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 چکيده
 هایشرکت در سهام قیمت زمانیهم و کنترلی سهامداران بین ارتباط بررسی به پژوهش این در

 تا 1955 هایسال بین فاصله نیز زمانی قلمرو. باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 یآورجمع برای و ایکتابخانه روش از پژوهش نظری مبانی آوریجمع برای که. گیرد دربرمی را 1939

 وتحلیلتجزیه روش. است شدهاستفاده آن همراه هاییادداشت و مالی هایصورت از آماری اطالعات

 Excel و EVIEWS3 افزارنرم از وتحلیلتجزیه جهت و بوده پانل هایداده روش تحقیق این در

( نترلیک سهامداران) مستقل متغیر و( سهام قیمت زمانیهم) تحقیق اینمتغیر وابسته . است استفاده

 روزانه، بازده معیار انحراف مالی، اهرم عملیاتی، نقد وجوه جریان معیار انحراف) کنترل متغیرهای و

 که دهدمی نشان تحقیق اطالعات وتحلیلتجزیه از حاصل نتایج. باشدمی( رشد فرصت شرکت، اندازه

 .ندارد وجود معناداری رابطه سهام قیمت زمانیهم و کنترلی سهامداران بین
 

 .پانل یهاداده، سهام قیمت زمانیهم،  کنترلی سهامداران :يديکل واژگان

 

 مقدمه -1

 مشاهده چنین نیز، در ایران. دهدمی نشان را چشمگیری رشد امریكا و اروپا بهادار اوراق بازارهای در نهادی مالكیت اخیر، هایسال در

 همچنین و بازرگانی بیمه هایشرکت های بازنشستگی،صندوق اجتماعی، تأمین هایسازمان از اعم ایبیمه هایمؤسسه شامل که گرددمی

 واسطهبه گذارانسرمایه از گروهی عنوانبه نهادی گذارانباشد. سرمایهمی دولتیشبه و عمومی بخش نهادهای و گذاریسرمایه هایشرکت

 پیامدهای دارای نهادی گذارانسرمایه گسترده حضور کنند،می ایفا سرمایه بازار اقتصادی توسعه در مهمی نقش مالی، عظیم منابع به دسترسی

 با توانندمی دارند، مدیریت بر که نفوذی دلیل به نهادی سهامداران. است بوده سهام قیمت رفتار برای هم و شرکتی تصمیمات برای هم مهمی

 اهداف تحقق راستای در تأثیری چنین محققین، عقیده کنند. به تأمین را سهامداران عموم منافع خود، منافع بر عالوه مدیریت، بر نظارت
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 در سهام قيمت زمانیهم و کنترلی سهامداران بين ارتباط

 تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هايشرکت
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 مثال،عنوانبه. کند نمایان را مالكیت تمرکز مثبت جنبه تواندمی مالكیت ماهیت مسلما   پس. دارد ایویژه اهمیت سرمایه بازارهای اجتماعی

 مسائل کاهش به مالكیت تمرکز حالت در این دارند عقیده و دانندمی سودمند را نهادی مالكیت باالی تمرکز(، 1334) 1ویشنی و شلیفر

 اقتصادی صرفه از برخورداری دلیل به نهادی گذارانسرمایه(، 1931) و پاشا نژاد درگاهی عقیده به. انجامدمی سهامداران از حمایت و نمایندگی

و  مالكیت جدایی باعث نهادی سهامداران وجود عبارتی به. برسانند حداقل به را نمایندگی مشكالت قادرند خود پرتفوی در باال تنوع مقیاس

کامیابی و ) کندمی ایجاد شرکت مدیریت بر نظارت برای راهی مالكیت، تمرکز و هاشرکت در شانفزاینده درگیری کهدرحالی شود،می کنترل

 (.1935پرهیزگار، 

 هایفعالیت از امر این شود که منجر هاشرکت رفتار تغییر به است ممكن نهادی گذارانسرمایه حضور که شودمی تصور گونهاین عموما  

 عملكرد و مدیریت بر نظارت برای هایشانتوانایی از گذاران نهادیسرمایه استفاده. گیردمی نشئت دهند،می انجام گذارانسرمایه این که نظارتی

 یکاین "شودمی انجام بهتر مدیریت بر نظارت باشد، بیشتر هاآن گذاریسرمایه چه سطح است. هر هاآن گذاریسرمایه میزان از تابعی شرکت،

 (2،1335ماگ. )"است مستقیم ارتباط

 مسائل از اعم مختلف عوامل از متأثر که بازار حرکت. کندمی تبعیت شرکتی خاص اطالعات و بازار حرکت عامل دو از سهام قیمت رفتار

 سود به گذارسرمایه بیشتر اعتماد. است شرکت خود عوامل به مربوط که شرکتی خاص اطالعات و بود خواهد. .. و سیاسی و خارجی و داخلی

 شرکتی خاص اطالعات به بیشتری وابستگی شرکت سود به گذارسرمایه بیشتر اعتماد. است بیشتر شرکتی خاص اطالعات به وابسته شرکت

 است شرکتی اطالعات خاص بودن بیشتر دهندهنشان باشد، پایین (قیمت زمانیهم) بازار بازده و شرکت بازده بین ارتباط کهدرصورتی و دارد

 درواقع ها،شرکت سهام بازده زمانیهم بودن گفت پایین توانمی بنابراین (2007 ،7رولستون و پیتروسكی) (،2009 ،9یونگ و مورک و دورنف)

 که دارد وجود شرکتی خاص اطالعات از بیشتری مقدار چون دارد، بازار به حرکت کمتری وابستگی هاآن قیمت که است موضوع این بیانگر

شده، هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین حاکمیت بنابراین در این تحقیق با توجه به مسائل گفته .کنندمی اطمینان آن به بازار فعاالن

 . باشدمیزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار شرکتی و هم

 پيشينه پژوهش -2

 457زمانی قیمت سهام با استفاده از اطالعات (، در تحقیق خود به بررسی سهامداران کنترل بزرگ و هم2019) 5بوبكر و همكاران

زمانی قیمت پرداختند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که هم 2004-1335شده در بورس فرانسه در طی دوره زمانی ی پذیرفتههاشرکت

استدالل که سهامداران کنترل تمایل به افشای اطالعات کمتر شرکت خاص برای پنهان کردن ازحد حمایت از این سهام با کنترل بیش

 .کندیمدهد، فراهم یمطلب را افزایش های فرصتیوهش

 45،244گذاری به قیمت سهام پرداخت. با یک نمونه شامل زمانی و حساسیت سرمایه(، به بررسی رابطه قیمت سهام هم2005) 4چن

گذاری به قیمت سهام زمانی و حساسیت سرمایهبه یک رابطه مثبت بین سطح پایینی از قیمت سهام هم هاآن 2001تا  1351شرکت از سال 

دست یافتند. نتایج حاکی از آن است که قیمت سهام ممكن است حاوی اطالعاتی باشد که مدیران ندارند؛ و اطالعات مدیران )اطالعات 

 یری قیمت سهام باشد.گاندازهکند که اطالعات شرکت معیار برای یممک گیری کدر تصمیم هاآنخصوصی( به 

 شدهپذیرفته یهاشرکت در سهام قیمت یزمانهم و نهادی گذارانیهسرما بین رابطۀ بررسی (، در تحقیق خود به1935کامیابی و پرهیزگار )

 هامس ی قیمتزمانهم و نهادی گذارییهسرما بین معناداری منفی ارتباط وجود از حاکی تحقیق تهران پرداختند. نتایج بهادار اوراق بورس در

 دارد وجود معناداری منفی رابطه قیمت سهام یزمانهم و نهادی گذارانیهسرما پایداری بین که دهدیم نشان هایافته همچنین،. باشدیم

 .دارد وجود معناداری مثبت بطهسهام را قیمت یزمانهم و نهادی گذارانیهسرما ناپایداری بین کهیدرحال

ها زمانی قیمت سهام شرکتمدت( با همگذاران نهادی )بلندمدت و کوتاه(، در تحقیق خود به بررسی رابطه سرمایه1939رضایی و شیخی )

ت جریان نقد شرکگذاران نهادی بلندمدت باعث کاهش دسترسی مدیران به دهد که نظارت سرمایهیمهای این پژوهش نشان پرداختند. یافته

 یابد.زمانی قیمت سهام کاهش میو کاهش ریسک خاص شرکت توسط مدیران و درنتیجه کاهش شده و بدین ترتیب هم

                                                           
1. Shleifer and Vishny, 1991. 

2. Maug, 1991. 

3. Durnev and Morck and Yeunge, 2003. 

4. Piotroski and Roulstone, 2004. 

5. Boubaker et al, 2013. 

6. Chan, 2001. 
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 در و نمود بررسی را اقالم تعهدی کیفیت و سهام قیمت زمانیهم بین ارتباط خود ارشد کارشناسی نامهیانپا (، در1930) ونوش نورنژاد

 دهندهنشان او تحقیق . نتایجقرارداد موردمطالعه 1955تا  1957 یهاسال طی را تهران بهادار اوراق بورس در ودموج شرکت 45 راستا این

 رابطه )ذاتی( و اختیاری غیر تعهدی اقالم بین منفی ارتباط این بر عالوه بود، قیمت سهام زمانیهم و تعهدی اقالم کیفیت بین منفی ارتباط

 داد. نشان را سهام زمانیهم و اختیاری تعهدیاقالم  بین معنادار مثبت

 چهارچوب نظري تحقيق -3

 اثبات ویشنی و دهد. شلیورمی نشان غیرواقعی طوربه شرکت را با مرتبط صنعت یا شرکت خاص بازار به مربوط اطالعات سهام، قیمت

 دهند انجام ارتباطات خاص از استفاده با را ایویژه هایگذاریسرمایه یا و قراردادها تا دهدمی اجازه هاآن مدیران به گیریموضع که کنندمی

 تضاد کاهش برای عاملی و مالی هایصورت بر ایکنندهنظارت کهاست. درصورتی دشوار شرکت از خارج گذارانسرمایه برای آن امكان که

 اطالعاتی تقارن عدم و سازمانی فردمنحصربه ویژگی باشد. این داشته وجود مالی هایصورت در بااهمیتی انحرافات ممكن است نباشد، منافع

 .نماید ارزیابی تهران بهادار اوراق بازارهای در اطالعاتی محیط بر را کیفیت حسابرسی و مالكیت ساختار تأثیر تا دهدمی اجازه ما به

 در ایجادشده تغییرات از ناشی سهام در بازده موجود نوسانات و است دخیل سهام قیمت در عمومی اطالعات که (، دریافت1355) 4رول

 میان پاداش ارتباط باوجود مالكیت ساختار شود. نحوهنمی افشاء همگان برای شفاف صورتبه هست، که خاص اطالعات انتشار و صنعت عوامل

 شدن بلوکه موجب متفاوت، منافع با هایمالكیت طریق تجاری از بزرگ هایگروه به هاشرکت پیوستگی و قرابت و ها،رویه انتخاب با مدیران

 باارزش انتخابی اطالعات و کمتر افشای به متمایل مدیریتی، هایکنترل محیطی چنین در است آن (، بر2009)5یی و شود. کیممی مدیریت

 هزینه شود. درنتیجه،می خود طلبانهمنبع رفتار کردن پنهان منظوربه سازمانیبرون افراد به اطالعات کامل افشای عدم موجب که باشد،می

 کاهش یافتهتوسعه بازارهای مقایسه با در نوظهور بازارهای در گذارانسرمایه برای سوددهی و یافت خواهد افزایش اطالعات اختصاصی تحصیل

 بدون گذارانکند. سرمایه محدود سهام قیمت در را شرکت ویژه اطالعات و ناامید کند را آگاه گذارانسرمایه است ممكن موضوع یابد. اینمی

 به و بگیرند نظر در باال را تمرکز مالكیت از ناشی ابهامات بر غلبه جهت اطالعات پردازش و آوریجمع هزینه است ممكن های کافیحمایت

 با مرتبط اطالعات انعكاس مانع بازار، و صنعت خصوص در اطالعات به باالی دسترسی دهد. هزینه قرار تأثیر تحت را سهام قیمت آن دنبال

 (.2000، 3شود )مورک و یانگمی سهام در قیمت شرکت

 فرضيه تحقيق -4

 .دارد وجود داریمعنی رابطه سهام قیمت زمانیهم و کنترلی سهامداران بین .1

 روش شناسی پژوهش -5

 ریمتغ راتییطور به مطالعه حدود تغو همین میهستتتت قیتحق یرهایمتغ نیب یرابطه معنادار افتنی یرو که در پپژوهش ازاین نیدر ا

روش پژوهش ازنظر  نیقرار دارد، بنابرا یهمبستتتگ یهادر زمره پژوهش م،یپردازیمستتتقل م یرهایمتغ راتییوابستتته با توجه به حدود تغ

ستگی می کماهیت و محتوایی ی ستگی بین متغیرپژوهش از نوع همب شف همب شد که برای ک شد.  یدادیها به روش پس روبا عمل خواهد 

 ایرد  یبرا یمختلف آمار یهاو روش یاست که از اطالعات واقع یکاربرد قیتحق کیو ازنظر هدف،  یقاتیحاضر ازلحاظ نوع کار تحق قیتحق

 .ردیگیدر حوزه تئوری اثباتی قرار م و گردد،یاستفاده م هاهیعدم رد فرض

 هادادهروش جمع آوري اطالعات و  -5-1

 ینظر یمطالعه مبان یپژوهش برا نیا برخوردار است. در یاساس تیاز اهم قیبا توجه به اهداف تحق یاطالعات واقع هیته ق،یتحقدر هر 

 یها. دادهگرددیاستفاده م هانامهانیو پا نیو الت یفارس یاز کتب و مقاالت تخصص یریگبا بهره یاکتابخانهاز روش  ق،یتحق نهیشیپ یو بررس

وابسته به سازمان بورس  یپژوهش، توسعه و مطالعات اسالم تیریمد یهاتیموجود در سا وستیپ هاییادداشتو  یمال یهاموردنیاز از صورت

                                                           
1. Roll, 1911. 
2. Kim &Yi, 2003. 
3. Morck& Yeung, 2000. 
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فشرده سازمان بورس  یهاو لوح12 رانیا ی، مرکز پردازش اطالعات مال11رسانی ناشران جامع اطالع یهاستمی، شبكه کدال، س10و اوراق بهادار

 .شودیاستخراج م یصورت دستبهادار به و اوراق

  هادادهروش تجزیه و تحليل  -5-2

 انهیم و نیانگیم یمرکز یهااز شاخص یفیدر بخش آمار توص شودیانجام م یو استنباط یفیها در دو بخش آمار توصداده لیوتحلهیتجز

 ترکیبیهای از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده یاستفاده خواهد شد. و در بخش آمار استنباط اریانحراف مع یو شاخص پراکندگ

یل باشد. برای تحلکاراتر می ینیبشپی و استنباط کردن فراهم زمانی، سری و مقطعیهای . انگیزه اصلی در ترکیب دادهشودمی استفاده

 وندش گرفته نظر در همگن مختلف فصول طی مختلف هایشرکتهای داده ستیبامی یا که گونه بدین. دارد وجود روش دو ترکیبیهای داده

 یریارگکوش بهر نوع تعیین برای. گیرند قرار مورداستفاده تابلویی صورتبهها داده کهنییا ا شوندیم تلفیق باهم هاداده حالت این در که

نیست  داریلیمر نشان دهد که ضرایب اثر مقطعی و اثر زمانی معن F. اگر نتیجه آزمون شودیلیمر استفاده م F آزمون از ترکیبی،های داده

 راها یک رگرسیون کالسیک، تخمین پارامترها را انجام داد. در غیر این صورت، داده لهیوسترکیب کرد و به یكدیگر با راها تمام داده توانیم

 استفاده هاسمن آزمون از( تصادفی اثرات مدل یا ثابت اثرات مدل) ترکیبی هایداده مدل نوع نتعی برای. گرفت نظر در تابلویی صورتبه باید

بین  کهیبین جزء خطا و متغیر مستقل همبستگی وجود نداشته باشد، مدل اثرات تصادفی مناسب است درصورت رکه اگ صورتنی. بدشودمی

. برای تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون و پارامترهای حاصل رسدیآن دو همبستگی وجود داشته باشد، مدل اثرات ثابت مناسب به نظر م

 از پژوهش، نتایج استخراج وها داده لیوتحلهی. همچنین برای تجزشودیاستفاده م t و Fهای از تخمین مدل رگرسیون، به ترتیب از آماره

 .گرددیاستفاده م Eviews3و  Excel یفزارهاانرم

 مدل آماري پژوهش  -5-3

 نماییم.( از مدل زیر استفاده می2019به تبعیت از بوبكر و همكاران )در این تحقیق برای آزمون فرضیه پژوهش 

0 1 2 3 4 5 6it it it it it it it itSY NCH EXCRESS UCF LEV STDER SIZE B MB              

itSY NCHزمانی قیمت سهام: هم 

itEXCRESSسهامداران کنترلی : 

itUCFانحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی : 

itLEVاهرم مالی : 

itSTDERانحراف معیار بازده روزانه : 

itSIZEشرکت ه: انداز 

itMBفرصت رشد : 

 متغيرهاي پژوهش  -5-4

itSYزمانی قیمت سهام )هم NCH)کنیم((، تبعیت می2007زمانی قیمت از مدل پیوتروسكی و رولستون ): برای سنجش هم 
2

2
log( )

1

R
synch

R


  
2R  تعیین حاصل از تغییرات دو عامل، بازده ماهانه بازار و صنعت در یک سال مالی است و تأثیر آن بر بازده ماهانه در معادله فوق، ضریب

 سهام
 

                                                           
4. WWW.RDIS.IR 
5. WWW.CODAL.IR 
6. WWW.FIPIRAN.COM 

     it mt itR R R e
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: itR بازده سهام شرکت 

: m tR رکتبازده بازار ش 

: itRبازده صنعت : 

زمانی قیمت عنوان مقیاسی برای سنجش همبه 2Rآوریم. در معادله فوق ماهه در هرسال به دست می 12معادله فوق را برای دوره 

 (2019، همكاران و بوبكر)کندعمل می

نسبت  عنوان سهامداران کنترلی استفاده خواهیم کرد و از(: در این تحقیق از سهامداران نهادی بهitEXCRESSسهامداران کنترلی )

 (2019، همكاران و بوبكر) آید(.می به دست سهام منتشره شرکت کلبه یمالكان نهاد اریمجموع سهام در اخت

 (2019، همكاران و بوبكر)Tدر سال  Iانحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت  :(itUCF) انحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی

 (2019، همكاران و بوبكر)کل داراییاهرم مالی عبارت است از نسبت کل بدهی به (:itLEV) اهرم مالی

 (2019، همكاران و بوبكر)Tدر سال  Iانحراف معیار بازده روزانه شرکت  :(itSTDER) انحراف معیار بازده روزانه

 (2019، همكاران و بوبكر)های شرکت(: لگاریتم طبیعی کل داراییitSIZEشرکت ) هانداز

 (2019، همكاران و بوبكر) (صاحبان سهامحقوق (: )نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری itMBفرصت رشد )

  جامعه آماري و حجم نمونه -5-5

 در. باشدیم 1939تا  1955پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مالی  یهاشرکتجامعه آماری این تحقیق 

 معهجا از نبودند، زیر شرایط حائز که هاییشرکت تحقیق، آماری جامعه در موجود هایشرکت بین از ابتدا نمونه، انتخاب جهت حاضر تحقیق

 .گردیدند حذف آماری

 هاآن سهام ،1955 سال ابتدای از و باشند شدهپذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در 1955 سال از قبل همگن، اینمونه انتخاب برای .1

 گیرد؛ قرار معامله مورد بورس در

 باشد؛ شدهارائه تهران بهادار اوراق بورس به تحقیق این موردنیاز اولیه هایداده و اطالعات متوالی سال 4 برای .2

 1955 هایسال فاصله در نباید و باشد اسفندماه 23 به منتهی هاآن مالی سال ناهمگونی، از جلوگیری برای و مقایسه امكان منظوربه .9

 باشند؛ داده مالی سال تغییر 1939 الی

 نباشد؛ هابانک و هلدینگ بیمه، گذاری،سرمایه هایشرکت جزو فعالیت ماهیت بودن متفاوت دلیل به .7

 باشد؛ نشده وقفه دچار بورس، در 1939 الی 1955 هایسال طول در هاشرکت این معامالت فعال، هایشرکت انتخاب منظوربه .5

 .باشد ماه سه از بیشتر نباید وقفه، طول و باشد فعال بورس، در هاسال این طول در باید هاشرکت این سهام دیگر،عبارتبه

 بین از فوق، هایمحدودیت اعمال از بعد. است بوده شرکت 754 شامل 1939 سال پایان تا شدهپذیرفته هایشرکت کل تعداد تحقیق، این در

 .اندقرارگرفته موردبررسی مختلف صنعت 17 از شرکت 39 تعداد آماری، جامعه در موجود شرکت 754

 پژوهش  هايیافته -6

 آمار توصيفی  -6-1
نامند. این شده را پردازش کرده و خالصه نمود، آمار توصیفی میآوریتوان اطالعات جمعها میوسیله آنهایی را که بهطورکلی، روشبه

 (.5، 1953آذر و مؤمنی، پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است )نوع آمار صرفا  به توصیف جامعه یا نمونه می

های پراکندگی انحراف میانگین و میانه و شاخص هم چونهای مرکزی ها با استفاده از شاخصوتحلیل دادهدر بخش آمار توصیفی، تجزیه

دهد، ها را نشان میمتوسط داده ترین شاخص مرکزی بوده وارتباط میانگین، اصلیدراین انجام پذیرفته است. 17و کشیدگی 19معیار، چولگی

رد. انحراف گیصورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقا  نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار میها بر روی یک محور بهاگر داده کهطوریبه

ترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و دهد. چولگی نیز از پارامها را نشان میمعیار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده

که جامعه چوله به چپ که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، درصورتیدرصورتی هاست.شاخص تقارن داده

                                                           
1. SKEWNESS 
2. KURTOSIS 
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راکندگی خص سنجش پکه دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاباشد، ضریب چولگی منفی و درصورتی

گری و از غربال پس مدل متغیرهای مربوط به وضعیت آمار توصیفی خالصه (.1930)مؤمنی و قیومی، د باشجامعه نسبت به توزیع نرمال می

 شده است.ارائه 1در جدول  SPSS 29افزار به کمک نرم 15های پرتحذف داده

 

 ( آمار توصيفی1جدول )

  
زمانی هم

 قیمت سهام

سهامداران 

 کنترلی

انحراف معیار 

جریان وجه 

 نقد عملیاتی

 اهرم مالی
انحراف معیار 

 بازده روزانه
 فرصت رشد اندازه شرکت

 17۵ 17۵ 17۵ 17۵ 17۵ 17۵ 17۵ تعداد

- میانگین 7۰5٫۰  ۵25335٫۵3  ۵4۵5۰9٫25422  ۵555۰1٫۰  ۵254٫۰  2۵۰259٫59  2۰35۵3٫2  

- میانه 379٫۰  527۵55٫45  ۰9525٫4229  ۵93٫۰  915٫۰  5415۵3٫59  599۵51٫5  

5479415٫۰ انحراف معیار  73۵۰313٫24  ۵1954٫47931  534٫۰  4۰5٫۰  237۵472٫5  5324951٫5  

29٫۰ چولگی  - ۰45٫5  7۰5٫1  - 253٫۰  ۰۰2٫9  51٫۰  1۵۵٫5  

4۰1٫25 کشیدگی  - 94٫۰  ۵13٫91  - 2۵5٫۰  494٫57  559٫۰  157٫4  

- حداقل 9952٫5  ۰ 95۵7٫5۰  59۰7٫۰  59٫۰  3595٫3  - 1342٫۵  

933۵٫5 حداکثر  ۵9٫35  9۰37٫4453۵7  ۰42۵٫5  ۵۰41٫۰  ۵192٫5۵  2372٫57  

 :مثالعنوانبه

ترین و بیشترین و کم -00379بوده و میانه متغیر برابر با  -00701نمونه برابر با  زمانی قیمت سهام، میانگین هم(1)با توجه به جدول  .1

باشد. لذا می 250405 و 0029 یرمتغباشد. بررسی میزان چولگی و کشیدگی این یم 109334و  -109912مقدار آن به ترتیب برابر با 

 باشد.زمانی قیمت سهام دارای توزیع نرمال نمیبیانگر این است که هم

و  ترینو کم 450527415وده و میانه متغیر برابر با ب 4304211335، میانگین سهامداران کنترلی نمونه برابر با (1)با توجه به جدول  .2

این  باشد. لذا بیانگرمی -0094 و -10041باشد. بررسی میزان چولگی و کشیدگی این می 35049و  0بیشترین مقدار آن به ترتیب برابر با 

 باشد.است که سهامداران کنترلی دارای توزیع نرمال نمی

 وابسته متغير بودن نرمال آزمون -6-2
روش بر این فرض این گردد و می استفاده رگرسیون حداقل مربعات معمولیاز روش  مدلمنظور تخمین پارامترهای بهاین مطالعه در 

برای  یونرگرسمنجر به تخطی از مفروضات  متغیر وابسته توزیع غیر نرمال. تحقیق دارای توزیع نرمال باشند وابسته استوار است که متغیر

متغیر وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق لذا الزم است نرمال بودن توزیع  ،شودتخمین پارامترها می

 باشد:صورت زیر میشود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون بهبررسی می 14آماره جارکیو برا

 









)0,1(:

0,1:

1

0

NZH

NZH

 
شود. یر پذیرفته میع متغیبر نرمال بودن توز یمبن 0Hه ی( فرض.<05PROBباشد ) 05/0آماره این آزمون بیشتر از  سطح اهمیتاگر 

 شده است.ارائه( 2جدول ) درزمانی قیمت سهام برای متغیر همنتایج آزمون جارکیو برا 

                                                           
ها نسبت به مقادیر دیگر در بین مجموعه ها قرارگرفته و مقادیر آن( مشاهداتی هستند که در فاصله دورتری از سایر دادهoutliersهای پرت )داده .3

های آماری اثرات نامطلوبی از قبیل افزایش واریانس خطا، کاهش توان آزمون، تواند بر تحلیلهای پرت میتر است. دادهتر یا کوچکها بزرگداده
 ی نماید.گیرها تصمیمها در جهت حذف آنها و برآورد اریب پارامترها بگذارد و الزم است محقق پس از شناسایی آنبر هم زدن توزیع نرمال داده

1. JARQUE - BERA 
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 ( آزمون جارکيو برا2جدول )

 متغیر آزمون آماره آزمون سطح اهمیت

برا -آزمون جارکیو 15953054 0000000 سهامزمانی قیمت هم   

تحقیق نرمال متغیر وابسته باشد، لذا می %5زمانی قیمت سهام سود کمتر از برای متغیر هم ازآنجاکه سطح اهمیت آزمون جارکیو برا

 در این تحقیق استفاده کردیم. 14سازی از تابع تبدیالت جانسونباشد. لذا در این تحقیق جهت نرمالنمی
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0.38

Ref P

P-V alue for Best F it: 0.869521

Z for Best F it: 0.38

Best Transformation Ty pe: SU

Transformation function equals

0.0222351 + 0.417015 *  A sinh( ( X + 0.00101610 ) / 0.00426306 )

Probability P lot for  Or iginal Data

Probability Plot for  T ransformed Data

Select a T ransformation

(P-Value = 0.005 means <= 0.005)

Johnson Transformation for SYNCH

 
 زمانی قیمت سهام( تبدیالت جانسون برای متغیر هم1نمودار )

که نتایج حاصل از آزمون  باشند؛ما نرمال میمتغیر وابسته دهد سازی حاصل از تبدیالت جانسون نشان میبعد از نرمال(، 9جدول )

 کند.سازی نیز همین مطلب را تائید میجارکیو برا بعد از فرایند نرمال

 سازيجارکيو برا بعد از فرایند نرمال( آزمون 3جدول )

 متغیر آزمون آماره آزمون سطح اهمیت

برا -آزمون جارکیو 00157740 00325442 زمانی قیمت سهامهم   

 ضریب همبستگی 6-3

 از كیی همبستگی، ضریب. است دیگر کمی متغیر با کمی متغیر یک رابطه درجه و نوع تعیین برای آماری ابزاری همبستگی ضریب

 نشان را( معكوس یا مستقیم) رابطه نوع همچنین و رابطه شدت همبستگی ضریب. است متغیر دو همبستگی تعیین در مورداستفاده معیارهای

 .است صفر برابر متغیر، دو بین رابطه وجود عدم در و است -1 تا 1 بین ضریب این. دهدمی

 ( ضریب همبستگی4جدول )

 
زمانی قیمت هم

 سهام

سهامداران 

 کنترلی

انحراف معیار جریان 

 وجه نقد عملیاتی

انحراف معیار  اهرم مالی

 بازده روزانه

 فرصت رشد اندازه شرکت

زمانی قیمت هم

 سهام

       5 ضریب همبستگی

        سطح احتمال

       17۵ تعداد

سهامداران 

 کنترلی

      5 **۰.353- ضریب همبستگی

       ۰0۰۰۰۰ سطح احتمال

      17۵ 17۵ تعداد

                                                           
2. JOHNSON 
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انحراف معیار 

جریان وجه نقد 

 عملیاتی

     5 **۰.۵۵5- **۰٫۵۰3 ضریب همبستگی

      ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ سطح احتمال

     17۵ 17۵ 17۵ تعداد

 اهرم مالی

    5 **۰.۵55- **۰٫374 **۰.33۵- ضریب همبستگی

     ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ سطح احتمال

    17۵ 17۵ 17۵ 17۵ تعداد

انحراف معیار 

 بازده روزانه

   5 **۰٫5۰1 **۰.259- **۰٫۵52 **۰.572- ضریب همبستگی

    ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ سطح احتمال

   17۵ 17۵ 17۵ 17۵ 17۵ تعداد

 ( ضریب همبستگی4جدول )ادامه 

 
زمانی قیمت هم

 سهام

سهامداران 

 کنترلی

انحراف معیار جریان 

عملیاتی وجه نقد  

انحراف معیار  اهرم مالی

 بازده روزانه

 فرصت رشد اندازه شرکت

 اندازه شرکت

  5 **۰٫511 **۰٫355 **۰.۵۰۵- **۰٫53۵ **۰.331- ضریب همبستگی

   ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ سطح احتمال

  17۵ 17۵ 17۵ 17۵ 17۵ 17۵ تعداد

 فرصت رشد

 5 **۰٫321 **۰٫31 **۰٫535 **۰.1۰3- **۰٫495 **۰.325- ضریب همبستگی

  ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ ۰0۰۰۰۰ سطح احتمال

 17۵ 17۵ 17۵ 17۵ 17۵ 17۵ 17۵ تعداد

دارد، لذا نتایج حاصتتل از ضتتریب بین متغیرهای پژوهش رابطه وجود  نتایج حاصتتل از آزمون ضتتریب همبستتتگی بیانگر این استتت که

 باشد.می بیانگر این است که مدل دارای مشكل خودهمبستگیهمبستگی 

 آزمون مانایی متغيرهاي پژوهش 6-4

بوده است،  %5 کمتر از value-pچون مقدار  15«لوین، لین و چو» ( درج گردیده است. بر اساس آزمون 5جدول )نتایج آزمون مانایی در 

پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش در طول  اندبوده 13همه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی در سطح پایا

 های مختلف ثابت بوده است.زمان و کوواریانس متغیرها بین سال

 ( آزمون مانایی5جدول )

 متغیرها
 لوین، لین و چو

 نتایج
 احتمال آماره

زمانی قیمت سهامهم  301۰17-  مانا ۰0۰۰۰۰ 

-5209۵71 سهامداران کنترلی  مانا ۰0۰۰۰۰ 

-5204345 انحراف معیار جریان وجه نقد عملیاتی  مانا ۰0۰۰۰۰ 

-5207725 اهرم مالی  مانا ۰0۰۰۰۰ 

-۵0497۰1 انحراف معیار بازده روزانه  مانا ۰0۰۰۰۰ 

-40۵991 اندازه شرکت  مانا ۰0۰۰۰۰ 

-5۵03515 فرصت رشد  مانا ۰0۰۰۰۰ 

                                                           
1. Levin, Lin & Chu 

2. Stationarity 
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 براي هاسمن و چاو آزمون 6-5

است.  شدهاستفادهلیمر  Fمشخص گردد. برای این منظور از آزمون  ها الزم است که روش تخمین )تلفیقی یا تابلویی(از تخمین مدلقبل 

کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی  هاآنآماره آزمون  گریدیعبارتبهباشد یا  %5بیشتر از  هاآنبرای مشاهداتی که احتمال آزمون 

. روش تابلویی شودیماست، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاده  %5کمتر از  هاآنو برای مشاهداتی که احتمال آزمون  شودیماستفاده 

انجام گیرد. برای تعیین اینكه از کدام مدل استفاده شود از آزمون هاسمن  تواندیم "اثرات ثابت"و  "اثرات تصادفی"خود با استفاده از دو مدل 

بیشتر از  هاآناست از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که احتمال آزمون  %5کمتر از  هاآنگردیده است. مشاهداتی که احتمال آزمون استفاده 

 است. شدهاستفادهاست از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل  5%

 ( آزمون چاو و هاسمن6جدول )
 نوع آزمون P-Value درجه آزادی مقدار آماره آماره آزمون

F 9305594۰2 (3۰0773) چاو  ۰۰۰۰/۰ تابلویی روش   

2 هاسمن  740۰14943 ۵ ۰۰۰۰/۰ ثابت اثرات   

لذا برای تخمین مدل از روش تابلویی  باشدیم %5لیمر مدل پژوهش کمتر از  F( منعكس گردیده، احتمال 4جدول )طور که در همان

 شودیماستفاده 

 )ناهمسانی واریانس( عدم وجود هم خطی بين جمالت توضيحی 6-6

باشد. در صورت وجود هم خطی، ضرایب هم خطی به معنای وجود رابطه شدید بین متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل می

دار در معادله کاهش یابد. ای معنیشود که تعداد متغیرهبرآوردی الگو دارای خطای معیار باالیی خواهد بود و درنتیجه این مسئله باعث می

 10که شاخص تورم واریانس کمتر از ( استفاده شد. وقتیVIF) 20در این معادله برای بررسی عدم وجود هم خطی از معیار عامل تورم واریانس

 باشد.دهنده عدم وجود هم خطی میباشد، نشان

 ( عامل تورم واریانس مدل 7جدول )
ضرایب واریانس متغیر واریانس تورمعامل    

 E9041  295٫134-۰4 سهامداران کنترلی

 E1097  9٫519۰21-51 انحراف معیار جریان وجه نقد عملیاتی

 559٫3947  ۰٫۰557۵4 اهرم مالی

 75٫۵3953  ۰٫۰7۰395 انحراف معیار بازده روزانه

 E4035  513٫۵95۵-۰۵ اندازه شرکت

 E5052  57٫5717۵-۰1 فرصت رشد

میزان تورم واریانس متغیرهای مستقل و کنترلی در حد مجاز خود قرار نداشته و لذا بین  ؛ کهدهداین آزمون نشان مینتایج حاصل از 

 تأخیر تكنیک از خودهمبستگی رفع منظوربایستی به رفع خودهمبستگی اقدام نماییم. به ؛ کهمتغیرهای پژوهش مشكل هم خطی وجود دارد

 .شودمی ستفادها AR( 1) اول مرتبه زمانی( وقفه)

 ( نتایج حاصل از رفع هم خطی در مدل 8جدول )
ضرایب واریانس متغیر واریانس عامل تورم   

 E۵094  5٫7497۵9-۰۵ سهامداران کنترلی

 E50۰5  5٫3۰79۵-51 انحراف معیار جریان وجه نقد عملیاتی

 5٫13۵747  ۰٫۰99315  اهرم مالی

 5٫421277  ۰٫۰۰2۵۰1  انحراف معیار بازده روزانه

 5٫19۵937  ۰٫۰۰۰255  اندازه شرکت

                                                           
1. Variance Inflation Factor (VIF) 
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 E90۵۵  2٫172۰۰5-۰۵ فرصت رشد

AR(5) ۰5-E1055  5٫۰۰9977 

SIGMASQ 52-E4097  5٫593۵19 

 تخمين مدل پژوهش 6-7

زیر  صورتبهو فرضیه آماری آن باشد سهام می زمانی قیمتهدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسی رابطه بین سهامداران کنترلی و هم

 شود:تعریف می

0Hندارد وجود معناداری زمانی قیمت سهام رابطه: بین سهامداران کنترلی و هم. 

1Hوجود دارد معناداری زمانی قیمت سهام رابطه: بین سهامداران کنترلی و هم. 

 که ضریبشود و درصورتیهای پانل برآورد میصورت داده( به1این فرضیه با استفاده از مدل )
1 دار معنی %35در سطح اطمینان

 باشد مورد تائید قرار خواهد گرفت.

0 1 2 3 4 6 7             it it it it it it it itSY NCH EXCRESS UCF LEV STDER SIZE B MB 

 

 ( تخمين مدل اول پژوهش9جدول )

 %35( با اطمینان 0000/0باشد )تر میکوچک 05/0 از Fه آمارل احتمار مقداه نكیابه ه مدل با توجل کن بودر دامعنی بررسیر د 

( قرار ندارد. لذا مدل دارای خطای 205 – 105شود. ولی ازآنجاکه آزمون دوربین واتسون در بین محدوده )دار بودن کل مدل تائید میمعنی

پذیر نبوده، لذا مجبور به تخمین مدل با استفاده از حداقل مربعات باشد. لذا تخمین مدل با استفاده از روش پانل امكانخودهمبستگی می

 معمولی هستیم.

 ( تخمين مدل اول پژوهش با روش حداقل مربعات11جدول )

 زمانی قیمت سهاممتغیر وابسته: هم

 شرکت -سال  17۵تعداد مشاهدات: 

 نتیجه احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

C 725۰71٫۵  7525۵4٫۰  14547٫51  مثبت ۰0۰۰۰۰ 

داران کنترلیسهام  ۰۰55۰9٫۰  ۰۰542٫۰  ۰75797٫5 معنیبی ۰٫231   

5033E انحراف معیار جریان وجه نقد عملیاتی ۰4-  50۰5E ۰4-  35۰2۵٫5  مثبت ۰٫۰759 

- اهرم مالی 529715٫5  255۵4٫۰  - 35517٫9  منفی ۰٫۰۰۰5 

512951٫۰ بازده روزانهانحراف معیار   59۰974٫۰  5۵5194٫5 معنیبی ۰٫2792   

- اندازه شرکت 794155٫۰  ۰9999۵٫۰  - 52۵74٫59  منفی ۰0۰۰۰۰ 

- فرصت رشد ۰2۵7۵3٫۰  ۰۰4۰4٫۰  - 479114٫9  منفی ۰٫۰۰۰2 

333524٫۰ ضریب تعیین  

333455٫۰ شدهضریب تعین تعدیل  

9۰۰۵75٫5 واتسون-دوربین  

F ۰4٫21743آماره   

۰۰۰۰/۰ داریمعنی سطح  

 سهام متیزمانی قوابسته: هم ریمتغ

 شرکت -سال  17۵مشاهدات:  تعداد

 نتیجه احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

C 5۰522۵٫۵  573292٫۰  14751٫71  مثبت ۰0۰۰۰۰ 
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 صورت زیر خواهد بود:بهEVIEWS 3  افزارمدل با استفاده از نرم شكل برآورد شده

6.801226 0.002191( ) 1.30 07( ) 1.79411( ) 0.040934( )

0.415019( ) 0.019202( ) 0.974082( (1)) 0.000202 

     

    

SY NCH EXCRESS E UCF LEV STDER
it it it it it

SIZE MB AR SIGMASQ
it it it

دار معنی %35( با اطمینان 0000/0باشد )تر میکوچک 05/0از  Fدار بودن کل مدل با توجه به اینكه مقدار احتمال آماره در بررسی معنی

توسط متغیرهای واردشده در زمانی قیمت سهام همدرصد از  33034نیز گویای آن است که مدل ضریب تعیین شود. بودن کل مدل تائید می

 .گرددیممدل تبیین 

سی معنی ضرایب در برر سهامداران کنترلی  tازآنجایی احتمال آماره ، 2(1)شده در جدول ج ارائهیبا توجه نتاداری  ضریب متغیر  برای 

شتر از  شد )می 05/0بی سهامداران (، درنتیجه وجود رابطه معنی0005با سطح اطمینان کنترلی و همداری میان  سهام در   35زمانی قیمت 

 گیرد.درصد مورد تائید قرار نمی

 بحث و نتيجه گيري -7

 از استفاده با که داشته وجود همبستگی خطای موردنظر مدل در که داشت این از نشان( VIF) واریانس تورم عامل معیار آزمون نتایج

 هک است این نشانگر خودهمبستگی رفع از حاصل نتایج که شد؛ استفاده خودهمبستگی رفع جهت(AR(1 )) اول مرتبه خودهمبستگی رفع

 ژوهشپ متغیرهای که است این بیانگر چو و لین لوین، آزمون به مربوط نتایج همچنین و است؛ رفته بین از اول مدل در خودهمبستگی رفع

 باشدمی %5 خطا سطح از کمتر چاو آزمون نتایج کهازآنجایی %35 اطمینان سطح در هاسمن و چاو آزمون از حاصل نتایج .باشندمی مانا ما

 مدل تخمین برای لذا ؛(000000) باشدمی %5 از کمتر هاسمن آزمون نتایج و تابلویی؛ هایداده روش از مدل تخمین برای لذا ،(000000)

 ازآنجاکه ولی بوده تائید مورد مدل داریمعنی که است این بیانگر مدل، تخمین از حاصل نتایج .است شدهاستفاده ثابت اثرات روش از پژوهش

 لذا. هستیم خطی هم مشكل دارای بود شدهاشاره نیز باال در که طورهمان لذا. ندارد قرار( 205-105) محدوده در واتسون دوربین آزمون نتایج

 تخمین از حاصل نتایج. کردیم استفاده مربعات حداقل روش از مدل تخمین برای و نداشته امكان پانل هایداده از استفاده با مدل تخمین

 توضیح مدل کنترلی و مستقل متغیرهای وسیلهبه وابسته متغیر از درصد 33034 که است این بیانگر مربعات حداقل روش از استفاده با مدل

 از بیشتر کنترلی سهامداران متغیر ضریب برای t آماره احتمال ازآنجایی شده،ارائه نتایج توجه با ضرایب داریمعنی بررسی در. شوندمی داده

 مورد درصد 35 اطمینان سطح در سهام قیمت زمانیهم و کنترلی سهامداران میان داریمعنی رابطه وجود درنتیجه ،(0005) باشدمی 05/0

 .ندارد مطابقت( 2000) شوو و هلفین و( 2003) لوکاس تحقیق نتایج نتایج فرضیه تحقیق با .گیردنمی قرار تائید

 

 

داران کنترلیسهام  - ۰۰2535٫۰  ۰۰5273٫۰  - 417۰73٫5 معنیبی ۰٫۰5   

509۰E انحراف معیار جریان وجه نقد عملیاتی ۰4-  903۰E ۰5-  924751٫9  مثبت ۰٫۰۰۰3 

- اهرم مالی 43۵755٫5  57۰723٫۰  - 4329٫52  منفی ۰0۰۰۰۰ 

۰7۰397٫۰ انحراف معیار بازده روزانه  ۰73۵93٫۰  527۵2۵٫۰ معنیبی ۰٫75۰۰   

- اندازه شرکت 751۰53٫۰  ۰51355٫۰  - ۰423٫2۵  منفی ۰0۰۰۰۰ 

- فرصت رشد ۰532۰2٫۰  ۰۰2255٫۰  - 932۰۵4٫5  منفی ۰0۰۰۰۰ 

AR(5) 347۰52٫۰  ۰59514٫۰  ۰91۵3٫47  مثبت ۰0۰۰۰۰ 

SIGMASQ ۰۰۰2۰2٫۰  9055E ۰۵-  37724٫12  مثبت ۰0۰۰۰۰ 

 ۰0333434 ضریب تعیین

 ۰0333437 شدهلیتعدضریب تعین 

 20۰55145 واتسون-دوربین

 F 99592701آماره 

 ۰0۰۰۰۰ داریسطح معنی
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