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و اد  ی و ابمااو کاار  محافظاه ی اطنعاتی شرکت، ها یژگیوعدو تقارن اطنعاتی  اد 

متغیرهای کنن اقتصاهی رشد اقتصاهی بیشترین تأثیرگذاری را بر همزماانی بااده    

سماو هاشته است. همچنین متغیر عدو تقارن اطنعاتی بیشاترین تأثیرگاذاری را بار    

 همزمانی باده  سماو بر اساس معیارهای مختلف سنجش هاشته است.

به عناوان شاتصای اد محتاوی     با توجه به آنکه همزمانی باده  سماو گیری: نتیجه

کاارایی  )میزان هسترسی به اطنعات تاا  شارکت( و نیاز     اطنعاتی قیمت سماو

شوه، لذا به تقش آفرینان باادار سارمایه توصایه     تخصیص سرمایه هر نظر گرفته می

های توه به عوامل اثرگذار بر این متغیر توجه  گیری ، به جمت بمبوه تصمیمگرهه می

 ای نمایند. ویژ 

ی عصبی و درخت تصمیم ها شبکهی، کاو دادهی ها روشهمزمانی بازدۀ سهام،  ی کلیدی:ها واژه

C5. 

 مقدمه

توابعی ا  حرکوت عمعوی بوا ار و اط  وا        تووان  یمبه طور کلی رفتار قيمت سهام را 

خاص شرکت دانست. حرکت عمعی با ار متأثر ا   وامل مختلف ا م ا  مسوالل داخلوی و   

اقتصادي، سياسی، اعتما ی و امنيتی است و اط  وا  خواص    يها  رصهخارعی کشور در 

، نظوام راهروري شورکتی، رقابوت در بوا ار      هوا  یبوده ، هوا  یوی دارا يهوا  یژگیوشرکت شامل 

ه کو  ییهوا  شورکت مختلوف نشوان داده شوده اسوت،      يهوا  پژوهشمحصوال  و... است. در 

انجوام   يه بهتور یسورما گنجاننود، تخصوي    یموت سوهام مو   يرا در ق يشترياط  ا  خاص ب

مهوم اط  وا  منتشور شوده      يهوا  شواخ  ا   یکی ،مت سهاميق یاط  ات يمحتوا .دهند یم

گذشوته   ةگوذار اسوت. در دو دهو   تأثيرو سوهامداران   گوذاران  هیسورما ما  ياست که بر تصم

موت  يق یاط  وات  يمحتوا يريگ مهم اندا ه يارهايا  مع یکیبه  نوان  0با دۀ سهام یهمزمان

 (.2112، 2ارانکدورنو و هممطرح شده است )سهام 

 (0988) 3رولبراي نخستين بار در مراحو  موالی توسو      با دۀ سهاماصط ح همزمانی 

اسوتنرا  کورد    (0988) رولتوسعه یافت.  (2111) 2مورک وهمکارانمعرفی و بعدها توس  

، کوه در  یتواند توس  اخرار  مووم  یمت سهام ميق يها ا  حرکت یکه تنها درصد نسرتاً کم
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ح داده شوود، بوه   يافتود، تو و   یموت سوهام اتفوا  مو    يرا  قييسطح با ار و بطور همزمان با تغ

ک و يسوتمات يرسيموت سوهام بوه  وامول      يا  حرکوت ق  يا م حظهگر بخش قابل ی رار  د

موت سوهام هموراه    يکوه ق  یزانو يم کنود  یمو ان يوي ب. شود یماخرار خاص شرکت نسرت داده 

اط  وا  خواص    یزان نسور يو ، بوه م ابود ی یما کاهش یش یمشخ  افزا یگر و در عهتیکدی

به  روار    دارد. یمت منعکس شده است، بستگيشرکت و اط  ا  با ار و صنعت که در ق

بوا ار   يهوا  برخوردار اسوت، کمتور بوه حرکوت     يتر با ده کم یکه ا  همزمان یشرکت ،دیگر

ا  اط  ا  خاص شرکت وعوود دارد کوه فعواالن بوا ار      يتر شيرا مقدار بیوابسته است،  

 .(2102، 5چئونگ و همکاران) ندیبه آن استناد نما توانند یم

را به  نوان معيواري ا  ار شومندي قيموت سوهام      با دۀ سهام همزمانی توان یمدر نتيجه 

مالی و اقتصادي است کوه   يها پژوهشحو ه نسرتاً عدیدي در  با دۀ سهامهمزمانی دانست. 

اقتصوادي، ثروا  با ارهواي موالی و کوارایی بوا ار دارد. هم نوين         ةنزدیکوی بوا توسوع    ةرابط

 ینو يب شيپو ، هوا  یوی دارا يگوذار  موت يق، موت يق یدهندگ یآگاه يريگ اندا هدر  ییکاربردها

بوه منظوور    توانود  یمو ... دارد. هم نوين همزموانی    سوهام و  یمت سهام، نقدشووندگ يزش قیر

 یبوا همزموان   يبا ارهوا  یرا طرق مرانی نظري موعود  ؛گيري کارایی با ار استفاده شود اندا ه

بوه  لول    توانود  یمبا ار  ییاین بدان  لت است که ناکارا .ناکارا هستند ییباال، با ارها یليخ

ن یو که ااط  ا  خاص شرکت به با ار باشدان انتقال یمتفاو  ا  عمله وعود اخ ل در عر

اط  وا  مربوو  را در خوود     یها در هور لحظوه ا   موان تموام     متيق ،شود یماخ ل با   

 بوا دۀ سوهام  بواالتر   یسور  همزموان   توانود  یمو ت یو نها ن مسواله در یمنعکس نکرده باشند و ا

 .(2119، 6عانستون) شرکت گردد

 رولپژوهش در خصوص همزموانی بوا ده بوه چنود دليول مهوم اسوت. اول، بوه ا تقواد          

بنيوادي دور   يها ار شممکن است ار ش سهم را ا   با دۀ سهامباال بودن همزمانی  (0988)

با توعه به روند عمعوی بوا ار خریود و فوروش      گذاران هیسرمانماید،  یرا با وقوع همزمانی، 

که این امر ممکن است بر کول بوا ار    ابدی یمخواهند کرد و ار یابی سهام  رور  کمتري 
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 ابود ی یمو (. دوم، وقتوی همزموانی افوزایش    2119، 9طار  محمود) سهام اثر نامطلوب بگذارد

ریسوک بزرگتوري رو بوه رو هسوتند.  یورا پرتفووي        بزرگتر با يها يپرتفوبا  گذاران هیسرما

گذاران بزرگ بيشتر مشمول نوسانا  ناشی ا  همزمانی قيموت سوهام خواهود شود و      سرمایه

است. سوم، همزمانی بر نقدشووندگی   گذاران هیسرمابراي این  تر بزرگاین به معنی ریسک 

به دليول نداشوتن دسترسوی بوه اط  وا  نهوانی تورعيح         گذاران هیسرماسهام نيز مؤثر است. 

بوا ار   يها نوسانسهامی را خریداري کنند که نوسان قيمت آن همزمانی بيشتري با  دهند یم

داشته باشد،  یرا این گونه سهام ریسک سيستماتيک مشابه با ار خواهند داشت و همين امور  

(. چهوارم، همزموانی در   0392، و اموامی  دولوو ) گوردد  یمو شودن سوهام    تور  نقدشوونده با   

دارایوی   يگوذار  موت يقنقش دارد،  یرا یک  امل اصلی در  يا هیسرماگذاري دارایی  قيمت

و  با دۀ سوهام که طرق تعریف با کوواریانس بين  ، ریسک سيستماتيک سهام استاي سرمایه

. هرچه همزمانی تغييرهاي قيمت سهام در بوا ار بيشوتر شوود،    شود یم يريگ اندا ه با دۀ با ار

و در نتيجوه   هوم عهوت شوده اسوت     با دۀ با اریعنی تغييرا  قيمت سهام بيشتري با تغييرا  

بوا توعوه بوه همزموانی قيموت، ا        بوا ان  سفتهریسک سيستماتيک باالتر خواهد بود. هم نين 

 .کنند یمک ن با ار بهتر استفاده  يها نوسان

کواوي )شوامل    داده يهوا  روششود توا بوا اسوتفاده ا      در این پژوهش سعی خواهد  ،ذال

گوذار بور   تأثيرا   وامل  يا مجمو ه صری و درخت تصميم( به شناسایی  يها شرکهتکنيک 

پذیرفته شده در بورس اورا  بهادار تهوران پرداختوه شوود.     يها شرکت با دۀ سهامهمزمانی 

داخلی در پژوهش حا ر بوراي   يها پژوهش ةصور  گرفته در پيشين يها یبررسبا توعه به 

اسوتفاده شوده اسوت.     بوا دۀ سوهام  همزموانی   يريو گ اندا هاولين بار ا  معيار ک سيک عهت 

مجمو وه   توأثير بوه شناسوایی    يکاو داده يها روشهم نين تاکنون پژوهشی که با استفاده ا  

پذیرفتوه شوده در بوورس تهوران      يها شرکت سهامبا دۀ کاملی ا  متغيرها بر ميزان همزمانی 

که ا  این حي  نيوز پوژوهش حا ور عدیود بووده و در نووع        ، صور  نپذیرفته استبپردا د

 خود مشابه داخلی ندارد.
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 پژوهش یها هیفرضمبانی نظری و بسط 

 یابد: پژوهش در پنج بخش گسترش می يها هيفر به مرانی نظري موعود  توعهبا 

 اقتصادیعوامل کالن 

 يدرحوال توسوعه نسورت بوه کشوورها      يکشوورها  کنود  یمبيان  (2119) طار  محمود

کوه   کنود  یمو ن محقوق بيوان   یو برخوردارنود. ا  يبواالتر  بوا دۀ سوهام   یافته ا  همزموان ی توسعه

، گوذاران  هیسورما ت ا  حقوو   یو ن مناسو  حما يافتوه بوا دارا بوودن قووان    یتوسوعه   يکشورها

 ينوه را بورا  يبواال  م  یاسو يو ثروا  س  نیيپوا ، نرخ فساد يقو یت شرکتيحاکم يسا وکارها

ن  وامول با و    یو . انود ینما یمو ران فراهم یمد ییو پاسخگو یت اط  ا  ماليش شفافیافزا

بوه اط  وا  خواص شورکت      يشتريخود توعه ب يها یابیار در  گذاران هیسرماخواهد شد 

شتر تابع اط  ا  خاص شرکت خواهد بود تا نوسوانا   يبا ده بجه نوسانا  يند و در نتینما

 ي. ا  سوو داشوت خواهود   یرا در پو  بوا دۀ سوهام   تور  نیيپا یله همزمانئن مسیکه ا با ار یکل

 هوا  شورکت ، بوا ده  يل  دم وعوود ثروا  اقتصواد   يدر حال توسعه به دل يگر در کشورهاید

سوت توا اط  وا  مربوو  بوه خوود       ا یاسو يو س يک ن اقتصواد  يرهايمتغ تأثيرشتر تحت يب

ن پژوهش براساس یبا ده خواهد شد. در ا یش همزمانیله نيز با   افزائن مسیکه ا شرکت

، تورم و ید ناخال  داخليهمانند سرانه تول ییها ا  شاخ  (2116) 8ديچان و هامپژوهش 

بوا دۀ سوهام اسوتفاده    شورای  کو ن اقتصوادي بور همزموانی       تأثيربراي بررسی  يکارينرخ ب

 خواهد شد:

)نظير نرخ تورم، نرخ بيکاري و رشد اقتصوادي( بور    :  وامل ک ن اقتصادية اولفر ي

 گذار است.تأثير با دۀ سهامهمزمانی 

 نظام راهبری شرکت

نظام راهرري شرکتی به دنرال اطمينان یافتن ا  وعود چوارچوبی اسوت کوه تووا ن بوين      

آ ادي  مل مدیران، پاسوخگویی و صويانت ا  منوافع تموام عینفعوان را فوراهم نمایود. نظوام         

کوه اهوداا اساسوی سوا مان محقوق شوده، منوافع تموام          دیو نما یمو راهرري شرکتی تضومين  

ا  سا مان و گزارشگري آن صحيح بووده و سوا مان   ،  مليشودسهامداران و عینفعان حفظ 
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. در نتيجوه نظوار  قووي    گوردد  یمو طرق اصول، مقررا  و منشور اخ قی و وع شوده اداره   

نقودي و اط  وا  موالی کواهش      يها انیعرمدیران براي دستکاري  يها زهيانگایجاد شده، 

 ،شوود  یمو کوه توسو  مودیران تشودید     را  3له ریسک عاتوی شورکت  که این مسئ کند یمپيدا 

انتظار داشوت کوه در    توان یم. در نهایت دهد یمکاهش و کيفيت اط  ا  مالی را افزایش 

سوه رکون    توأثير . در این پوژوهش  ابدیشرکت کاهش  با دۀ سهامنتيجه این موارد، همزمانی 

اساسی حاکميت شرکتی، شامل مالکان نهادي، استق ل هيئت مودیره و تمرکوز مالکيوت بور     

 (:2112، 01پيتروسکی و رولستون) گردد بررسی می با دۀ سهامهمزمانی 

)نظيور مالکوان نهوادي،     : وعود سوا وکارهاي نظوام راهروري شورکتی قووي     ة دومفر ي

 گذار است.تأثير با دۀ سهامه و تمرکز مالکيت( بر همزمانی استق ل هيئت مدیر
 کیفیت حسابرسی

نقش حسابرسان مستقل ممکن است به  نوان نقوش واسو  اط  واتی بوين سوهامداران      

بوا   آنهوا و آشونایی   يا حرفوه کنترل کننده و سهامداران اقليت خارعی دیده شود. صو حيت  

با شورکت بوه بوا ار سورمایه را      ارترا تر در اتکاتریان، انتشار اط  ا  قابل کس  و کار مش

اطمينوان یوافتن ا  قابليوت اتکواي      ،. به  رار  دیگر نقش اساسوی حسوابرس  دینما یمتسهيل 

در دسوتيابی بوه    يا کننده نييتعگزارشگري مالی است. در این رابطه کيفيت حسابرسی نقش 

ابرسوی و شوفافيت و   مسوتقيم بوين کيفيوت حس    ةهدا فو  دارد، به طوري کوه وعوود رابطو   

است. بنوابراین انتظوار بوراین اسوت کوه همزموانی        انکار رقابلي قابليت اتکاي اط  ا  مالی 

، 00فردینانود و همکواران  ) باشود  تور  نیيپوا بوا حسابرسوان بوا کيفيوت،      يها شرکتبا ده براي 

2101:) 

 گذار است.تأثير با دۀ سهام: کيفيت حسابرسی بر همزمانی ة سومفر ي

 
 

 رابطۀ نمایندگی
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عدایی مالکيت ا  مدیریت و پيدایش تضاد منافع بين مالکان و مدیران منجر بوه ایجواد   

رابطوة  گوذار بور   تأثيرسه  امول مهوم    تأثير ۀدهند نشان ،له نمایندگی گردید. مرانی نظريئمس

، شامل عریان نقد آ اد، پي يدگی  مليا  و  دم تقوارن اط  واتی بور همزموانی     نمایندگی

 است: با دۀ سهام

راي عروران  داراي رشد اندک و عریوان نقودآ اد بواال بو     يها شرکت جریان نقد آزاد:

منفی توسو  مودیران اسوت،     NPVبا  يها پروژهکه ناشی ا  انتخاب سود کم و یا منفی خود

کوه سور  افوزایش  ودم      نود ینما یمو ا  اق م تعهدي اختياري عهوت افوزایش سوود اسوتفاده     

کوافی شوفاا نراشود،     ۀ.  موانی کوه محوي  اط  واتی بوه انودا       گوردد  یمشفافيت اط  اتی 

 ینو يب شيپبراي  گذاران هیسرمااط  ا  خاص شرکت به آسانی در دسترس همگان نروده و 

نقدي بر اط  ا   مومی و ار ان مانند اخروار موعوود در سوطح بوا ار و سوطح       يها انیعر

هاي  مومی، منجور بوه حرکوا  مشوترک      . تکيه بر این دست سيگنالندینما یمصنعت تکيه 

 خواهود شود   بوا دۀ سوهام  با حرکا  با ار و صونعت و افوزایش همزموانی     با دۀ سهام تر يقو

 (.2102همکاران، چئونگ و )

له ي يدگی  مليا ، منجر به تشدید مسئطرق مرانی نظري موعود پپیچیدگی عملیات: 

. در ایون  گوردد  یمو نمایندگی، ایجاد  دم تقارن اط  اتی و  دم شوفافيت اط  وا  موالی    

راستا مرانی نظري گویاي این واقعيت است که افزایش در ميزان پي يدگی  مليا ، با و   

. هم نين این مسأله سور  ميودان   گردد یمبين مدیران و سهامداران  02اخ قیافزایش خطر 

سر  ایجواد   تواند یمکه در نهایت  گردد یمدادن به مدیران براي دستکاري اط  ا  مالی 

سر  افوزایش   تواند یمابهام و  دم شفافيت اط  ا  مالی گردد. تمامی مسالل مطرح شده 

 گوردد  ییهوا  شورکت ریسک عاتی شرکت و در نتيجوه آن افوزایش همزموانی بوا ده چنوين      

 .(2102، 03 مرفارو  و همکاران)

سور  افوزایش همزموانی قيموت      توانود  یمو  دم تقارن اط  ا  عدم تقارن اطالعات: 

ناشوی   هوا  موت يقهاي با همزمانی قيمت باالتر، بيشترین  دم اطمينان  سهام گردد. در شرکت
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گوذاران   ا  اط  ا  با ار است و مدیران داخلی مزایاي اط  اتی کموی نسورت بوه سورمایه    

و شووند   گوذاران بيرونوی بوا ریسوک گوزینش نامناسو  روبورو نموی         بيرونی دارند و سرمایه

بوا دۀ  خواستار کاهش قيمت سهام شرکت نيستند. اما  مانی که سهام همرستگی  وعيفی بوا   

دارد، بيشترین  دم اطمينان قيمت ناشی ا  اط  وا  خواص شورکت اسوت و در ایون       با ار

شوووند کووه   رو مووی گووذاران بيرونووی بووا ریسووک گووزینش نامناسوو  روبووه    حالووت سوورمایه 

تووان   دهند. در واقوع موی   قيمت سهام را کاهش میبراي عرران این ریسک،  گذاران هیسرما

اي ا   ودم تقوارن اط  وا  بوين شورکت و        نووان نماینوده   گفت همزمانی قيمت سوهام بوه  

 (.2102 مرفارو  و همکاران، ) گذاران است سرمایه

يودگی  )نظير عریان نقود آ اد، پي   رابطة نمایندگی:  وامل تشدیدکننده ة چهارمفر ي

 گذار است.تأثير با دۀ سهام مليا ،  دم تقارن اط  اتی( بر همزمانی 
 اطالعاتی شرکت یها یژگیو

در با ارهاي اورا  بهادار، اط  واتی اسوت کوه     کنندگان مشارکت يريگ ميتصممرناي 

 يريو گ بهوره . کننود  یمفعال در این با ارها منتشر  يها واسطه، ناشران اورا  بهادار و ها بورس

 ریپوذ  انکوان صحيح در با ار اورا  بهوادار  موانی    يريگ ميتصما  این اط  ا  و به  رارتی 

است که اط  ا  مزبور به موقع، مربو ، بااهميت و نيز کامول و قابول فهوم باشود. چنان وه      

برخووردار نراشوند، بودون تردیود      آنهوا فو  یا بعضوی ا    يها یژگیواط  ا  افشاء شده ا  

(. 0396نصير اده و موسووي،  ) مت در با ار به درستی  مل نخواهد کردسا وکار کشف قي

نشوان دهنوده قووانين مناسو       توانود  یمکيفيت اط  ا  مالی  کند یمبيان  (2119) 02عينگ

باشد. در این شرای  انتظار براین است که افزایش در کيفيت  گذار هیسرماحمایت ا  حقو  

اط  ا  مالی، که در این پژوهش بور اسواس افوزایش در کيفيوت و شوفافيت سوود شوناخته        

 توانود  یمو له ک اط  اتی شرکت گوردد، کوه ایون مسوئ    ، با   کاهش هزینه و ریسشود یم

شورکت گوردد. در ایون     بوا دۀ سوهام  با   افزایش محتووي اط  واتی و کواهش همزموانی     

ا  پایداري سوود بوه  نووان متغيور      (2112) 05فرانسيس و همکارانپژوهش براساس پژوهش 
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ا  متغيوور  (2111) 06بووال و همکوواران گووذار بوور کيفيووت سووود و براسوواس پووژوهش      تأثير

 09الیموو . ا  سووي دیگور   شوود  یمو شوفافيت سوود اسوتفاده     يريو گ اندا هبراي  يکار محافظه

بور کيفيوت اط  وا      يبوار  انیو  اثرا   تواند یمهموارسا ي سود که  کند یمبيان  (2102)

مالی همانند  دم شفافيت اط  ا  مالی، افوزایش  ودم تقوارن اط  واتی و... داشوته باشود.       

سور    توانود  یمو ش ریسوک عاتوی سوهام شورکت در نهایوت      کيفيت پایين اط  ا  و افوزای 

شورکت گوردد. بوه طوور کلوی  موانی کوه گزارشوگري موالی           با دۀ سوهام افزایش همزمانی 

گوذاري  تأثيرشرکتی با ابهام باالتري همراه است، اط  ا  خاص کمتري ا  شورکت بوراي   

ا  نوسانا  عاتی بيشوتري در مقایسوه    ییها شرکتدر دسترس است، لذا چنين  با دۀ سهامبر 

همزموانی بواالي سوهام     توانود  یمله ئبا تغييرا  سطح با ار برخوردار خواهند بود، که این مس

 (.2119، 08هاتن وهمکاران) را در پی داشته باشد ییها شرکتچنين 

هموارسوا ي سوود، پایوداري سوود،      )نظير اط  اتی شرکت يها یژگیو: ة پنجمفر ي

 نأثيرگذار است. با دۀ سهامکاري و ابهام در سيستم گزارشگري مالی( بر همزمانی  محافظه

 پژوهش ۀپیشین

و ریسک ریوزش   با دۀ سهامبين همزمانی  ةبه بررسی رابط (2106) 09عين و همکاران

 ییهوا  شورکت که  دهد یمقيمت سهام در با ار سهام چين پرداختند. نتایج این پژوهش نشان 

ریسک ریوزش قيموت سوهام بيشوتري را تجربوه        موماً ،که ا  همزمانی باالتري برخوردارند

 ین همزموان يارتروا  بو   یکه به بررسو  (2105) 21دووس و همکاران. نتایج پژوهش ندینما یم

پرداختند، نشان داد که واکنش با ار بوه   یمال گران ليتحل يها هيتوصبا ده و واکنش با ار به 

ن يهم نو  آنهوا متفواو  اسوت.    با دۀ سهام یرا  سطح همزمانييگران با تغ ليتحل يها هيتوص

 يهوا  شورکت کمتر براي  یل وعود منابع اط  اتي، به دلاندا ۀ شرکتن اثر با یافتند که ایدر

له پرداخت ئن مسیا یدر پژوهشی به بررس (2102) 20وانگمعکوس دارد.  ة، رابطتر کوچک

ن یو موت باشودو وي در ا  يق یدهنودگ  یا  آگواه  ياريو مع توانود  یمو موت  يق یا همزموان یو که آ

پرداخوت.   یخودما  حسابرسو   يگوذار  متيق يالگون فر يه براساس یا یپژوهش به بررس
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 یموال  يهوا  صوور  در صوور  وعوود اط  وا  خواص شورکت در       کنود  یموي استدالل 

تور بورآورد    نیيرا پا یو عات یسک کنترل داخلیمت سهام( حسابرسان ريق تر نیيپا ی)همزمان

 يهوا  آ مونجه يدر نت وت دارد یحکا تر نیيپاسک  دم کشف یله ا  رئن مسیکه ا ندینما یم

دارد. پوس در   یکمتور را در پو   یحسابرسو  ةالزحمو  حوق رو و  مان کمتور و  يکمتر، ن يمحتوا

 ةموت سوهام و حوق الزحمو    يق ین همزموان يمثروت بو   ةما شواهد رابطو   ،لهئن مسیحالت  کس ا

 ةالزحم ن حقيمعنادار ب ةا   دم وعود رابط یم بود. نتایج این  پژوهش حاکيحسابرس خواه

معنوادار در سوال    ةو وعوود رابطو   2116و  2115 يهوا  سوال موت در  يق یو همزمان یحسابرس

نز ين اسوت کوه بوا توعوه بوه اثور قوانون سوارب        یو ا يا رابطوه ن يل وعود چنیاست. ا  دال 2112

 یسوک حسابرسو  یر یمال يها صور ل وعود اط  ا  موعود در ي، حسابرس به دلیآکسل

ان شودن  یو نون و نمان قوا یو شودن ا  یوی بعود ا  اعرا  يها سال، اما در ندینما یم یابیرا بهتر ار 

 ن رابطه مشاهده نشده است. یبودن موارد الزام شده در آن ا یت موقتيماه

 گوذاران  هیسورما ن يبو  ةرابطو  یکه به بررسو  (0395) زگاريو پره یابيکامنتایج پژوهش 

 نيبوو يو معنووادار یپرداختنوود، نشووان داد ارترووا  منفوو  بووا دۀ سووهام یو همزمووان ينهوواد

 هک دهد یم نشان ها افتهی ن،يسهام وعود دارد. هم ن متيق یهمزمان و ينهاد يگذار هیسرما

 وعوود  يمعنوادار  رابطوة منفوی  ، مت سوهام يق یهمزمان و ينهاد گذاران هیسرما يداریپا نيب

 يمعنوادار  مثروت  ةرابطو  ،یهمزمان و ينهاد گذاران هیسرما يداریناپا نيب هک یحال در؛ دارد

پرداختند.  یمت و نقدشوندگيق یهمزمان ةرابط یبه بررس (0392) یدولو و امامدارد.  وعود

)همزمانی بواالتر( موعو  بهروود     با دۀ با ارو  با دۀ سهامشتر يب یج نشان داد که همرستگینتا

کيفيوت   توأثير در پژوهشی به بررسوی   (0392) همتی و همکاران. شود یمسهام  ینقدشوندگ

و  رابطة منفیپرداختند. نتایج نشان داد حسابرسی و ساختار مالکيت بر همزمانی قيمت سهام 

 معناداري بين سهامداران  مده و کيفيت حسابرسوی بوا همزموانی قيموت سوهام وعوود دارد.      

بور   ها شرکتسودآوري نسری  تأثيردر پژوهشی به بررسی  (0392) پور ياريبختکردستانی و 

نشوان داد بوين سوودآوري نسوری      هوا  افتوه یبه اخروار صونعت پرداختنود.     با دۀ سهامحساسيت 
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ن ين، بو يوعوود دارد. هم نو   رابطوة منفوی   ،بوه اخروار صونعت    با دۀ سهامشرکت و حساسيت 

 وعود دارد. رابطة منفی ،به اخرار صنعت با دۀ سهامت يو حساس ینة نسریهز ییارآک

 اطالعات یآور جمعو روش  یآمار نمونه

رفته شده در بورس اورا  بهوادار تهوران   یپذ يها شرکتپژوهش حا ر،  عامعة آماري

 که شرای   یر را دارا باشند: اند شدهنمونه انتخاب  براي ییها شرکتاست. در این پژوهش 

 .معام تی بيش ا  شش ماه نداشته باشند ة. وقف0

 .تغيير سال مالی نداشته باشند 0392الی  0385 يها سالپژوهش یعنی  ۀ. در طی دور2

)یعنوی قرول ا     رفتوه شوده باشوند   یدر بورس اورا  بهوادار پذ  0/0/0385حداکثر تا تاریخ . 3

ن يموورد بررسوی ا  بو    ۀدر بورس پذیرفته شده باشند( و نوام شورکت در دور   0385سال 

 بورس اورا  بهادار تهران حذا نشده باشد.رفته شده در یپذ يها شرکت

 يهووا شوورکت و هووا بانووکمووالی،  مؤسسووا عووزء  آنهوواماهيووت خوواص فعاليووت  . بووه دليوول2

 گذاري نراشند. سرمایه

 0392توا   0385 ی مان ۀشرکت در دور -سال 0131تعداد  ها تیمحدودپس ا  ا مال 

 هوا  شورکت  یانجوام نگردیوده و تموام    يريو گ نمونوه   فو  را دارا بوده و به همين دليل یشرا

هوا   هيآ مون فر و  يا  برايمورد ن يها . در پژوهش حا ر دادهاند شدهانتخاب  یعهت بررس

(، یموال  يرهوا ياسوتخرا  متغ  ي)برا نینرم افزار ره آورد نوها و  شرکت یمال يها ا  صور 

بوورس اورا    يهوا  وگوزارش  (يک ن اقتصواد  يرهاي)به منظور استخرا  متغ يبانک مرکز

 گردید. يه(، گردآوریبا ار سرما يرهاي)براي استخرا  متغ بهادار تهران

 پژوهش یرهایمتغ
 متغیر وابسته

 يريو گ انودا ه اسوت کوه بوا سوه معيوار       بوا دۀ سوهام  متغير وابسته این پژوهش، همزمانی 

 گردد: می

 کیار مبتنی بر معیار کالسیالف( مع
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ل یو توسوعه یافتوه و تما   (2111موورک و همکواران)  ار بر مرناي معيار ک سيک ين معیا

 يريو گ انودا ه مشخ  را  يا دورهقيمت سهام شرکت به حرکت در عهت مشخ  با ار در 

 :کند یم

 )همزمانی کامل( باشد.  ددي در دامنه صفر الی یک تواند یمشاخ  فو  

 نییب تعیار ضریب( مع

 با دۀ سهام یهمزمان يريگ اندا ه يالگو نیتر متداولن و ین مشهورتريي  تعیار  ريمع

استدالل نمودند که باالتر بودن اط  ا  خواص شورکت    (2111) مورک و همکاراناست. 

بوا دۀ   یسنجش همزمان يالگو (2116) ديچان و هام. انجامد یمن يي  تعین بودن  ریيبه پا

ة که به شورح رابطو   نمودنده اراله یمعروا با ار سرما يالگون يي  تعیرا بر اساس  ر سهام

 است: 2

(2)                        

 ،tو در سال  dدر رو   iشرکت  با دۀ سهام:        

 .tو در سال  dدر رو   با دۀ با ار:        

شورکت اسوت    بوا دۀ سوهام  را  ييو زان تغيانگر ميب رابطة فو (   ن )يي  تعیزان  ريم

بوا دۀ   یانگر همزموان يو ن بواالتر ب يوي   تعیح داده شده اسوت.  ور  يتو  با ار با دۀکه توس  

سهام مشوخ    يبرا تر نیيپا با دۀ سهام یهمزمان يایگو تر نیيپان يي  تعیباالتر و  ر سهام

 .است t ۀدر دور iشرکت 
 

 

 

 ن با لحاظ عامل صنعتییب تعیج( معیار ضر

(0) 

هم  tدر سال   jشرکت  با دۀ سهامکل رو هایی که 

در سطح  ک سيک يالگو = .کند یمعهت با تغييرا  با ار)کاهش یا افزایش( تغيير 

 شرکت
 tدر سال  jکل رو هاي معام تی سهام 
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 ةرو انو  ۀبا ار، ا  بوا د  ةرو ان ۀ  وه بر با د 3ة در رابط شود یمکه مشاهده  گونه همان

بوا دۀ  مربو  به هور صونعت کوه در     ین شکل اط  ا   مومیز استفاده شده تا بديصنعت ن

 (:2102، 22بوبکر و همکاران) پژوهش وارد شده باشد يالگوز در يمنعکس نشده، ن با ار

(3)                                                     

                       
 :رابطة فو در 

 ، tو در سال  d، در رو  iشرکت  با دۀ سهام:        

 و ،tو در سال  dدر رو   با دۀ با ار:          

کووه بوور اسوواس ار ش بووا ار سووهام    tو در سووال  dدر رو   jصوونعت  ۀ: بووا د           

 یت همزموان یو ن آن محاسره شده باشد. در نهايانگيحا ر در صنعت اص ح و م يها شرکت

 محاسره خواهد شد: رابطة فو ن يي  تعیر بر اساس  ریمت سهام ا  رابطه  يق

             
    

 

      
   

 متغیرهای توضیحی
 الف( متغیرهای مربوط به عوامل کالن اقتصادی

متغيرهاي اقتصادي مورد بررسی در این پژوهش شوامل رشود اقتصوادي، توورم و نورخ      

بيکاري بوده است. رشد اقتصادي ا  تقسيم رقم توليود ناخوال  داخلوی بور تعوداد عمعيوت       

اسوتفاده   کننوده  مصورا توورم ا  شواخ  توورم     يريو گ انودا ه . براي دیآ یمکشور به دست 

خواهد شد. نرخ بيکاري نيز ا  نرخ ا  م شده توس  بانک مرکزي در نماگرهاي سوه ماهوه   

 استفاده خواهد شد.

 ب( نظام راهبری شرکتی
 مالکان نهادی

 يهووا شوورکت، هووا بانووک) ميووزان مالکيووت سووهامداران نهووادي يريووگ انوودا هبووه منظووور 

مداران حقوقی بوا درصود مالکيوت    و...( کل درصد مالکيت سها ها نگیهلد، يگذار هیسرما
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درصوود سووهام شوورکت را در مالکيووت خووود دارنوود عمووع  5سووهامداران حقيقووی کووه بوواالي 

 .گردد یم
 استقالل هیئت مدیره

 نسرت تعداد ا ضاي  يرموظف هيئت مدیره به عمع تعداد ا ضاي هيئت مدیره.

 ج( تمرکز مالکیت

 ميزان تمرکز مالکيت ا  دو شاخ   یر استفاده خواهد شد: يريگ اندا هبه منظور 

رود در آینده نزدیوک   : تعداد سهامی است که انتظار می23درصد سهام شناور آ اد (0

اند در صور  دریافوت   قابل معامله باشد، به  رار  دیگر در مالکيت کسانی است که مایل

ر آ اد درصود سوهامی اسوت    پيشنهاد مناس  آن را بفروشند. در حقيقت درصد سهام شوناو 

 ،درصد سهام شناور آ اد با تمرکز مالکيوت  ،که در اختيار سهامدار راهرردي نراشد. بنابراین

 معکوس دارد.  ةرابط

درصد مالکيت سه سهامدار  مده شورکت: در ایون پوژوهش ا  عموع عروري سوه        (2

 این متغير استفاده خواهد شد. يريگ اندا هسهامدار  مده شرکت به منظور 
 کیفیت حسابرسی ج(

کيفيت حسابرسی ا  سه شاخ   یر استفاده خواهود   يريگ اندا هدر این پژوهش براي 

 شد:
 تخصص حسابرس در صنعت

)عمع اندا ۀ شرکت تخص  حسابرس ا  روش سهم با ار بر اساس  يريگ اندا هبراي 

شورکت   يهوا  یوی داراحسابرسان، با توعه به عموع   با ار ( استفاده خواهد شد. سهمها ییدارا

 :شود یم محاسره 2شرح رابطة  به حسابرسی شده،

سهم با ار حسابرسان (2)  
يها تمام صاحرکاران یک موسسه حسابرسی خاص در صنعت خاص عمع دارایی 

يها تمام صاحرکاران در این صنعت عمع دارایی 
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 هکو  شووند  یمو  گرفتوه  نظور  در صونعت  متخصو    نوان به پژوهش نیا در یمؤسسات

([ باشود  0موعوود در صونعت /   يهوا  شورکت ×) 2/0بيشوتر ا     آنهوا حاصل نسرت فو  براي 

 (.0986، 22پالمر )
 اندازۀ حسابرس

حسابرسوی بوزرگ خودما  بوا      مؤسسوا  کوه   دهود  یمپيشين نشان  يها پژوهشنتایج 

با توعوه بوه حجوم  یواد کوار و مشوتریان، نگوران ا          آنهارا ی،  دهند یماراله  يت باالتريفکي

 يهوا  پژوهشدر این تحقيق با توعه به  0980، 25آنجلو يد) دست دادن مشتریان خود نيستند

به  نووان حسوابرس بوزرگ در نظور گرفتوه شوده        یداخلی انجام شده، تنها سا مان حسابرس

 است.
 کشف تحریفات معیار کیفیت حسابرسی مبتنی بر

تعریووف کوورده اسووت: حسووابرس بتوانوود   گونووه نیووادي آنجلووو کيفيووت حسابرسووی را 

موالی را کشوف نمایود و هم نوين قوادر بوه        يهوا  صوور  با اهميت موعود در  يها فیتحر

کشف شده و کشوف   يها فیتحربرابر است با مجموع  ها فیتحرباشد. عمع  آنهاگزارش 

، هوا  فیو تحر)تعدی   سنواتی سال بعد(. ا  تقسيم مرلغ تحریف کشف شده به عموع   نشده

گزارش حسابرسوی   ة. تحریفا  اشاره شده با مطالعدیآ یمنسرت موفقيت حسابرس به دست 

 :دیآ یم به دست 5ة در نهایت کيفيت حسابرسی براساس رابط. دیآ یم به دست

(5)       
∑ يها فیتحر کشف شده عمع 

∑ (تعدی   سنواتی)  يها فیتحر کشف شده و نشده عمع کل 
 

 رابطۀ نمایندگید( 
 جریان نقد آزاد

کوه شورکت پوس ا  انجوام مخوار  ال م       دهد یمعریان نقد آ اد، وعه نقدي را نشان 

 :شود یممحاسره  6ة ها در اختيار دارد و با استفاده ا  رابط براي نگهداري یا توسعه دارایی

(6) FCFit= EBITit*(1-T) + Depreciationit – ΔNWCit – CEit 

EBITit سود قرل ا  بهره و ماليا  شرکت =i  در سالt، 
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T،نرخ ماليا   ملکرد = 

Depreciationit هزینه استه ک شرکت =i  در سالt، 

ΔNWCit  تغيير خال  سرمایه در گردش شرکت =i  در سالt، 

CEit  شرکت  يا هیسرما= مخارi  در سالt. 

 پیچیدگی عملیات

 مليواتی   يهوا  نوه یهزحقو  و دستمزد به عموع   نهیهزبراي سنجش این متغير، ا  نسرت 

 ، هرچه ایون نسورت بواالتر باشود، پي يودگی  مليوا  شورکت بواالتر اسوت         شود یماستفاده 

 (.2102 مرفارو ، )
 عدم تقارن اطالعاتی

هرچه اخت ا بوين قيموت پيشونهادي خریود و      (0986) 26چيانگ و وینکاتشبه ا تقاد 

قوارن اط  واتی بواالتري    آن اسوت کوه شورکت ا   ودم ت     ۀدهنود  نشوان فروش بيشتر باشود،  

 است:برخوردار 

(9)         [
               

(
               

 
)
] 

 در این رابطه:

 سهام، سا تی ینسر فروش و دیخر يشنهاديپ متيق اخت ا        :

 ،tدر رو   hدر سا ت  iت کشر سهام فروش يشنهاديپ متيق نیبهتر        :

 ، tدر رو   hدر سا ت  iت کشر سهام دیخر يشنهاديپ متيق نیبهتر        : 

اورا  بهووادار معووام   سووهام ا  مرکووز انفورماتيووک سووا مان بووورس  هط  ووا  مربووو  بووا

و  پيشونهادي خریود   يهوا  موت يق بهتورین دریافت شده است. عهت سنجش این متغيور، ابتودا   

محاسوره   سپس شواخ   ودم تقوارن اط  واتی سوا تی      آمده، به دست فروش در هرسا ت

رو کاري معام تی انجوام شوده اسوت.    یک طی  ها سا ت ة. این کار براي کليگردیده است

محاسوره   اخ   ودم تقوارن اط  واتی سوا تی    شو براساس ميوانگين  رو انه  ادامه شاخ  در
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و انوه  ر دم تقوارن اط  واتی   شاخ  براساس ميانگين ساليانه  شاخ و در نهایت گردیده 

 .محاسره شده است

 اطالعاتی شرکت یها یژگیوه( 
 هموارسازی سود

 (:2112همکاران، فرانسيس و ) استفاده شده است 8ة براي سنجش این متغير ا  رابط

(8)           [

 (
       

           
)

 (
      

           
)
] 

 که در آن:

 ،tدر سال  i: سود خال  شرکت         

 ،tدر سال  iنقدي  ملياتی شرکت شرکت  يها انیعر:        

 . tدر سال  iابتداي دوره شرکت  يها ییدارا: عمع             

 بوه دسوت   آنهوا انحراا معيار هریک ا  مقادیر فو  بر اساس مقادیر پنج سال گذشوته  

بوده اسوت. بوا    ها داده يسا  همگنابتداي دوره به دليل  يها ییداراخواهد آمد. وعود عمع 

 شرکت حداقل خواهود بوود   سودتوعه به آنکه در صور  هموارسا ي سود، انحراا معيار 

هرچه ميزان شاخ  فو  بيشتر باشد، هموارسوا ي سوود    ،)کوچک بودن صور  کسر( لذا

 خواهد بود. تر نیيپا
 پایداری سود

 9ة ا  رابطو  (2112) و همکواران  فرانسويس این متغيور طروق پوژوهش     يريگ اندا هبراي  

 :گردد یماستفاده 

(9)                           

 و، tدر سال  i: سود خال  شرکت        

 .t 1-در سال i: سود خال  شرکت          
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توا پایوداري    گوردد  یمسال برآورد  8)تناوبی( براي مد   به صور  چرخشی 9ة رابط

(   آمده براي سود هر سوهم در سوال گذشوته )    به دستسود هر سال ار یابی شود.  ری  

( براي این   گذشته است. هرچه) يها دورهبيانگر ميزان اثرپذیري سود سال عاري ا  سود 

گذشته و به  رارتی پایداري سوود   يها دورهمتغير بيشتر باشد، بيانگر اثرپذیري بيشتر ا  سود 

 باالتر است.  
 C-Scoreبر اساس معیار  یکار محافظه

است، مرتنی بر روش رگرسويون معکووس    29باسو يالگوکه شکل بهرود یافته  الگواین 

 :شود یمسنجيده  01ة است که با استفاده ا  رابط

(01) 
    

      

            (                             )        

 (                             )                        

                                               

                
 

 به ترتي   رارتند ا :   و     رای   01ة در رابط

           (                             ) 

           (                             ) 

 که در این رابطه:
    

      
 ،tدر سال  iسهام شرکت  ۀ: نسرت سود هر سهم به قيمت ابتداي دور 

یوا   تور  بوزرگ  tدر سوال   iشورکت   با دۀ سوهام : متغيري مجا ي است و چنان ه       

( بودان مقودار یوک و در  يور ایون صوور  مقودار صوفر                 مساوي صوفر باشود )  

 اختصاص داده خواهد شد. 

 ،tبا ار در سال  ةساليان ۀما اد بر با د iشرکت  ةساليان ۀ:  رارتست ا  با د      

 ،tدر سال  iشرکت  يها ییدارا: لگاریتم طريعی عمع        

 ،tدر سال  i: نسرت ار ش با ار به ار ش دفتري شرکت      
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در  iشورکت   هوا  یوی دارا: اهرم مالی که  رارتست ا  نسرت عمع بدهی به عموع        

 ،tسال 

گوذاري اخروار   تأثيربيانگر به موقع بودن و یا به  روارتی           ری   01ة در رابط

 کاري است. بيانگر درعه باالتري ا  محافظهبد است، بنابراین مقدار باالتر آن 
 ابهام

ا  عموع   یموال  يت در گزارشوگر يابهام یا  دم شفاف يريگ اندا ه يدر این پژوهش برا

عوونز شوناخته    ۀل شود یتعد يالگوکه به  نوان سه سال قرل  يارياخت يقدرمطلق اق م تعهد

بوه کوار گرفتوه شوده اسوت، اسوتفاده        (0995) 28همکواران دچو و ن بار توس  يو اول شود یم

 :گردد یم

(00)     

     
    (

 

     
)    (

      

     
)    (

     

     
)      

 که در آن:

 TAitا ( شورکت  يو )تفاو  سود خال  و وعه نقد حاصل ا   مل ي: اق م تعهدi  در

 ،tسال 

 Ait شرکت  ها ییدارا: عمعi  در سالt، 

 REVit عمع درآمد شرکت :i  در سالt ،و 

 PPEit ،زا  شرکت يو تجه آال  نيماش: اموالi  در سالt .است 

، اقو م  یا مقطعو یو  ی مان يسر يها الگوق یا  طر 00ة رابط ين پارامترهايپس ا  تخم

 :شوند یمحساب  «برآورد ۀدور» يبرا 02ة به شرح رابط (NDA) 31ياريراختي  يتعهد

(02) 
      

    

     
 (  ̂ (

 

     
)    ̂ (

             

     
)

   ̂ (
     

     
)) 

 است. tدر سال  iشرکت  یافتنیدر يها حسابمعرا  RECitاد شده، ی ةکه در رابط

 :شوند یمحساب  03ة به شرح رابط (DA) 30يارياخت يآخر، اق م تعهد ةدر مرحل
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(03)       
    

     
       

 پژوهش یشناس روش

بوا دۀ  گذار بور همزموانی   تأثيربندي متغيرهاي  هدا ا  این پژوهش شناسایی و اولویت

 (C5 صوری و درخوت تصوميم     يهوا  شورکه  يالگو) يکاو داده يها روشبا استفاده ا   سهام

 يالگوو  آنهوا هسوتند کوه در    بنود  دسوته سواخت   يهوا  روش صری یکوی ا    يها شرکهاست. 

 دار و نبه هم متصول بوه هموراه ارتراطوا       يها گرها   يا مجمو هیادگرفته شده به صور  

یوک توابع  يرخطوی     يسوا   الگو صری، امکان  يها شرکه. به کمک شود یمنشان داده  آنها

سواده   يالگو، وعود دارد. شرکه  صری، کند یمنگاشت  Yرا به مقدار  Xکه بردار ورودي 

 صوری،   يهوا  شورکه ا  پردا ش اط  ا  در مغوز انسوان اسوت. واحودهاي پایوه در       يا شده

. به طور معمول سه الیه در یوک  شوند یمسا ماندهی  ییها هیالدر  معموالًهستند که  ها نرون

خروعی هسوتند کوه ایون     ةپنهان و الی ةورودي، الی ة صری وعود دارند که شامل الی ةشرک

. یادگيري با تعدیل ایون او ان کوه   شوند یمبه وسيله او ان مختلفی به یکدیگر متصل  ها هیال

 گردد: ، حاصل میشود یمنگاشته  ها نرونروي هریک ا  اتصاال  بين 

 
 عصبی یها برشبکهمبتنی  یها یبند دستهچگونگی عملکرد  .1شمارۀ  شکل

 يبنود  طرقوه و  ینو يب شيپو براي  يريگ ميتصماساس یک سري قوانين  درخت تصميم بر

، مزایاي شود یمبه  نوان قياس شناخته  معموالً. این رویکرد که رنديگ یممورد استفاده قرار 

 بوه دسوت   لت اسوتنتا  قووانين    توان یممتعددي دارد: اوالً بعد ا  ساخت درخت، به راحتی 

ععروه   آمده را مشاهده نمود، به این معنی که درخت تصميم همانند شرکه  صری به صور 

و منطق کاري آن روشن است. ثانياً درخت تصميم ایون امکوان را ایجواد     کند ینمسياه  مل 
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تا ما دیدگاه خوبی نسرت به صفا  با اهميت بيشتر به دست آوریم.  یرا در درخوت   کند یم

تصميم باالي درخوت انتقوال    يها گرهتصميم به طور خودکار صفا  داراي اهميت بيشتر به 

. درخوت تصوميم   گوذارد  یمو  نين درخت تصميم، صفا  کم اهميت را کنار و هم ابندی یم

5C           الگوریتمی براي سواختن درخوت تصوميم و یوا مجمو وه قووانين اسوت. ایون الگووریتم

 بيش ا  دو  یر گوروه ایجواد کنود و صوفت هودا      ها گرهبرحس  نيا  براي برخی  تواند یم

درخوت   يالگوو ال م به عکور اسوت کوه در    باید ا  نوع اسمی باشد.  حتماً)متغير وابسته( آن 

و  1آن هستيم باید ا  نوع متغير دوتایی ) ینيب شيپماهيت متغير وابسته که در پی  C5تصميم 

( باشد، بدین منظور متغير همزمانی را براساس مقدار ميانه هر یک ا  معيارهاي سنجش آن 0

بوا همزموانی    يهوا  شورکت ( و 1پوایين)گروه   با دۀ سهامبا همزمانی  يها شرکتبه دو گروه 

گذاري متغيرهواي  تأثيرنموده و سپس به بررسی ميزان  يبند ميتقس( 0باال )گروه  با دۀ سهام

پرداخته شده است. بدین منظوور ابتودا متغيرهواي پوژوهش ا       ها گروهپژوهش بر هر یک ا  

اقودام بوه تعيوين نقوش     متغيرهوا   يهوا  یژگو یوفراخوانی و پوس ا  تعيوين نووع و     ،فایل اکسل

)در قال  متغير مستقل و وابسته( شده است. در ادامه اقدام بوه گوزینش و    متغيرهاي پژوهش

شوده و نسورت بوه     تور  تيو اهم یبتفکيک متغيرها به دو گروه متغيرهاي با اهميت و متغيرهاي 

، اقدام گردیده اسوت. در اداموه   شدهشناسایی  تياهم یبکنارگذاري متغيرهایی که به  نوان 

شده توا بوا اسوتفاده ا      يبند ميتقسپژوهش به دو گروه آمو شی و آ مون  يها دادهمجمو ه 

مشوخ  گوردد و    آنهوا  يبنود  تیو اولوو متغيرهاي پژوهش و  الگو ینيب شيپآن ميزان دقت 

يوان  پوژوهش اقودام گردیوده اسوت. در اداموه بوه ب       الگوو بدین ترتي  نسرت بوه ا ترارسونجی   

 پژوهش اقدام خواهد شد: يها افتهی

 پژوهش یها افتهی

آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش حا ر به شرح  یر است. نزدیکوی مقوادیر ميوانگين و    

نزدیکوی تو یوع متغيرهواي پوژوهش بوه       ۀدهنود  نشوان ميانه و نيز مقدار اندک انحراا معيار، 

 تو یع نرمال است.
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 پژوهشآمار توصیفی متغیرهای . 1شمارۀ  جدول

متغيرهاي 

 پژوهش
 نماد التين

ين
نگ
ميا

 

 ميانه

ا 
حرا
ان

يار
مع

 

 بيشينه کمينه
  
 ری

گی
چول

   
 ری

گی
يد
کش

 

 الگوهمزمانی با دۀ 

 ک سيک

SYNCH-

CL 
523/1 533/1 009/1 135/1 833/1 521/1- 395/1 

 الگوهمزمانی با دۀ 

  ری  تعيين
SYNCH-

TA 
161/1 120/1 182/1 111/1 320/1 929/0 091/2 

 الگوهمزمانی با دۀ 

  ری  تعيين باصنعت
SYNCH-

SA 
988/1- 999/1- 951/1 292/2- 292/2 260/1 629/0 

 -GDP 102/1 103/1 139/1 160/1- 165/1 332/1- 695/1 توليد ناخال  داخلی

 -Inflation 093/1 061/1 196/1 195/1 320/1 360/1 222/0 نرخ تورم

 -Unemploy 002/1 002/1 101/1 012/1 035/1 962/1 236/1 نرخ بيکاري
درصد سهام مالکان 

 نهادي
Instit 950/1 999/1 099/1 128/1 995/1 532/0- 555/2 

 -Bdind 639/1 611/1 095/1 111/1 111/0 059/1- 189/1 استق ل هيئت مدیره
تمرکز مالکيت)سه 

 سهامدار  مده(
Concenter 296/1 513/1 089/1 121/1 951/1 190/1- 332/1- 

 تمرکز مالکيت

 )سهام شناور آ اد(

Concenter_

Free Float 
253/1 238/1 025/1 110/1 911/1 223/0 222/3 

 -AQ_Spec 568/1 111/0 296/1 111/1 111/0 295/1- 928/0 تخص  حسابرس 

 -AQ_Size 299/1 111/1 228/1 111/1 111/0 111/0 112/0 اندا ه حسابرس
درصد موفقيت 

 حسابرس
AQ-Dis 255/1 111/1 395/1 111/1 111/0 989/1 952/1- 

 FCF 018/1 018/1 038/1 399/1- 29/1 390/1- 989/0 عریان نقد آ اد

 ASSYM 136/1 139/1 101/1 118/1 169/1 112/1 865/1  دم تقارن اط  اتی

 Complex 202/1 092/1 052/1 103/1 093/0 529/0 892/2 پي يدگی  مليا 

 Smooth 890/1 908/1 928/1 169/1 589/3 959/0 355/3 هموارسا ي سود

 Persist 289/1 289/1 216/1 826/1- 585/0 221/1 956/1 پایداري سود

 Conser 120/1- 122/1 029/1 569/1- 993/1 291/1 230/2 کاري محافظه

 Opaque 382/1 305/1 295/1 152/1 291/0 680/0 200/3 ابهام در گزارشگري 

 Size 902/00 885/00 686/1 315/01 102/02 259/1 122/1 اندا ۀ شرکت

 عصبی یها شبکه الگوبر اساس  بازدۀ سهامگذار بر همزمانی تأثیرالف( شناسایی متغیرهای 

گذار به شرح نمودارهواي  یور اسوت.    تأثيرآمده در خصوص متغيرهاي  به دستنتایج 

بوا دۀ  گذاري را بر همزموانی  تأثيردر نمودارهاي  یر، محور  مودي ده متغيري که باالترین 
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( داشته مشخ  شوده اسوت. محوور    با دۀ سهام)براساس هریک ا  معيارهاي همزمانی  سهام

، بوه  دهود  یمو گذاري هریک ا  متغيرها بور شواخ  موورد نظور را نشوان      تأثيرافقی نيز ميزان 

گوذاري کامول را نشوان    تأثيرگذاري و  دد یوک  تأثير دم  ۀدهند نشانطوري که  دد صفر 

 :دهد یم
 بازدۀ سهامعصبی بر اساس معیار کالسیک همزمانی  یها شبکهنتایج آزمون  .2ۀ شکل شمار

 
 بازدۀ سهامضریب تعیین همزمانی  الگوعصبی بر اساس  یها شبکهنتایج آزمون  .3ۀ شکل شمار

 
 بازدۀ سهامعصبی بر اساس معیار ضریب تعیین با عامل صنعت همزمانی  یها شبکهنتایج آزمون  .4ۀ شکل شمار
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 صوری در شناسوایی متغيرهواي     يها شرکهنتایج بر اساس الگوریتم  2شماره در عدول 

 بوا دۀ سوهام  بر اساس معيارهاي مختلف سنجش همزموانی   با دۀ سهامگذار بر همزمانی تأثير

 قابل مشاهده است.
 ی عصبیها شبکه. نتایج شناسایی متغیرهای اثرگذار بر همزمانی بازدۀ سهام براساس الگوریتم 2جدول شمارۀ 

 ک سيک نماد متغيرهاي پژوهش
 ری  

 تعيين

 ری  تعيين 

 صنعت

ن 
ک 
ل 
وام
 

ي
صاد

اقت
 

 - - - Inflation نرخ تورم

 - * * GDP اقتصادي نرخ رشد

 - - - Unemploy نرخ بيکاري

تی
رک
 ش
ي
هرر
 را
ظام
ن

 

 - - - Instit سهامداران نهادي

 * * * BD_Ind استق ل هيئت مدیره

 تمرکز مالکيت

 - * - Concenter تمرکز سهامداران

 * * * Freefloat سهام شناور

ت
يفي
ک

سی 
ابر
حس

 

کيفيت 

 حسابرسی

 * - - AQ_Spec تخص  حسابرس

 - - - AQ_Size اندا ۀ حسابرس

 * - - AQ_Dis کشف انحرافا 

گی
ند
مای
ل ن
سال
م

 
 * * * FCF عریان نقد آ اد

 * - - Complex پي يدگی  مليا 

 * * * ASSYM  دم تقارن اط  اتی

ود
 س
تی
  ا

 اط
گی
ویژ

 

 * * * Smooth هموارسا ي سود

 - - * Persist پایداري سود

 * * * Conser محافظه کاري

 * - * Opaque ابهام

   فاقد تأثيرگذاري   - * داراي تأثيرگذاري  

، تمرکوز  هيئوت مودیره  کوه متغيرهواي اسوتق ل     دهود  یمو نشوان   2شومارۀ  نتایج عدول 

مالکيت بر اساس معيار سهام شناور، کيفيت حسابرسی بر اساس معيوار تخصو  حسوابرس،    

در تموامی   يکوار  محافظوه عریانا  نقدي آ اد،  دم تقارن اط  اتی، هموارسوا ي سوود و   
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. نتوایج  انود  شوده به  نوان متغيرهاي اثرگذار شناسایی  با دۀ سهاممعيارهاي سنجش همزمانی 

که متغيرهاي مربو  بوه نظوام راهروري شورکتی و مسوالل نماینودگی بيشوترین         دهد یمنشان 

داشته است. هم نوين  ودم تقوارن     با دۀ سهامگذاري را بر معيارهاي مختلف همزمانی تأثير

گوذاري را بور   تأثيرو تمرکز مالکيت بر اساس معيار سهام شناور به ترتي  بيشترین  اط  اتی

 همزمانی بر اساس هر سه معيار داشته است.
 C5درخت تصمیم  الگوبر اساس  بازدۀ سهامگذار بر همزمانی تأثیرشناسایی متغیرهای ب( 

 به شرح  یر است: C5گذار بر اساس الگوریتم درخت تصميم تأثيرنتایج متغيرهاي 

 بر اساس معیار کالسیک C5نتایج آزمون درخت تصمیم . 3ۀ شکل شمار

 
 بر اساس معیار ضریب تعیین C5نتایج آزمون درخت تصمیم  .6ۀ شکل شمار

 
 بر اساس معیار ضریب تعیین با عامل صنعت C5نتایج آزمون درخت تصمیم  .7ۀ شکل شمار
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 يبنود  تیو اولودر شناسوایی و   C5نتایج الگوریتم درخوت تصوميم    3شمارۀ  در عدول

بر اساس معيارهاي مختلوف سونجش ایون متغيور      با دۀ سهامگذار بر همزمانی تأثيرمتغيرهاي 

 قابل مشاهده است:
 C5 براساس درخت تصمیم بازدۀ سهام: نتایج شناسایی متغیرهای اثرگذار بر همزمانی 3شمارۀ  جدول

 ک سيک نماد متغيرهاي پژوهش
 ری  

 تعيين

 ری  تعيين 

 صنعت

دي
صا
 اقت
 ن
 ک
مل
 وا

 

 - - - Inflation نرخ تورم

 * * * GDP اقتصادي نرخ رشد

 - - - Unemploy نرخ بيکاري

تی
رک
 ش
ي
هرر
 را
ظام
ن

 

 - - * Instit سهامداران نهادي

 * * * BD_Ind هيئت مدیرهاستق ل 

تمرکز 

 مالکيت

 - - - Concenter تمرکز سهامداران

 * - * Freefloat سهام شناور

سی
ابر
حس
ت 
يفي
ک

 

کيفيت 

 حسابرسی

 * - * AQ_Spec تخص  حسابرس

 * - - AQ_Size اندا ۀ حسابرس

 - - - AQ_Dis کشف انحرافا 

گی
ند
مای
ل ن
سال
م

 

 عریان نقد آ اد
FCF - - * 

 - * - Complex پي يدگی  مليا 

 * * * ASSYM  دم تقارن اط  اتی

ود
 س
تی
  ا

 اط
گی
ویژ

 

 * * * Smooth هموارسا ي سود

 پایداري سود
Persist - * - 

 - * * Conser محافظه کاري

 * * - Opaque ابهام

، تمرکوز  هيئوت مودیره  که متغيرهاي نرخ رشد اقتصوادي، اسوتق ل    دهد یمنتایج نشان 

مالکيت بر اساس معيار سهام شوناور،  ودم تقوارن اط  واتی، هموارسوا ي سوود و ابهوام در        

. ایون نتوایج   انود  شوده تمامی معيارهاي سنجش همزمانی به  نوان متغيرهاي اثرگذار شناسایی 
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گوذاري را  تأثيرکه متغيرهاي نظام راهرري شرکتی و مسالل نمایندگی بيشترین  دهد یمنشان 

 دهود  یمو بندي متغيرهوا نشوان    داشته است. اولویت با دۀ سهامهاي مختلف همزمانی بر معيار

گذاري را بر همزموانی  تأثيرکه  دم تقارن اط  اتی و نرخ رشد اقتصادي به ترتي  بيشترین 

 داشته است. با دۀ سهام

و  الگوو ، عهت سنجش ميزان دقوت  يکاو دادهو  يسا  الگومربو  به  يها پژوهشدر 

. هرچوه سوطح   شوود  یمو سيستم  ملکرد اسوتفاده   ةبينی صور  گرفته ا  منحنی مشخص پيش

اسوت   الگوباشد، بيانگر دقت خوب  تر کینزد یر منحنی به سمت شمال  ربی و  دد یک 

 ینو يب شيپو بيوانگر دقوت کمتور و     ،متمایول گوردد   5/1و هرچه به سمت عنوب  ربی و  دد 

 است.  الگونامناس  
 سیستم عملکرد براساس معیار کالسیک ۀمنحنی مشخص .8ۀ شکل شمار

 
 سیستم عملکرد براساس معیار ضریب تعیین ۀمنحنی مشخص .9ۀ شکل شمار
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 سیستم عملکرد براساس معیار ضریب تعیین عامل صنعت ۀمنحنی مشخص .11ۀ شکل شمار

 
 سهامبا دۀ سيستم  ملکرد در خصوص هر یک ا  معيارهاي همزمانی  ةمنحنی مشخص

)نزدیوک بوه    ها به سمت شمال  ربی و  دد یوک متمایول بووده    دهد که این منحنی نشان می

 ا  ا ترار مناسری برخوردار بوده است. الگو( و بيانگر آن است که 8/1
 C5عصبی و درخت تصمیم  یها شبکهگذار براساس الگوریتم تأثیرمتغیرهای  یبند تیاولو .4شمارۀ  جدول

 اولویت

 C5درخت تصميم   صری يها شرکه

  ری  تعيين ک سيک
  ری  تعيين

 با  امل صنعت
  ری  تعيين ک سيک

  ری  تعيين

 با  امل صنعت

0 ASSYM FreeFloat FreeFloat ASSYM ASSYM GDP 

2 Conser ASSYM Conser GDP BDInd ASSYM 

3 FreeFloat Opaque Opaque FreeFloat GDP BDInd 

حالوت مختلوف، در سوه     6مشواهده کورد، ا     تووان  یم 2ۀ شمار همانطور که در عدول

گذارترین متغير و در دو حالت نيز اولویت دوم بووده  تأثيرحالت متغير  دم تقارن اط  اتی 

گوذاري  تأثيرمتغير  دم تقارن اط  اتی بيشترین است. مجموع این نتایج بيانگر آن است که 

به طوور   بر اساس معيارهاي مختلف سنجش آن داشته است. با دۀ سهامرا بر مقدار همزمانی 

گذاري را بر تأثيرمتغيرهاي مربو  به مسالل نمایندگی و نظام راهرري شرکت بيشترین  کلی

 داشته است. با دۀ سهامهمزمانی 

 يريو گ جوه ينتپوژوهش و   يها هيفر آمده ا   به دستخ صه نتایج  5شمارۀ  در عدول

 اراله شده است: ها هيفر نهایی در خصوص رد و یا  دم رد 
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 ها هیفرضخالصه نتایج پژوهش درخصوص رد یا عدم رد . 3شمارۀ  جدول

 يه
 فر
رۀ
ما
ش

 

 شرح فر يه

ده 
تفا
 اس
غير
مت

ده
ش

 

ي  صری ها شرکه الگونتایج 

 و معيارهاي همزمانی

درخت تصميم  الگونتایج 

C5  و معيارهاي همزمانی 

يج
نت

 ة
 يه
 فر
یی
نها

ک 
سي
ک 

 

 ری  

 تعيين

 امل 

ک صنعت
سي
ک 

 

 ری  

 تعيين

 امل 

 صنعت

0 

)نظيور نورخ     وامل ک ن اقتصادي

توووورم، نووورخ بيکووواري و رشووود   

اقتصادي( بر همزمانی با دۀ سوهام  

 تأثيرگذار است.

Inflation رد
 

رد
 

رد
 رد 

رد
 

رد
 

 يه
 فر
رد

 

GDP 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

رد
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

Unemploy رد
 

رد
 

رد
رد 

 

رد
 

رد
 

2 

وعود سا وکارهاي نظام راهروري  

)نظير مالکان نهادي،  شرکتی قوي

اسووتق ل هيئووت موودیره و تمرکووز  

مالکيت( بر همزمانی بوا دۀ سوهام   

 تأثيرگذار است.

Instit رد
 

رد
 

رد
 

دیيتأ
 

رد
 

رد
 

 دیيتأ
 يه
فر

 

BD_Ind 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

Concenter رد
 

دیيتأ
 

رد
رد 

 

رد
 

رد
 

Freefloat 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

رد
 

دیيتأ
 

3 
کيفيووت حسابرسووی بوور همزمووانی   

 با دۀ سهام تأثيرگذار است.

AQ_Spec رد
 

رد
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

رد
 

دیيتأ
 

 يه
 فر
رد

 

AQ_Size رد
 

رد
 

رد
رد 

 

رد
 

دیيتأ
 

AQ_Dis رد
 

رد
 

دیيتأ
 

رد
 

رد
 

رد
 

2 

رابطووووة  ۀتشوووودیدکنند واموووول 

)نظير عریان نقود آ اد،   نمایندگی

پي يوودگی  مليووا ،  وودم تقووارن 

اط  اتی( بر همزمانی با دۀ سوهام  

 تأثيرگذار است.

FCF 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

رد
 

رد
 

دیيتأ
 دیيتأ 

 يه
فر

 

Complex رد
 

رد
 

دیيتأ
 

رد
 

دیيتأ
 

رد
 

ASSYM 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

5 

ي اط  وواتی شوورکت هووا یژگوویو

)نظير هموارسا ي سود، پایوداري  

کوواري و ابهووام در  سووود، محافظووه

سيسووتم گزارشووگري مووالی( بوور    

همزمووانی بووا دۀ سووهام نأثيرگووذار  

 است.

Smooth 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

 دیيتأ
 يه
فر

 

Persist 

دیيتأ
 

رد
 

رد
رد 

 

دیيتأ
 

رد
 

Conser 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

دیيتأ
 

رد
 

Opaque 

دیيتأ
 

رد
 

دیيتأ
 

رد
 

دیيتأ
 

دیيتأ
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 يهوا  هيفر و یا رد هریوک ا    دیيتأدر خصوص  يريگ جهينت 5 ۀشماربا توعه به عدول 

بوه  در خصوص هر فر يه، ابتدا نتایج  يريگ جهينتپژوهش بدین ترتي  بوده است که عهت 

و سوپس بوا   اسوت  آمده در خصوص متغيرهاي  یر مجمو ه مورد بررسی قرار گرفتوه   دست

. انود  شوده یوا رد   دیيو تأپوژوهش   يهوا  هيفر هریک ا   ،آمده به دستتوعه به مجموع نتایج 

پي يوده موعوود و    يهوا  تمیالگوور کواوي بور اسواس     داده يهوا  الگوال م به عکر است که در 

گذار به ترتيو  اولویوت   تأثيرمتغيرهاي  صرفاًر نهایت سطوح اهميت مد نظر در الگوریتم، د

بوه معنواي    هوا  الگوو وعود متغيرهاي تحقيق در خروعی نهایی هر یک ا   شوند یمشناسایی 

 يهوا  هيفر و آموده ا    بوه دسوت  اسوت. نتوایج    با دۀ سوهام گذاري با اهميت بر همزمانی تأثير

 دیيو تأدوم، چهارم و پنجم پژوهش در مجموع مورد  يها هيفر پژوهش بيانگر آن است که 

و متغيرهاي مربو  به سا  و کارهاي نظام راهرري شرکتی،  وامول نماینودگی    اند گرفتهقرار 

داشوته اسوت و    با دۀ سهامي معنادار بر ميزان همزمانی تأثيراط  اتی شرکت  يها یژگیوو 

مطابق آن ه که گفته شده متغير  دم تقارن اط  اتی )به  نوان یکی ا  متغيرهاي مربو  بوه  

 بوده است. با دۀ سهامگذارترین متغير بر همزمانی تأثيرمسالل نمایندگی( 

 یریگ جهینتبحث و 

و نيوز   بوا دۀ سوهام  گذار بر همزموانی  تأثيرن پژوهش سعی شد به شناسایی  وامل یدر ا

 صوری و الگووریتم    يهوا  شورکه  يالگو)شامل  يکاو داده يها روشا  طریق  آنهابندي  رتره

)شوامل رشود    متغيرهاي ک ن اقتصادي تأثيربدین منظور ( پرداخته شود. C5 درخت تصميم

 )شوامل سوهامدار نهوادي، تمرکوز     اقتصادي، تورم و نورخ بيکواري(، نظوام راهروري شورکتی     

)نظيور عریوان نقود     مدیره(، کيفيت حسابرسوی، مسوالل نماینودگی   مالکيت و استق ل هيئت 

)شوامل   اط  واتی شورکت   يهوا  یژگیوآ اد، پي يدگی  مليا  و  دم تقارن اط  اتی( و 

بررسوی   بوا دۀ سوهام  ، هموارسا ي سوود و ابهوام( بور همزموانی     يکار محافظهپایداري سود، 

 آمده بيانگر آن است که: به دستمجموع نتایج گردید. 
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ا  متغيرهاي ک ن اقتصادي که در این پژوهش بررسی گردید، رشد اقتصادي بر بيشتر 

ا   کیو  چيهو گذار بوده، اما نرخ بيکاري و نرخ تورم بور  تأثير با دۀ سهاممعيارهاي همزمانی 

گوذاري رشود اقتصوادي    تأثيرگذار نرووده اسوت. وعوود    تأثير با دۀ سهاممعيارهاي همزمانی 

اسوت. ایون    (2119) طار  محمودو  (2111) مورک و همکارانوهش راستاي با نتایج پژ هم

 ین همزموان يوي در تع یاساس ی امل ید ناخال  داخليپژوهشگران بر این باورند که سرانه تول

ا لو    یداخلو د ناخال  يکه در  مان کاهش سرانه تول ندینما یمبيان  آنهااست.  با دۀ سهام

موعوود   یاسو يس يداریو و ناپا گردد ینمفراهم  گذار هیسرمات ا  حقو  ین مناس  حمايقوان

 بوا دۀ سوهام  موت سوهام در سوطح با ار،کوه سور  افوزایش همزموانی        يق یسر  نوسانا  کل

محتووي   دهنوده  نشوان  تور  نیيپوا  بوا دۀ سوهام  . با توعوه بوه آنکوه همزموانی     گردد یم، شود یم

اط  اتی باالتر قيمت سهام و نيز دسترسی بيشتر با یگران با ار سرمایه بوه اط  وا  خواص    

، بوا توعوه بوه    گوردد  یمو بوورس اورا  بهوادار توصويه     کننودگان  ادارهشرکت است، لوذا بوه   

افول رشود اقتصوادي توعوه     يها دورها  رشد اقتصادي، در  با دۀ سهامپذیري همزمانی تأثير

گووذار بور ميووزان انتشوار اط  ووا    تأثير يهوا  شاخصووهکيفيوت افشوواء و دیگور   دوچنودانی بووه  

در  گوذار  هیسورما نمایند، تا ا  این طریق  عف ناشی ا  قوانين حمایوت ا  حقوو     ها شرکت

هاي افول رشد اقتصادي، که بوه صوور  کواهش ميوزان اط  وا  خواص شورکت در         دوره

 نماید، عرران گردد. دسترس برو  می

ا  متغيرهاي نظام راهرري شرکتی بررسی شده در این پژوهش، تمرکوز   ا  سوي دیگر 

)براساس درصد سوهام شوناور آ اد( و اسوتق ل هيئوت مودیره بيشوترین و سوهامدار         مالکيت

گوذاري  تأثيرداشوته اسوت.    بوا دۀ سوهام  گوذاري را بور همزموانی    تأثيرنهادي کمترین ميوزان  

فردینانود و   يها پژوهشبا نتایج  يراستا هممتغيرهاي تمرکز مالکيت و استق ل هيئت مدیره 

همتوی و  و  (2102) بووبکر و همکواران  ، (2102)  مرفوارو  و همکواران  ، (2101) همکاران

گوذاري سوهامداران نهوادي در تضواد بوا      تأثيربوده است. در این بين  ودم   (0392) همکاران

بوده است که ا   لول   (0393پرهيزگار )کاميابی و و  (2103) آن و ژانگپژوهش  يها افتهی
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)کوه  مودتاً براسواس رگرسويون      هاي یواد شوده   شناسی پژوهش به تفاو  روش توان یمآن 

، در گوردد  یمتوصيه  گذاران هیسرمابه  ،پژوهش حا ر اشاره کرد. لذا یشناس روشبوده( با 

خوود، بوه سواختار مالکيوت و      يگوذار  هیسورما گذار بر تصوميما   تأثيرکنار سایر متغيرهاي 

توایج  اي نماینود،  یورا براسواس ن    مود نظور خوود توعوه ویوژه      يهوا  شرکت کننده ادارهارکان 

ميوزان انتشوار    بسزایی بور  تأثيرپژوهش حا ر، استق ل هيئت مدیره و وعود تمرکز مالکيت 

عهت دستيابی به پرتفویی بهينه ا  سوهام   آنها يها یابیار که مرناي  اط  ا  خاص شرکتی

بوا آنکوه برطروق مروانی نظوري       ن نهوادي است، دارد. این در حالی است که وعود سوهامدارا 

، عزء متغيرهواي  گردد یمتلقی  ها شرکتعزلی اساسی ا  ارکان حاکميت شرکتی  ،موعود

 نروده است. با دۀ سهامگذار بر همزمانی تأثير

هم نين کيفيت حسابرسی، براساس معيار تخص  حسابرس در صونعت بور همزموانی    

 دوایون متغيور براسواس     يگذارتأثيرگذار بوده است. این در حالی است که تأثير با دۀ سهام

 يهوا  افتوه یو کشوف تحریفوا ( بوه اثروا  نرسويده اسوت.        انودا ۀ حسوابرس  ) شاخ  دیگر

کوه بوراي ار یوابی     (0392) همتوی و همکواران  و  (2101) فردیناند و همکواران  يها پژوهش

راسوتاي بوا   هم ، نيزاند نمودهکيفيت حسابرسی ا  معيار تخص  حسابرس در صنعت استفاده 

مؤید این نکته باشد کوه تخصو  حسوابرس     تواند یماین پژوهش است. این نتيجه  يها افتهی

 کيفيت حسابرسی است. يريگ اندا هدر صنعت، شاخ  قابل اتکاتري براي 

احمودپور و  ، (2102) چئونگ و همکواران  يها پژوهشبا نتایج  راستا هما سوي دیگر 

، ا  مسالل نمایندگی،  دم تقوارن اط  واتی   (0395) هاشمی و عندقيانو  (0390) همکاران

و عریان نقد آ اد، عزء اثرگوذارترین متغيرهوا بووده و ایون در حوالی اسوت کوه پي يودگی         

در  با دۀ سوهام بر همزمانی  (2102)  مرفارو  و همکاران مليا ، برخ ا نتایج پژوهش 

گذار نروده اسوت. ال م بوه عکور اسوت کوه متغيور  ودم تقوارن اط  واتی          تأثيربيشتر حاال  

بر اساس معيارهاي مختلوف سونجش در بوين     با دۀ سهامگذاري را بر همزمانی تأثيربيشترین 

ري پي يدگی  مليا  که براساس نسورت  گذاتأثيرهمه متغيرها داشته است. در این بين  دم 
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بوه   توانود  یمو نيوز   ،شده است يريگ اندا ههاي  ملياتی  حقو  و دستمزد به عمع هزینه ةنیهز

این  لت باشد که باال بودن این نسرت در ایران بدان  لت است که  موده صونایع در ایوران    

و تکنولوژي محور بودن( و بواال بوودن ایون نسورت عوزء       بر هیسرماکاربر بوده )در مقایسه با 

ایون متغيور    يريگ اندا هبراي  ،عا  صنایع در ایران است و نه به دليل پي يدگی  مليا . لذا

 هاي انجام شده در ایران مورد استفاده قرار گيرد.  بهتري در پژوهش يها شاخ بهتر است 

، هموارسووا ي سووود و ابهووام يکووار محافظووهاط  وواتی شوورکت،  يهووا یژگوویونهایووت ا   در

گذار نروده اسوت.  تأثيرداشته و پایداري سود  با دۀ سهامگذاري را بر همزمانی تأثيربيشترین 

 (2119) هاتن و همکواران ، (2112) فرانسيس و همکاران يها پژوهشاین نتایج نيز در تأیيد 

حرکت قيمت سوهام   ۀگذاري این متغيرها بر نحوتأثيربوده است. با توعه به  (2102) الیموو 

، با يريگ ميتصمتواند مؤید سودمندي اط  ا  حسابداري ا  منظر  ، این نتيجه میها شرکت

بوه آن اشواره    تور  شيپکه  -مهمی ا  این سيستم يها شاخصهتوعه به واکنش با ار سرمایه به 

 باشد. -شد

 ها ادداشتی
1. Stock Return Synchronicity  16. Ball  

2. Durnev    17. Lyimo 

3. Roll     18. Hutton  

4. Morck    19. Jin 

5. Cheung    20. Devos  

6. Johnston    21. Wang 

7. Tareq Mahmud    22. Boubaker  

8. Chan and Hameed   23. Free Float Stock 

9. Firm-Specific Risk   24. Palmrose 
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