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چكیده
امروزه رقابت در بازار میتواند به عوامل بسیار زیادی در شرکتها تأثیر بگذارد زیرا رقابت یك سازوکار نظارتی و نظمدهنده کارا
برای به کنترل درآوردن مشكالت نمایندگی است .ازاینرو ،هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر ارزش اطالعات
حسابداری در بازار رقابتی است .در این پژوهش ،معیار اندازهگیری هزینه نمایندگی شامل مدیریت سود ،ساختار سرمایه و نسبت
گردش دارایی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است .همچنین ،برای اندازهگیری رقابت در بازار محصول از
شاخص هرفیندال -هیرشمن و برای اندازهگیری اطالعات حسابداری نیز منتخبی از اجزای صورتهای مالی ،شامل ارزش دفتری هر
سهم به عنوان معیار تعیین ارزش دارایی و نماینده ترازنامه ،سود نقدی هر سهم بهعنوان معیاری برای تعیین ارزش شرکت و منافع هر
سهم از عملكرد واحد تجاری و نماینده صورت سود و زیان استفادهشده است .برای بررسی فرضیههای این پژوهش دادههای 09
شرکت پذیرفتهشده در بورس تهران در بازه زمانی ششساله  9830تا  9801موردبررسی قرارگرفتهاند .یافتههای این پژوهش نشان
میدهد ،درصورتیکه برای محص ول بازار رقابتی وجود داشته باشد ،هزینه نمایندگی باعث کاهش ارزش اطالعات حسابداری نمیشود
که دلیل این امر امكان دسترسی مالكان به اطالعات حسابداری در شرکتهای رقیب میباشد.
واژههای كلیدی :هزینه نمایندگی ،ارزش اطالعات حسابداری ،بازار رقابتی محصول.
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 -1مقدمه
محیطی که شرکتها در آن فعالیت میکنند ،محیطی رو
به رشد و رقابتی است و شرکتها برای ادامه حیاط خود مجبور
به رقابت با عوامل متعددی در سطح بینالمللی و گسترش
فعالیتهای خود بهوسیله سرمایهگذاری جدید هستند
(اعتمادی و منتظری .)9808،به همین دلیل رقابت در بازار
محصول میتواند روی بسیاری از عوامل مطرح در شرکت،
تأثیرگذار باشد .یكی از مهمترین موارد ،تأثیر بازار رقابتی بر
ارزش اطالعات حسابداری میباشد که بسیار زیاد موردتوجه
تحلیلگران مالی قرارگرفته است .همانطور که میدانیم ،امروزه
یكی از مهمترین راههای مشارکت برای رشد اقتصادی ،سرمایه-
گذاری در بورس است ،اما تمامی سرمایهگذاران منطقی درصدد
آن هستند که مطلوبیت خود را حداکثر کنند و برای اینکار
باید بتوانند تصمیمهای معقولی را اتخاذ نمایند .برای مفید
بودن ارزش اطالعات حسابداری در تصمیمگیری
استفادهکنندگان از اطالعات حسابداری ،گزارشگری مالی
ایجاب میکند که اطالعات باید بهصورت منصفانهای و بهدوراز
عدم تقارن اطالعاتی بین تهیهکنندگان اطالعات و استفاده-
کنندگان تهیه شوند .با ارائه منصفانه اطالعات میتوان یكی از
پیامدهای ناشی از هزینه نمایندگی یعنی عدم تقارن اطالعاتی
را کاهش داد؛ اما مسئله مهم در بحث هزینه نمایندگی ،تأثیر
این هزینهها بر ارزش اطالعات حسابداری شرکتها است .به
همین دلیل در این پژوهش با مدنظر قرار دادن بازار رقابتی به
رابطه هزینه نمایندگی و ارزش اطالعات حسابداری میپردازیم
زیرا بازار رقابتی برای محصول نقش مهمی در کاهش تضاد
منافع بین مالك و مدیر بازی میکند و یكی از شرایط بقا در
بازار رقابتی تالش در دستیابی به حداکثر کردن کارایی است
(سالرکا .)8998 ،9در همین راستا ،یكی از معیارهای مهم در
بحث اندازهگیری هزینه نمایندگی ،مدیریت سود است زیرا با
توجه به وجود تضاد منافع بین مدیران و مالكان ،مدیران واحد
تجاری میتوانند از انگیزههای الزم برای مدیریت سود بهمنظور
حداکثر کردن منافع خود و یا شرکت برخوردار باشند .در
همین راستا دو فرضیه را میتوان در نظر گرفت .یكی فرضیه
نمایندگی که بیانگر این است ،اگر مدیریت سود با اهداف
فرصتطلبانه مدیران انجام شود ،باعث میشود شرکتهایی که
هزینه نمایندگی بیشتری دارند ارزش اطالعات حسابداری
پایینتری داشته باشند .عامل دوم فرضیه عالمتدهی میباشد
و بدین معناست که اگر مدیریت سود به خاطر رفتارهای
فرصتطلبانه مدیران برای افزایش منافع شخصی خودشان
نباشد ،میتوان انتظار داشت ،شرکتهایی که مدیریت سود
بیشتری دارند ،از ارزش اطالعات حسابداری بیشتری برخوردار
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باشند .عامل اثرگذار مهم دیگر برای اندازهگیری هزینه
نمایندگی ،ساختار سرمایه است .همانطور که میدانیم استفاده
بیشتر از بدهیها برای تأمین مالی شرکت البته تا حدی که به
ظرفیت استقراضی شرکت لطمهای وارد نكند ،یكی از راههای
کاهش هزینه نمایندگی است ،زیرا استفاده بیشتر از بدهیها در
ساختار سرمایه شرکت ،به دلیل کاهش نیاز به تأمین مالی
توسط حقوق صاحبان سهام ،باعث کاهش تضاد منافع بین
مدیران و سهامداران میگردد .افزون بر این ،با نظارت
اعتباردهندگان جهت اعطای تسهیالت مالی به شرکتها ،هزینه
نمایندگی محدودتر میشود .در نهایت ،در این پژوهش آخرین
عامل برای اندازهگیری هزینه نمایندگی ،نسبت گردش دارایی-
ها بیان میشود .ازاینرو ،هدف پژوهش حاضر بررسی هزینه
نمایندگی و ارزش اطالعات حسابداری در بازارهای رقابتی برای
شرکتهای بورس تهران است .بنابراین میتوان وجه تمایز
پژوهش حاضر با پژوهشهای گذشته را در این موضوع دانست
که در این پژوهش به بررسی اثر هزینه نمایندگی بر ارزش
اطالعات حسابداری شامل ارزش دفتری هر سهم و سود
تقسیمی درصورتیکه بازار رقابتی باشد میپردازیم.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
امروزه یكی از مهمترین تئوریهای موجود در حسابداری
تئوری هزینه نمایندگی میباشد .در همین راستا بحث اصلی و
مهم این پژوهش بررسی هزینه نمایندگی و کنترل آن جهت
کاهش عدم تقارن اطالعاتی ناشی از آن و همچنین کاهش
تضاد منافع بین مدیران و سهامداران در بازار رقابتی است .عدم
تقارن اطالعاتی نتیجه تفكیك مدیریت از مالكیت است و یكی
از پیامدهای عدم تقارن اطالعاتی اثر معكوس بر ارزش شرکت
است .در این پژوهش از منظر بازار رقابتی برای محصول به
بررسی هزینه نمایندگی و تأثیر آن بر ارزش اطالعات
حسابداری میپردازیم؛ زیرا در بازار رقابتی تعداد شرکتهای
فعال جهت مقایسه برای ارزیابی عملكرد زیاد است .همچنین
رقابت در بازار محصول تأثیر زیادی بر راهبری شرکتی داشته و
بهعنوان یك جایگزین برای راهبری شرکتی محسوب میشود
(صفر زاده و رفیعی .)9808 ،عالوه بر این ،به دلیل اینكه
قسمتی از هزینه نمایندگی شامل هزینههای نظارتی است،
انتظار میرود مالكان شرکتها در بازار رقابتی برای محصوالت،
هزینههای نظارتی کمتر و در نهایت هزینههای نمایندگی
کمتری را متحمل شوند .همچنین بازار رقابتی منجر به افزایش
شفافیت و کاهش عدم تقارن اطالعاتی منجر میشود ،زیرا
اطالعات حسابداری قابلمقایسه را میتوان از سایر رقبای
موجود در بازار به دست آورد و برای ارزیابی عملكرد مدیران
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شرکت بكار برد .بنابراین ،رقابت در بازار برای محصول،
جانشینی برای نظارت داخلی است ،که موجب کاهش هزینههای
نمایندگی شرکتها میشود (گیرود و مولر .)8999 ،8برای
مثال اگر سود شرکتی کاهش یابد و مدیر مدعی است که این
کاهش به دلیل عملكرد وی نیست و ناشی از افزایش بهای
تمامشده است ،در این شرایط سهامداران میتوانند با مراجعه
به اطالعات افشاشده سایر رقبا ،درست بودن ادعای مدیر را
موردبررسی قرار دهند .این افزایش شفافیت منجر به کاهش
هزینههای نمایندگی میشود ،زیرا فرصت سوءاستفاده از منابع
شرکت را کاهش خواهد داد (پور حیدری و همكاران.)9809،
دلیل دیگر بر ای تأثیر بازار رقابتی بر هزینه نمایندگی این است
که مدیران شرکتهای فعال در بازاری رقابتی ،موقعیت شغلی
خود را بیش از سایرین در معرض خطر میبینند ،زیرا
سهامداران و ذینفعان چنین شرکتهایی کمتر میتوانند
اشتباهات و ناکارایی مدیران را تحمل کنند؛ بنابراین ،مدیران
تالش میکنند با کارایی و اثربخشی بیشتری فعالیت نمایند که
این خود به کاهش هزینه نمایندگی منجر میشود (سپاسی و
همكاران.)9809 ،
در این پژوهش برای اندازهگیری هزینه نمایندگی از معیار
مدیریت سود ،ساختار سرمایه و نسبت گردش داراییها استفاده
میشود .در همین راستا ،انتظار میرود وجود بازار رقابتی برای
محصوالت ،ریسك عدم تقارن اطالعاتی را برای سرمایهگذاران
کاهش داده و بهتبع آن باعث افزایش ارزش اطالعات
حسابداری برای اتخاذ تصمیمهای بهینه اقتصادی گردد .اکنون
به برخی از پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی انجام شده
درخصوص موضوع مرتبط با این پژوهش اشاره میگردد.
مارسیو کیتیت و پارک )8990( 8در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که در صنایع با رقابت باال ،تمایل چندانی به
مدیریت سود وجود ندارد اما به احتمال زیاد در این صنایع
روشهای هموارسازی سود در جهت بهبود محتوای اطالعاتی
جریانهای نقدی آتی به کار گرفته میشود .در پژوهشی دیگر
داتا و همكاران )8998( 1به بررسی نقش تأثیر ساختار رقابتی
صنایع بر مدیریت سود شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش آنان
حاکی از رابطه معنادار قوی بین قدرت قیمتگذاری بازار
محصول شرکتها و درجه مدیریت سود و رقابتپذیری در
صنایع است .همچنین چینگ و همكاران )8998( 5به بررسی
رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود در شرکتهای
آمریكایی پرداختند .یافتههای آنها نشان داد که بین رقابت در
بازار محصول و کیفیت سود رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.

افزون بر این چن و همكاران )8991( 9در پژوهش خود به
بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و هزینه سرمایه
پرداختند .آنها پس از بررسی  88صنعت و  9998شرکت
دریافتند ،در صنایعی که رقابت بیشتر است ،هزینه سرمایه
کاهش مییابد .در پژوهشی دیگر مارکین و سانتالو،)8991( 9
از لحاظ نظری و تجربی ،تأثیر رقابت بازار محصول را بر انگیزه
درگیر شدن جهت دستکاری سود بررسی کردند .نتایج پژوهش
آنها نشان داد که رقابت محیطی یك عامل تأثیرگذار و تعیین-
کننده در مدیریت سود است .در پژوهشی دیگر جیانگ و
همكاران )8995( 3رابطه بین رقابت در بازار محصول و سرمایه-
گذاریهای شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار چین را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که بین رقابت در بازار
محصول و سرمایهگذاری شرکتها رابطه منفی و معناداری
وجود دارد.
محمودآبادی و ابراهیمی ( )9808در پژوهشی به بررسی
تأثیر بازار رقابتی محصول به پرداخت سود سهام پرداختند و به
این نتیجه رسیدند که هرچه رقابت در صنعت بیشتر باشد،
سود سهام پرداختی بیشتر است .در پژوهشی دیگر برزگر و
همكاران ( )9808رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت
سود را مورد بررسی قرار دادند .آنها برای سنجش رقابت در
بازار محصول از شاخص کیو توبین استفاده کردند و پس از
بررسی  00شرکت در بازه زمانی  9839تا  ،9809نتایج حاکی
از آن بود که بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود مبتنی
بر فعالیتهای واقعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین نمازی و همكاران ( )9808تأثیر رقابت در بازار
محصول را بر کیفیت اطالعات حسابداری موردبررسی
قراردادند .آنها از سه معیار هرفیندال -هیرشمن ،لرنر و لرنر
تعدیلشده برای اندازهگیری رقابت در بازار استفاده نمودند و
پس از بررسی  98شرکت ،نتایج پژوهش نشان داد که بین
شاخصهای رقابت در بازار محصول و کیفیت اطالعات
حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در پژوهشی که توسط واعظ و همكاران ( )9801انجام شد،
آنها به این نتیجه رسیدند که رقابت بالقوه رابطه مثبت و
معناداری با کیفیت سود صنایع مورد بررسی دارد .به عبارتی ،در
شرایط رقابتی ناشی از تهدید ورود رقبای جدید به بازار،
شرکتهای حاضر در بازار مجبور به گزارش سود با کیفیتتر از
طریق کاهش در مدیریت سود هستند .شعبانی ( )9801در
پژوهش خود به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و
هزینه سرمایه پرداخت و پس از بررسی  39شرکت نتایج
پژوهش وی نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و هزینه
سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
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عسگرنژاد و همكاران ( )9805در پژوهش خود به بررسی
رابطه بین توان قیمتگذاری بازار محصول و رقابت صنایع
تولیدی با مدیریت سود پرداختند .آنها در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند؛ شرکتهایی که توان قیمتگذاری بازار محصول
کمتری دارند ،مدیریت سود باالتری را تجربه میکنند .در نهایت
اینكه سپاسی و همكاران ( )9809در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که رقابت در بازار محصول بر هزینه نمایندگی و
هزینه سرمایه تأثیر منفی و معناداری دارد ،اما بین رقابت در
بازار محصول و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.
 -3فرضیههای پژوهش
طبق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،هزینه نمایندگی میتواند
ارزش اطالعات حسابداری شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد؛
بنابراین فرضیههای این پژوهش به شرح زیر طراحیشده است:
فرضیه اول :هزینه نمایندگی با ارزش دفتری هر سهم رابطه
معناداری دارد.
فرضیه دوم :هزینه نمایندگی با سود نقدی هر سهم رابطه
معناداری دارد.
فرضیه سوم :با کنترل اثر بازار رقابتی محصول ،رابطه مستقیم

 به دلیل افزایش همگنی نمونه ،شرکتهای نمونه تا قبل از
سال  9830در بورس تهران پذیرفتهشده باشند و سال -
مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد،
 سهام شرکتها در بورس قابل معامله باشد و شرکتهایی
که حداقل شش ماه وقفه داشتهاند ،به دلیل تأثیر این وقفه
بر متغیرهای حسابداری ،از نمونه حذفشدهاند،
 به دلیل قابلیت مقایسه ،دوره مالی شرکتهای نمونه بدون
تغییر باشد و همچنین به دلیل یكنواختی بیشتر ،شرکت-
های موردبررسی زیانده نباشند و
 به دلیل تفاوت عمده در اهداف و فعالیت شرکتهای
واسطهگری مالی و سرمایهگذاری با سایر صنایع ،شرکت
های نمونه از شرکتهای مذکور نباشند.
در نهایت با اعمال معیارهای فوق 09 ،شرکت در بازه
زمانی سالهای  9830تا  9801جمعاً  519سال -شرکت به-
عنوان شرکتهای نمونه از میان جامعه آماری انتخاب شدند.
در این پژوهش برای آزمون فرضیههای پژوهش از الگوهای
رگرسیونی زیر استفادهشده است:
برای آزمون فرضیه اول از الگوی شماره ( )9استفاده میکنیم:
()9

و معناداری بین مدیریت سود ناشی از هزینه نمایندگی و ارزش
دفتری هر سهم وجود دارد.
فرضیه چهارم :با کنترل اثر بازار رقابتی محصول ،رابطه

برای آزمون فرضیه دوم از الگوی شماره ( )8استفاده میکنیم:
()8

 -4روششناسی پژوهش

در نهایت جهت حذف آثار احتمالی ناشی از هزینه
نمایندگی بر ارزش اطالعات حسابداری با وارد کردن متغیر
رقابت در بازار محصول از الگوی شماره ( )8و ( )1استفاده می-
کنیم:
()8

مستقیم و معناداری بین مدیریت سود ناشی از هزینه نمایندگی
و سود نقدی هر سهم وجود دارد.

این پژوهش ،ازلحاظ روششناسی ،از نوع شبه تجربی و
پس رویدادی در حوزه پژوهشهای اثباتی حسابداری است.
دادههای این پژوهش ،دادههای تاریخی است؛ بنابراین پژوهش
از منظر هدف کاربردی است .برای آزمون فرضیههای پژوهش
نیز از روش رگرسیون و روش حداقل مربعات در سطح 05
درصد اطمینان استفادهشده است .جامعه آماری این پژوهش را
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی
آن را بازه سال  9830تا  9801تشكیل میدهد .بهمنظور
جمعآوری دادههای موردنیاز ،از لوح فشردهای که توسط
سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر گردیده ،استفادهشده
است .به علت گستردگی حجم و وجود ناهماهنگیها بین
اعضای جامعه ،نمونهگیری بهصورت حذفی انجامشده و نمونه
منتخب باید شامل کلیه شرایط زیر باشند:
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()1

:
 :ارزش دفتری هر سهم؛ :
در الگوهای باال؛
:
 :مدیریت سود؛
سود نقدی پرداختی؛
 :رقابت
 :نسبت گردش داراییها؛
ساختار سرمایه؛

سال هفتم  /شماره بیستوهشتم /زمستان 7931

هزينه نمايندگي و ارزش اطالعات حسابداري در بازار رقابتي  /جواد اسماعیلي ،محمدباقر محمدزاده مقدم و فرانک عليمحمدي

 :لگاریتم داراییها و

 :بازده

در بازار محصول؛
دارایی تعریف میشود.
متغیر وابسته این پژوهش اطالعات حسابداری میباشد .به
همین منظور ،در این پژوهش معیار اندازهگیری اطالعات
حسابداری شامل ارزش دفتری سهم و سود نقدی هر سهم
میباشد .ارزش دفتری هر سهم معیار تعیین ارزش دارایی می-
باشد و از تقسیم ارزش حقوق صاحبان سهام عادی بر تعداد
سهام در دست سهامداران عادی شرکت در تاریخ ترازنامه
حاصل می شود .همچنین سود نقدی هر سهم معیار با اهمیتی
برای ارزشگذاری ارزش سهام شرکت میباشد و بهنوعی
همانند سود هر سهم بیانگر اندازهگیری منافع هر سهم عادی از
عملكرد واحد تجاری طی دوره گزارشگری میباشد .همچنین
0
در این پژوهش مطابق با پژوهشهای زولفیگار و همكاران
( )8999و هایدیر و همكاران )8998( 99از نرخ پرداخت سود
تقسیمی در اندازهگیری سیاست تقسیم سود شرکتها استفاده
میشود .نرخ پرداخت سود تقسیمی از تقسیم کل سود
پرداختی مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه بر تعداد کل
سهام شرکت به دست میآید.
افزون بر این ،متغیرهای مستقل این پژوهش شامل هزینه
نمایندگی (اندازهگیری شده با معیارهای مدیریت سود ،ساختار
سرمایه و نسبت گردش داراییها) و رقابت در بازار محصول
میباشند.
ابتدا به معرفی معیارهای مرتبط با اندازهگیری هزینه
نمایندگی میپردازیم و در ادامه رقابت در بازار محصول شرح
داده خواهد شد .برای محاسبه مدیریت سود از رویكرد صورت
جریان وجوه نقد استفادهشده است .رویكرد صورت جریان وجوه
نقد متداولترین رویكرد مورداستفاده پژوهشگران در محاسبه
اقالم تعهدی اختیاری میباشد .همچنین دلیل اصلی استفاده از
رویكرد صورت جریان وجوه نقد ،نتایج دقیق و قابلاتكای این
رویكرد در قیاس با رویكرد ترازنامهای است .برای اندازهگیری
مدیریت سود از الگوی تعدیلشده جونز که بهعنوان شاخصی
برای اندازهگیری مدیریت سود میباشد ،به شرح الگوی ()5
استفادهشده است.
()5
NDAi,t = α1 (1 / Ai,t-1) + α2 (ΔREVi,t – ΔRECi,t / Ai,t-1) / +
α3 (PPEi,t / Ai,t-1) I,t TAi,t = NIi,t – CFOi,t

TAi,t = NIi,t – CFOi,t

در الگوی فوق؛  NDAi,tجمع اقالم تعهدی غیر اختیاری
شرکت  iدر سال  Ai,t-1 ،tجمع ارزش دفتری داراییها در پایان
سال  t-1شرکت  ΔREVi,t ،iدرآمد در سال  tمنهای درآمد در

سال  t-1شرکت  ΔRECi,t ،iحساب دریافتنی سال  tمنهای
سال  t-1شرکت PPEi,t ،iمبلغ ناخالص اموال ،ماشینآالت و
تجهیزات شرکت  iدر سال  TAi,t ،tجمع اقالم تعهدی شرکت i
در سال  NIi,t ،tسود خالص شرکت  iدر سال  CFOi,t ،tجریان
نقد عملیاتی شرکت  iدر سال  tو  tخطای باقیمانده الگو می-
باشد .اقالم تعهدی اختیاری از تفاوت اقالم تعهدی و اقالم
تعهدی غیر اختیاری به دست میآید.
در این پژوهش برای اندازهگیری ساختار سرمایه ( )CSاز
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام استفاده میشود.
همچنین برای اندازهگیری نسبت گردش داراییها ( )ATاز
نسبت فروش به میانگین داراییها استفاده میشود.
رقابت در بازار محصول ( :)PMCدر این پژوهش برای
اندازهگیری آن از شاخص هرفیندال  -هیرشمن استفادهشده
است که نحوه محاسبه آن از حاصل جمع توان دوم سهم بازار
تمام بنگاههای فعال در صنعت ،مطابق با رابطه زیر به دست می-
آید.
() 9

2

n

HHI   S i
i 1

در این رابطه n ،تعداد بنگاه فعال در بازار و  siسهم بنگاهها از
کل اندازه بازار است که از طریق رابطه زیر محاسبه میشود.
()9

Xi 2
)
X

n

( S i2  
i 1

در الگوی فوق Xi ،نشاندهنده فروش شرکت  iام و
معرف نوع صنعت است .شاخص هرفیندال -هیرشمن ،میزان
تمرکز صنعت را اندازهگیری میکند .هرچه این شاخص بزرگتر
باشد؛ میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتری در صنعت وجود
دارد و برعكس .اگر تعداد بیشماری بنگاه با اندازههای نسبی
یكسان در بازار باشند ،شاخص هرفیندال بسیار کوچك و نزدیك
به صفر است و اگر تعداد کمی بنگاه و با اندازههای نسبی نابرابر
در بازار وجود داشته باشند ،این شاخص نزدیك به یك خواهد
بود (هرفیندال.)9050 ،99
در نهایت اینكه در این پژوهش بر اساس مطالعهها و یافته-
های پژوهش زولفیگار و همكاران ( )8999و هایدیر و همكاران
( )8998برخی از ویژگیهای خاص هر شرکت نظیر اندازه
شرکت ( )SIZEکه برابر لگاریتم داراییها و بازده داراییها
( )ROAکه از نسبت سود خالص به میانگین داراییها محاسبه
میشود ،بهعنوان متغیرهای کنترلی مورداستفاده قرارگرفتهاند.
دلیل استفاده از متغیر کنترلی در این الگوها ،کنترل تأثیر
عوامل شناختهشده و ناشناخته در رابطه با متغیرهای وابسته و
مستقل است.
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 -5یافتههای پژوهش
جـهت تجـزیـهوتـحـلیل مقـدماتی مدلهـای پژوهـش از
مجمـوعه دادههـای ترکیـبی استفادهشده است ،بدین صورت
که دادههای مربوط به چند شرکت در طول زمان مورد بررسی
و تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند .توصیف آماری دادههای پژوهش
(میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین) محاسبه و
در جدول شماره ( )9آمده است .میانگین بهعنوان پرکاربردترین
شاخص مرکزی ،بسیار بااهمیت است که بیانگر نقطه تعادل
توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها

می باشد .برای مثال در جدول زیر ،آماره میانگین مربوط به
ساختار سرمایه بیانگر آن است که بهطور میانگین حدود 19
درصد داراییهای شرکتها بورس تهران از محل بدهیها تأمین
مالی شده است .همچنین میانگین بازده دارایی برابر  19درصد
میباشد؛ بدین معنی که کارایی شرکت ،در استفاده از دارایی-
ها در جهت تولید برابر 19درصد است .همانطور که از آمار
توصیفی مشخص است ،میانه و میانگین دادهها نزدیك بهم
بوده و میتوان گفت ،توزیع تقریباً نرمال است .توصیف آماری
سایر دادههای این پژوهش در جدول زیر ارائه میشود.

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر
ارزش دفتری سهم
سود نقدی هر سهم
بازار رقابتی محصول
مدیریت سود
ساختار سرمایه
گردش دارایی
اندازه
بازده دارایی

میانگین
1/999
9/399
9/999
9/090
9/959
9/919
99/35
9/199

میانه
8/385
9/988
9/998
9/39
9/539
9/950
99/88
9/809

 -6نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :هزینه نمایندگی با ارزش دفتری هر سهم رابطه
معناداری دارد.
در جدول شماره  8نتایج رابطه رگرسیونی برای الگوی
شماره  9نمایش داده میشود .سطح معناداری آماره  Fنزدیك
صفر است و بیانگر معناداری کل معادله رگرسیونی است.
همانگونه که از جدول زیر مشاهده میگردد ضریب تعیین
تعدیلشده برابر  59درصد است ،یعنی متغیرهای مستقل و
کنترل پژوهش بیش از  59درصد تغییرات متغیر وابسته را
توضیح میدهند .بررسی ضرایب در جدول زیر بیانگر معناداری

انحراف معیار
9/899
9/113
9/599
9/89
9/81
9/108
9/30
9/918

كمترین
9/939
9/9990
9/998
9/9999
9/9908
9/999
3/09
9/9908

بیشترین
9/898
8/110
9/589
8/959
9/318
9/999
99/99
8/959

ضرایب هزینه نمایندگی در رابطه با ارزش دفتری هر سهم می-
باشد .علت منفی بودن رابطه بین مدیریت سود و ارزش دفتری
هر سهم را میتوان در ادبیات پژوهشهای پیشین مطالعه کرد
که در صورت فقدان نظارت سهامداران به عملیات شرکت،
فرصتطلبانه ،باعث باال
مدیران با استفاده از مدیریت سود
بردن هزینه نمایندگی و در نهایت به دلیل خطر اخالقی ناشی
از عدم تقارن اطالعاتی باعث کاهش ارزش دفتری سهم می-
شوند .نتایج این فرضیه با باور عمومی مبنی بر فرصتطلبانه
بودن مدیریت سود سازگار است.

جدول  -2نتایج آزمون فرضیه اول

67

نماد

نام متغیر
مقدار ثابت
مدیریت سود
ساختار سرمایه
گردش دارایی
اندازه
بازده دارایی

ROA

ضریب تعیین
آماره F
آماره دوربین واتسون

9/58
89/889
8/99

C
Manage
CS
AT
SIZE

ضریب متغیر
1/898
-9/509
9/138
9/389
9/955
9/998

8/599
-8/099
8/895
8/389
9/999
8/991

سطح معناداری
9/998
0/003
9/988
9/991
9/999
9/998

آماره t

ضریب تعیین تعدیلیافته
سطح معناداری آماره F

9/59
9/999
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فرضیه دوم :هزینه نمایندگی با سود نقدی هر سهم رابطه
معناداری دارد.
در جدول شماره  8نتایج مربوط به الگوی دوم این پژوهش
ارائه شده است .سطح معناداری آماره  Fنزدیك به صفر است و
بیانگر معناداری کل معادله رگرسیونی است .همانگونه که از
جدول زیر مشاهده میگردد ضریب تعیین تعدیلشده برابر 10
درصد است ،یعنی متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از
 10درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون بر
این ،بررسی ضرایب جدول زیر بیانگر معناداری ضرایب هزینه
نمایندگی در رابطه با سود نقدی هر سهم میباشد .علت منفی

بودن رابطه بین مدیریت سود و سود نقدی هر سهم را میتوان
ناشی از فرصتطلبانه بودن مدیریت سود دانست .همچنین
هزینه نمایندگی را میتوان با پرداخت سود تقسیمی بیشتر به
سهامداران شرکت کاهش داد؛ زیرا در این صورت موجودی نقد
در دسترس مدیران جهت اتخاذ تصمیمات منفعتطلبانه
کاهش مییابد .افزون بر این ،اگر با افزایش مدیریت سود،
توانایی شرکت در پرداخت سود نقدی کاهش یابد ،ارزش سهام
شرکت کاهش مییابد .دلیل این امر را میتوان در تئوری-
های حسابداری در خصوص عقالنیت سهامداران جستجو کرد.

جدول  -3نتایج آزمون فرضیه دوم
نماد

نام متغیر
مقدار ثابت
مدیریت سود
ساختار سرمایه
گردش دارایی
اندازه
بازده دارایی

ROA

ضریب تعیین
آماره F
آماره دوربین واتسون

9/59
89/899
8/88

C
Manage
CS
AT
SIZE

ضریب متغیر
5/910
-9/989
9/599
9/399
9/995
9/591

فرضیه سوم :با کنترل اثر بازار رقابتی محصول ،رابطه مستقیم
و معناداری بین مدیریت سود ناشی از هزینه نمایندگی و ارزش
دفتری هر سهم وجود دارد.
طبق نتایج فرضیه سوم این پژوهش به دلیل اینكه سطح
معنیداری  Fکمتر از  5درصد است ،رابطه بین متغیرهای
پژوهش معنیدار است .بهعبارتدیگر ،فرض صفر بودن همزمان
همه ضرایب رد میشود و رابطه بین متغیر وابسته و مستقل
خطی است .همچنین ،میتوان بیان کرد که درمجموع
متغیرهای مستقل و کنترل بیش از  89درصد تغییرات متغیر
وابسته را توضیح میدهد .بررسی ضرایب نشان میدهد که در
صورت وجود بازار رقابتی ،رابطه بین مدیریت سود و ارزش

8/990
-8/903
8/809
8/989
9/999
8/955

سطح معناداری
9/985
9/983
9/988
9/999
9/891
9/999

آماره t

ضریب تعیین تعدیلیافته
سطح معناداری آماره F

9/10
9/999

دفتری هر سهم مستقیم و معنادار است .یافتهی این فرضیه
همسو با جهت فرضیه سوم پژوهش بوده و آن را تأیید میکند
ولی میتوان گفت در بازار رقابتی احتماالً روشهای هموارسازی
سود در جهت بهبود محتوای اطالعاتی جریانهای نقدی آتی
انجام میشود و معموالً مدیریت سود انجام نمیشود؛ زیرا در
بازارهای رقابتی سرمایهگذاران آگاه هستند و میتوانند با
جمعآوری اطالعات مربوط به عملكرد سایر شرکتهای مشابه
به پیگیری وضع موجود در شرکت خود و ارزیابی عملكرد آن
بپردازند .همچنین مدیران در چنین بازار رقابتی به دنبال کسب
شهرت خود میباشند و سعی میکنند از مدیریت سود فرصت-
طلبانه دوری کنند.

جدول شماره  -4نتایج آزمون فرضیه سوم
نام متغیر
مقدار ثابت
مدیریت سود
رقابت در بازار
اندازه
بازده دارایی

نماد
C
Manage

PMC
SIZE
ROA

ضریب متغیر
3/939
9/598
9/598
9/999
9/988
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آماره t

8/801
8/998
8/883
9/599
8/599

سطح معناداری
9/988
9/911
9/999
9/993
9/998
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نام متغیر

نماد

ضریب تعیین
آماره F
آماره دوربین واتسون

9/80
89/903
8/91

ضریب متغیر

فرضیه چهارم :با کنترل اثر بازار رقابتی محصول ،رابطه
مستقیم و معناداری بین مدیریت سود ناشی از هزینه نمایندگی
و سود نقدی هر سهم وجود دارد.
در نهایت در جدول شماره  5نتایج آخرین فرضیه پژوهش
نمایش داده میشود .سطح معناداری آماره  Fنزدیك صفر است
و بیانگر معناداری کل معادله رگرسیونی است .ضریب تعیین
تعدیلشده برابر  18درصد است ،یعنی درمجموع متغیرهای
مستقل و کنترل پژوهش بیش از  18درصد تغییرات متغیر
وابسته را توضیح میدهند .بررسی ضرایب در جدول شماره ()5
بیانگر عدم معناداری ضریب مدیریت سود و سود نقدی هر سهم
است .این نتیجه فرضیه چهارم را تأیید نمیکند؛ بهعبارتدیگر

آماره t

سطح معناداری

ضریب تعیین تعدیلیافته
سطح معناداری آماره F

9/89
9/999

همانگونه که انتظار میرفت در صورت وجـود بازار رقابتی برای
محصوالت ،دیگر فـضایی برای مدیریت سود بـرای عالمتدهی
به بازار باقی نمیماند .در این فرضیه ،با توجه به اینكه مقدار
آماره دوربین واتسون برابر  8/90شده است ،نتیجه میگیریم
که مشكل خودهمبستگی بین باقیماندههای الگوی پژوهش
وجود ندارد .از میان متغیرهای کنترلی تنها بین بازده دارایی و
سود تقسیمی رابطه معنیداری وجود دارد که دلیل این رابطه
را میتوان در افزایش کارایی مدیران در بازار رقابتی جهت
استفاده از منابع اقتصادی در دسترس جهت دستیابی به اهداف
شرکت بیان کرد.

جدول شماره  -5نتایج آزمون فرضیه چهارم
نام متغیر
مقدار ثابت
مدیریت سود
رقابت در بازار
اندازه
بازده دارایی
ضریب تعیین
آماره F
آماره دوربین واتسون

نماد
C
Manage
PMC
SIZE
ROA

ضریب متغیر
0/318
9/910
9/989
9/995
9/181

9/18
83/899
8/90

 -7نتیجهگیری و بحث
در این پژوهش ما اثر بازار رقابتی در کنترل عدم تقارن
اطالعاتی ناشی از هزینه نمایندگی و تأثیر آن بر ارزش اطالعات
حسابداری را موردبررسی قراردادیم .در بازار رقابتی به دلیل
نظارت بر شرکت و مقایسه آن با سایر شرکتها ،سرمایهگذاران
بهطور مستمر و فعال سرمایهگذاری خود را مدیریت میکنند و
معموالً جایی که نظارت بیشتر است هزینه نمایندگی کمتر
است .بر اساس یافتهها ،بین هزینه نمایندگی و ارزش دفتری
هر سهم رابطه معناداری وجود دارد .در بین معیارهای هزینه
نمایندگی ،معیار مدیریت سود رابطه معكوسی با ارزش دفتری
هر سهم دارد که این عامل بیانگر فرصتطلبانه بودن مدیریت
سود میباشد و از این رابطه منفی میتوان استنباط کرد که
67

آماره t

8/095
9/903
8/809
9/999
8/991
ضریب تعیین تعدیلیافته
سطح معناداری آماره F

سطح معناداری
9/998
9/898
9/999
9/891
9/911
9/18
9/999

دستکاری حسابها سبب کاهش ارزش دفتری سهام شرکتها
میگردد .دلیل رابطه مستقیم و معنادار بین ساختار سرمایه و
ارزش دفتری سهم را میتوان این موضوع عنوان کرد که در
شرکتی ،هرچه تأمین مالی بیشتری با بدهی انجامشده باشد،
البته تا حدی که به ظرفیت استقراضی شرکت لطمهای وارد
نكند ،عدم تقارن اطالعاتی کمتر خواهد بود.
در مورد هزینه نمایندگی و سود تقسیمی یافتهها بیانگر
وجود رابطه معنادار بود .در این خصوص رابطه ساختار سرمایه
و نسبت گردش داراییها با سود تقسیمی ،مثبت و معنادار
است .زیرا گردش دارایی ،راندمان شرکت در استفاده از
داراییها ،در جهت فروش یا کسب درآمد را اندازهگیری
میکند ،و طبیعی است که هرچه این نسبت بیشتر باشد سود
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بیشتری برای تقسیم در دسترس خواهیم داشت .افزون بر این،
رابطه مدیریت سود با سود تقسیمی معكوس و معنادار بود.
دلیل این مورد را میتوان پیامد خطر اخالقی ناشی از مدیریت
سود بیان کرد.
در نهایت با کنترل اثر بازار رقابتی بر اطالعات حسابداری
به این نتیجه رسیدیم که رابطه رقابت در بازار محصول و ارزش
دفتری هر سهم ،مثبت و معنادار میباشد و اگر در چنین
بازاری مدیریت سود انجام شود معموالً هموارسازی سود می-
باشد زیرا در چنین بازاری تعدیل اقالم تعهدی موردنیاز برای
دست کاری سود ،دشوار است .این یافته با پژوهش نمازی و
همكاران ( )9808و چینگ و همكاران ( )8998همسو است.
باالخره در مورد آزمون آخرین فرضیه به این نتیجه
رسیدیم که در بازار رقابتی برای محصول ،مدیریت سود ناشی
از هزینه نمایندگی رابطهای با سود تقسیمی ندارد .درواقع می-
توان گفت در شرکتهای ایرانی درصورتیکه بازار رقابتی باشد
به دلیل نظارت فعال بر مدیران درخصوص ارائه اطالعات
باکیفیت و قابل اتكا ،روند پرداخت سود تقسیمی تابعی از
مدیریت سود نیست و این خبر خوبی برای سهامداران بازار
سرمایه کشور به شمار میرود زیرا رقم سود نقدی برای
سهامداران اهمیتی زیادی در تعیین ارزش شرکت دارد .درواقع
سرمایهگذاران با استفاده از سود نقدی و تنزیل آن ارزش واقعی
شرکت را تخمین میزنند و جهت تصمیمی معقول آن را با
قیمت سهام شرکتهای موجود در بازار مقایسه میکنند.
در نهایت در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که هرچه
بازار رقابتیتر باشد ،عدم تقارن اطالعاتی ناشی از هزینه
نمایندگی کمتر است ،زیرا افزایش رقابت در بازار با اعمال فشار
بر مدیران درخصوص ارائه بهموقع و با قابلیت اتكای باالی
اطالعات منجر به بهبود کیفیت اطالعات مالی میشود؛ بنابراین
به نهادهای قانونگذار و نظارتی پیشنهاد میشود که با اتخاذ
تدابیری از طریق بهکارگیری راهبردهایی برای افزایش میزان
رقابت در بازار محصوالت شرکتهای ایرانی در سطح داخل و
بینالمللی ،به کاهش هزینه نمایندگی جهت شفافیت بیشتر
کمك کنند .در همین راستا سازمان حسابرسی بهعنوان نهادی
نظارتی با پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی 98میتواند به بهبود کیفیت قابلیت مقایسه و شفافیت
پاسخگویی در جهت کاهش عدم تقارن اطالعاتی ناشی از
مدیریت سود کمك قابلتوجهی کند.
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