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چكیده
هدف این پژوهش ارائه الگوی اینرسی سازمانی مدیران و بررسی تأثیر آن بر خطر سقوط قیمت سهام میباشد .در این پژوهش ،برای
سنجش خطر سقوط قیمت سهام از سه سنجه شامل چولگی منفی بازده سهام ،نوسان پذیری پایین و باال و سیگمای حداکثری استفاده
گردید و داده های مربوط به اینرسی سازمانی مدیران نیز از طریق تحلیل فراترکیب ،تحلیل دلفی و در نهایت ارسال پرسشنامه به مدیران
شرکتهای نمونه گردآوری گردید .پرسشنامه مذکور برای مدیران  361شرکت ارسال گردید که در نهایت تعداد  366شرکت به
پرسشنامهها پاسخ دادند و در تحلیلهای آماری لحاظ شدند .نتایج پژوهش نشان داد که اینرسی سازمانی مدیران بر خطر سقوط قیمت
سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد .این نتیجه نشان میدهد ،عدم افشای اخبار بد برای یک دوره زمانی بلندمدت همواره در نظام
ساختاری شرکتها و حتی نهادهای نظارتیایی ایجاد میشود که غالباً به دلیل اینرسی سازمانی ،نوعی عدم تحرک در نظارتهای اثربخش
بر عملکرد مدیران غالب میشود و این موضوع با تأثیرگذاری بر تفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار سهام ،سبب به وجود آمدن یک شکاف یا
حباب قیمتی میشود ،این حباب در واقع توده اخبار منفی انباشت شده است که براساس اصل مطلوبیت در اقتصاد ،در نقطه اشباع به
یکباره به بازار مخابره میشود و سبب ترکیدن حباب قیمتی و در نتیجه به سقوط قیمت سهام منتج میشود.
واژههای کلیدی :اینرسی سازمانی مدیران؛ خطر سقوط قیمت سهام؛ فقدان نظارتهای

ساختاری.
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مقدمه
از آنجاییکه افشای اطالعات ،نقش اساسی در
تصمیمگیریهای صحیح و آگاهانۀ گروههای مختلف
استفادهکننده در بازار سرمایه دارد ،وجود تملک قدرت در
تصدی یک مدیر میتواند به کاهش ارتقای آن به ویژه
اطالعات منفی در زمان وقوع منجر شود که این موضوع
تودهای منفی از اخبار بد را در ساختار اطالعاتی شرکت
ایجاد مینماید و در بلندمدت میتواند به سقوط شدید
قیمت سهام منجر شود (تانگ و همکاران .)6۱3۲ ،یکی از
ویژگیهای تملک قدرت مدیریتی ،اینرسی سازمانی در
تصمیمگیری میباشد .اصل اینرسی در فیزیک بیان
میکند ،هرگاه بر جسمی ،نیرویی خارجی وارد نشود یا
برآیند نیروهای وارد برآن صفر باشد ،به ایستایی تبدیل
میشود و باعث میگردد تا از پویایی آن کاسته شود و
اینرسی یا اصطالحاً مقاومت در برابر تغییر ایجاد شود
(کوئنگ و همکاران .)6۱36 ،از منظر تئوری نمایندگی در
رابطه با جایگاه مدیران و ایجاد اینرسی ،محرکهای
بیرونی همچون وجود انتظارات سهامداران و بازار سرمایه؛
نظارتهای نهادها و سازمانهای مربوطه و  ...عمل
میکنند که این موضوع میتواند باعث گردد سطح اینرسی
عملکردی مدیران تاحدی بشکند .اما زمانی که سکون و
بیتحرکی در الیههای ساختاری؛ اجتماعی و نهادهای
باالدستی ،نهادینه شود ،قدرت مدیران به خصوص
مدیرعامل تقویت میشود و این موضوع باعث عدمپذیرش
تغییر و چالش میشوند و ضمن افزایش شکاف هزینههای
نمایندگی به ایجاد اینرسی سازمانی در تصمیمگیریهای
مدیران تبدیل خواهند شد (ژن و همکاران .)6۱63 ،در
تحت این کارکرد رفتاری و در نتیجه عملکرد مدیریتی،
الیههای قدرت تملکشده در جایگاه مدیریت ،سطح
فرصتطلبی در کارکردهای اطالعاتی را افزایش میدهد.
در این شرایط مدیریت با انحصاری نمودن اخبار و
اطالعات ،صرفاً به واسطهی انعکاس اخبار مثبت و پنهان
سازی اطالعات منفی ،در پی اقناع نیازهای ذینفعان
بیرونی و حتی ذینفعان درونی شرکت میباشند (معطوفی
و طبرسا .)31۳۱ ،خطر سقوط به عنوان پیامدی از ایجاد
چنین اتمسفری در شرکت به تدریج به وقوع میپیوندد و
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در به یکباره میتواند به دلیل بزرگ شدن تودهی اخبار
منفی ،قیمت سهام شرکت را با یک شوک شدید از نظر
کاهش مواجه نماید .خطر سقوط قیمت سهام یا چولگی
منفی بازده سهام پدیدهای است که در آن قیمت سهام
یک شرکت دچار تعدیل شدید ،منفی و ناگهانی میگردد
(پروبوهودونو و همکاران .)6۱63 ،لذا براساس وجود
اینرسی سازمانی به عنوان یک محرک رفتاری دارای قدرت
باعث خواهد شد ،تواناییها و فرصتهای مدیران برای
انعکاس اخبار مثبت از یک سو و انباشت و افشاء نکردن
اخبار منفی از سویی دیگر ،به هزینهها و منافعایی که برای
مدیران دارد ،بستگی داشته باشد ،فارغ از اینکه این نوع از
عملکرد تاچه اندازه میتواند منافع دیگران را باخطر مواجه
نماید .در واقع مسئله این پژوهش واکاویی در علل
شکلگیری اینرسی سازمانی و پیامدهای آن در خطر
سقوط قیمت سهام میباشد .در این راستا باید بیان نمود
عالرقم توصیههای سازمان بورس اوراق بهادار طی ماده
( )6و ( )1دستورالعمل راهبری شرکتی تحت لوای بندهای
۲؛  33و  3۲مادهی  ۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسالمی ایران (مصوب آذرماه  31۲1مجلس شورای
اسالمی) ،در خصوص تقویت مکانیزمهای راهبری شرکت
در حوزهی عملکردهای نظارت بر تصمیمگیریهای مدیران
(پورزمانی و همکاران ،)31۳1 ،اما گریزی به آییننامهها و
دستورالعملها در این حوزه نشان میدهد ،متاسفانه
چندان قوانین ساختاریافتهای همچون استانداردهای
مشخصی در خصوص دورهی تصدی مدیران و یا ارزیابی
دورهای آنان در راستای استراتژیهای شرکت و منافع
ذینفعان وجود ندارد .وجود چنین خالءهایی در
مکانیزمهای راهبری شرکتی ضمن اینکه بتدریج
ارزشهای مدیریتی را در سایهی اینرسی در عملکردهای
مدیران شرکتها به ویژه شرکتهای دارای ماهیت
نمایندگی ،تحت تأثیر قرار میدهد ،در عین حال به عنوان
یک پیامد بیرونی قابللمس میتواند به مرور سبب ایجاد
خطر سقوط قیمت سهام گردد یا حداقل عامل مهمی از
نظر تأثیرگذاری بر آن باشد .از طرف دیگر ،از منظر نظری،
مسئلهای که این پژوهش بر آن متمرکز شده است،
حوزهای از کارکردهای محتوایی ساختار شرکتها با
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فرآیندهای گزارشگری مالی همچون خطر سقوط قیمت
سهام میباشد که غالباً پژوهشهای این حوزه همچون
اَلممئون و همکاران ()6۱6۱؛ هارپر و همکاران ()6۱6۱؛
ژئو و زئو ()6۱3۳؛ کیم و همکاران ( )6۱36با پشتوانهی
ادبیات نظری توسعه یافته در خصوص توانایی مدیریتی و
یا قدرت مدیرعامل مورد کنکاش قرار گرفته است .اما این
پژوهش تالش دارد تا با ایجاد یک فرآیند غربالگری نظری،
ضمن شکل دادن به مفهوم اینرسی سازمانی مدیران،
تأثیرات آن بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکتهای
بازار سرمایه را مورد بررسی قرار دهد.
مبانی نظری پژوهش
اینرسی سازمانی مدیران
اینرسی و انعطافپذیری دو واژه متضاد در ادبیات رفتاری
هستند .اینرسی به شکلهای مختلف در واکاوی
رفتارسازمانی نمود پیدا میکند ،همانند سرکوب اطالعات
ارزشمند و عدم تمایل به بازخورد؛ قوانین خشک و
انعطافناپذیر؛ تعصبگرایی و غیره (ابراهیمی.)31۳1 ،
مفهوم اینرسی را برای رفتار انسان نیز به کار میبرند که
نشان میدهد افراد اغلب روشهای قدیمی را در مواجهه
با مشکالت به کار میبرند و در برابر تغییر از خود واکنش
منفی و یا مقاومت نشان میدهند .گودکین و آلکورن
( )6۱۱۲اینرسی سازمانی را شامل سه بعد دانستهاند که
عبارت است از:

اینرسی روانی

اینرسی در بینش

اینرسی در عمل

شكل ( )1ابعاد اینرسی سازمانی

اینرسی در بینش ،اینرسی در عمل و اینرسی
روانشناختی .اینرسی در بینش به مدلهای ذهنی و

تئوریهای کنش مربوط میشود ،درحالیکه اینرسی عملی
از دو بعد فرضهای مدیریتی و کنترل پیشفرض مورد
بررسی قرار میگیرد و اینرسی روانشناختی نیز در بعد
استرس و اضطراب و سازوکارهای دفاعی پاسخ به تغییر،
بررسی میشوند (اسلیک .)6۱3۳ ،در مقابل پوالیتس و
کارهانا ( )6۱36پنج نوع اینرسی را معرفی کردهاند.3 ،
اینرسی شناختی؛ این نوع اینرسی بیان میکند که مدیران
کلیدی ،با وجود اینکه میدانند ممکن است ،جایگزینهای
بهتر ،مؤثرتر و کارآمدتری وجود داشته باشد ،آگاهانه بر
استفاده از سیستم و رویههای موجود ،اصرار میورزند.6 ،
اینرسی رفتاری؛ این نوع اینرسی بیان میکند که مدیران
شرکت به استفاده از روشهای موجود ادامه میدهند ،زیرا
به این روشها عادت داشته و در گذشته به آن خو
گرفتهاند .1 ،اینرسی شناختی اجتماعی؛ مدیران شرکت،
استفاده از فرایندها و روشهای موجود را ادامه میدهند،
به این دلیل که تغییر روشها و رویههای موجود با
مقاومت کارکنان مواجه است و تغییر ارزشها و هنجارهای
سازمان به سادگی امکانپذیر نیست .1 ،اینرسی اقتصادی؛
تغییر فرآیندهای موجود در شرکت به دلیل هزینههای
باالی آن با مشکل مواجه است .بنابراین ،عمل طبق
فرآیندهای موجود از نظر مدیران راحتتر است و .5
اینرسی سیاسی؛ مدیران شرکتها به دلیل اینکه ،تغییر
رویههای موجود با مخالفت یا ممانعت شرکا و ذینفعان
استراتژیک مواجه میشود ،به استفاده از فرایندهای سنتی
موجود اصرار میکنند (ماالکار و همکاران.)6۱3۲ ،
خطر سقوط قیمت سهام
در ارتباط با تشریح علل و منشأ سقوط قیمت سهام ،برخی
از پژوهشگران توجه خود را معطوف به مکانیزمهای بازار
مالی و رفتار سرمایهگذاران نموده و برخی دیگر از
صاحبنظران نیز علت سقوط قیمتسهام را در چارچوب
نظریه نمایندگی تفسیر میکنند (صادقی و همکاران،
 .)31۱۱در این رابطه چنین استدالل میشود که مدیران
در راستای انگیزهها و منافع شخصی خود نظیر قراردادهای
پاداش و موقعیت شغلی ،تمایل دارند تا از انتشار اخبار بد
خودداری کرده و آنها را در داخل شرکت انباشت نمایند
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(چونگ و وانگ .)6۱6۱ ،نگهداشت اخبار بدتوسط مدیران
تا یک آستانه معین ادامه مییابد و زمانی که به نقطه اوج
رسید ،تداوم به عدم افشای آن غیرممکن و پرهزینه بوده و
مدیر مجبور به افشای آن خواهد شد .پس از آن حجم
عظیمی از اخبار یکباره وارد بازار شده و به سقوط قیمت
سهام منجر میشود (جین و همکاران .)6۱36 ،حبیب و
همکاران ( )6۱3۲در تشریح علل شکلگیری خطر سقوط
قیمت سهام همراستا با واکاویی محتوایی در پژوهشهای
تجربی ،چارچوب نظری اقتباسی زیر را باهدف شناخت
دالیل آن ارائه نمودند.

علل
اقتصادی

علل رفتاری

دالیل
ریسک
سقوط
قیمت

علل نهادی

علل
فرهنگی

شكل ( )2علل شكلگیری خطر سقوط قیمت سهام

در تشریح علل اقتصادی به عنوان مبنایی برای تقویت
خطر سقوط قیمت سهام باید به تأثیرگذاری مولفههای
کالن همچون نرخ ارز؛ تورم و تسهیالت اشاره نمود که با
شدت تغییرات در آن بخصوص در ساختارهای مالی
کشورهایی همچون کشور ما ،میتواند به افزایش خطر
سقوط قیمت سهام منجر شود ،چراکه وجود بازدههای
باالتر در بازارهای پولی و مالی دیگر که ریشه در
محرکهای اقتصادی دارد ،میتواند عامل مهمی در تقویت
خطر سقوط قیمت سهام محسوب شود .چن و همکاران
( )6۱۱3با کنایه به علل اقتصادی بیان مینمایند ،اصطالح
سقوط ،یک تغییر بسیار بزرگ و غیرمعمول در قیمت
سهام است که بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی ممکن
نخواهد بود .از طرف دیگر این محققان با تمرکز بر علل
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رفتاری در بازار همچون احساسات سرمایهگذاران؛ وجود
هیجانات کنترل نشده در شایعات؛ سفتهبازی
سرمایهگذاران غالب در بازار؛ عدم توسعهی ارزشهای فنی
و مشاورهای همگی عاملی برای بروز رفتارهایی همچون
تودهواری در بین سرمایهگذاران میباشد که این عامل نیز
به تقویت سقوط قیمت سهام کمک میکند (دامنکشیده
و کیقبادی .)31۳۳ ،اگرچه این بخش از تغییرات رفتاری و
عموماً غیرقابل مشاهده میباشند ،اما نمیتوان به نقش
مهم آن در خطر سقوط سهام توجه ننمود .عامل سوم
تقویت خطر سقوط؛ علل فرهنگی است .با استناد به الگوی
فرهنگی بسط داده شده توسط هافستد ،میتوان دریافت،
جوامعی که در آن فاصلهی قدرت و فاصله اطمینان به
عنوان دو فاکتور از مجموع  5بُعد فرهنگی ،باال باشد ،با
کوچکترین شایعه و تغییری در قیمت سهام ،شرکت به
دلیل هیجانات سرمایهگذاران با نوسانات شدیدی مواجه
خواهند شد که در تحت این شرایط با ایجاد شکاف بین
ارزش ذاتی با ارزش بازار ،شکاف حباب قیمتی ایجاد
میشود که باعث سقوط قیمت سهام میگردد (ژئو و
همکاران6۱3۳ ،؛ یلماز و کاران .)6۱6۱ ،در نهایت ،علل
نهادی بازار سومین محرکی است که میتواند به افزایش
خطر سقوط قیمت سهام منجر شود .در واقع زمانی که
نهادهای باالدستی شرکتها در بازار سرمایه براساس
ضوابط منسجم و یکپارچهای قادر به ارتقای نظارتهای
اثربخش بر عملکردهای مالی شرکتها باشند ،تفاوت ارزش
ذاتی با ارزش بازار میتواند بر عمیقتر شدن شکاف بازده
مورد انتظار با بازده واقعی برای سهامداران منتج شود و در
کلیت سهام بازار ،حتی شرکتهای دیگر که به موقع اخبار
و اطالعات را به بازار مخابره نموده اند را نیز تحت تأثیر
قرار دهد و باعث ایجاد سقوط قیمت سهام در کل بازار
شود (جین و میرز.)6۱۱6 ،
فرضیه پژوهش
همواره ساختارهای سازمانی که از منظر ماهیت دارای
هیئت مدیره و مدیرعامل میباشند ،با پیشفرضهای
نظری رفتار فرصتطلبانه در تئوریهایی همچون نظریه
نمایندگی مواجه هستند .زیرا مدیرعامل در شرایطی که
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ساختارهای نظارتی از قدرت الزم برخودار نباشد ،از یک
سو ممکن است مدیران با هیئت مدیره هماهنگ باشند تا
منافع خاصی را دنبال کنند و از سویی دیگر ممکن است
مدیریت با تحریف واقعیتها ،منافع خود را در اولویت قرار
دهد (ستایش و غیوریمقدم .)31۳۱ ،در چنین شرایطی
عمالً کارکردهای اطالعاتی شرکت ،اخبار را براساس سطح
انحصار ایجاد شده براساس حفظ منافع فردی یا گروهی
مدیران شرکت به بازار مخابره مینماید و از افشای کامل
اخبار و اطالعاتی که ممکن است باعث بروز رفتارهای
تودهوار از جانب سهامداران گردد ،خودداری مینمایند
(رضائیپیتهنوئی و همکاران .)31۳6 ،در واقع انحصارگری
اطالعاتی به دلیل اینرسی مدیران در جایگاهی قرار
میدهد که بهطور گزینشی و برحسب بینش
منفعتطلبانهی خود اقدام به ارائهی اطالعاتی نماید ،که
ضمن تثبیت جایگاه مدیریتی خود ،انتظارات حداقلی
ذینفعان بیرونی را برآورده نمایند (یی و همکاران.)6۱63 ،
به عبارت دیگر ،براساس هزینه و منفعت تصمیم به افشای
اطالعات مینمایند .خطر سقوط به عنوان پیامدی محتمل
از وجود چنین رویکردی در کارکردهای مدیران ،باعث
میشود تا قیمت سهام به یکباره کاهش یابد و شرکت را
در بحران قرار دهد (آزادی و همکاران .)31۱۱ ،در واقع با
ایجاد اینرسی سازمانی ،مدیران اقدام به انباشت اخبار بد و
عدم انعکاس آن به بازار مینمایند که به تدریج مدیران با
تودهای از بار منفی انباشت اخبار بد مواجه میشوند و این
نقطه دقیقاً جایی است که بازار برحسب نقشی که در
عرضه و تقاضای آزاد اطالعات دارد ،مدیران را مجبور به
تسلیم شدن مینماید و این موضوع به پیامد خطر سقوط
منجر خواهد شد (جین و میرز6۱۱6 ،؛ هاتن و همکاران،
 .)6۱۱۳به بیان دیگر ،مدیران سعی میکنند تا تصویر
مطلوبی از واحد تجاری ارائه نمایند و لذا تمایل دارند تا
افشای اخبار بد را به تأخیر انداخته و این اطالعات را در
داخل شرکت انباشته کنند .در صورت نگهداری و عدم
افشای اخبار بد برای یک مدت طوالنی که غالباً به دلیل
اینرسی سازمانی یعنی عدم تحرک در نظارتهای اثربخش
بر عملکرد مدیران حادث میشود ،بین ارزش ذاتی و ارزش
بازار سهام ،یک شکاف یا حباب قیمتی ایجاد میشود

(معطوفی و همکاران .)31۳۲ ،این حباب در واقع تودهی
اخبار منفی انباشت شده است که براساس اصل مطلوبیت
در اقتصاد ،در نقطهی اشباع به یکباره به بازار مخابره
میشود و سبب ترکیدن حباب قیمتی و در نتیجه به
سقوط قیمت سهام منتج میشود (حسنیالقار و برزیده،
 .)31۳۳در این رابطه گریز به پژوهشهای انجام شده
میتواند تاحد زیادی به پشتوانهسازی تجربی این پژوهش
کمک نماید .به عنوان مثال دیچو و همکاران ( )6۱31با
بررسی مدیریت سود فرصتطلبانه را به عنوان کارکرد
عملکرد منفی مدیران بر قیمت سهام مورد بررسی قرار
دادند .این محققان بیان نمودند در شرایط عدم فشارهای
داخلی و خارجی برای دستیابی به بازده مورد انتظار از
جانب تحلیلگران و نهادهای نظارتی ،مدیران با دستکاری
در سود سعی در حفظ منافع خود دارند که پیامد چنین
موضوعی میتواند افزایش احتمال سقوط قیمت سهام
باشد .از طرف دیگر ،گراهام و همکاران ( )6۱۱5با بررسی
مدیران ارشد بنگاههای آمریکایی نشان دادند ،مدیران مایل
به قربانیکردن ارزش اقتصادی به منظور مدیریت ادراک
سرمایهگذاران از گزارشگری مالی میباشند .زیرا فقدان
محرکهای بیرونی در نظارت اثربخش بر عملکردهای آنان
باعث ایجاد تملکگرایی رفتاری و عملکردی در آنان و در
نتیجه منفعتطلبی فردی و حتی گروهی در کارکردهای
مالی شرکت میشود .در واقع بامرور این پژوهشها از نظر
تجربی در کنار ادبیات نظری ،توجیه نقش اینرسی
سازمانی در عملکردهای مدیران میتواند ناشی از
تملکگرایی مدیران در پنهانکردن اخبار بد به واسطهی
قدرت ساختاری ایجاد شده در الیههای مدیریتی شرکتها
باشد .اینرسی سازمانی سبب تقویت قدرت مدیران و در
نتیجه موجب تحریک آنها به استفاده از منابع بنگاه در
راستای منافع شخصیشان میگردد و با درگیرکردن
شرکت به انحصارینمودن انتشار اخبار گزینشی ،تأثیر
منفی بر خطر سقوط قیمت سهام خواهند داشت .لذا
همانطور که مشاهده میشود ،اغلب پژوهشهای انجام
شده ،مکانیزمهای عملکردی مدیران را به صورت مصداقی
در مباحث مالی و حسابداری مورد بررسی قرار داده اند و
کمتر پژوهش باهدف ایجاد الگویی از مبانی شکلگیری
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رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران اقدام به بررسی پیامدهای
آن همچون خطر سقوط قیمت سهام نموده اند .لذا با اتکاء
به پشتوانهی نظری و تجربی بیان شده ،فرضیه زیر برای
آزمون در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار میگیرد:
 فرضیه پژوهش -اینرسی سازمانی مدیران بر خطر
سقوط قیمت سهام تأثیر معناداری دارد.
روش پژوهش
این پژوهش براساس هدف انجام آن ،جزء پژوهشهای
کاربردی محسوب میشود و براساس فرآیند جمعآوری
دادهها ،در دسته پژوهشهای همبستگی/توصیفی قرار
میگیرد و در نهایت به لحاظ فلسفی جزء پژوهشهای
قیاسی محسوب میگردد که بهدلیل مطالعه دادههای
مربوط به یک مقطع زمانی خاص ،روش تحلیل دادهها
بهصورت مقطعی و مبتنی بر روش تحلیل مسیر است.
دادههای پژوهش از لوحهای فشرده آرشیو آماری و
تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،پایگاه اینترنتی
بورس اوراق بهادار تهران ،نرم افزار رهآورد نوین و دادههای
مربوط به اینرسی سازمانی مدیران نیز از طریق تحلیل
فراترکیب ،تحلیل دلفی و در نهایت ارسال پرسشنامه به
شرکتهای نمونه گردآوری گردید .جامعه آماری مورد
مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 31۱۱-31۳۳
است .نمونه انتخابی تحقیق نیز شرکتهایی میباشند که
مجموعه شرایط زیر را دارا باشند:
الف) شرکتهایی که از ابتدا تا انتهای سال  31۳۳در

عضویت بورس اوراق بهادار باشند؛ ب) طی سال مذکور
تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند؛ ج) به منظور
افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان
اسفند ماه باشد؛ د) جزء شرکتهای سرمایهگذاری و
واسطهگری مالی نباشند (شرکتهای سرمایهگذاری به
علت تفاوت ماهیت فعالیت با بقیه شرکتها در جامعه
آماری منظور نشدند) و ه) طول وقفه انجام معامالت در
این شرکتها طی دوره زمانی مذکور ،بیشتر از  1ماه
نباشد .پس از اعمال محدودیتهای فوق تعداد 361
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان
نمونه تحقیق انتخاب شدند و پرسشنامه مذکور برای
مدیران این شرکتها ارسال گردید که در نهایت پس از
پیگیریهای فراوان 366 ،پرسشنامه تکمیل و برگشت داده
شد و به عنوان نمونه نهایی برای تجزیه و تحلیل استفاده
گردید .تجزیه و تحلیل نهایی دادههای گردآوری شده نیز
با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری و به
روش تحلیل حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرمافزار
صورت گرفته است .مراحل انجام مدلسازی
معادالتساختاری بدین ترتیب است که ابتدا به بررسی
برازش مدل (شامل برازش مدلهای اندازهگیری ،برازش
مدل ساختاری و برازش مدل کلی) و سپس به آزمون
فرضیههای پژوهش پرداخته میشود.
چارچوب نظری پژوهش
براساس ماهیت پژوهش و باتوجه به فرضیههای تدوین
شده ،چارچوب این پژوهش عبارتست از:

شكل ( )3چارچوب اقتباسی متغیرهای پژوهش
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براساس چارچوب اقتباسی فوق ،متغیرهای پژوهش به
ترتیب زیر مورد سنجش قرار میگیرند:
متغیر مستقل
اینرسی سازمانی مدیران بهعنوان متغیر برونزا (مستقل)
پژوهش حاضر درنظر گرفته شده است که برای سنجش
آن باتوجه به اینکه مبنای قابل سنجشی برای این متغیر
در پژوهشهای حسابداری وجود ندارد ،از تحلیل
فراترکیب در گام اول برای تعیین مولفهها و مضامین
ارزیابی اینرسی سازمانی مدیران استفاده میشود و سپس
برای تایید/حذف مولفهها و مضامین ارزیابی شناسایی
شده ،از تحلیل دلفی با همکاری متخصصان جهت تعیین
پایایی نیز استفاده شده است .به منظور انجام فراتحلیل
ابتدا از طریق بانکهای اطالعاتی و مراجع پژوهشی
استفاده شده است .بدین منظور و بااتکاء به فرآیند تحلیل
فراترکیب و دلفی ،این پژوهش در این بخش به دنبال
واکاوی مولفهها و مضامین ارزیابی اینرسی سازمانی مدیران
در عدم انعکاس اخبار منفی به بازار سرمایه میباشد .براین
اساس ابتدا از طریق بانکهای اطالعات و مراجع پژوهشی
اقدام به استخراج پژوهشهای مشابه در رابطه با موضوع
پژوهش میشود .باتوجه به هدف به کارگیری دانش روز
حوزههای مختلف رفتاری در مدیریت مالی ،این پژوهش،
فقط بر کارهای تحقیقاتی متمرکز میشود که در بازه
زمانی  6۱3۱تا  6۱63در مجلههای بین المللی و  31۳۳تا
 31۳۱در مجلههای علمی داخلی کار شده باشد .مزیت
استفاده از این مبنا ،توسعه یافتههای جدید در حوزه
روانشناختی مالی میباشد .براین اساس به منظور یافتن
پژوهشهای مشابه از پایگاهها و مراجع پژوهشی معتبر،
۵۵

غربالگری اول به دلیل عنوان

۱۳

غربالگری دوم به دلیل محتوا

۱۵

غربالگری سوم به دلیل تحلیل

۱۶

۴۲

۲۷

۱۱

اقدام به شناسایی پژوهشهای مرتبط با هدف پژوهش شد.
براساس غربالگری پژوهشها از سه حیث عنوان ،محتوا
و تحلیل ،مشخص شد ،تعداد  33پژوهش میتواند به
عنوان مبنای ارزیابی جهت تعیین مضامین ارزیابی اینرسی
سازمانی مدیران در عدم انعکاس اخبار منفی به بازار
سرمایه مورد استفاده قرار گیرد .پس از این مرحله ،در گام
بعدی اقدام به دستهبندی و تفکیک مضامین میشود.
براساس این روش ابتدا  33پژوهش تایید شده از طریق ده
معیار روش ارزیابی انتقادی شامل اهدافتحقیق ،منطق
روش تحقیق ،طرحتحقیق ،نمونهبرداری ،جمعآوری دادهها،
انعکاسپذیری ،دقت تجزیه و تحلیل ،بیان تئوریک و
شفاف یافتهها و ارزشتحقیق به کمک  31نفر از خبرگان
پژوهش ،برای رسیدن به درک منسجمتر از نظر ماهیت
پژوهش مورد برازش قرار میگیرند.
براساس نتایج این تحلیل مشخص شد 6 ،پژوهش که
امتیاز الزم (بیشتر از  1۱امتیاز) را کسب نکردند ،از دور
بررسی خارج شدند .در ادامه به منظور تعیین مضامین
ارزیابی اینرسی سازمانی مدیران از روش امتیازی زیر
استفاده میشود .بر مبنای این روش کلیه معیارهای فرعی
استخراج شده از متن مقاالت تایید شده ،در ستون جدول
نوشته میشود و سپس در ردیف هر جدول نام محققان
پژوهشهای تایید شده آورده میشود .بر مبنای استفاده از
هر پژوهشگر از معیارهای فرعی نوشته شده در ستون
جدول ،عالمت « »درج میشود ،سپس امتیازهایی هر
 در ستون معیارهای فرعی ،باهم جمع میشود و
امتیازهای باالتر از میانگین پژوهشهای انجام شده ،به
عنوان مولفههای پژوهش انتخاب میشوند.
تعداد کل منابع
بررسی شده از نظر عنوان
بررسی شده از نظر محتوا
منابع نهایی پس از تحلیل

شكل ( )۴فرآیند تحلیل غربالگری پژوهشهای متناسب با هدف پژوهش جهت شناسایی مضامین
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جدول ( )1فرآیند ارزیابی پژوهشهای تایید شده جهت تعیین مولفههای پژوهش
میکالیف و همکاران ()6۱6۱

لووالو و همکاران ()6۱6۱

سرپین و نیوادل ()6۱3۳

ایسپانو ()2۱1۲

هو و وانگ ()6۱3۲

دایانادان و همکاران ()6۱3۱

کومار و همکاران ()6۱36

مرجانیان و همكاران ()13۱۱

پورحیدری و همکاران ()31۳۲

طاهری و همکاران ()31۳۱

سیدنژادفهیم و همکاران
()31۳۱

3

6

1

1

5

6

۱

۲

۳

3۱

3۱

هدف

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

روش

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

طرح

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

نمونهگیری

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

جمعآوری

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

تعمیم

1

1

1

6

5

1

1

1

1

1

1

اخالقی

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

تحلیل

5

1

1

1

5

1

1

1

1

5

1

تئوریک

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

ارزش

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

جمع

1۳

1۱

11

2۲

1۳

11

1۱

2۲

16

1۳

1۱

معیارهای
ارزیابی

جدول ( )2واکاوی مولفههای پژوهش
مکان پژوهش

داخلی

خارجی

اینرسی اجتماعی

اینرسی بیشنی

اینرسی فرهنگی

اینرسی ساختاری

اینرسی روانشناختی

میکالیف و همکاران ()6۱6۱

-



-

لووالو و همکاران ()6۱6۱

-



-


-

-

سرپین و نیوادل ()6۱3۳

-




-

دایانادان و همکاران ()6۱3۱


-


-


-

-

-

کومار و همکاران ()6۱36

-






-




پورحیدری و همکاران ()31۳۲

-

-

-



-

طاهری و همکاران ()31۳۱


-

-

-



-

-

-





6

۵

6

۵

۵

محققان

هو و وانگ ()6۱3۲

سیدنژادفهیم و همکاران ()31۳۱
جمع

باتوجه به تایید  ۳پژوهش در فرآیند ارزیابی انتقادی،
مولفههای اصلی که بیش از نصف پژوهشهای تایید شده
را کسب نموده باشند ،به عنوان مولفه اصلی در تعیین
مضامین پژوهش مورد تایید قرار میگیرند .سپس بهمنظور
اطمینان از مولفهها و گزارههای شناساییشده از تحلیل
دلفی برای رسیدن به نقطه اشباع تئوریک استفاده گردید.
بدین منظور این گزارهها برای نظرسنجی در قالب یک
چک لیست  ۱گزینهای در اختیار متخصصان قرار گرفت
که جدول ( )1نتایج تحلیل دلفی را نشان میدهد.

122

-



براساس تحلیل دلفی طی دو راند مشخص شد 5 ،مورد از
مضامین ارزیابی اینرسی سازمانی مدیران حذف شدند و 1
مضمون نیز باهم ادغام شدند ،چراکه باتوجه به اینکه براساس
مقیاس لیکرت  ۱گزینهای میانگین زیر  5را کسب نمودند است
و ضریب توافق آنها زیر  ۱/5بوده است ،براین مبنا حذف
گردید .لذا الگوی اینرسی سازمانی مدیران را می توان به ترتیب
زیر ارائه داد:

همانطور که مشاهده میشود ،در قالب مدل فوق،
پرسشنامهای طی  6۱سوال و  1مولفهی فرعی تدوین و
توزیع شد .نمرهگذاری پرسشنامه نیز براساس مقیاس پنج
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گزینهای لیکرت (خیلی موافقم=  ،5موافقم=  ،1نظری
ندارم=  ،1مخالفم=  6و خیلی مخالفم=  )3انجام شده
است.
متغیر وابسته
در این پژوهش خطر سقوط قیمت سهام به عنوان متغیر
وابسته (درونزا) پژوهش درنظر گرفته شده است .مطابق
پژوهش هاتن و همکاران ( )6۱۱۳سقوط قیمتی ماهانه
رادر یک سال مالی برای یک شرکت زمانی در نظر
میگیریم که آن شرکت بازدهی ماهانه (سه ممیز دو دهم)
برابر انحراف معیار زیر میانگین بازده ماهانه خاص شرکت

برای کل سال مالی راتجربه کند( .سه و دو دهم انحراف
معیار به این دلیل انتخاب شده است که در تحقیقات قبلی
هاتن و همکاران ( )6۱۱۳از این مقدار استفاده شده است).
در این پژوهش به منظور سنجش خطر سقوط آتی قیمت
سهام به پیروی از مطالعه برادشاو و همکاران ()6۱3۱؛
کیم و همکاران ( ،)6۱33کالین فانگ ( )6۱33و اندرو و
همکاران ( )6۱36از سه سنجه شامل چولگی منفی بازده
)و
)؛ نوسانپذیری پایین و باال (
سهام (
) استفاده خواهد شد.
سیگمای حداکثری (
بر این اساس ابتدا با استفاده از رابطه شماره ( )3بازده
ماهانه خاص شرکتها محاسبه خواهد شد.

جدول ( )3فرآیند گام اول و دوم تحلیل دلفی
مولفههای اصلی

علل ساختاری در اینرسی سازمانی

میانگین

ضریب توافق

عدم شناخت نسبت به محتوای اطالعاتی موردنیاز سهامداران

1

۱/6۱

-

احساس عدمحمایت حاکمیت شرکتی

5

۱/5۱

1/۳۲

۱/53

فقدان تعهدشغلی مدیران

5

۱/56

فقدان بینش و باور نیاز به تغییر و پویایی در برابر انتظارات اجتماعی و محیطی

میانگین

ضریب توافق

نتیجه

حذف
5/3۱

۱/55

تایید

ادغام

5/5۱

۱/۱5

تایید

6

۱/۲۱

-

6/6۱

۱/۲5

تایید

5/1۱

۱/65

-

5/5۱

۱/۱5

تایید

6

۱/۲۱

-

6/6۱

۱/۲5

تایید

بینش منفی ترس از دستدادن جایگاه مدیریتی

5/1۱

۱/65

-

5/5۱

۱/۱5

تایید

منافع ادراکشده منفی

5/5۱

۱/۱5

-

6/3۱

۱/۲6

تایید

1

۱/15

-

1/۳۱

۱/1۳

5

۱/56

وجود استانداردهای ضعیف حسابداری

5/1۱

۱/65

فقدان ساختارهای کنترلداخلی مطلوب

5

۱/5۱

فقدان بینش مدیران در حمایت از حقوق سهامداران
عدم توانمندی مدیران در شناخت نیازهای اطالعاتی ذینفعان

عدم اثربخشی حسابرسی مستقل
فقدان سیاستهای تکلیفی بر تصمیمهای مدیران
فقدان الزامات نظارتی

پیچیدگی ساختاری شرکتها
عدم پویایی ویژگیهای هیئتمدیره
نقش دوگانگی مدیران

حذف

ادغام

5/6۱

۱/65

تایید

-

5/5۱

۱/۱5

تایید

5/3۱

۱/55

تایید

1/5۱

۱/1۱

-

حذف

1

۱/15

-

حذف

5

۱/5۱

-

5/3۱

۱/55

تایید

5/6۱

۱/65

-

5/5۱

۱/۱5

تایید

خطاهای ادراکی مدیران

5/5۱

۱/۱5

-

6/3۱

۱/۲6

تایید

فقدان انگیزه شغلی مدیران

5/1۱

۱/65

-

5/5۱

۱/۱5

تایید

منبع کنترل بیرونی مدیران

5

۱/5۱

-

5/3۱

۱/55

تایید

وجود تعارضهای ادراک شغلی مدیران

1

۱/15

-

ادراک از نقض قراردادروانشناختی

5/6۱

۱/65

-

5/5۱

۱/۱5

تایید

وجود خصیصه قدرتطلبی مدیران

5/5۱

۱/۱5

-

6/3۱

۱/۲6

تایید

پایینبودن درجه تحمل ابهام مدیران

5/1۱

۱/65

-

5/5۱

۱/۱5

تایید

5/3۱

۱/55

تایید

6/1۱

۱/۲۲

تایید

ع دم تناسب نیازهای اطالعاتی ذینفعان با فرهنگ مطلوبیت
علل روانشناختی در اینرسی سازمانی

دور اول دلفی
ادغام

فقدان هویت شغلی مدیران
سازمانی

عامل بینش فردی در اینرسی

گزارهها

دور دوم دلفی

آستانهی تحمل و کنترل استرس
عدم خودباوری مدیران

5

۱/5۱

5/1۱

۱/۱۱
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شكل ( )۵الگوی اینرسی سازمانی مدیران

رابطه ()3
بازده

بازده ماهانه خاص شرکت  jدر ماه  tو
باقیمانده سهام شرکت  jدر ماه t
به منظور محاسبهی بازده باقیمانده مدل میبایست از
رابطه شماره ( )6استفاده خواهیم کرد:
رابطه ()6

رابطه ()1

که در آن بازده سهام شرکت  jدر ماه  tطی سال
بازده بازار سهام در ماه  tاست.
مالی و
برای محاسبهی بازده ماهانه بازار ،شاخص ابتدای ماه
از شاخص پایان ماه کسر شده و حاصل بر شاخص ابتدای
ماه تقسیم میشود .سپس با استفاده از بازده ماهانه خاص
شرکت چولگی منفی بازده سهام و نوسان پذیری باال و
پایین محاسبه خواهد شد:
 چولگی منفی بازده سهام
چن و همکاران ( )6۱۱3معتقدند که نشانههای سقوط
قیمت سهام از یک سال قبل از وقع این پدیده شکل
میگیرد و یکی از این نشانهها وجود چولگی منفی در
بازده سهام شرکت است .بنابراین شرکتهایی که در سال
121

گذشته چولگی منفی بازده سهام را تجربه کرده اند ،با
احتمال بیشتری در سال آینده با پدیده سقوط قیمت
سهام مواجه خواهند بود .هانگ و استین ( )6۱۱1نیز بیان
کردند که چولگی منفی بازده سهام بر اساس مدلهای یاد
شده به صورت رابطه شماره ( )1محاسبه میگردد:

∑
)

⁄

∑
(

چولگی منفی بازده ماهانه سهام شرکت
بازده ماهانه خاص شرکت  jدر ماه t
طی سال مالی t؛
و تعداد ماههایی که بازده آنها محاسبه شده است.
j

 نوسان پایین به باال
همچنین چن و همکاران ( )6۱۱3مجددا بیان نمودند،
نوسان پایین به باال ،نوسانات نامتقارن بازده را کنترل
میکند .همچنین میزان باالتر این معیار مطابق با توزیع
دارای چولگی چپ بیشتر است .به منظور محاسبهی این
متغیر از مدل چن و همکاران ( ،)6۱۱3کیم و همکاران
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( )6۱33و کالین و فانگ ( )6۱33به صورت رابطه شماره
( )1استفاده مینماییم:
رابطه

() )1

∑

⁄

∑

(

تعداد ماههای باال و پایین طی سال مالی t؛
انحراف مشاهدات کمتر از میانگین و
نشاندهنده انحرافمعیار مشاهدات بزرگتر از میانگین
میانگین برای بازده خاص میباشد.
 سیگمای حداکثری
سیگمای حداکثری به منظور ایجاد یک معیار کمی و
پیوسته برای اندازهگیری خطر سقوط قیمت سهام به کار
میرود .همچنین ،سیگمای حداکثری به عنوان بازدههای
پرت باتوجه به انحرافمعیار یک شرکت خاص تعریف
میشود .برای محاسبه این سنجه از رابطه ( )5استفاده
میشود:
رابطه ()5

]

̅

[

̅ میانگین بازده ماهانهی خاص شرکت؛
استاندارد بازده ماهانه خاص شرکت میباشد.

انحراف

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی مبنایی برای شناخت متغیرهای مورد آزمون
در یک پژوهش میباشد که با شاخصهایی همچون
شاخص مرکزی و پراکندگی سنجش میشوند .براساس
نتایج مشخص شد ،بیشترین میزان میانگین مربوط به
مولفه علل ساختاری اینرسی سازمانی میباشد که برابر با
 1/۲1تعیین شده است .این نتیجه گویایی این موضوع
است که ضعفهای ساختاری در نظارت و توسعه ارزشهای
حرفهای جهت ایجاد انگیزههای شغلی نقش مهمی در
ایجاد اینرسی سازمانی در مدیران دارد و باعث میشود تا
برحسب قدرتی که در جایگاه شغلی برای آنان تعریف شده
است ،اقدام به مقاومت در برابر افشای اخبار و اطالعات
منفی به ذینفعان نمایند .همچنین میانگین علل فردی

اینرسی سازمانی با میانگین  1/۱6به این معناست که عدم
ارزیابی دقیق سطح توانمندیهای مدیران و ویژگیهای
فردی آنان در تصمیمگیری میبایست به عنوان معیارهای
قابل ارزیابی در انتصاب آنان در شرکتهای دارای
نمایندگی مورد بررسی قرار گیرد .چراکه فقدان توانمندیها
و عدم تناسب بین ویژگیهای فردی با ویژگیهای حرفهای
مدیریت شرکتهای سهامی باعث ایجاد اینرسی سازمانی
میشود و این موضوع میتواند عامل مهمی در عدم درک
منسجم مدیران در افشای به موقع اخبار و اطالعات تلقی
شود .باالترین میزان انحراف معیار در سه بُعد اینرسی
سازمانی مدیران مربوط به علل روانشناختی میباشد که به
دلیل ویژگیهای این مولفه ،پاسخ مشارکتکنندگان به آن،
با سطح باالیی از پراکندگی بر روی طیف لیکرت 5
گزینهای ،همراه بوده است .همچنین ،میانگین و میانه
شاخصهای معیارهای خطر سقوط قیمت سهام به ترتیب
برای چولگی منفی بازده سهام برابر با  -۱/531و -۱/6۱1؛
برای نوسانهای پایین به باال برابر با  -۱/163و  -۱/135و
در نهایت برای سیگمای حداکثری  3/16و  3/6۱بوده
است.
برازش مدلهای اندازهگیری
در برازش مدلهای اندازهگیری از سه معیار پایایی ،روایی
همگرا و روایی واگرا استفاده میشود .به منظور بررسی
پایایی مدل اندازهگیری تحقیق ،از ضرایب بارهای عاملی،
ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده میگردد.
مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی،
 ۱/1میباشد .مطابق با جدول ( ،)۱تمامی اعداد ضرایب
بارهای عاملی سؤاالت از  ۱/1بیشتر است که نشان از
مناسب بودن این معیار دارد .مطابق با الگوریتم تحلیل
دادهها در  ،PLSبعد از سنجش بارهای عاملی سؤاالت،
نوبت به محاسبه و گزارش ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی میرسد ،که نتایج آن در جدول ( ،)۲آمده است.
باتوجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی  ۱/۱است و مطابق با یافتههای جدول فوق
این معیارها در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را
اتخاذ نمودهاند ،لذا میتوان مناسب بودن پایایی مدلهای
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برای هر سازه بیشتر از واریانس
قابل قبولی است که
اشتراکی میزان بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل
باشد .باتوجه به جدول ( ،)3۱مقدار جذر میانگین مقادیر
اشتراکی متغیرهای پنهان در پژوهش حاضر که در
خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند ،از
مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای زیرین و
راست قطر اصلی قرار دارند ،بیشتر است .این بدان
معناست که هر سازه در مدل تحقیق نسبت به دیگر
سازهها با شاخصهای خود در تعامل بیشتری است .این
موضوع ،روایی واگرای مناسب و برازش مناسب مدلهای
اندازهگیری پژوهش را نشان میدهد.

اندازهگیری پژوهش را تأیید نمود .معیار دوم از بررسی
برازش مدلهای اندازهگیری ،روایی همگرا است که به
بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤاالت (شاخصها)
خود میپردازد.
 ۱/5 ،است و
باتوجه به اینکه مقدار مناسب برای
مطابق با یافتههای جدول ( ،)۳این معیار در مورد
متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ نموده ،در نتیجه
مناسب بودن روایی همگرای پژوهش تأیید میشود .روایی
واگرا معیار سوم بررسی برازش مدلهای اندازهگیری
میباشد .روایی واگرای قابل قبول یک مدل بیانگر آن است
که یک سازه در مدل ،نسبت به سازههای دیگر تعامل
بیشتری با شاخصهایش دارد .روایی واگرا وقتی در سطح

جدول ( )۶آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
میانگین

میانه

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

1/۱6

1/11

3/۱۱

5/۱۱

۱/۱3

نماد متغیر

متغیر
علل ساختاری در اینرسی سازمانی

1/۲1

1/6۱

3/۱۱

5/۱۱

۱/6۳

علل روانشناختی در اینرسی سازمانی

1/53

1/۱۱

3/۱۱

5/۱۱

۱/۲1

علل فردی در اینرسی سازمانی

چولگیمنفیبازده سهام

-۱/531

-۱/6۱1

-1/۲16

1/616

6/3۱6

نوسانهای پایین به باال

-۱/163

-۱/135

-6/66۱

3/۳1۳

3/۱۱1

3/16

3/6۱

۱/13

1/۱۳

۱/۳6

سیگمای حداکثری

جدول ( )۷ضرایب بارهای عاملی
شاخص

عامل

علل فردی در اینرسی سازمانی

سواالت

بارعاملی

عامل

سواالت

شاخص

۱8۲1

۱8۱۱

۱8۳3

۱8۲۳

۱8۳5

۱8۳5

۱8۳۲
۱8۲۳

۱8۳5

علل روانشناختی در اینرسی سازمانی

۱8۳1

۱8۳۲

۱8۳1

۱8۳۱

۱8۳5

۱8۳3

۱8۳3

۱8۳1
علل ساختاری در اینرسی سازمانی

۱8۳1

خطر سقوط قیمت سهام

چولگیمنفیبازدهسهام

3/۱۱

نوسانهای پایین به باال

3/۱۱

سیگمای حداکثری

3/۱۱

۱8۳۱
۱8۲۲

جدول ( )۲نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق
ضریب آلفای کرونباخ ()Alpha>0.7

ضریب پایایی ترکیبی ()CR>0.7

علل فردی در اینرسی سازمانی

۱/۳۱

۱/۳۲

علل ساختاری در اینرسی سازمانی

۱/۳۱

۱/۳۲

علل روانشناختی در اینرسی

۱/۳5

۱/۳6

چولگیمنفیبازدهسهام

3/۱۱

3/۱۱

نوسانهای پایین به باال

3/۱۱

3/۱۱

سیگمای حداکثری

3/۱۱

3/۱۱

متغیرهای مكنون
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جدول ( )۱نتایج روایی همگرای متغیرهای پنهان تحقیق
متغیرهای مكنون

عالمت اختصاری

میانگین واریانس استخراجی ()AVE>0.5
۱/۲5

علل فردی در اینرسی سازمانی
علل ساختاری در اینرسی سازمانی

۱/۲1

علل روانشناختی در اینرسی سازمانی

۱/۲1

چولگیمنفیبازدهسهام

3

نوسانهای پایین به باال

3
۱/6۱

سیگمای حداکثری
خطر سقوط قیمت سهام

۱/11

SPCR

جدول ( )1۱ماتریس فورنل و الرکر جهت بررسی روایی واگرا
نمادها
۱/۳6

3/۱۱

۱/۳3

۱/۲6

۱/۳6

۱/۱۳

۱/۱6

3/۱۱

۱/6۱

۱/31

۱/36

3/۱۱

۱/۱۱

۱/16

۱/1۱

۱/1۳

۱/63

۱/35

۱/51

۱/56

۱/1۲

باتوجه به نتایج پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا
مشاهده میشود که مدلهای اندازهگیری مدل معادالت
ساختاری پژوهش به نحوی مطلوب ،توانایی اندازهگیری
متغیرهای پنهان پژوهش را دارند .لذا ،در ادامه برازش
مدل ساختاری پژوهش بررسی میگردد.
برازش مدل ساختاری
پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازهگیری ،مدل
ساختاری از طریق روابط بین متغیرهای مکنون ارزیابی
شد .در پژوهش حاضر از دو معیار ضریب تعیین ( ) و
ضریب قدرت پیشبینی ( ) ،استفاده شده است.
ضریب تعیین ( ) و ضریب قدرت پیشبینی ( )
معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر
یک متغیر درونزا دارد .مطابق با شکل ( ،)6مقدار
برای سازههای درونزای پژوهش محاسبه شده است که
میتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید نمود.
درضمن ،به منظور بررسی قدرت پیشبینی مدل از
استفاده شد .باتوجه به نتایج این
معیاری با عنوان
معیار در جدول ( )31میتوان نتیجه گرفت که مدل،
قدرت پیشبینی «قوی» دارد.

جدول ( )33مقادیر ضریب تعیین ( ) و ضریب قدرت پیشبینی
( )
نمادها

متغیرها
اینرسی سازمانی

3/۱۱

۱/۲6

چولگیمنفیبازدهسهام

۱/6۱

۱/3۳

نوسانهای پایین به باال

۱/1۳

۱/16

سیگمای حداکثری

۱/6۱

۱/5۱

خطر سقوط قیمت سهام

۱/11

۱/3۲

برازش کلی مدل
پس از برازش بخش اندازهگیری و ساختاری مدل پژوهش
حاضر ،به منظور کنترل برازش کلی مدل از معیاری با
استفاده شد.که سه مقدار  ۱/65 ،۱/۱3و
عنوان
 ۱/16به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای آن
معرفی شده است .این معیار از طریق رابطه ( )6محاسبه
میگردد:
رابطه ()6

̅̅̅

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ از میانگین مقادیر اشتراکی
میانگین مقادیر ضریب
متغیرهای مکنون پژوهش و
تعیین متغیرهای درونزای مدل است.
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و R2

جدول ( )12میزان
متغیرهای مكنون

عالمت
اختصاری

Communality

علل فردی در اینرسی
سازمانی

۱/۲5

علل ساختاری در اینرسی
سازمانی

۱/۲1

علل روانشناختی در اینرسی
سازمانی

۱/۲1

R2

-

اینرسی سازمانی

۱/۲۱

3/۱۱

چولگیمنفیبازدهسهام

3/۱۱

۱/6۱

نوسانهای پایین به باال

3/۱۱

۱/1۳

سیگمای حداکثری

3/۱۱

۱/6۱

خطر سقوط قیمت سهام

۱/11

۱/11

جدول ( )13نتایج برازش مدل کلی
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅
۱/51
۱/۲5

GOF

۱/6۱

باتوجه به مقدار بدست آمده برای  GOFبه میزان
 ،۱/6۱برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید میشود.
نتایج آزمون فرضیهها

پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل
ساختاری و داشتن برازش مناسب مدل کلی و با توجه به
شکلهای ( )6و ( ،)۱به بررسی نتایج آزمون فرضیههای
پژوهش پرداخته میشود که نتایج آن در جدول (،)31
ارائه شده است.
باتوجه به مدل ساختاری و ضرایب بار عاملی ،در قالب
جدول ( )31میتوان نتیجه آزمون فرضیه پژوهش را
مشاهده نمود:
باتوجه به مدل ساختاری و ضرایب بار عاملی ،در قالب
جدول ( )31میتوان نتیجه آزمون فرضیه پژوهش را
مشاهده نمود:
باتوجه به شکل ( )1و ( ،)1ضریب استاندارد شده
(ضریب مسیر) ،اینرسی سازمانی مدیران بر خطر سقوط
قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد ،چراکه ضریب
مسیر مثبت و برابر با  ۱/65میباشد و آماره نیز برابر با
 1/۱۲میباشد ،که باتوجه به اینکه بزرگتر از  3/۳6است،
ضمن تایید نتیجه فرضیه پژوهش ،مشخص شد ،اینرسی
سازمانی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و
معناداری دارد.

شكل ( )۶مدل ساختاری فرضیه پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی
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شكل ( )۷مدل ساختاری فرضیه پژوهش همراه با ضرایب معناداری

جدول ( )13نتایج مربوط به آزمون فرضیه پژوهش
فرضیه

فرضیه پژوهش

فرضیه پژوهش اینرسی سازمانی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر دارد.

 -۶نتیجهگیری و بحث
هدف این پژوهش ارائهی الگوی اینرسی سازمانی مدیران و
بررسی تأثیر آن بر خطر سقوط قیمت سهام بود .نتیجهی
آزمون فرضیه پژوهش نشان داد ،اینرسی سازمانی مدیران
بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در واقع این نتیجه گویایی این واقعیت است که احاطه
شدن اینرسی سازمانی در کارکردهای مدیران ،باعث قدرت
گرفتن آنان در مسیر اولویت بخشیدن به منافع
فرصتطلبانه خود و یا گروهی از افراد صاحب قدرت در
شرکت میشود .زیرا بدلیل فقدان محرکهای بیرونی
همچون نظارتهای ساختاری و وجود اختاللهای فردی از
منظر توانمندی در ادراک و بینش تصمیمگیری در
خصوص حفظ منافع ذینفعان ،باعث خواهد شد تا
عملکردهای مدیران در بخش افشای اطالعات به ویژه
اطالعات و اخبار منفی شرکت با انحصارگری همراه باشد و

ضریب مسیر ()β

معناداری ()T-Value

نتیجه آزمون

۱/65

1/۱۲1

تایید فرضیه

به موقع از انعکاس آن به ذینفعان خودداری نماید .در این
شرایط و باتوجه به عدم افشای این اطالعات معموالً
ساختار اطالعاتی شرکت با تودهای از اخبار منفی مواجه
خواهد شد که بدلیل بی توجهی و یا عدم توانمندی
شناختی و تخصصی مدیران در عرصهی تعامالت اثربخشی
با ذینفعان ،به یکبار همچون یک فنر فشرده رها میشود و
باعث ایجاد سقوط قیمت سهام شرکت میگردد .در واقع
اینرسی سازمانی به مدیران نوعی هویت منفعتطلبانه
میدهد و برحسب ویژگیهای فردی؛ روانشناختی و
ساختاری ،در آنان نوعی رویکرد تملکگرایانه شکل
میدهد که براساس آن چندان منافع ذینفعان یا حداقل
منافع ذینفعان بیرونی برایشان دارای اولویت نمیباشد .این
افراد تالش میکنند تا با مخابرهی اخبار مثبت شرکت
ضمن تصویرسازی در ذهن سهامداران ،جایگاه خود را
تحکیم نمایند ،غافل از اینکه عدم افشای به موقع اخبار و
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اطالعات منفی میتواند شرکت را با بحران خطر سقوط
قیمت سهام در آینده مواجه نماید ،چراکه جریان اطالعات
به دلیل عرضه و تقاضای بازار حتی در انحصاریترین
حالت به سهامداران و سرمایهگذاران درج پیدا میکند و
این موضوع به یکبار شرکت را با خطر جدی از نظر سقوط
قیمت سهام مواجه مینماید .عدم افشای اخبار بد برای
یک دوره زمانی بلندمدت همواره در نظام ساختاری
شرکتها و حتی نهادهای نظارتیایی ایجاد میشود که
غالباً به دلیل اینرسی سازمانی ،نوعی عدم تحرک در
نظارتهای اثربخش بر عملکرد مدیران غالب میشود و این
موضوع با تأثیرگذاری بر تفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار
سهام ،سبب به وجود آمدن یک شکاف یا حباب قیمتی
میشود ،این حباب در واقع تودهی اخبار منفی انباشت
شده است که براساس اصل مطلوبیت در اقتصاد ،در
نقطهی اشباع به یکباره به بازار مخابره میشود و سبب
ترکیدن حباب قیمتی و در نتیجه به سقوط قیمت سهام
منتج میشود .نتیجه این فرضیه با پژوهشهای دیچو و
همکاران ()6۱31؛ گراهام و همکاران ()6۱۱5؛ رئوف و
احتساب ()31۳۳؛ حسنیالقار و برزیده ( )31۳۳و معطوفی
و همکاران ( )31۳۲مطابقت دارد.
براساس نتیجه کسب شده پیشنهاد میشود ،براساس
یک راهبرد توسعهی اثربخش نظارتی ،نهادهای باالدستی
شرکتها همچون سازمان بورس اوراق بهادار و سایر
نهادهای مرتبط با تدوین آیین نامههای اجرایی و کاربردی
و الزام آن به هیئت مدیرهی شرکت ها ،فرآیندهای نظارتی
تقویت شده تری را براساس مکانیزمهای راهبری شرکتی
ابالغ و مورد ارزیابی دورهای قرار دهند .در این شرایط با
تحریک محرکهای بیرونی نظارت از یک سو و توسعهی
ارزشهای مورد انتظار ذینفعان از نظر شفافیتهای
اطالعاتی از سوی دیگر ،سطح حساسیت بر
تصمیمگیریهای مدیران در خصوص افشای به موقع اخبار
و اطالعات افزون شود تا مدیران درک نمایند که جایگاه
تحت تصدی آنان از جانب نهادهای درون شرکتی و برون
شرکتی قابل ارزیابی است و مانع جدی برسرراه آنان از نظر
انگیزههای منفعت طلبانه خواهد بود .در این شرایط عمالً
عدم افشای اخبار و اطالعاتی شرکت تحت هر شرایطی به
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بازار جهت ارتقای سطح تصمیمگیریهای ذینفعان انعکاس
مییابد و در این شرایط احتمال خطر سقوط تاحد زیادی
میتواند کنترل شود .هرچند به دلیل مرتبطبودن افشای
اخبار بد به ویژگیهای مدیران از یک سو و عدم انسجام
استانداردهای نظارتی همچون مالی و نهادی از سوی دیگر،
هیچ ضمانت صد درصدی برای افشای کامل اخبار منفی از
جانب مدیران ممکن است وجود نداشته باشد ،تمرکز بر
ارزشهای فرهنگی و توسعهی مکانیزمهای ارزشهای
اجتماعی در افشای اخبار و اطالعات از جانب شرکتها با
درک نیازهای اطالعات ذینفعان میتواند به ایجاد نوعی
خودکنترلی در رفتارهای مدیران جهت افشای کامل
اطالعات منجر شود و در این شرایط احتمال خطر سقوط
قیمت سهام کاهش یابد.
منابع










ابراهیمی ،سیدعباس .)31۳1( .درآمدی بر اینرسی
سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمانهای
بخش دولتی ایران ،فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت
سازمانهای دولتی.3۱۲-۳3 :)3(1 ،
آزادی ،کیهان ،.عزیزمحمدلو ،حمید ،.تصدّیکاری،
محمّدجواد ،.خدمتگذار ،حمید .)31۱۱( .اثر خوانائی
صورتهای مالی بر خطر سقوط قیمت سهام و رفتار
سهامداران ،دانش حسابداری مالی311-363 :)3(۲ ،
پورحیدری ،امید ،.فروغی ،عارف .)31۳۲( .بررسی
تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطالعات
حسابداری ،مطالعات تجربی حسابداری مالی:)63(36 ،
.51-6۱
پورزمانی ،زهرا ،.اولی ،محمدرضا ،.عبدالهیان ،جواد.
( .)31۳1بررسی تأثیر اجرای آئیننامه نظام راهبری
شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت
سود ،حسابداری مدیریت.3۱-3 :)3(۱ ،
حسنیالقار ،مسعود ،.برزیده ،فرخ .)31۳۳( .بررسی
تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین توانایی
مدیریت و خطر سقوط آتی قیمت سهام ،تحقیقات
حسابداری و حسابرسی.6۱-15 :)1۲(36 ،
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دامنکشیده ،مرجان ،.کیقبادی ،امیررضا.)31۳۳( .
تاثیرمحدودیت در تامین مالی بر ریسک سقوط قیمت
سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده اجتناب مالیاتی،
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.۱6-61 :)1۲(31 ،
رضائیپیتهنوئی ،یاسر ،.صفریگرایلی ،مهدی ،.نوروزی
محمد .)31۳6( .اعتماد اجتماعی ،نظارت خارجی و
خطر سقوط قیمت سهام :آزمون نظریۀ جایگزینی و
مکمل ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی:)1(61 ،
.1۱۱-11۳
رئوف ،رسول ،.احتساب ،ابراهیم .)31۳۳( .بررسی تأثیر
ویژگیهای رفتاری مدیران بر خطر سقوط قیمت
سهام :نقش محدودیت مالی ،فصلنامه پژوهشهای
علوم مدیریت.31۲-3۲6 :)1(1 ،
ستایش ،محمدحسین ،.غیوریمقدم ،علی.)31۳۱( .
ارائه مدل هزینههای نمایندگی در رابطه مدیر-مالک با
استفاده از دیدگاه سیستمی ،فصلنامه حسابداری مالی،
۲۳-16 :)1۲(3۱
سیدنژادفهیم ،سیدرضا ،.مشکی ،مهدی ،.چیرانی،
ابراهیم ،.محفوظی ،غالمرضا .)31۳۱( .بررسی تأثیر
استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران،
بررسیهای حسابداری و حسابرسی-53۳ :)1(65 ،
516
صادقی ،مریم ،.پناهیان ،حسین ،.صفریگرایلی،
مهدی ،.عربزاده ،میثم ،.ساعدی ،رحمان.)31۱۱( .
ارایه مدل ریاضی برای سنجش حاکمیت شرکتی و
بررسی پیامد آن بر ریسک سقوط قیمت سهام
شرکتها ،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار:)56(31 ،
361-3۱5
طاهریعابد ،رضا ،.علینژاد ساروکالئی ،مهدی ،.فغانی
ماکرانی ،خسرو .)31۳۱( .تأثیر شهرت و امنیت شغلی
مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی ،مجله
علمی-پژوهشی دانش حسابداری.635-3۲5 :)1(۳ ،
مرجانیان ،یزدان ،.شاهویسی ،فرهاد ،.ایوانی ،فرزاد،.
خانزادی ،آزاد .)31۳۳( .بررسی اثر اخبار پیشبینی
سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختالالت

افشاء ،مطالعات تجربی حسابداری مالی-۲۱ :)66(3۱ ،
.366
 معطوفی ،علیرضا ،.پورداداشی ،آزیتا ،.بارانی ،زینب.
( .)31۳۲بررسی اثر عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین
موقعیت جغرافیایی شرکت و خطر سقوط قیمت سهام،
فصلنامه حسابداری مالی۳6-۱1 :)11(33 ،
 معطوفی ،علیرضا ،.طبرسا ،منا .)31۳۱( .تأثیر قدرت
مدیریت بر خطر سقوط آتی قیمت سهام :رویکرد
فرصت طلبانه به قدرت ،فصلنامه بورس اوراق بهادار،
66-5 :)11(33
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Abstract
An important part of managers' decision-making functions is rooted in organizational functions in
terms of the existence of drivers to monitor their performance. Inertia is considered as one of the
consequences of poor organizational performance in regulatory effectiveness as a factor to
institutionalize power in managers and create opportunism to prioritize their interests. The Purpose of
this research is Provide a model of manager's organizational inertia and examine its effect on Stock
Price Crash Risk. In this study, stock price crash risk is calculated using three proxies and data related
to organizational inertia of managers were collected through meta-analysis, Delphi analysis and
finally sending a questionnaire to sample companies. The questionnaire is sent to 163 firms, among
which 126 ones answered back. In order to perform the analysis process, the partial least squares
analysis method was used. The results showed that managers' organizational inertia has a positive and
significant effect on stock price crash risk. This result shows that non-disclosure of bad news for a
long period of time is always created in the structural system of companies and even regulatory
bodies, which is often due to organizational inertia, a lack of mobility in effective monitoring of
managers' performance. By affecting the difference between intrinsic value and stock market value, it
creates a price gap or bubble. This bubble is actually a mass of negative news that, based on the
principle of utility in the economy, is transmitted to the market at a saturation point and causes the
bursting of the price bubble will result in stock price crash risk.
Keywords: Manager's Organizational Inertia; Stock Price Crash Risk, Lack of structural oversight
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