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  نقش رسانه در حاکمیت شرکتی

  

  یده چک
فشار رسانه   .است شده برجسته بیش از بیش روز هر ،معاصر ي سده در ها رسانه نقش
تواند مدیران و اعضاي هیئت مدیره را ناگزیر سازد تا بگونه اي رفتار کنند که به  می

مدیران داراي سرمایه خوشنامی هستند که تحت  .لحاظ اجتماعی قابل پذیرش باشد
و  قرار دارد و سطح  نناآتحت مدیریت  منابع شرکت تخصیص هاي تاثیر ریسک تصمیم
را بر سرمایه  مدیران خرید داراي ارزش منفیهاي  تاثیر تصمیم ،لحن توجه رسانه

خارجی در خصوص  مطالعاتبه بررسی  پژوهشاین  .کند برجسته می نانآ خوشنامی
قات تحقینتایج . حاکمیت شرکتی بنگاه هاي اقتصادي پرداخته است دررسانه  نقش

تصمیم هاي مدیران براي تحصیل شرکتهاي سهامی پیشنهاد شده  مذبور نشان دادند که
بطور منفی با عکس العمل بازار سهام به اعالن خبر معامالت پیشنهاد شده همبستگی 

نگرانی بابت تاثیر قصد تحصیل . دارد، بویژه وقتی که عکس العمل بازار سهام منفی است
که مدیران  شود سبب میرمایه مشهود و سرمایه خوشنامی داراي اثر کاهش ارزش بر س

   .به صداي بازار گوش دهند و شدهتحریک 
، اعالن اخبار رسانه، حاکمیت شرکتی، سرمایه خوشنامیپوشش  :کلیدي يها واژه
  ، تخصیص منابعخرید
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  مقدمه 
 ی به عمقارتباط جدید هاي فن آوري گیري کار به و کشف واسطه به امروزه ها رسانه
 عمومی افکار دهی جهت در اي تعیین کننده و سزا به تأثیر از و کرده نفوذ جوامع

از بورس سهام  1ریچارد گراسو و چیرمن 2003 سال در سپتامبر .اند گشته برخوردار
و تحت فشار رسوایی آشکار شد  انآن فراوان هاي ولخرجی زیرا،نیویورك اخراج شدند 

فشار رسانه بر رسد  به نظر میهایی است که  شمار مثال ی از بییک تنهااین . ندقرار گرفت
  . ]2[ حاکمیت شرکتی اثر داشته باشد

طور ه و رسانه ب(درست است که مطبوعات طور یقینه بیک تصادف است یا  تنهایا این آ
که رسانه ها ؟ به دلیل این نندک نقش مهمی را در حاکمیت شرکتی بازي می) عام

عنوان ه ب ن بخش از اطالعات راا آنهآاگر  ،دهندمی طالعات را پوشش از ا بخشی احتماال
هاي گزارشگري  که محرك گفتتوان  یا میآیک رویداد غیر منتظره قلمداد کنند، 

نها آهستند که در این مقاله به  هاییدهند؟ اینها سوال فعالیتی را تغییر می ،رسانه
اشخاص  2تواند بر خوشنامی نه میرسا کهجدي و مهم این است بحث . خته می شودپردا

براي مدیران شرکت و یا یک محدودیت موثر تنها زمانی خوشنامی  .اثرگذار باشد
با این حال . گاه شوندآ، هستند آنانشنوندگانی که مراقب شهرت  است که سیاستمداران

مگر اینکه  ،کنند نمی را گردآوري خصوصاین در  الزم شنوندگان مربوط اطالعات اغلب،
نان تهیه شود و یا به روشی سرگرم کننده و در آصورت رایگان براي ه ین اطالعات با

   .]14[ارائه شود نناآغالب یک بسته به 
نیز صادق است  شرکتی حاکمیتتدوین کنندگان قوانین  ي دربارهاین موضوع همچنین، 

به  ،ستنده ندر حال نظارت بر اعمال آناان شمار زیادي از شنوندگدانند  زیرا آنان می
  .]14[کنند يرعایت این قانونها را اجباراحتمال بیشتري دارد تا  همین دلیل،

  
  

                                                           
1 Richard Grasso و   chairman   
2  Reputational  
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   رسانه مفهوم
 متبادر ذهن به عمومی هاي رسانه بیشتر شود، می برده نام رسانه واژه از که هنگامی

 واژه از که است جمعی ارتباط وسایل دیگر نام جمعی یا عمومی 3رسانه هاي. شوند می 
 از کثیري شمار توجه مورد که است وسایلی آن، از منظور . است شده گرفتهالتین 
  .]3[بوده است انسانها
 انتقال که است اي وسیله هر عمومی هاي رسانه از منظور"، اختصاصی مفهوم در

 هاي پیام و اطالعات حامل نقش که به طوري باشد، اي عده افکار و ها فرهنگ دهنده
 که پیام باشد گیرنده و دهنده بین انتقال اي واسطه و کند اایف را شده طراحی پیش از
   .است گردیده پیشرفت و تحول دچار زمان طول در

  جمعی هاي رسانه بارز هاي ویژگی
 ارزانی ،مخاطبان بودن باسواد ،زمان هم توزیع ه،دوبار مشاهده خبر، امکان بودن مستند 

وابستگی ( ارتباطی وسیله وابستگی ،ارتباطی وسیله از استفاده امکان ،ارتباطی وسیله
 داخل در خود و خبرنگاران گزارشگران از استفاده کنار در تلویزیون و رادیو مطبوعات،

 ،)المللی و بین ملی خبرگزاریهاي اطالعات و اخبار کشور، به از و وابستگی خارج
متحرك از  تصاویر و تصاویرثابت از استفاده ،لحظه هر در برنامه موضوع ارسال استمرار
 .هاي جمعی هستند هاي بارز رسانه ویژگی

 آمده فراهم اینترنتی هاي شبکه در ها رسانه ادغام امکان 4ها اي رسانه چند پیدایش با
 خبرگزاریها، مانند مطبوعات، هایی رسانه مورد در که هایی محدودیت بسیاري از و است
   .است شده وجود دارند، برطرف تلویزیون و رادیو

  انه در انتشار اطالعاتنقش رس
  ي اطالعات دسته بندي دوباره  و) شهادت دهی( کردن انتخاب، تایید  گردآوري،  نقش رسانه

گذاري را  سرمایه عملکرد فصلی صندوقهاي مشترك 5جورنال استریت وقتی وال  .است

                                                           
3 Medium or Media 
4  Multiplied medias 
5 Wall Street Journal 
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 کند، براي نمونه، یک سرمایه گذار مجبور نخواهد بود تا زمان زیادي را صرف گزارش می
تواند در کمترین زمان ممکن از طریق رسانه  گردآوري اطالعات پراکنده کند، بلکه او می

افزون بر این، اگر مکمل قوي بین . به بخش مورد نظر اطالعات خود دستیابی پیدا کند
آوري اطالعات را  اطالعات و ابزار سرگرمی وجود داشته باشد، رسانه می تواند هزینه گرد

  ].5[ب اخبار کاهش دهدبا بسته بندي مناس
اي،  آوري اطالعات هنگامی که در موقعیتهاي چند گزینه این کاهش مهیج در بهاي گرد

]. 12[شوند، بسیار مهم است مواجه می 6خبري منطقی سرمایه گذاران با پارادوکسهاي بی
  ].16[خبري منطقی غلبه کند رسانه داراي این قدرت است تا بر نتایج بی

  توانند رفتار دیگر مردم را درك کنند، افزایش ه تعداد مردمی را که میبا این کار، رسان
به بیان دیگر، نقش . گذارد دهد و در نهایت، بر افزایش سرمایه خوشنامی تاثیر می می 

شود نور  گفته می. کند داروي عمومی را براي نارساییهاي  صنعتی و اجتماعی بازي می
   ].20[نور الکتریکی بهترین پلیس است خورشید بهترین ضد عفونی کننده است و

 در شرکت منابع از شرکتها مدیران دارد امکان نمایندگی، مشکالت وجود به دلیل
 این حل راه بهترین صاحبنظران امروزه،. نکنند استفاده ثروت سهامداران افزایش جهت
 تاس معیارهایی شامل شرکتی حاکمیت .دانند می حاکمیت شرکتها بهبود در را مشکل
 پیگیري در مدیران قدرت از شرکتها، در کنترل تمرکز عدم افزایش با تواند می که

  .]2[شرکتها شود عملکرد بهبود باعث و کاسته شخصی منافع
  در یک اقتصاد بازار آزاد هدایت شده بوسیله عالئم بازار، بنگاه هاي اقتصادي و مدیران

رسانه به عنوان یکی از عالئم ]. 9[آن ها نقش مهمی را در تخصیص منابع ایفا می کنند 
مهم بازار نقش مثبت یا منفی مهمی را در راهبري بنگاه هاي اقتصادي و مدیران آنها در 

با توجه به اینکه رسانه اطالعات را گردآوري، توسعه،  ]. 9[کند تخصیص منابع بازي می
 گذارد، می تاثیرو با همین اطالعات بر شهرت مدیران   نماید منتشر وگاهی بزرگنمایی می

زارش گهاي آنان را تفسیر و  آنها نشان دادند که مدیران به روشی که رسانه تصمیم
مدیران حتی ممکن است نسبت به این قضیه نیز حساس . کند، حساس هستند می

  ].9[باشند که رسانه ممکن است اصال توجهی به آنان نداشته باشد

  

                                                           
6 rational ignorance 
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  رسانه7لحن منفی

ه ، وقتی که معامله پیشنهادي بقیمت در سهام تحصیل شدهخبر کاهش براي یک اعالم 
تحصیل کننده بنگاه  اقتصادي شود، مدیر  طور وسیعی بوسیله رسانه پوشش داده می

 ن، بویژه وقتی که اعالشود سهام زیان بیشتري را در سرمایه خوشنامی متحمل می
 چهارچوب پیشنهادبنابراین . شود سیله رسانه پوشش داده میبولحن منفی خبري با یک 
حساسیت  ه یک مدیر با افزایش توجه رسانه به خرید پیشنهادي،ت کشده این اس

تجزیه و تحلیل بیشتر پیش بینی  .بیشتري را به عکس العمل بازار سهام نشان دهد
پوشش خبري بیشتري را همراه با لحن منفی  ،خرید پیشنهادي هنگامی که،کند  می
به عکس العمل بازار سهام  مدیرحتی حساسیت ، کند ییشتري از این پوشش دریافت مب

  .]9[شود بیشتر می
نتایج این تجزیه و تحلیل با این موضوع سازگاري دارد که سطح توجه رسانه و لحن 

کنار گذاشتن قصد  برايمدیران  هاي پوشش رسانه اي نقش مهمی را در تصمیم
  .کند بازي می خریدهاي داراي کاهش ارزش

خصوص  چه رسانه از توجه بیشتر  و لحن منفی تر پوشش خبري درطور اهم هر ه ب
خود را در خصوص  هاي ، با احتمال بیشتري مدیران تصمیمخریدار بالقوه استفاده کند

در یک فرایند  شودلذا فرض می . کردافزایش ارزش ثروت سهامداران هدایت خواهند 
روت سهامداران را افزایش گیرند ث مدیران تصمیم می نآه در حاکمیت شرکتی مناسب ک

  .]9[تواند تاثیر مثبتی را در حاکمیت شرکتی بازي کند دهند، رسانه می

  ماهیت خوشنامی

شرکتهاي  1990 – 2010نمونه از خریدهاي عمده در دوره  636انتشار اخبار  
آمریکایی که عکس العمل منفی قیمت بازار سهام را بدنبال داشت، نشان داد که 

به عکس العمل قیمت سهام در زمان اعالم خبر، با توجه به سطح و  حساسیت مدیران 
در نتیجه، به دلیل تاثیرات رسانه، . شود لحن توجه رسانه به پیشنهاد خرید، متاثر می

مدیران به احتمال بسیار زیادي از تصمیم هاي خریدي که باعث کاهش ارزش سهام 
                                                           
7 Negative tone  
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بین عالیق سهامداران و مدیران  رسانه می تواند. کنند شوند، صرفه نظر می شرکت می
دهد در کشورهایی که بر مطبوعات تاکید بیشتري  شواهد نشان می. توازن برقرار کند

  .]15[شود، نتایج حاکمیت شرکتی بهتري نیز دارند می
کنند؟ یا به طور دقیق تر،  چرا مدیران از بازار پیروي می ؛اما سوال بدون پاسخ اینست
کنند؟ به نظر می رسد زمانی که یک قصد  ز بازار پیروي میچرا مدیران گاهی اوقات ا

شود، مدیران زیانی را  داراي اثر  منفی بر ارزش قیمت سهام اعالم می) تحصیل(خرید 
و سرمایه نیروي ) از طریق مالکان سرمایه در واحد تجاري( 8در هر دو سرمایه مشهود

  ]. 9[کنند میتحمل ) از طریق کاهش سرمایه خوشنامی مدیران( 9انسانی
تواند با اجتناب از فریبکاري انتظار داشته باشد تا حداقل در یک  همچنین، مدیر می

بخش، هر آنچه سرمایه خوشنامی و مشهود را که او  در اعالن خبري اولیه از دست داده 
بنابراین، با افزایش زیان متحمل شده  مدیر در سرمایه . است، دوباره بدست آورد

د در زمان اعالن خبري پیشنهاد خرید، به همان اندازه سرمایه خوشنامی و مشهو
خوشنامی و مشهودي که انتظار دارد در نتیجه ترك معامله بازیابی کند، افزایش می 

  .یابد
  تواند نقش مهمی را در به نظر می رسد رسانه از طریق سرمایه خوشنامی مدیران می

با استفاده از سرمایه . ازي کندب 10تصمیم هاي آنها براي ترك معامالت پیشنهادي 
خوشنامی، جامعه در ذهن خود به مدیران براي فرصتهاي شغلی او در آینده  در بازار 

  .دهد کار مدیران، ارزش می
  
  

  تاثیر رسانه بر خوشنامی مدیران 
شود که سرمایه  پیش بینی می) 2002(11با توجه به تحقیقات دایک و زینگالس

  :شود زیر بوسیله رسانه متاثر می خوشنامی مدیران از دو طریق

                                                           
8 Tangible capital 
9 Human capital 
10 Abandon proposed acquisitions 
11 Dyck and Zingales 
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کند و بدان وسیله باعث  رسانه اخبار مربوط به فعالیتهاي مدیران را منتشر می ؛اول 
  . شود افزایش مشارکت کنندگان در بازار کار مدیریت می

رسانه فعالیتهاي مدیران را تشریح و به آن شخصیت می بخشد و به موجب آن  ؛دوم
ندگان اطالعات بتوانند آن را درك کرده و سازمان کند تا دریافت کن کمک می

  ].14[کنند دهی
مدل زیر را براي بیان تاثیر تصمیم به خرید سهام ) 2008(14و زینگالس 13،ولکوا12دایک

  ]:14[بر سرمایه خوشنامی مدیران ارائه کردند
  )1معادله

آنگاه:   معامله ترك می شود    

  ؛در مدل مذبور
بخشی : ، تغییر در سرمایه مشهود:     ، تغییردر منافع شخصی:     

تغییر در سرمایه خوشنامی : کنندگان در بازار کار مدیریت است و از مشارکت 
ي مشارکت کنندگان در بازار کار مدیریت از تصمیم مدیر آگاه  است هنگامی که همه

  .شوند می
بیان دیگر، در این مدل این موضوع مهم است که کدام دسته از  مشارکت کنندگان به 

دهد  هاي مدل مذبور نشان می خروجی. شوند در بازار کار نسبت به تصمیم مدیر آگاه می
  کنندگان در بازار کار مدیریت وجود داشته باشد،  که هر چه بخش بیشتري از مشارکت

. شود  تر می اعالن خبر تصمیم گیریهاي مدیران حساسعکس العمل بازار سهام در مقابل 
العمل  گذاري مدیر، عکس  به بیان دیگر، با افزایش سطح توجه رسانه به تصمیم سرمایه

افزون بر توجه رسانه، لحن رسانه در بیان اخبار . شود  قیمت بازار سهام بیشتر می
در  لحن رسانهتعیین تاثیر  براي. العمل قیمت بازار سهام را شدیدتر کند تواند عکس می

  ]:9[شود مدل مذبور ، مدل جدید زیر ارائه می

  )2معادله

                                                           
12 Dyck 
13 Volchkova 
14 Zingales 
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آنگاه:   معامله ترك می شود    

  در مدل مذبور؛
   

اي  در ترکیب با لحن منفی رسانه  دهد که سطح باالیی از توجه رسانه این مدل نشان می
گذاري مدیر، بر عکس العمل منفی قیمت بازار سهام  تواند نسبت به تصمیم سرمایه می

  .تاثیر بیشتري بگذارد
، بر خوشنامی مدیران در برابر کارمندان آینده که شغل و )1983( 16و جنسن 15فاما

در طرف مقابل، وابستگی شغلی . دستمزد آینده آنان را تعیین خواهند کرد، تاکید کردند
. بر خالف عالیق سهامداران عمل کنند ممکن است باعث شود که اعضاي هیئت مدیره

شوند، باید مراقب خوشنامی خود در برابر آنان  زمانی که آنان بوسیله مدیران منصوب می
  ].18[باشند
در برابر بازارهاي مالی ) یا شرکت(ي مهم تر نقشی است که خوشنامی یک مدیر  نکته

ر به تامین مالی از طریق به دلیل اینکه یک شرکت براي توسعه، نیاز مکر. کند بازي می
ي نیاز به تامین مالی تاثیر خواهد  بازارهاي تامین مالی دارد، خوشنامی آن بر دوره

برداري از  آوري بنگاه اقتصادي و توانایی بهره ها سود به دلیل اینکه این دوره. گذاشت
منافع ها حتی براي  دهد، خوشنامی فرصتهاي سرمایه گذاري آینده را تحت تاثیر قرار می

  . شخصی مدیران نیز مهم خواهند بود
رسد که مدیران نه تنها مراقب خوشنامی خود در برابر بازارهاي  حال به نظر می با این

مالی هستند، بلکه در سطحی گسترده تر مراقب خوشنامیشان  در برابر جامعه نیز 
ورد عالقه مدیران اغلب مطیع فشارهاي محیطی هستند نه بخاطر اینکه اینها م. هستند

خواهند با این بهاي شخصی مواجه شوند  سهامداران هستند، بلکه بخاطر اینکه آنها نمی
  .توصیف کنند "17مرد بد"را که آنها 

یک تصمیم گیرنده بهاي شخصی انجام عمل را با بهاي خوشنامی انجام ندادن عمل، 
انه متاثر بهاي خوشنامی انجام ندادن عمل بوسیله گزارشگري رس.  کند مقایسه می

  . شود می
                                                           
15 Fama 
16 Jensen 
17 The bad guys 



١٠ 
 

این تاثیر می تواند از دو عامل مجزا مشتق شود؛ اول، توسعه مدل فاما براي 
دهندگان  آینده خود براي مثال راي) سرپرستان(آنان نگران کارفرمایان : سیاستمداران

عامل دوم نقشی است که بوسیله رسانه در نبرد بین عالیق مردم و حقوق واگذار . هستند
دلیل اینکه چرا حقوق واگذار شده داراي قدرت بسیار زیاد در . شود شده بازي می

این . دهندگان است عالقگی منطقی راي هاي سیاسی هستند، به خاطر بی تصمیم
  ].15[تواند از بین برود عالقگی منطقی بوسیله رسانه می بی

ده و با مقبول ساختن اخبار سیاسی ، رسانه می تواند بر بهاي راي دهندگان غلبه کر
دیدگاه آنان را در عمل تغییر دهد و به این وسیله قدرت حقوق واگذارشده را کاهش 

  .دهد می
دهندگان هستند،  سرانجام، سیاستمداران نه تنها مراقب خوشنامیشان  در برابر راي

در برابر دیگر ) وخوشنامی کشورشان(بلکه آنان همچنین مراقب خوشنامیشان 
بویژه اخباري که در سطح بین المللی (ع خبري هر نو. کشورهاي خارجی هستند

که سیاستمدار را ضعیف نشان دهد یا باعث تضعیف موقعیت او شود، ) شود منتشر می
بنابراین، اگر جامعه بین المللی  از این . کند اعتبار او را در سطح بین المللی تضعیف می

توجیه عملش در پیش  موضوع آگاه شوند، به احتمال بسیار زیادي او فعالیتی را براي
  ].15[خواهد گرفت

ها منبع اهرم در مقابل این نقضها، ندر کشوري که راهکار  قانونی در دسترس نیست، ت
  .  المللی است خوشنامی بین

شود،  هاي خارجی مرتبط می به دلیل اینکه مالکیت خارجی بطور مثبتی با پوشش رسانه
شوند  وسط مالکین خارجی تملک میاگر تاثیر رسانه خارجی نباشد، شرکتهایی که ت
. اند جبران کنند که مقصر آن بوده را کمتر احتمال دارد که بدرفتاري حاکمیت شرکتی

  .شود که شرکتها روي به انجام حسابرسی مستقل آورند پوشش خبري باعث می

  

  نقش رسانه در حاکمیت شرکتی

این . کاهش می دهد رسانه به صورتی حساب شده هزینه گردآوري و تایید اطالعات را
مشی شرکت،  ي خط کننده دهی خوشنامی بازیگران کلیدي تعیین اطالعات در شکل
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چنین افرادي نه تنها مراقب خوشنامی خود در برابر کارمندان . داراي نقشی اساسی است
  . آورند فعلی و آینده هستند، بلکه مراقبت شدیدتري را در سطح جامعه به عمل می

گیرید که مجبور است تصمیمی بگیرد که ممکن است منافع شخصی مدیري را در نظر ب
براي او در بر داشته باشد، اما ممکن است خوشنامی او بوسیله تنبیه هاي قانونی آسیب 

این است که مدیر از چنین عملی تنها در صورتی ) 1968(یک کاربرد مدل بکر . ببیند
  ]:4[منصرف خواهد شد که معادله زیر برقرار باشد

  )3ادلهمع

  

 

  ؛بورذدر مدل م
تنبیه مورد   ؛ ،بهاي مورد انتظار خوشنامی  ؛ ،  منافع شخصی  ؛  
احتمالی  ؛  ، بهاي خوشنامی این عمل براي گروههاي مختلف است  ؛   ، انتظار 

تنبیه متناسب با احتمال انجام  ؛ Pمال انجام عمل و احت ؛π از  آن عمل،  iآگاهی گروه 
  .عمل است

بویژه یک . توجه کنید که همه عبارت هاي سمت راست، عبارت هاي برآوردي هستند
مدیر مطمئن نیست که اگر یک شنونده مشخص در خصوص تصمیم او آگاهی یابد با 

  .چه درجه اي از سخت گیري راجع به آن قضاوت می کند
  :دهد رسانه به چهار طریق سمت راست معادله مذبور را تحت تاثیر قرار می

یعنی احتمال اینکه عمل . را تغییر دهند  توانند  ، رسانه ها، با انتشار اخبار میاول
بنابراین، در برگیرنده بهاي . انجام شده براي شنونده مشخص شناخته شده باشد

هاي متفاوت داراي شنوندگان متفاوتی هستند، بنابراین، هر  البته، رسانه. خوشنامی است
اگر، براي نمونه، یک . شنونده خود دارد   را بر ) مشخصی(اي تاثیر خاصی  رسانه

ك اریزي است و مراقب ادار شرکت را که براي افزایش منابع مالی خود در حال برنامه
نظر بگیریم چنین شرکتی به پوشش  بازارهاي سرمایه از فعالیت خودش است، در
  .شود، بسیار حساس خواهد بود اطالعاتی که توسط جامعه بازار مالی خوانده می
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تواند از طریق آن بر تصمیم تاثیر بگذارد از طریق افرایش بهاي  راهی که رسانه می دوم
ر ابتدا راي ي اعضاي هیئت مدیره د براي مثال، در یک نمونه، همه. است خوشنامی

دادند اما وقتی که این خبر عمومیت پیدا ) پاداش(بر انجام هزینه زیاد در جبران خدمات
کرد تعداد زیادي از آنها موضع خود را نه تنها بخاطر اینکه عده زیادي از شنوندگان از 
اي  موضوع آگاه شدند تغییر دادند، بلکه اکثر روزنامه هاي تجاري این تصمیم را بگونه

  . تفسیر کردند، که این موضوع باعث افزایش بهاي خوشنامی آنان شد منفی
این . گذار باشد ، رسانه می تواند از طریق تغییر بهاي انجام عمل مورد انتظار، تاثیر سوم

تصمیم (مجري . گذارد اثر می  πآید که رسانه بر احتمال  تاثیر عمدتا زمانی بوجود می
از طریق مقایسه بین بهاي  ) 1مشابه معادله بسیار ( موقعیت خودش را ) گیرنده

  .کند شخصی انجام عمل و بهاي خوشنامی عدم انجام آن عمل سبک و سنگین می
تواند دیدگاه هیئت داوران را  رسانه می. را تغییر دهد Pي  تواند اندازه رسانه می سرانجام

ار رسانه نقش کند که فش چارچوب نظري مقاله حاضر پیشنهاد می. تحت تاثیر قرار دهد
  ].8[کند مهمی را بعنوان مشوق انجام عمل ایفا می

  ها شرایط موثر بودن رسانه

براي مثال (کننده مربوط  هاي استفاده که رسانه توجه گروه ، وقتی3با توجه به معادله 
کند و  بیشتري را به خود جلب می) مدیرانی که مراقب حفظ خوشنامی خود هستند

کند، تاثیر رسانه بیشتر  ایجاد می افزایش بزرگتري را در وقتی که گزارشگري خبري 
هر چقدر یک . شوند مینامیده  19و اعتبار 18ویژگی انتشاردر زبان رسانه این دو . شود می

هاي آن بر  بیشتري را بدست بیاورد، تاثیر گزارش) عالقه مندان(رسانه متقاقضیان
، اخبار باید از یک منبع معتبر  اي افزایش در به طور مشابه، بر. خوشنامی بیشتر است

براي مثال، اگر یک . گیرد قرار نمی) مقبولیت( نه آن خبر مورد پذیرش  منتشر شود، وگر
ایمیل از یک سازمان ناشناخته دریافت شود که استاد معروفی را به دزدي ادبی متهم 

اگر همان اخبار از طریق روزنامه نیویورك  .شود کند، به احتمال زیاد آن خبر باور نمی می
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زیرا این روزنامه از خوشنامی . شود منتشر شود، به احتمال بسیار زیاد باور می 20تایمز
  ].15[خوبی برخوردار شده است

بستگی  21خوشنامی) مجازات/جریمه(بزرگی تنبیهر انجام موثربودن رسانه به س
آن به خریداران ) اندازه(ید اتفاق افتد، بزرگی تول/در بازار کار) مجازات(اگر جریمه . دارد

در بازاري که تعداد . دائمی آن بازار و نسبت بین منافع آینده و جاري آنان بستگی دارد
به طور . است) اندك(خوشنامی محدود ) مجازات(خریداران دائمی کم هستند، جریمه

) خطا(اي انحرافمشابه اگر منافع آینده داشتن خوشنامی نسبت به منافع جاري دار
براي مثال یک شرکت که جریان نقدینگی مثبت دارد و انتظار تامین مالی (کوچک باشد 

  .، رسانه تاثیر چندانی ندارد)اضافی را براي آینده ندارد
اگر تنبیه از طریق فشار اجتماعی اتفاق بیافتد،گستردگی آن بستگی به گستردگی 

که یکی از نمایندگیهاي شرکت فیات  وقتیبراي مثال، . اجتماعی دارد) معیار(هنجار 
بخاطر گزارشگري مالی غلط ورشکست شد، روزنامه هاي  اصلی ایتالیا، نوشته اي در 

بنابراین در این نمونه . خصوص مسئولیت مشترك مدیران تجاري مهم آن انتشار دادند
ع کمترین شود  تا اجتما شود و باعث می تایید اجتماعی با اخبار منتشر شده همبسته می

تاثیر را داشته باشد، زیرا در ایتالیا معیار اجتماعی قوي مبنی بر رعایت این قانون وجود 
اي از مبانی نظري تجاري قوي وجود دارد که  در طرف مقابل، در آمریکا مجموعه. ندارد

مدیران . دهند که مدیران باید ثروت سهامداران را حداکثر کنند این دیدگاه را اشاعه می
رسانه . ترسند گیرند، می ها مورد نقد قرار ینکه به عنوان افراد ضعیف در این روزنامهاز ا

قدر مفید باشد که معیارهاي اخالقی بوسیله جامعه مشخص و  تواند همان تنها می
دهی خوشنامی یک مدیر نسبت به  تجاري در شکلرسانه هاي . اش توزیع می شود رسانه

آوري مردم تجاري که با آینده در  د زیرا آنها در جمعهستنتجاري قویتر  رسانه هاي غیر
  ].15[ارتباط هستند ، تاثیر بیشتري دارند

کنند از عکس العمل هاي  مطالعات انجام شده نشان می دهد که  مدیران اظهار می
، ]11[، ]21([قیمت سهام واحد تجاري در اعالم رسانه هاي تبلیغاتی متاثر شده اند

ست که مدیرانی که از بازار پیروي ا  یر از این شواهد اینیک تفس]). 22[و ] 19[

                                                           
20 New York Times 
21The magnitude of the reputational punishment   



١۴ 
 

گیرند خریدهاي پیشنهادي که سرمایه گذاران فکر  کنند، چه زمانی تصمیم می می
  .کنند ارزش آن در حال کاهش است را کنار بگذارند می

، کائو، لینک و  )2007(23، چن، هارفورد و لی22)2005(لئو بوسیلهمطالعات انجام شده 
مدیران  هاي د که تصمیمدننشان دا )2009(25انگ و اکسیمازولی،و و) 2008(24روبین

، با قیمت ن خبر معامله پیشنهاديشرکتهاي دیگر به محض اعالسهام براي تحصیل 
آنها . کند همبستگی پیدا می )عکس العمل قیمت سهام منفی استکه  بویژه زمانی(سهام 

  :26دادیر را بصورت زیر نمایش مدل تصمیم گیري مد توان میپیشنهاد کردند که 
 <سرمایه خوشنامی در تغییر+ سرمایه مشهود تغییر در + تغییر در منافع شخصی  :اگر

0  
  .شود معامله پیشنهادي ترك می  :آنگاه
 ،تغییر در منافع شخصی مدیرمجموع ، اگر پس از اعالم خبر تصمیم خرید ،راینبناب

تغییر در سرمایه خوشنامی منفی شود،  وتغییر در ارزش مالکیت مدیر در سهام شرکت 
  . ]9[عکسه شود و ب مدیر از تصمیم خرید منصرف می

قیقی را تح )2012( 29تام و سون واینگ 28، روي فایی یینگ 27چان ریموند سیو یونگ
حاکمیت شرکتی و تاثیر پوشش رسانه بر رسوایی هاي در کشور هنگ کنگ در خصوص 

 ايدریافتند که پوشش اولیه رسانه  نآنا. ندم دادانجا 2006- 2010در دوره  بازده سهام
، و شود روز می 3در طی  درصدي 4به زیان حدود رسوایی هاي حاکمیت شرکت منجر 

بطور معناداري با عناوین اولیه استفاده شده در پوشش رسانه اي همبستگی  ،این زیان
عناوین استفاده شده با پس از آن  ،رسد اما در طی یک ماه می درصد 6این زیان به  .دارد
ست که رسانه نقش ا نتایج حاکی از این. از این مدت همبستگی چندانی ندارد پس

   .]23[کند مهمی را در حاکمیت شرکتی در هنگ کنگ بازي می
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تا  1996در اینترنت براي دوره نقش رسانه را  )2009(33و یو 32،ري31، گالپین30باتچاریا
خبر به  را خبر پرداختند و  هر خبر مورد 171488به بررسی  نناآ. بررسی کردند 2000
رسانه   هبه این نتیجه رسیدند ک نآنا. بقه بندي کردنداخبار طبیعی و  اخبار بد ط ،خوب

و تاثیر بسیار منفی را در تاثیر بسیار مثبتی را بر اینترنت در دوره افزایش قیمت سهام 
  .]7[دنداردوره کاهش قیمت سهام بر اینترنت 

اردهاي در جستجوي استاند"در تحقیق خود تحت عنوان )2009( 35دانیو هم 34ببچوك
 بوسیله، استدالل کردند که چنین استانداردهایی باید "جهانی براي حاکمیت شرکتی

سهامداران  بدون و با شرکت هاي در حاکمیت شرکتی ارزیابی براي مجزا روش هاي
هاي  یدي را که این روشژگیهاي کل   وی آنان همچنین .جایگزین شوند داراي کنترل

مشخص کردند و نشان دادند که چگونه  ،و یا نباید داشته باشند مجزا باید داشته باشند
 نناآ. رده شودو در سطح کشور بکار ب بنگاه هاي اقتصاديچنین روشهایی در سطح 

ن شرکت آبا توجه به ساختار مالکیت  دحاکمیت در هر شرکتی بای معتقدند ارزیابی
از روش متناسب  دبای هنگام ارزیابی حاکمیت شرکتی در یک شرکت ، فرد .انجام گیرد
  .]6[کنداستفاده  مایه شرکتربا ساختار س

نشان  در تحقیقات خود )2011(40اسچوایزر 39،فیوردلیسی 38، مارتلی37، فارینا36کارتا
ه ، عملیاتی و بهاي تجاري حیطمدر خصوص  هاي سهام اطالعاتی را ، قیمتند کهداد

راه هاي  کانال ها وکه  دنشان دادن نآنا. دهند اصول بنیادي شرکت نشان می یطور کل
ین منظور اطالعات مربوط ه اب .گذارند سرمایه گذاران تاثیر می بر رفتار اطالعات ارتباطی

بررسی  2003 – 2007به حاکمیت شرکتی را در روزنامه هاي مالی ایتالیا براي دوره 
( له محتواي اطالعات یسرمایه گذاران بوس، نتشار اخبارس از اپآنان دریافتند  .کردند

  .]10[شوند اثر میمت) قوي یا ضعیف(لحن ارتباط اخبارو ) مثبت یا منفی 
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تفسیرهایی که داراي پوشش رسانه اي نشان دادند  )2011(42و پارسونس 41انجلبرج
بینی ر زیادي براي پیش داراي قدرت بسیا  نسبت به تفسیرهاي غیر رسانه اي هستند

  .]17[بازار هستند
  نتیجه گیري

هاي سهامی تحقیقات قبلی نشان دادند که تصمیمات مدیران براي تحصیل شرکت
با عکس العمل بازار سهام به اعالن خبر معامالت پیشنهاد پیشنهاد شده بطور منفی 

یک تفسیر از  .العمل بازار سهام منفی است ، بویژه وقتی که عکسهمبستگی دارد شده
شنهادي را اینکه معامله پی به گیري راجع در زمان تصمیم یجه این است که مدیراناین نت

اما این مطالعات به این سوال . دهند ر گوش میابه صداي باز، ترك کنند یا کامل کنند
مدیران داراي دو نوع  .دهند صداي بازار گوش میپاسخ ندادند که چرا مدیران به 

سرمایه خوشنامی ) 2و ) شرکت تحت مدیریت آنانسهام ( سرمایه مشهود ) 1 ؛سرمایه
احتماال تحصیل سهامی که باعث کاهش قیمت سهام شرکت در بازار شود، . هستند

بنابراین، . شود منجر به جریمه هاي سنگینی در هر دو سرمایه مشهود و خوشنامی می
گیرد  یمدیر در تصمیم هاي سرمایه گذاري منافع غیر قابل مشاهده معینی را در نظر م

  .کند تا منافع خوشنامی و مشهود خود را به حداکثر برساند و بگونه اي عمل می
اي درباره قصد تحصیل شرکت  و لحن پوشش رسانهگیري سطح توجه رسانه  با اندازه

با  خبر، م در دوره اعالنثر متقابل با عکس العمل قیمت سهاسهامی بزرگ که داراي ا
نشان  ،است اي تغییر در سرمایه خوشنامی مدیرانچنین تحصیلی بعنوان نماینده بر

که یک معامله احتمال اینعناداراي با که این برهم کنش سه گانه بطور م داده شد
  .کند  سهام شرکت، ترك شود، همبستگی پیدا میبر کاهش ارزش  پیشنهادي داراي اثر

اثر کاهش  هاي داراي که مدیران به عکس العمل قیمت بازار به تحصیل ه شدنشان داد
 ،همچنین .، حساس هستندارزش پیشنهادي بویژه بخاطر تاثیر بر سرمایه خوشنامیشان

که واکنش قیمت سهام که در دوره اعالن خبر با مالکیت سهام مدیران  ه شدنشان داد
. به طور معناداري با احتمال ترك معامله همبستگی داردهمبستگی دارد، در شرکت 
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تاثیر قصد تحصیل داراي اثر کاهش ارزش بر سرمایه مشهود بابت  نگرانیبطور مختصر، 
  .کند تا به صداي بازار گوش دهند را تحریک می مدیران است که و سرمایه خوشنامی
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Abstract 
Role of media in contemporary century has been highlighted more and more 
every day. Media pressure can force administrators and board members to 
behave in a way that is socially acceptable. Managers have reputational 
capital at risk in making corporate capital allocation decisions and that the 
level and tone of media attention heighten the impact of a value-reducing 
acquisition on the managers' reputational capital. In this study, is focused 
upon external studies about the role of media in corporate governance 
businesses. Above researches results showed that decisions is made by 
managers to acquiring proposed companies is negatively associated with 
stock market reaction to announcement of proposed transactions, especially, 
when the stock market reaction is negative. Concern is about the impact of 
value-reducing acquisition attempt on reputation capital and tangible that 
stimulates managers to listen to the voice market. 

Keywords: media coverage, corporate governance, Reputation capital, news 
Announces of Purchase, Resources allocation. 


