکرد  29۱شرکت از  6کشور عضو شورای همکاری خلیج
فارس را در طی سالهای  2093ـ  209۱مورد مطالعه قرار داد .او نشان داد که محافظهکاری
مدیریت ،نقش مثبتی در کاهش تأثیرات منفی تمرکز مالکیت 2دارد و محافظهکاری مدیریت،
مالکیت نهادی 3و مالکیت مدیریت 4منجر به افزایش عملکرد شرکت خواهند شد .همچنین
محافظهکاری مدیریت؛ کاهش هزینههای نمایندگی ،عدم تقارن اطالعاتی ۱و شفافیت
گزارشگری مالی 6در شرکتهای عضو را به همراه خواهد داشت .دارابی و زارعی )930۱( ۱نیز
نشان دادند که بیش اطمینانی مدیریت و محافظهکاری بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر دارند و
محافظهکاری اثر منفی بر تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد.
دقت پیشبینی مدیریت :8پیشبینی سود در تصمیمگیریهای مالی و اقتصادی ،ارزیابی
عملکرد ،تقسیم سود و ارزشیابی سهام از اهمیت باالیی برخوردار است .این پیشبینی توسط
مدیریت سازمان صورت میگیرد که هر چقدر پیشبینیهای مدیریت از دقت و صحت بیشتری
برخوردار باشد بر انتقال عادالنه منابع بین افراد مختلف فعال در بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد
بود و به عنوان مقیاسی برای ارزیابی توانایی و مهارت مدیریت در محیط رقابتی محسوب
میشود .نتایج مطالعات تاناکا و همکاران ( )2098بر  2۱00شرکت ژاپنی در طول سالهای 9080
1. Real Earnings Management
2. Ownership Concentration
3. Institutional Ownership
4. Management Ownership
5. Asymmetrical Information
6. Financial Reporting Transparency
7. Darabi, R and Zareie
8. Management Forecast Accuracy
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تا  209۱حاکی از آن است که هر دو حالت پیشبینی خوشبینانه و بدبینانه مدیریت ،کاهش
سودآوری شرکتهای نمونه را به همراه خواهد داشت .همچنین در شرکتهای بزرگتر و با کسب
و کار پیچیدهتر ،پیش بینی مدیریت از اهمیت باالتری برخوردار است .عالوه بر این؛ بانکهای
بزرگ ،شرکتهای مولدتر و با بهرهوری بیشتر ،شرکتهای تولیدی و شرکتهای با سابقه و
قدمت طوالنیتر از حضور مدیران توانمندتر و با دقت پیشبینی بیشتر بهره میبردند و سهام آنها
با ارزش معامالت باالتری معامله میشد و ریسک ریزش قیمت کمتری را تجربه مینمودند.
ایندراواتی ،دارلیس و اظهر ( )209۱نیز در پژوهشی با استفاده از شرکتهای غیر مالی بورس
اوراق بهادار اندونزی به این نتیجه دست یافتند که عدم تقارن اطالعاتی9؛ کاهش دقت پیشبینی
مدیریت و ریسک سقوط سهام را به همراه خواهد داشت .عالوه بر این؛ ساختار مدیریت
شرکتهای بزرگ و فعال در عرصههای بینالمللی را بیشتر؛ مدیران با تجربه ،با سابقه و با توانایی
پیشبینی باال تشکیل میدادند .همچنین بین عدم تقارن اطالعاتی و ریسک سقوط آتی قیمت
سهام ،رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ به طوری که با افزایش میزان عدم تقارن اطالعاتی ،ریسک
سقوط آتی قیمت سهام افزایش مییابد (خدا رحمی و همکاران.)930۱ ،2
ساختار مدیریت :3ساختار هیأت مدیره ،بدنه اصلی شرکت را تشکیل میدهد که اعضای آن
وظیفه اداره شرکت و عملیات آن را عهدهدار میباشند ،لذا شرکتها برای دستیابی به موفقیت
الزم است تا از ساختار مدیریتی قوی و اثرگذار برخوردار باشند .در پژوهش حاضر؛ ساختار
مدیریت در غالب سه متغیر استقالل ،4تنوع جنسیتی هیأت مدیره ۱و ثبات و استحکام مدیریت

6

مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .مانداال و همکاران ( )2098در پژوهشی تأثیر ساختار مدیریت بر
عملکرد مؤسسات مالی کنیا را در یک دوره ده ساله  2006تا  209۱مورد مطالعه قرار دادند و به
این نتیجه رسیدند که ساختار مدیریت تأثیر مستقیمی بر عملکرد مؤسسات مالی داشته است و نیز
1. Information Asymmetry
)2. Khodarahmi and et al (2016
3. Management Structure
4. Board Independence
5. Gender Diverse Boards
6. Stability and Strength Management
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اثر معناداری از ثبات مدیریتی به عنوان متغیر مداخلهگر بر این رابطه مشاهده نشد .حضور مدیران
مستقل و غیر موظف در مدیریت شرکت به دلیل تالش آنها در جهت اتخاذ تصمیمات بیطرفانه،
تحقق اصول حاکمیت سازمانی ،کاهش تضاد منافع موجود میان ذینفعان و ...ضروری به نظر
میرس د .مدیرانی که دارای ثبات نیستند ممکن است تحت فشار بازار ،گرایش به کوتهبینی پیدا
کنند و از طریق ارائه سیگنال های مربوط به وجود کارایی شرکت به سهام داران ،افزایش
کوتاهمدت قیمت سهام را در پی داشته باشد .این دسته از مدیران ممکن است پروژههایی را
انتخاب نمایند که نتایج کوتاهمدتی را در پی داشته باشد .لذا به طور کلی میتوان گفت که ثبات
مدیرت تداوم موفقیت و پیشرفت یک سازمان را تضمین میکند و بیثباتی یک سازمان را دچار
انفعال ،عدم بازده و در نهایت اضمحالل کند .آسنجا ،الی و حسینی ( )2098با بررسی تأثیر ساختار
هیأت مدیره بر عملکرد مالی شرکتهای بورسی کشور تانزانیا نشان میدهند که تنوع جنسیتی
تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی و اندازه هیأت مدیره دارد .کنیون و هی ( )209۱تأثیر ثبات ،تنوع
جنسیتی و استقالل هیأت مدیره بر عملکرد بیش از  2000شرکت آمریکایی را در سال  2093مورد
بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن است که ثبات ،استقالل و تنوع جنسیتی هیأت مدیره تأثیر
مثبتی بر عملکرد شرکتها دارند و این تأثیر در شرکتهای با سودآوری و عملکرد باال نسبت به
شرکت های با عملکرد پایین و کم بازده بیشتر است .از طرفی حضور زنان در سازمانها و نهادها بر
امکان استفاده مؤثر از تمامی ظرفیت کشور تأثیرگذار خواهد بود .چرا که این نیروی بالقوه و
گسترده با مشارکت بالفعل خود در فعالیتهای متنوع اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی،
چرخ های جامعه را همگام با مردان به حرکت در آورده و در عملکرد و موفقیت شرکتها
مؤثراند .احمدی ،ناکا و بوری ( )2098بیان میدارند که رابطه مثبت و معناداری بین تنوع جنسیتی
هیأت مدیره و عملکرد شرکت وجود دارد .المقرحی و همکاران ( )2098نیز دریافتند که تنوع
جنسیتی هیأت مدیره تأثیر منفی بر ریسک ریزش قیمت سهام و ساختار سرمایه دارد و بر ارزش

معامالت و عملکرد مالی تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
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توانایی مدیریت :1کارایی و توانایی مدیریت به معنای ایجاد و خلق درآمد است
(هوانگ و سان .)209۱ ،چانگ ،ایسهیدا و کوچییاما ( )2098معتقدند که افزایش تجربه و دانش
تخصصی مدیران؛ منجر به افزایش طول دوره تصدی و توانایی مدیریت میشود و با افزایش
عملکرد مالی آتی همراه خواهد بود .پارک و جونگ ( )209۱تأثیر توانایی مدیریت بر ریسک
سقوط سهام  303شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور کره را در بازه زمانی  2002تا
 2094مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان دهنده آن است که رابطه منفی و معناداری بین توانایی
مدیریت و ریسک سقوط سهام وجود دارد .عالوه بر این؛ مدیران با توانایی باالتر برای افشای
اطالعات ،2کاهش عدم تقارن اطالعاتی و کاهش هزینههای نمایندگی از انگیزه بیشتری
برخوردارند .همچنین شرکتهای بزرگ و تجاری کره 3رابطه منفی بین تواناییهای مدیریت و
ریسک سقوط قیمت سهام را به طور قابل توجهی تضعیف میکردند .عالوه بر این؛ وانگ ،چیو و
تین ( )2098نشان دادند که بین توانایی مدیریت و فرصت سرمایهگذاری رابطه مثبت وجود دارد و
این رابطه تنها در شرکتهای رشدی و در شرکتهای دارای موقعیت مالی قوی ،معنادار است .لذا
شرکتهاییکه از مدیران توانمندتری بهرهمند هستند ،میتوانند از طریق بهرهبرداری درست و به
موقع از فرصت سرمایهگذاری ،سود بیشتری را کسب نمایند .محمدی و صالحی )9306( 4نیز
معتقدند که بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایهگذاری رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ در حالی
که بین توانایی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
از آنجا که تاکنون پژوهش جامعی در خصوص بررسی تأثیر ویژگیهای مدیریت بر ریزش
قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت نگرفته است ،لذا
شناسایی و بررسی این موضوع در حوزه مالی رفتاری از اهمیت و نوآوری باالیی برخوردار است.
لذا سعی بناست تا برای نخستین بار به بررسی تأثیر ویژگیهای مدیریت بر ریزش قیمت سهام با
استفاده از روشهای دادهکاوی پرداخته شود.
1. Managerial Ability
2. Disclose Information
3. Chaebol
)4. Mohammadi and Salehi (2017
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فرضیههای پژوهش
بنابراین با توجه به مطالب فوق فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شدهاند:
شرح فرضیه

شماره فرضیه
فرضیه اصلی 9

ویژگیهای مدیریت تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

فرضیه اصلی 2

کوتهبینی مدیران تأثیری منفی و معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

فرضیه اصلی 3

خوشبینی مدیریت تأثیری مثبت معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

فرضیه اصلی 4

محافظهکاری تأثیری منفی و معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

فرضیه اصلی ۱

دقت پیشبینی مدیریت تأثیری مثبت و معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

فرضیه اصی 6

ساختار مدیریت تأثیری مثبت و معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

فرضیه اصلی ۱

توانایی مدیریت تأثیری مثبت و معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

روششناسی پژوهش
گردآوری دادهها و تدوین مبانی نظری به روشکتابخانهای انجام شده است و به منظور
جمعآوری دادههای مالی روش میدانی مورد استفاده قرارگرفته و از منابع مختلفی از جمله
لوحهای فشرده سازمان بورساوراق بهادارتهران ،نرمافزارهای تدبیرپرداز ،رهآوردنوین ،سایت
اطالع رسانی شرکت بورس و سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است .برای دستهبندی،
تلخیص و ایجاد پایگاه دادهها از نرمافزار  Excelو به منظور آزمون فرضیهها از نرمافزار Eviews

نسخه  0استفاده شده است .نمونه این پژوهش شامل همه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در دوره زمانی  9386ـ  9306است که اطالعات آنها در طول دوره ،در دسترس
بوده و شرایط زیر را داشته باشد :پایان سال مالی آنها منتهی به  20اسفندماه هر سال باشند؛ در
طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند؛ قبل از سال  9386در بورس پذیرفته شده باشند؛
جزء صنعت مالی ،بانکی و سرمایهگذاری نباشند و وقفه معامالتی بیشتر از  6ماه نداشته باشند .با
اعمال محدودیتهای فوق ،معادل  96۱شرکت ،شرایط فوق را دارا بوده و با توجه به این امر
نمونهگیری انجام نگردیده و تمامی شرکتها جهت بررسی انتخاب شدهاند که با توجه به نحوه
محاسبه برخی از متغیرهای پژوهش ،از اطالعات سال  938۱نیز استفاده شده است.
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مدل پژوهش
این پژوهش به بررسی تأثیر ویژگیهای مدیریت بر ریزش قیمت سهام شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور ،در مرحله نخست با استفاده از مدل
رگرسیونی  9به بررسی تأثیرگذاری هر یک از ویژگیهای مدیریت بر متغیرهای یاد شده پرداخته
شده و در خصوص تأیید یا رد فرضیات اظهار نظر شده است .ویژگیهای مدیریت مورد بررسی
قرار گرفته ،شامل کوتهبینی مدیریت ،خوشبینی مدیریت ،محافظهکاری مدیریت ،دقت
پیشبینیهای مدیریت ،ویژگیهای مختلف ساختار مدیریت و توانایی مدیریت شرکت میباشد.
در ادامه به منظور انجام روشهای آماری تکمیلی ،با استفاده از روشهای دادهکاوی شامل
الگوریتم شبکههای عصبی و درخت تصمیم  ،C5متغیرهای تأثیرگذار بر ریزش قیمت سهام
شناسایی و الویتبندی گردیده است.
∑
∑

()9

 :MANCH itویژگی های مدیریت است که بر اساس هر یک از معیارهای گفته شده در
قسمت متغیرهای مستقل ،به ترتیب مورد سنجش قرار خواهند گرفت.
 :DTURN it-1ناهمگنی گردش سهام که از تفاضل میانگین حجم معامالت ماهانه سهام
در سال جاری و میانگین حجم معامالت ماهانه در سال به دست میآید.
 :میزان رقابت در بازار محصوالت شرکت،

 :میزان ریسک بازده ماهانه

شرکت که با استفاده از انحراف معیار سالیانه بازده ماهانه مورد سنجش قرار میگیرد.
 :اهرم مالی که با استفاده از نسبت جمع بدهی به جمع داراییها سنجیده میشود.
 :نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت؛
داراییهای شرکت،

 :نسبت سود خالص به جمع داراییها؛

 :نسبت قیمت به سود هر سهم در پایان سال.
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متغیرهای پژوهش
متغیرهای وابسته
متغیر وابسته ریزش قیمت سهام است .ریزش قیمت سهام پدیدهای است که در آن قیمت
سهام شرکت دچار تعدیل شدید ،منفی و ناگهانی میشود .جهت اندازهگیری ریزش قیمت سهام
از دو معیار ضریبمنفی چولگی( )NCSKEWو نوسان بازده پایین و باال ( )DUVOLاستفاده
میشود (در اندازهگیری ریزش قیمت سهام از دادههای ماهیانه استفاده شده و نتیجه نهایی که
ریزش قیمت سهام به دست آمده است ،ریزش قیمت سهام سالیانه است) (کیم ،وانگ و ژانگ،
 .)2096به این منظور ابتدا بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با
استفاده از رابطه  9به دست میآید و سپس مقدار بازده خاص شرکت با استفاده از رابطههای  2و 3
مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
)

()9

)

(
)

(

(

()2
)

()3
 :بازده سهام شرکت  iدر دوره ،t

 :قیمت سهام  iدر دوره ،t

سهام  iدر دوره  :M ،tآورده نقدی صاحبان سهام،
 tو

(

 :سود تقسیمی

 :نسبت افزایش سرمایه شرکت  iدر دوره

 :بازده ماهانه بازار (بر اساس شاخص بازار) است.
 :نشاندهنده بازده ماهانه خاص شرکت  iبرای ماه  tاست که با استفاده از لگاریتم

طبیعی عدد یک به عالوه عدد باقیمانده

حاصل میشود .پس از محاسبه بازده خاص ماهیانه

شرکت با استفاده از رابطه  ،3ریسک ریزش قیمت سهام سالیانه بر اساس هر یک از شاخصهای
گفته شده به شرح رابطههای  4و  ۱مورد سنجش قرار میگیرد.
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)
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()4
]

∑)
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∑ )
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()۱
 :بازده ماهانه خاص شرکت  iبرای ماه  tکه با استفاده از لگاریتم طبیعی عدد یک به
عالوه عدد باقیمانده

حاصل میشود،

 :تعداد بازده ماهانه مشاهده شده در طی سال مالی،

 :تعداد روزهای با بازده خاص باالتر از میانگین بازار،

 :تعداد روزهای با بازده خاص

پایین از میانگین بازار است .در رابطه  4هرچه مقدار ضریب منفی چولگی بیشتر باشد ،شرکت در
معرض ریزش قیمت سهام بیشتری خواهد بود.
متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل پژوهش عبارتند از :ویژگیهای مدیریت(کوتهبینی مدیران ،خوشبینی
مدیریت ،محافظهکاری مدیریت ،دقت پیشبینی مدیریت ،ساختار مدیریت و توانایی مدیران) که
به شرح زیر تعریف و اندازهگیری خواهند شد.
شرکتهاییکه به طور همزمان بازده (سودآوری) بیش از حد معمول و هزینههای بازاریابی
و تحقیق و توسعهای کمتر از حد مورد انتظار را گزارش میکنند ،به احتمال زیاد مشمول کوتهبینی
مدیریت ( )Myopiaخواهند بود .برای شناسایی شرکتهای کوتهبین ،ابتدا الزم است سطح مورد
انتظار بازده دارایی ،هزینه بازاریابی و هزینه تحقیق و توسعه را برای هر شرکت با استفاده از رابطه-
های  ۱ ،6و  8برآورد مینماییم (آندرسون و هسیو.)9082 ،9
()6
()۱
1. Anderson and Hsiao
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()8
 :نرخ بازده داراییهاست که بر اساس نسبت سود خالص به جمع داراییها سنجیده
 :نسبت هزینههای بازاریابی و فروش به جمع داراییهاست.

میشود.

 :نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به جمع داراییهاست .پس از محاسبه مقادیر
مورد انتظار بازده داراییها ،هزینه بازاریابی و هزینههای تحقیق و توسعه با استفاده از رابطههای ،6
 ۱و  ،8مقادیر واقعی با مقادیر پیشبینی شده مقایسه میشود و با توجه به میزان تفاوت موجود
(

) ،شرکتها در چهار گروه اصلی به شرح جدول  9تقسیمبندی میشوند.
جدول  .1تفاوت موجود (

،

) بین

و

گروه 1

گروه ۲

گروه 9

گروه 4

اختالف مثبت بین بازده

اختالف مثبت بین بازده

اختالف مثبت بین بازده

اختالف منفی بین بازده

دارایی پیشبینی شده و واقعی دارایی پیشبینی شده و واقعی دارایی پیش بینی شده و واقعی دارایی پیشبینی شده و واقعی
اختالف منفی هزینههای

فقط اختالف یکی از

اختالف مثبت هزینههای

بازاریابی و تحقیق و توسعه

هزینههای بازاریابی و تحقیق و

بازاریابی و تحقیق و توسعه

پیشبینی شده و واقعی

توسعه منفی

پیشبینی شده و واقعی

شرکتهای حاضر در گروه  9به عنوان شرکتهای دارای مدیران عامل کوتهبین در نظر
گرفته خواهند شد ،چرا که با داشتن عملکرد مثبت مالی و افزایش بازده داراییها ،هزینههای
بازاریابی و تحقیق و توسعه شرکت کاهش یافته است.
دومین متغیر وابسته خوشبینی مدیریت ( )Optimismاست که برای سنجش آن از
روشهای مبنی بر میزان سرمایهگذاری انجام شده استفاده میشود .یکی از روشهای رایج در این
خصوص ،انجام سرمایهگذاری بیشتر از رشد فروش است .در این روش ،برای شناسایی خوشبینی
مدیر عامل از میزان سرمایهگذاری بیش از حد (سرمایهگذاری بیشتر از حد نرمال صنعت) استفاده
خواهد شد .سرمایهگذاری بیشتر از حد به این صورت مورد محاسبه قرار گرفت که پس از
مشخص شدن سرمایهگذاری شرکتها ،میزان سرمایهگذاری صنعتی که آن شرکت فعالیت
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میکند نیز مشخص شده ،سپس تفاوت میزان سرمایهگذاری شرکت از میانه صنعت به معنی
سرمایهگذاری بیش از حد در نظرگرفته خواهد شد .روش شناسایی سرمایهگذاری بیش از حد به
شرح رابطه  0نشان داده شده است (شراند و زچمن.)2092 ،9
()0
 :رشد فروش دوره گذشته شرکت نسبت به سال ما قبل آن است.
 :مخارج سرمایهای جهت تحصیل یا ساخت داراییهای ثابت ،نامشهود و
سایر داراییهاست .اگر سرمایهگذاری آتی بیشتر از رشد فروش باشد ،بدان معناست که
سرمایهگذاری بیش از حد (بیشتر از حد نرمال صنعت) انجام شده و اگر منفی باشد بیانگر
سرمایهگذاری کمتر از حد (کمتر از حد نرمال صنعت) است .بنابراین اگر سرمایهگذاری بیش از
حد رخ داده باشد ،نشان دهنده وجود خوشبینی مدیریت است و به این متغیر مقدار  9اختصاص
داده خواهد شد و در غیر این صورت مقدار  0میگیرد.
سومین متغیر وابسته محافظهکاری مدیریت ( )Conserاست .محافظهکاری ،شتاب در انتشار
اخبار بد و خودداری از انتقال سریع اخبار خوب تعریف میشود .جهت سنجش محافظهکاری
مدیر عامل از روش باسو )900۱( 2به شرح رابطه  90استفاده خواهد شد.
()90
 :نسبت سود هر سهم به قیمت سهام در ابتدای دوره،
است.

 :بازده سهام  iدر دوره t

 :متغیر مجازی است و در صورتی که بازده سهام شرکت منفی باشد ،مقدار  9و در

غیر این صورت مقدار  0خواهد گرفت .در رابطه ،90
خوب بر بازده سهام بوده و

نشان دهنده سرعت تأثیرگذاری اخبار

بیانگر سرعت نهایی فزاینده شناسایی و تأثیرگذاری اخبار بد بر

بازده سهام نسبت به اخبار خوب است .اگر مقدار این ضریب به شکل مثبت و معنادار مشاهده شود
نشان دهنده آن است که سرعت تأثیرگذاری اخبار بد بر قیمت سهام بیشتر از اخبار خوب است و
به عبارتی وجود محافظهکاری در اطالعات مالی را نشان میدهد .در نهایت شاخص محافظهکاری
1. Scherand and Zechman
2. Basu
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به شرح رابطه  99اندازهگیری میشود:

)

()99

(

چهارمین متغیر وابسته دقت پیشبینی مدیریت ( )Correctاست که برای اندازهگیری این
متغیر ابتدا خطای پیشبینی سود به پیروی از چن ،کروسلند و لیو )209۱( 9و فنگ ،لی و مکوی

2

( )2000به شرح رابطه  92به دست میآید:
()92
 :خطای پیشبینی سود شرکت  iدر سال ، t

 :سود واقعی شرکت  iدر سال ،t

 :سود پیشبینی شده شرکت  iدر سال  tاست.
سود پیشبینی شده شرکت در رابطه  ،99اولین سود پیشبینی شده حسابرسی شده شرکت
 :ارزش بازار سهام شرکت  iدر پایان سال

است.

است.

پس از محاسبه خطای پیشبینی سود با استفاده از رابطه  ،92دقت سود پیشبینی شده توسط
مدیر عامل به شرح رابطه  93به دست میآید که در این رابطه

 :دقت پیشبینی سود

شرکت  iدر سال  tاست (چن ،کروسلند و لیو.)209۱ ،
)

()93

(

ساختار مدیریت به عنوان پنجمین متغیر وابسته در نظرگرفته شده که در غالب سه متغیر
استقالل ،تنوعجنسیتی هیأت مدیره و ثبات مدیریت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
از دیدگاه نظریۀ نمایندگی ،حضور مدیران غیر موظف در هیأت مدیرة شرکتها و
عملکرد نظارتی آنها به منزلۀ افرادی مستقل ،به کاهش تضاد منافع موجود مدیران و ذینفعان
کمک زیادی میکند .مدیران غیرموظف این انگیزه را دارند تا به منظور حفظ و نگهداری از
سرمایه اعتباریشان ،ناظران مؤثری باشند و به دلیل استقالل آنها از مدیریت شرکت ،نسبت به
مدیران اجرایی برای حفاظت از منافع سهام داران در مقابل فرصت طلبی مدیریت در موقعیت

1. Chen, Crossland and Luo
2. Feng, Li and McVay
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بهتری قرار دارند .میزان استقالل هیأت مدیره ( )Indepاز طریق نسبت تعداد اعضای غیر موظف
هیأت مدیره به جمع تعداد اعضای هیأت مدیره ،تعریف میشود.
نظریههای مربوط به مسائل نمایندگی عنوان میکنند که تنوع جنسیتی در هیأت مدیره
( ،)GenDivبه واسطه ایجاد دیدگاههای مختلف ،کنترل بهتر مدیریت و تصمیمسازیهایی که
منافع سهامداران را تأمین میکند ،در پی دارد (آدامز ،گری و نولند .)2090 ،9اگر در سال مورد
رسیدگی در هیأت مدیره شرکت هم زنان و هم مردان حضور داشته باشند ،هیأت مدیره دارای
تنوع جنسیت تشخیص داده میشود(سعید و سامر.)209۱ ،2
تجربهی کاری صرفاً نوعی شایستگی است و زمانی ارزشمند است که منشأ شکلگیری
پدیده ای به نام ظرفیت در افراد شود که چنین ظرفیتی خود منشأ عملکرد کاری خواهد بود .در
بستر شایستگیهای الزم برای احراز پستهای مدیریتی عالی سازمانی و ملی تجربهی کاری یکی
از معیارهای بسیار کلیدی محسوب میشود ،زیرا به نظر میرسد تجربهی کاری جوهره خطای
تصمیمهای مدیران را کاهش میدهد .در ابتدای دوره تصدی مدیریت ،کسب تجارب و
مهارتهای الزم برای پست جدید احساس میشود و ثبات مدیریت( )Entrenchبا گذشت زمان
ایجاد میشود .لذا با توجه به مطالعات پیرس و پاتل ( ،)2098پس از طی دوره گذار که مطابق
پژوهشهایگذشته حداقل  3سال است ،مدیریت به اقتدار و ثبات میرسد .بنابراین اگر دوره
تصدی مدیرعامل در سال مورد نظر حداقل سه سال باشد ،مدیریت با ثبات بوده و بدان مقدار 9
اختصاص داده میشود و در غیر این صورت مقدار صفر خواهد گرفت.
در نهایت توانایی مدیران به عنوان ششمین متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .کارایی
مدیران عامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی تحلیل
پوششی دادهها 3به شرح الگوی مفهومی و متغیرهای زیر مورد سنجش قرارمیگیرد (هوانگ و
سان 209۱ ،و دمریجان ،لیو و مکوی.)2092 ،4
1. Adams, Gray and Nowland
2. Saeed and Sameer
)3. Data Envelopment Analysis (DEA
4. Demerjian, Lev and MacVay
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شکل .1توانایی مدیریت با استفاده از تحلیل پوششی دادهها

در این روش کارایی مدیریت با استفاده از تابع تولید سنجیده میشود .این تابع نشاندهنده
حداکثر مقدار خروجیهاست که با ترکیبی از مقادیر ورودی به دست میآید .الگوی تحلیل
پوششی دادهها به تفکیک هر صنعت سال مورد بررسی قرار میگیرد .مقادیر به دست آمده از
الگوی یاد شده بین  0تا  9خواهد بود که عدد یک بیانگر باالترین کارایی مدیریت است .سپس
مقادیر به دست آمده از تحلیل پوششی دادهها به عنوان متغیر وابسته در رابطه رگرسیونی  94وارد
شده که مقادیر باقیمانده (

) بیانگر توانایی مدیریت است.

()94

 :لگاریتم طبیعی جمع داراییهای شرکت است.
 :میزان سهم بازار شرکت که با استفاده از نسبت فروش شرکت به فروش
صنعت مورد سنجش قرار میگیرد .
 :اگر جریانات نقدی آزاد به صورت مثبت مشاهده شود مقدار  9و در غیر این
صورت مقدار  0اختصاص داده میشود.
 :لگاریتم طبیعی سن شرکت از زمان تأسیس است.
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متغیرهای كنترلی
در این پژوهش ،اثر متغیرهای زیر را به شرح جدول  2کنترل خواهیم نمود.
جدول  .۲متغیرهای كنترلی پژوهش
عنوان متغیر
اندازه شرکت
ارزش بازار به
ارزش دفتری
نرخ بازده داراییها
نسبت قیمت به سود
هر سهم
اهرم مالی

نماد
Size
MB
ROA
PE

Lev

نحوه سنجش
لگاریتم طبیعی جمع داراییهای شرکت
نسبت ارزش بازار (ارزش بازار سهام به عالوه ارزش دفتری بدهی) به ارزش
دفتری شرکت (جمع داراییها).
نسبت سود خالص به جمع داراییها
نسبت قیمت به سود هر سهم در پایان سال
اهرم مالی که با استفاده از نسبت جمع بدهی به جمع داراییها سنجیده می-
شود.
این متغیر از تفاضل میانگین حجم معامالت ماهانه سهام در سال جاری و

ناهمگنی گردش
سهام

DTURN

میانگین حجم معامالت ماهانه در سال قبل اندازهگیری میشود (حجم
معامالت ماهانه سهام از تقسیم سهام داد و ستد شده در هر ماه بر تعداد سهام
در جریان شرکت در آن ماه به دست میآید).

ریسک بازده خاص

Sigma

سالیانه بازده ماهانه مورد سنجش قرار گرفته است.
میزان رقابت در بازار محصوالت شرکت میباشد ،برای اندازهگیری این

رقابت در بازار
محصوالت

میزان نوسان (ریسک) بازده ماهانه شرکت است و با استفاده از انحراف معیار

HHI

متغیر از شاخص اصالح شده ( )HHIبه شرح رابطه  9۱استفاده میشود.
)

∑

(

∑

()9۱

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
در این بخش ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی همچون میانگین و
میانه و شاخصهای پراکندگی انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی انجام پذیرفته است .در مرحله
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نخست در برخی از متغیرهای پژوهش دادههای پرت وجود داشته که با استفاده از تکنیک پیراسته،
اقدام به حذف دادههای پرت گردید .همچنین بررسیهای به عمل آمده در خصوص نرمالبودن
توزیع متغیر وابسته پژوهش نشاندهنده برخورداری متغیر ریزش قیمت سهام از توزیعی نزدیک به
نرمال میباشد.
جدول  .9فراوانی متغیرهای مجازی پژوهش
تعداد

متغیرهای پژوهش

درصد فراوانی

فراوانی

نماد

نمونه

0

9

0

9

کوتهبینی مدیریت

Myopia

989۱

92۱0

۱36

0/۱0۱

0/20۱

خوشبینی مدیریت

Optimism

989۱

9232

۱83

0/6۱0

0/329

تنوع جنسیتی هیأتمدیره

Gender

989۱

9۱08

90۱

0/049

0/0۱0

ثبات و استحکام مدیریت

Entrench

989۱

00۱

090

0/400

0/۱09

عنوان

جدول .4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

تعداد

میانه

میانگین

انحراف

ضریب

ضریب

كمینه

بیشینه

نماد
عنوان
ریزش قیمت سهام -چولگی منفی -9/864 -9/6۱۱ 989۱ NCSKEW

8/64۱

0/302

9/008

22/432 -22/860

-0/060 -0/0۱0 989۱

0/496

0/402

0/8۱4

-0/0۱4

9/930

0/4۱6

0/0۱4

۱/004

-0/0۱0

2/90۱

20/308 -20/60۱

0/009

-0/002

0/9۱3

0/269

2/۱0۱

0/409

نمونه

ریزش قیمت سهام -نوسان بازده

DUVOL

محافظهکاری مدیریت

Conser

989۱

دقت پیشبینی مدیریت

Correct

989۱

استقالل هیأت مدیره

معیار

چولگی كشیدگی

-0/430

Indep

989۱

0/6۱3

0/600

0/988

-0/022 -0/449

0/000

9/000

توانایی مدیریت

Ability

989۱

0/009

-0/029

0/940

0/443

-0/404

-0/3۱9

0/3۱۱

اندازه شرکت

Size

989۱

6/028

۱/063

0/662

0/600

0/02۱

4/209

8/404

ارزش بازار به ارزش دفتری

MB

989۱

9/۱00

9/33۱

0/620

9/48۱

2/922

0/۱08

3/۱0۱

نرخ بازده داراییها

ROA

989۱

0/992

0/00۱

0/922

0/404

0/۱93

-0/968

0/440

نسبت قیمت به سود

PE

90/660 989۱

6/942

96/408

2/420

۱/028

60/۱6۱ -0/088

اهرم مالی

lev

989۱

0/۱89

0/603

0/200

-0/266 -0/983

0/998

9/062

ناهمگنی گردش سهام

DTURN

989۱

0/002

0/000

0/02۱

4/230

-0/0۱۱

0/009

ریسک بازده سهام

Sigma

989۱

0/9۱0

000

0/90۱

0/930

0/6۱6
2/984

4/۱00

0/092

0/6۱۱
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نتایج به دست آمده در خصوص جدول فراوانی متغیرهای مجازی پژوهش(متغیرهای دارای
مقادیر  0و  )9به شرح جدول  3نشان میدهد که درصد فراوانی شرکتهای دارای کوتهبینی
مدیریت و شرکتهای دارای خوشبینی مدیریت به ترتیب برابر با  0/20۱و  0/329بوده است و
این بدان معناست که  30درصد از شرکتهای نمونه دارای مدیران کوتهبین و نزدیک به 32
درصد شرکتهای نمونه ،دارای مدیران خوشبین بودهاند .دیگر یافتهها حاکی از آن است که
درصد فراوانی متغیر مجازی تنوع جنسیتی هیأت مدیره ،در شرکتهای نمونه برابر با  0/0۱0بوده
و بیانگر آن است که در میان شرکتهای بررسی شده ،فقط در  6درصد این شرکتها ،زنان در
هیأتمدیره شرکت حضور داشتهاند .همچنین فراوانی متغیر ثبات مدیریت در شرکتهای نمونه
برابر با  0/۱09است و این نتیجه حاکی از آن است که در نیمی از شرکتهای بررسیشده،
مدیرعامل شرکت طی حداقل سه سال دوره تصدی مدیریت شرکت را بر عهده داشته است.
یافتهها در خصوص متغیرهای کمی پژوهش به شرح جدول  4حاکی از آن است که میانگین
ریزش قیمت سهام بر اساس معیار چولگی منفی سهام در شرکتهای نمونه برابر با  -9/6۱۱است
و با توجه به نحوه سنجش متغیر(که مقادیر بزرگتر نشاندهنده ریسک ریزش قیمت سهام باالتر
است) ،این نتیجه ،نشانگر ریسک ریزش قیمت سهام پایین در شرکتهای نمونه است .عالوه بر
این در این پژوهش ،میانگین ریزش قیمت سهام بر اساس معیار نوسان بازده باال و پایین سهام در
شرکتهای نمونه برابر با  -0/0۱0به دست آمده است که نشاندهنده میانگین پایین ریزش قیمت
سهام در شرکتهای نمونه است.
میانگین متغیر محافظهکاری در شرکتهای نمونه برابر با  0/4۱6بوده است .هر چه این مقدار
بزرگتر باشد ،نشان دهنده محافظهکاری اعمالشده باالتر مدیریت است .میانگین متغیر دقت
پیشبینی مدیریت که با استفاده از تفاوت دقت پیشبینی سود طی سال جاری و سال گذشته
حاصل میشود ،برابر با  0/009است که بیانگر بهبود اندک در دقت مدیریت در پیشبینی سود
است .دیگر یافتهها حاکی از آن است که میانگین میزان استقالل اعضای هیأتمدیره در
شرکتهای بررسیشده برابر با  0/6۱3بوده و بدان معناست که حدود  6۱درصد اعضای هیأت
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مدیره شرکتها از اعضای غیرموظف تشکیل شده است .همچنین بر اساس نتایج به دست آمده،
میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در میان شرکتهای بررسیشده برابر با  9/۱00است.
این نتیجه بیان میدارد که در شرکتهای نمونه ارزش بازار نزدیک به  ۱0درصد بیشتر از ارزش
دفتری بوده است .سایر یافتهها نشان میدهند که نرخ بازده داراییها در شرکتهای نمونه برابر با
 0/992بوده است و بیانگر آن است که بازده کسبشده در شرکتهای بررسی شده نزدیک به 99
درصد جمع دارایی این شرکتها بوده است .همچنین میانگین نسبت قیمت به سود هر سهم در
شرکتهای نمونه برابر با  90/660است .این نتیجه نشاندهنده آن است که قیمت سهام در
شرکتهای نمونه بیش از  90برابر سود هر سهم آنها بوده که نتیجه قابل توجهی است .سایر
یافتهها حاکی از آن است که میانگین اهرم مالی شرکت برابر با  0/۱89است و این بدان معناست
که حدود  ۱8درصد منابع مالی شرکتها از محل بدهی و استقراض تأمین شده است .همچنین
میانگین ناهمگنی گردش سهام شرکت که بیانگر تفاوت میانگین گردش سهام ماهیانه نسبت به
سال گذشته است ،برابر با  0/002است که عدم تغییرات گسترده در میزان معامالت ماهیانه سهام را
نشان میدهد.

نتایج مدلهای پژوهش
قبل از تخمین مدل پژوهش ابتدا بررسیهای الزم در خصوص پیشفرضهای رگرسیون
صورتگرفته و نتایج به دست آمده نشان میدهد که متغیر وابسته پژوهش و مقادیر باقیمانده مدل
(خطاها) از توزیع نرمال برخوردار بوده است .بررسیهای الزم در خصوص وضعیت همسانی
واریانسهای مدل پژوهش با استفاده از آزمون بروش ـ پاگان انجام گرفت و با توجه به
عدمهمسانی واریانسها از از روش حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده گردیده است .در ادامه
جهت کسب اطمینان از عدم وجود رگرسیون کاذب و روابط غیر عادی بین متغیرها ،با استفاده از
آزمون ریشه واحد دیکی و فولر تعمیم یافته 20و آزمون همگرایی انجل ـ گرانجر 29و آماره تاو
به بررسی مانایی و همگرایی متغیرهای پژوهش پرداخته شد و نتایج به دست آمده نشان میدهد
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که متغیرهای پژوهش دارای مانایی (ایستایی) هستند و رابطه بین متغیرها به صورت منطقی
(غیرکاذب) وجود داشته و روابط غیر عادی و رگرسیون کاذب وجود نداشته است.
در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از رویکرد دادههای ترکیبی (پانل) به بررسی وجود
رابطه و تأثیر ویژگیهای مدیریت بر ریزش قیمت سهام در شرکتهای نمونه پرداخته شود .برای
آزمون تأثیر متغیرهای مستقل بر ریزش قیمت سهام شرکتها با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر
دادههای ترکیبی ،قبل از هر چیز ابتدا آزمون ( Fلیمر) و سپس آزمون هاسمن جهت تعیین الگوی
مناسب جهت برازش مدل انجام شده که نتایج این آزمونها به شرح بخش پایانی جدول ۱
میباشد .نتایج آزمون  Fدر بخش انتهایی جدول  ۱نشان میدهد که مقدار آماره این آزمون در
بخش نخست برابر با  9/960و سطح معناداری آن  0/089است و این بدان معناست که مدل
پژوهش در بخش نخست فاقد اثرات ثابت بوده و از نوع تجمعی است .نتایج به دست آمده در
بخش دوم جدول  ۱حاکی از آن است که الگوی مدل دارای اثرات ثابت است و بیانگر نوع
فعالیت شرکت (به عنوان یک نوع مقطع) است که بر ریزش قیمت سهام اثرگذار بوده است.
جهت بررسی تصادفی بودن اثرات ثابت از آزمون هاسمن استفاده شده که نتایج این آزمون وجود
اثرات ثابت غیرتصادفی را بیان میکند .بنابراین مدل پژوهش در بخش نخست با استفاده از الگوی
داده های تجمعی و در بخش دوم با استفاده از الگوی اثرات ثابت غیر تصادفی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته که نتایج به دست آمده به شرح بخشهای زیر است.
مقدار آماره  Fمدل در هر دو بخش جدول  ۱نشان دهنده معناداری مدل است و این بیانگر
آن است که بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد و مدل پژوهش معنادار است.
یافتهها حاکی از آن است که ضریب تعیین مدل در بخشهای مختلف به ترتیب نزدیک به  20و
 29درصد است .همچنین نتایج به دست آمده در خصوص آماره دوربین واتسون بیانگر عدم
خودهمبستگی باقیمانده ها و تأیید یکی دیگر از فروض رگرسیون است .آزمون تورم واریانس نیز،
جهت بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل انجام گرفته است که بیانگر عدم وجود
همخطی بین متغیرهای مستقل پژوهش است.
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جدول  .۵نتایج به دست آمده از مدل پژوهش
معیار چولگی منفی بازده سهام
نماد

متغیرهای پژوهش

سطح

معیار نوسان بازده سهام
سطح

عامل تورم

معناداری

واریانس
VIF
9/266

ضریب

آماره t

۱/230

9/2۱6

0/202

کوتهبینی مدیریت

Myopia

9/003

2/200

0/028

خوشبینی مدیریت

Optimism

-0/992

-0/2۱2

0/809

-0/09۱

محافظهکاری مدیریت

Conser

0/094

0/66۱

0/۱06

0/002

9/824

دقت پیشبینی مدیریت

Correct

-2/06۱

-9/0۱۱

0/048

-0/990

-2/943

0/032

Indep

-2/۱۱9

-9/039

0/0۱4

-0/03۱

-0/۱28

0/۱08

9/069

تنوع جنسیتی هیأتمدیره

GenDiv

-0/036

-0/032

0/0۱۱

-0/028

-0/۱6۱

0/۱۱2

9/09۱

ثبات و استحکام مدیریت

Entrench

-0/089

-0/223

0/824

-0/094

-0/83۱

0/403

9/030

توانایی مدیریت

Ability

-9/۱3۱

-0/08۱

0/039

-9/299

-9/498

0/9۱6

9/04۱

ناهمگنی گردش سهام

DTURN

-9۱/0۱4

-2/30۱

0/09۱

-0/8۱9

-2/803

0/00۱

9/942

Sigma

-0/۱28

-0/308

0/600

-0/022

-0/333

0/۱30

9/909

ارزش بازار به ارزش دفتری

MB

-9/028

-4/683

0/000

-0/0۱4

-3/۱0۱

0/000

9/490

اندازه شرکت

Size

-9/0۱2

-9/9۱2

0/240

-0/06۱

-9/۱33

0/926

9/083

نرخ بازده داراییها

ROA

9/3۱۱

0/40۱

0/629

0/024

0/9۱0

0/8۱8

2/300

نسبت قیمت سود

PE

0/042

3/۱09

0/000

0/002

3/803

0/000

9/902

Lev

3/890

2/380

0/09۱

0/968

2/93۱

0/033

9/600

آزمون  /Fسطح معناداری

2/094

0/000

2/230

0/000

ضریب تعیین/آماره دوربین -واتسون

0/90۱

2/906

0/294

2/08۱

آزمون  Fلیمر /سطح معناداری

9/960

0/089

9/64۱

0/000

آزمون هاسمن /سطح معناداری

-

-

۱6/633

0/000

عرض از مبدأ

C

استقالل هیأتمدیره

ریسک بازده سهام

اهرم مالی

معناداری

ضریب

آماره t

0/309

9/442

0/9۱0

0/036

2/803

0/00۱

-0/83۱

0/403

9/0۱8

0/068

9/00۱
9/02۱

متغیر کوتهبینی مدیریت تأثیری مثبت و معنادار بر ریزش قیمت سهام داشته است (با توجه به
اینکه مقدار آماره  tو سطح معناداری به دست آمده در بخش نخست برابر با  2/200و 0/028و در
بخش دوم به ترتیب برابر با  2/803و  0/00۱بوده است) .لذا فرضیه نخست پژوهش مبنی بر اینکه
کوته بینی مدیریت تأثیری مثبت و معنادار بر ریزش قیمت سهام داشته است ،بر اساس هر دو معیار
ریزش قیمت سهام مورد تأیید قرار میگیرد.
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مقدار آماره  tو سطح معناداری به دست آمده در خصوص متغیر خوشبینی مدیریت بر
اساس معیار چولگی منفی سهام برابر با  -0/2۱2و  0/809و بر اساس نوسان بازده سهام  -0/83۱و
 0/403بوده است و نشان میدهد که این متغیر تأثیری منفی اما بیمعنا بر ریزش قیمت سهام
شرکت های نمونه داشته است .لذا فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه خوشبینی مدیریت تأثیری
معنادار بر ریزش قیمت سهام داشته است ،بر اساس هر دو معیار ریزش قیمت سهام رد میشود.
متغیر محافظهکاری تأثیری مثبت بر ریزش قیمت سهام داشته است ،چرا که مقدار آماره  tو
سطح معناداری آن بر اساس معیار چولگی منفی سهام برابر با  0/66۱و  0/۱06و بر اساس نوسان
بازده سهام  9/824و  0/068بوده است .لذا فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه محافظهکاری
مدیریت تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام داشته است ،بر اساس هر دو معیار ریزش قیمت سهام
و در سطح اطمینان  %0۱رد میشود.
مقادیر به دست آمده در خصوص متغیر دقت پیشبینی مدیریت نشان میدهد که این متغیر
تأثیری منفی و معنادار بر ریزش قیمت سهام داشته است .لذا فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر اینکه
دقت پیشبینی مدیریت تأثیری منفی و معنادار بر ریزش قیمت سهام داشته است ،بر اساس هر دو
معیار ریزش قیمت سهام مورد تأیید قرار میگیرد.
مقدار آماره  tو سطح معناداری متغیر استقالل هیأت مدیره ،نشاندهنده آن است که این
متغیر ،تأثیری منفی و معنادار بر ریزش قیمت سهام مبتنی بر معیار چولگی منفی سهام داشته و تأثیر
آن بر دیگر معیار ریزش قیمت سهام به صورت منفی و بیمعنا مشاهده شده است .لذا فرضیه فرعی
اول پژوهش مبنی بر اینکه میزان استقالل هیأت مدیره تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد،
بر اساس معیارهای مختلف ریزش قیمت سهام رد میشود.
متغیر تنوع جنسیت هیأت مدیره ،تأثیری منفی و بیمعنا بر معیارهای مختلف ریزش قیمت
سهام داشته است .این نتیجه نشان میدهد که با وجود تنوع جنسیت در اعضای هیأت مدیره از
میزان ریزش قیمت سهام شرکت های بررسی شده کاسته شده اما این کاهش از لحاظ آماری
معنادار نیست .لذا فرضیه فرعی دوم پژوهش مبنی بر اینکه تنوع جنسیتی هیأت مدیره تأثیری
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معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد ،بر اساس معیارهای مختلف ریزش قیمت سهام رد میشود.
مقدار آماره  tو سطح معناداری متغیر ثبات مدیریت ،بر اساس معیار چولگی منفی سهام برابر
با  -0/223و  0/824و بر اساس نوسان بازده سهام برابر با  -0/83۱و  0/403است و این نتایج بدان
معناست که با افزایش ثبات مدیریت ،ریزش قیمت سهام شرکت کاسته شده هر چند که این
کاهش از لحاظ آماری معنادار نبوده و ریزش قیمت سهام به شکل معناداری تحت تأثیر ویژگی
ساختار مدیریت قرار نداشته است .لذا فرضیه فرعی سوم پژوهش مبنی بر اینکه ثبات مدیریت
تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد ،بر اساس معیارهای ریزش قیمت سهام و در سطح
اطمینان  %0۱رد میشود.
مجموع نتایج به دست آمده از فرضیههای فرعی مربوط به فرضیه پنجم نشان میدهد که
فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر اینکه ساختار مدیریت تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد ،رد
خواهد شد.
متغیر توانایی مدیریت ،تأثیری منفی اما بیمعنا بر معیارهای مختلف ریزش قیمت سهام داشته
است .لذا فرضیه ششم پژوهش مبنی بر اینکه توانایی مدیریت تأثیری منفی و معنادار بر ریزش
قیمت سهام دارد ،بر اساس هر دو معیار ریزش قیمت سهام رد میشود.
در جدول  6نتایج به دست آمده از فرضیات پژوهش ارائه شده است .نتایج به دست آمده
نشان می دهد که از شش فرضیه اصلی ،دو فرضیه تأیید و چهار فرضیه رد شده است.
جدول  .۶نتایج به دست آمده از فرضیههای پژوهش
شماره فرضیه

شرح فرضیه

نتیجه فرضیه

فرضیه اصلی 9

کوتهبینی مدیران تأثیری منفی و معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

تأیید فرضیه

فرضیه اصلی 2

خوشبینی مدیریت تأثیری مثبت معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

رد فرضیه

فرضیه اصلی 3

محافظهکاری تأثیری منفی و معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

رد فرضیه

فرضیه اصلی 4

دقت پیشبینی مدیریت تأثیری مثبت و معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

فرضیه اصلی ۱

ساختار مدیریت تأثیری مثبت و معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

رد فرضیه

فرضیه اصلی 6

توانایی مدیریت تأثیری مثبت و معنادار بر ریزش قیمت سهام دارد.

رد فرضیه
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نتایج به دست آمده از روشهای دادهكاوی (آزمونهای تکمیلی)
در این بخش با استفاده از مدلهای دادهکاوی شامل مدل شبکههای عصبی و درخت تصمیم
مجدداً به بررسی تأثیر ویژگی های مدیریت و متغیرهای کنترلی بر متغیرهای وابسته پژوهش شامل
ریزش قیمت سهام پرداخته شده است که نتایج به دست آمده به شرح بخشهای زیر میباشد .در
مدلهای دادهکاوی با توجه به سطح اهمیت تعیین شده (در این پژوهش  )%0۱متغیرهای پژوهش
به متغیرهای با اهمیت و متغیرهای بیاهمیت شده تفکیک شده و سپس نسبت به کنارگذاری
متغیرهایی که به عنوان بیاهمیت شناسایی شده ،اقدام گردیده است .در ادامه مجموعه دادههای
پژوهش به دو گروه آموزشی و آزمون تقسیمبندی شده تا با استفاده از آن میزان تأثیرگذاری بر
متغیرهای وابسته پژوهش ،اولویتبندی تأثیرگذاری آنها مشخصگردد .در نمودارهای زیر
متغیرهای تأثیرگذار (شامل متغیرهای مستقل و کنترلی) بر ریزش قیمت سهام که بر اساس
الگوریتم شبکههای عصبی مورد شناسایی قرار گرفته ارائه شده است.

نمودار  .1متغیرهای دارای تأثیر معنادار بر معیار ریزش قیمت سهام بر اساس
معیار چولگی منفی سهام

نمودار  ،9نشاندهنده متغیرهای دارای تأثیر معنادار بر ریزش قیمت سهام بوده است
(متغیرهای فاقد تأثیرگذاری معنادار نمایش داده نمیشود) .نتایج به دست آمده از مدل شبکههای
عصبی نشان میدهد که از میان ویژگیهای مدیریت ،متغیرهای کوتهبینی و ثبات مدیریت ،تأثیری
معنادار بر ریزش قیمت سهام (بر اساس معیار چولگی منفی سهام) داشته اما تأثیر سایر ویژگیهای
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مدیریت به صورت معنادار نبوده است .همچنین بیشترین تأثیرگذاری بر ریزش قیمت سهام بر
اساس معیار چولگی منفی سهام به ترتیب مربوط به متغیرهای اهرم مالی ،نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتری و رقابت در بازار محصوالت بوده است.

نمودار .۲متغیرهای دارای تأثیر معنادار بر معیار ریزش قیمت سهام بر اساس
معیار نوسان بازده سهام

نتایج به دست آمده از نمودار  2نشان میدهد که صرفاً متغیرهای کوتهبینی و ثبات مدیریت
تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام (براساس معیار نوسان بازده سهام) داشتهاند و تأثیر سایر
ویژگیهای مدیریت به صورت معنادار نبوده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که بیشترین
تأثیرگذاری بر ریزش قیمت سهام (براساس معیار نوسان بازده سهام) به ترتیب مربوط به متغیرهای
اهرم مالی ،نرخ بازده داراییها و ریسک بازده سهام است.

نمودار  .9متغیرهای تأثیرگذار بر معیار ریزش قیمت سهام براساس معیار چولگی منفی سهام بر
اساس الگوریتم درخت تصمیم C5
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یافتههای نمودار  3حاکی از آن است که بر اساس الگوریتم درخت تصمیم و از میان
ویژگیهای مدیریت ،صرفاً ویژگی کوتهبینی مدیریت تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام مبتنی
بر معیار چولگی منفی سهام داشته و سایر ویژگیهای مدیریت جزءِ متغیرهای تأثیرگذار بر ریزش
قیمت سهام ،نبودهاند .نتایج به دست آمده از مدل درخت تصمیم در خصوص متغیرهای دارای
باالترین تأثیرگذاری بر ریزش قیمت سهام نشان میدهد که متغیرهای ریسک بازده سهام،
کوته بینی مدیریت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را بر ریزش
قیمت سهام (معیار چولگی منفی سهام) داشته است.

نمودار  .4متغیرهای تأثیرگذار بر اساس معیار ریزش قیمت سهام بر معیار نوسان
بازده سهام بر اساس الگوریتم درخت تصمیم C5

یافتههای به دست آمده از نمودار  4نشان میدهد که بر اساس الگوریتم درخت تصمیم،
صرفاً ویژگی کوتهبینی مدیریت تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام (مبتنی بر معیار نوسان بازده
سهام) داشته و سایر ویژگیهای مدیریت جزءِ متغیرهای تأثیرگذار بر این معیار سنجش ریزش
قیمت سهام نبودهاند .نتایج به دست آمده از مدل درخت تصمیم در خصوص متغیرهای دارای
باالترین تأثیرگذاری بر ریزش قیمت سهام نشان میدهد که به ترتیب متغیرهای ریسک بازده
سهام ،نرخ بازده دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را بر
ریزش قیمت سهام (معیار نوسان بازده سهام) داشته است.
در پژوهشهای مربوط به مدلسازی و دادهکاوی ،جهت سنجش میزان دقت مدل و
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پیشبینی صورت گرفته از منحنی مشخصه سیستم عملکرد  93استفاده میشود که هر چقدر سطح
زیر منحنی به سمت شمال غربی و عدد یک تمایل پیدا کند ،بیانگر دقت خوب مدل است و هر
چقدر به سمت جنوبغربی و عدد  0/۱متمایل شود ،بیانگر دقت کمتر و پیشبینی نامناسب مدل
است .لذا منحنی مشخصه سیستم عملکرد جهت شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر معیار ریزش
قیمت سهام به ترتیب به شرح نمودار  ۱و  6نشان داده شده است.

نمودار  .۵منح نی مشخصه سیستم عملکرد جهت شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر معیار ریزش قیمت
سهام بر اساس معیار چولگی منفی سهام

منحنی مشخصه سیستم عملکرد به دست آمده در خصوص شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر
ریزش قیمت سهام بر اساس معیار چولگی منفی سهام نشان میدهد که این منحنیها به سمت
مرکز و عدد  0/۱متمایل بوده (نزدیک به  )0/6و بیانگر آن است که مدل از اعتبار مناسبی
برخوردار نیست.

نمودار  . ۶منحنی مشخصه سیستم عملکرد جهت شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر معیار ریزش قیمت
سهام بر اساس معیار نوسان بازده سهام
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منحنی مشخصه سیستم عملکرد به دست آمده در خصوص شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر
ریزش قیمت سهام بر اساس معیار نوسان بازده سهام نشان میدهد که این منحنیها به سمت مرکز و
عدد  0/۱متمایل بوده (نزدیک به  )0/6و بیانگر آن است که مدل از اعتبار مناسبی برخوردار نیست.
مجموع نتایج به دست آمده از هر دو روش دادهکاوی بکارگیری شده مطابق جدول  ۱نشان
دهنده آن است که تعداد اندکی از ویژگیهای مدیریت ،تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام
داشته و دیگر ویژگیهای مدیریت فاقد تأثیرگذاری معنادار بر ریزش قیمت سهام بودهاند .از میان
متغیرهای کنترلی پژوهش ،متغیرهای اندازه شرکت ،نسبت قیمت به سود و نرخ بازده داراییها
بیشترین تأثیرگذاری را بر ریزش قیمت سهام داشته است.
جدول  .۷تأثیر متغیرهای پژوهش بر ریزش قیمت سهام با استفاده از مدلهای دادهكاوی
متغیرهای پژوهش

نماد

عوامل تأثیرگذاری بر

عوامل تأثیرگذاری بر

ریزش قیمت سهام

ریزش قیمت سهام

معیار چولگی منفی بازده سهام

معیار نوسان بازده سهام

شبکههای عصبی

درخت تصمیم

شبکههای عصبی

درخت تصمیم

*
-

*
-

*
-

*
-

محافظهکاری مدیریت

Conser

-

-

-

-

دقت پیشبینی مدیریت

Correct

-

-

-

-

Indep

-

-

-

-

تنوع جنسیتی هیأتمدیره

GenDiv

-

-

-

-

ثبات و استحکام مدیریت

Entrench

*
-

-

*
-

MB

اندازه شرکت

Size

*
-

*
-

-

نرخ بازده دارایی ها

ROA

-

-

*

اهرم مالی

Lev

نسبت قیمت به سود

PE

*
-

-

*
-

-

DTURN

-

-

-

-

-

-

-

*

*

*

کوتهبینی مدیریت
خوشبینی مدیریت

استقالل هیأتمدیره

توانایی مدیریت
ارزش بازار به ارزش دفتری

ناهمگنی گردش سهام
رقابت در بازار محصوالت
ریسک بازده خاص

Myopia
Optimism

Ability

HHI
Sigma

*
-
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نتایج
این پژوهش در پی بررسی تأثیر ویژگیهای مختلف مدیریت بر ریسک ریزش قیمت سهام
با استفاده از روشهای مختلف آماری همچون مدلهای رگرسیونی چند متغیره و روشهای
دادهکاوی شامل مدل شبکههای عصبی و درخت تصمیم بوده است.
برای دستیابی به هدف پژوهش ،اطالعات مالی  96۱شرکت در دوره زمانی  99ساله از سال
 9386تا  9306تحلیل شد که نتایج نهایی به شرح زیر به دست آمده است .با افزایش کوتهبینی
مدیریت بر میزان ریزش قیمت سهام شرکتهای بررسی شده به شکل معناداری افزوده شده که با
یافتههای پژوهش لیائو و کیو ( )2094و بانسل و گارل ( )2096مطابقت دارد .ریزش قیمت سهام
با افزایش دقت پیشبینی مدیریت کاهش یافته است که این نتیجه با پژوهش چن ،کیم ،یائو
( )2096و ایندراواتی ،دارلیس و اظهر ( )209۱سازگار است .سایر یافتهها حاکی از آن است که با
افزایش خوشبینی مدیریت از میزان ریزش قیمت سهام شرکتهای نمونه کاسته شده است که
نتایج حاصله برخالف یافتههای پژوهش وودنبرگ ( ،)209۱کیم ،وانگ و ژانگ ( )2096و
بشکوه و کشاورز ( )930۱است .همچنین با افزایش اعمال محافظهکاری مدیریت بر میزان ریزش
قیمت سهام ،افزوده شده است که نتایج حاصله در تضاد با مطالعات دیو ( )2090و کیم ،وانگ و
ژانگ ( )2096است .از سوی دیگر با بهبود ساختار مدیریت ،توسط افزایش استقالل هیأت مدیره،
وجود تنوع جنسیتی اعضای هیأت مدیره و ثبات مدیریت ،از میزان ریزش قیمت سهام شرکتهای
نمونه کاسته شده و مطابق با پژوهش حسینی ( )209۱است .با افزایش توانایی مدیریت نیز شاهد
کاهش ریزش قیمت سهام در شرکتهای بررسی شده بودهایم ،هر چند که هیچ یک از این نتایج
از لحاظ آماری معنادار نیست که این نتیجه با مطالعات اندرو و همکاران ( )209۱و محمدی و
صالحی ( )9306مطابقت دارد و با پژوهشهای مرادزاده فرد ( )930۱و حبیب و حسن ()209۱
ناسازگار است.
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بحث و نتیجهگیری
از میان ویژگیهای مدیریت؛ متغیرهای کوتهبینی و ثبات مدیریت تأثیری معنادار بر ریزش
قیمت سهام داشتهاند و تأثیر سایر ویژگیها به صورت معنادار نبوده است .بیشترین تأثیرگذاری بر
ریزش قیمت سهام بر اساس معیار چولگی منفی سهام به ترتیب مربوط به متغیرهای اهرم مالی،
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و رقابت در بازار محصوالت بوده و بر اساس معیار نوسان بازده
سهام به ترتیب مربوط به متغیرهای اهرم مالی ،نرخ بازده داراییها و ریسک بازده سهام است .سایر
یافته ها حاکی از آن است که بر اساس الگوریتم درخت تصمیم ،صرفاً ویژگی کوتهبینی مدیریت
تأثیری معنادار بر ریزش قیمت سهام داشته و سایر ویژگیهای مدیریت جزءِ متغیرهای تأثیرگذار
بر ریزش قیمت سهام نبودهاند .نتایج به دست آمده از مدل درخت تصمیم در خصوص متغیرهای
دارای باالترین تأثیرگذاری بر ریزش قیمت سهام بر اساس معیار چولگی منفی سهام نشان میدهد
که متغیرهای ریسک بازده سهام ،کوتهبینی مدیریت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به ترتیب
بیشترین تأثیرگذاری را داشتهاند و بر اساس معیار نوسان بازده سهام به ترتیب متغیرهای ریسک
بازده سهام ،نرخ بازده دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به ترتیب بیشترین
تأثیرگذاری را داشته است .لذا مجموع نتایج به دست آمده از هر دو روش دادهکاوی بکارگیری
شده نشان میدهد که تعداد اندکی از ویژگیهای مدیریت بر ریزش قیمت سهام تأثیری معنادار
داشته و دیگر ویژگیهای مدیریت فاقد تأثیرگذاری معنادار بر ریزش قیمت سهام بوده است .از
نتایج قابل توجه به دست آمده در خصوص متغیرهای کنترلی میتوان به تأثیر منفی و معنادار
ناهمگنی گردش سهام بر ریزش قیمت سهام اشاره کرد و این بدان معناست که با افزایش ناهمگنی
گردش سهام از میزان ریزش قیمت سهام کاسته شده است .همچنین ریزش قیمت سهام در
شرکتهای با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری باالتر ،به شکل قابل توجهی کمتر بوده است.
عالوه بر این؛ متغیرهای نسبت قیمت به سود و اهرم مالی تأثیری مثبت و معنادار بر ریزش قیمت
سهام داشته است .اندازه شرکت و ریسک بازده سهام نیز تأثیری منفی و نرخ بازده داراییها
تأثیری مثبت ،اما بیمعنا بر ریزش قیمت سهام شرکتهای نمونه داشته است.
با توجه به اهمیت بازار سرمایه برای گروههای مختلف سرمایهگذاران ،تحلیلگران،
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ادارهکنندگان بورس اوراق بهادار و ...زمینههای بسیاری نظیر موارد زیر برای پژوهش در این زمینه
وجود دارد ،لذا به پژوهشگران پیشنهاد میشود تا در پژوهشهای آتی ،تأثیر ویژگیهای
مدیریت بر سایر متغیرهای مالی از جمله بازدهی سهام ،همزمانی قیمت سهام ،حجم ارزش
معامالت سهام و ...مورد مطالعه قرار گیرد و تأثیر وارد نمودن چرخه عمر شرکت ،ساز و کارهای
حاکمیت شرکتی ،تمرکز مالکیت و ...را نیز مورد بررسی قرار دهند .عالوه بر این؛ مجامع عمومی
شرکتها در جهت انتخاب مدیران اصلح ،ویژگیهای شخصیتی مدیران را که اثرگذار بر بازار
سرمایه است را مدنظر قرار دهند .سرمایهگذاران نیز به هنگام انتخاب پرتفویهای بهینه؛
تأثیرگذاری ویژگی های شخصیتی مدیران را در نظر بگیرند چرا که به عنوان مثال در شرکتهای
بررسی شده ،کوتهبینی مدیران افزایش ریسک ریزش قیمت سهام شرکتها را در پی داشته است.
همچنین مراجع اداره کننده بورس اوراق بهادار در جهت حمایت از حقوق سرمایهگذاران با ارائه
و تصویب قوانین و مقررات مناسب و کاربردی ،زمینه انتصاب شایسته مدیران شرکتهای بورسی
را مدنظر قرار دهند ،چرا که با بکارگیری مدیران توانمند ،محافظهکار ،مستقل و با دقت پیشبینی
باال می توان شاهد واکنش مثبت بازار سرمایه بود .در نهایت تجزیه و تحلیلگران مالی با در
نظرگرفتن ویژگی های مدیریت ،باعث بهبود رهنمودهای ارائه شده به سایر سرمایهگذاران و
ذینفعان گردند.
در هر پژوهشی که انجام میشود محدودیتهایی وجود دارد که موانع مربوط به تعمیمدهی
نتایج حاصل از تحقیق است .این پژوهش نیز محدودیتهایی دارد که عبارتند از :اثرات ناشی از
تفاوت در روشهای حسابداری ،اندازهگیری و گزارش رویدادهای مالی ممکن است بر نتایج اثر
گذارد و تعدیلی از این بابت صورت نگرفته است؛ محدودیت حاکم بر مدلسازی دادهها ،روش
رگرسیون و تجزیه و تحلیل آماری مربوطه بر نتایج آماری پژوهش اثر میگذارد که تالش محقق
بر حداقل نمودن اینگونه خطا بوده است؛ حذف بانکها ،بیمهها و شرکتهای سرمایهگذاری و
شرکتهای بعد از سال  9386از نمونه پژوهش میتواند باعث کوچک شدن نمونه شود؛ در
نهایت از آنجا که کل شرکتهای بورسی در این پژوهش قرار نداشتند ،لذا در تعمیم نتایج به کل
جامعه باید با وسواس عمل نمود.
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