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چكيده
مرور مقاالت نشان میاندامنه،هزینه نمایندگی در شرکتها یکی از مهمترین زمینههای مطالعاتی در
حسابداری بوده است.ازاینرو هدف اصلی این پژوهش نحوه ارزیابی تأثیر هزینه نمایندگی بر پیشبینی سودآوری
در بورس اوراق بهادار تهران است .در این پژوهش معیار هزینه نمایندگی شامل مدیریت سود ،ساختار سرمایه،
سازوکار حاکمیت شرکتی و نسبت گردش دارایی است.جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران که از سال  9831تا  9811فعال هستند ،تشکیل میدهد .شرکتهای نمونه شامل 901
شرکت و در مجموع شامل  581سال-شرکتاست.برای آزمون فرضیهها از روش رگرسیون و روش حداقل مربعات
استفاده شده است .این پژوهش ،از لحاظ روش شناسی ،از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه پژوهشهای
اثباتی حسابداری است.
یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای این پژوهش نشان می دهد که از بین معیارهای اندازهگیری هزینه
نمایندگی رابطه بین مالکیت نهادی ناشی از حاکمیت شرکتی و نسبت گردش دارایی با پیشبینی سودآوری
مستقیم و معنادار است.این یافته ها همچنین نشان داد رابطه معناداری بین ساختار سرمایهو پیشبینی سودآوری
وجود ندارد .عالوه بر این ،رابطه بین مدیریت سود و پیشبینی سودآوری معنادار ولی معکوس است که دلیل این
رابطه معکوس را می توان خطر اخالقی ناشی از عدم تقارن اطالعاتی مدیریت سود دانست.
واژههاي كليدي :هزینه نمایندگی ،مدیریت سود ،ساختار سرمایه ،نسبت گردش دارایی ،سازوکار حاکمیت
شرکتی ،پیشبینی سودآوری.
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 -1مقدمه
امروزه یکی از راه های مشارکت برای رشد و توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری در بورس میباشد .ازاینرو اما
تمامی سرمایه گذاران درصدد آن هستند که مطلوبیت خود را حداکثر کنند و برای این کار ،باید بتوانند تصمیم -
های معقولی را اتخاذ نمایند .برای مفید بودن اطالعات حسابداری برای پیشبینی سودآوری شرکت ،گزارشگری
مالی ایجاب میکند که اطالعات شرکتها باید بهصورت منصفانهای و به دوراز عدم تقارن اطالعاتی بین تهیه -
کنندگان اطالعات و استفادهکنندگان تهیه و افشا شوند (سپاسی ،کاظم پور .)9811 ،با افشای کافی و مناسب
اطالعات می توان یکی از پیامدهای ناشی از هزینه نمایندگی یعنی عدم تقارن اطالعاتی را کاهش داد؛اما مسئله
مهم در بحث هزینه نمایندگی ،تأثیر این هزینهها بر پیشبینی سودآوری شرکتها است؛زیرا مدیران بهعنوان
نمایندگان سهامداران ،احتمال دارد بهگونه ای عمل کنند که الزاماً موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران نگردد.
به همین دلیل در این پژوهش به رابطه هزینه نمایندگی و پیشبینی سودآوری شرکت میپردازیم .یکی از عوامل
مهم در بحث هزینه نمایندگی مدیریت سود است .به دلیل تضاد منافع بین مدیران و مالکان ،مدیران میتوانند از
انگیزههای الزم برای مدیریت سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند .در همین راستا دو فرضیه
را میتوان مطرح کرد .یکی از فرضیه های مهم هزینه نمایندگی بیانگر این است که اگر مدیریت سود با اهداف
فرصتطلبانه مدیران و وجود طرحهای پاداش مبتنی بر عملکرد انجام شود ،باعث میشود شرکتهایی که هزینه
نمایندگی بیشتری دارند سودآوری کمتری داشته باشند .عامل دوم فرضیه عالمتدهی میباشد و بدین معناست
که اگر مدیریت سود برای افزایش منافع شخصی خودشان نباشد یا به عبارتی مدیریت سود از نوع کارا باشد،
میتوان انتظار داشت ،شرکت هایی که مدیریت سود بیشتری دارند ،از سودآوری بیشتری برخوردار باشند .عامل
اثرگذار مهم دیگر بر هزینه نمایندگی ،ساختار سرمایه است .همانطور که می دانیم استفاده بیشتر از بدهیها
برای تأمین مالی شرکت یکی 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 می گردد .افزون بر این ،به دلیل نظارت فعال اعتباردهندگان جهت اعطای تسهیالت مالی به
شرکتها ،هزینه نمایندگی را محدودتر می کند .عامل تأثیرگذار مهم دیگر بر هزینه نمایندگی ،نسبت گردش
دارایی ها است که بیانگر راندمان شرکت در مصرف دارایی برای کسب درآمد است .در این پژوهش آخرین عامل
تأثیرگذار بر هزینه نمایندگی ،با توجه به مقولهی جدایی مالکیت از مدیریت ،بحث حاکمیت شرکتی است و
مالکیت نهادی بهنوعی نمایندهای برای سازوکار حاکمیت شرکتی درنظرگرفته شده است.
ازاین رو ،در پژوهش حاضر سعی شده با آزمون شواهد تجربی به این سؤال پرداخته شود که هزینه نمایندگی چه
تأثیری بر پیشبینی سودآوری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
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 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
مدیریت سود
نقش اصلی گزارشگری مالی ،انتقال اثربخش و بهموقع اطالعات به افراد برونسازمانی است و مدیران می -
توانند از آگاهی خود درباره فعالیتهای تجاری شرکت برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی ،بهعنوان ابزاری
برای انتقال اطالعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه استفاده نمایند (نوروشو حسینی.)9833 ،
همچنین حسابداران با استفاده از روش های حسابداری تعهدی در چارچوب استانداردهای حسابداری و نیز با
استفاده از برآوردها و مفروضاتی که دادههای نقدی را به دادههای تعهدی تبدیل میکند ،موجب افزایش ارزش
اطالعات میشوند .اگرچه انعطافپذیری استانداردهای حسابداری به حسابداران اجازه میدهد تا در تهیه صورت -
های مالی و ارائه تصویری درست از وضعیتمانی ،از قضاوت حرفهای استفاده کنند؛ اما درعینحال این امکان را
برای مدیران فراهم میکند تا ارقام موجود در صورتهای مالی را بهگونهای مدیریت کنند (بدری و حقیقت،
.)9831اختیار مدیران در دستکاری سود باعث باوجود آمدن دو نوع مدیریت سود شده است (اسکات:)9008 ،
 - 9مدیریت سود مفید یا کار او
 - 9مدیریت سود فرصتطلبانه
درصورتی که مدیریت سود بتواند موجب بهبود محتوای اطالعاتی سود توسط انتقال اطالعات محرمانه گردد،
مدیریت سود از نوع اول و درصورتیکه موجب گزارشگری فرصت طلبانه سود برای حداکثر نمودن منافع مدیریت
گردد ،مدیریت سود از نوع دوم رخداده است.برای اندازهگیری مدیریت سود از الگوی تعدیلشده جونز ،استفاده
می کنیم .اقالم تعهدی به اقالم تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم میشوند .اقالم تعهدی اختیاری توسط
مدیریت تعیین میشوند و اقالم تعهدی غیر اختیاری توسط شرایط اقتصادی تعیین میشوند و در الگو
تعدیلشده جونز ثابت هستند .اقالم تعهدی اختیاری شاخص مدیریت سود است که از تفاوت کل اقالم تعهدی و
اقالم تعهدی غیراختیاری به دست میآید(جونز.)9119 ،
ساختار سرمایه
در شرکتها با افزایش مبلغ بدهی ،برخی از شرکت ها درصدد آن خواهند بود که با افشای بهتر و بیشتر
اطالعات خود ،عدم تقارن اطالعاتی ا عتباردهندگان را کاهش دهند تا با این کار بتوانند هزینههای نمایندگی را
کاهش دهند؛اما هر چه قدر نسبت بدهی باالتر رود ،ظرفیت استقراضی شرکت کاهش و ریسک اعتباری افزایش
خواهد یافت (جیونگ و ریها .)9002 ،همچنین می توان بیان کرد که باال بودن بدهی به دلیل تورم و مزیت
مالیاتی تبعات مناسبی برای شرکت در بر خواهد داشت ولی به شرط معقول بودن آن و اینکه در پروژه سودآور و
مناسبی سرمایه گذاری گردد؛اما آنچه مسلم است ،این است که ساختار سرمایهبر پیشبینی سودآوری شرکتها
تأثیر میگذارد.
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نسبت گردش دارایی
یکی از ابزارهای مهمی که برای تعیین وضعیت مالی شرکتها مورداستفاده قرار میگیرد ،تجزیهوتحلیل
نسبتهای مالی است .درواقع این نسبتها ،واقعیتهای مهمی را در ارتباط با عملیات و وضعیت شرکت نشان
میدهد .نسبت گردش دارایی ،راندمانشرکتدر استفاده از داراییها ،برای فروش یا کسب درآمدرا اندازهگیری
میکند  .در این مطالعه ،مطابق پژوهش خواجوی و همکاران ( )9818از نسبت گردش داراییها بهعنوان معیاری
برای سنجش هزینه نمایندگی استفادهشده است .نسبت گردش دارایی ،بیانگر استفاده و بهرهوری از داراییهای
شرکت توسط مدیران ،برای فروش بیشتر در قبال استفاده از منابع در اختیار مدیران را اندازهگیری میکند و
بهعنوان معیاری معکوس برای هزینه نمایندگی به کار میرود ،بهگونه ای که هرچه این نسبت باالتر باشد ،هزینه
نمایندگی کمتر خواهد بود (آنگ و همکاران.)9000 ،
حاكميت شركتی
هستته اصتلی نظریتته نماینتدگی ایتتن استت کتته متدیران بتهعنتتوان نماینتدگان ستتهامداران ،ممکتن استتت
بهگونهای عمل نماینتد کته موجتب حتداکثر ستازی ثتروت ستهامداران نشتود .بتر استاس نظریته متذکور بایتد
سازوکارهای کنترلی و نظارتی کافی برای کتم رنتگ تتر شتدن تضتاد منتافع بتین متدیران و مالکتان در شترکت
ایجاد شود .یکتی از ایتن ستازوکارها حاکمیتت شترکتی استت .اگتر ستازوکارهای حاکمیتت شترکتی بتهختوبی
عمل نماینتد ،منجتر بته کتاهش رفتارهتای فرصتت طلبانته و ستودجویانه متدیر خواهنتد شتد و ایتن امتر متی-
توانتد ستتودآوری شتترکت هتتا را افتتزایش دهتتد .در ایتتن پژوهش،مطتتابق پتتژوهش سپاستتی و همکتتاران (،)9811
از معیتتار مالکیتتت نهتتادی بتتهعنتتوان شتتاخص انتتدازهگیتتری حاکمیتتت شتترکتی استتتفاده متتیشتتود؛ زیتترا
سرمایهگذاران نهادی ،انگیزه بیشتتری بترای نظتارت بتر رویته شترکتهتا دارنتد (روف .)9099،درنتیجته متی-
تتتوان رابطتته مستتتقیم و معنتتاداری را بتتین وجتتود مالکتتان نهتتادی و پتتیشبینتتی ستتودآوری شتترکت انتظتتار
داشت.
 -1 -2پيشينه پژوهش
در سال های اخیر پژوهش مشابهی که به بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و پیشبینی سودآوری شرکتها
پرداخته باشد ،یافت نشد .در همین راستا ،در این بخش از پژوهش ،به بررسی و مرور سایر پژوهشهای انجامشده
مرتبط با هزینه نمایندگی میپردازیم.
با توجه به نتایج پژوهش انجامشده توسط کال ونکی و مارتیکاین ()9008که در  85شرکت پذیرفته شده در
بورس فنالند انجام دادند ،آنها به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود بهصورت چشمگیری با سودآوری آتی
مرتبط است.
جیونگ و ریهو ( ،)9002میک و همکاران ( )9111در پژوهشهای خود استدالل نمودند ،باال بودن ساختار
سرمایه به معنای پایین بودن ظرفیت استقراضی شرکت و باال بودن ریسک ورشکستگی است.
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همچنین وانگ ( )9090در پژوهشی به آزمون تجربی ارتباط بین جریانهای نقدی و هزینههای نمایندگی
پرداخت و سپس اثر این دو متغیر را بر عملکرد شرکت مورد ارزیابی قرارداد  .برای این منظور اطالعات 101
شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایوان در دوره مالی  9009الی  9005با استفاده از
روش رگرسیونی چند متغیره موردمطالعه قرار گرفت .بخشی از نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که هزینههای
نمایندگی تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد عملیاتی و بازده سهام شرکتهای مورد بررسی داشته است.
از سوی دیگر شوبیتا ( ،) 9090با توجه به پژوهشی که درباره محتوای اطالعاتی مدیریت سود در  22شرکت
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار اردن بین سالهای  9000تا  9005انجام داد ،به این نتیجه رسید که مدیران
در شرکتهای اردنی نمیتوانند از طریق ابزا ر مدیریت سود ،روند سودآوری شرکت در آینده را جهت رسیدن به
مجموعهای از اهداف شخصی دست کاری نمایند .همچنین ،نتایج وی در بورس اوراق بهادار اردن نشان داد
سودآوری گذشته در پیشبینی سودآوری موفقآمیزتر است.
نتایج پژوهش مک وی و همکاران ()9099که به بررسی توانایی مدیران در جهت کنترل مدیریت سود
پرداختند بیانگر این بود که مدیریت سود با عملکرد آتی در ارتباط است و مدیران عملکرد آتی خوب را می -
خواهند.
در پژوهشی دیگر همچنین جباری و همکاران ( )9098در پژوهششان تأثیر هزینههای نمایندگی بر عملکرد
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قراردادند .در این پژوهش اطالعات 59
شرکت در بازه زمانی سالهای  9009الی  9090با استفاده از روش رگرسیونی موردمطالعه قرار گرفت و نتایج
بهدستآمده حاکی از آن بود که بین هزینه های نمایندگی و عملکرد شرکت ،رابطه معناداری وجود دارد که این
امر نظریه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد تأیید قرار میداد.
درنهایت ،در پژوهشی دیگر آناس علی ( ) 9095با توجه به پژوهشی که انجام داد به این نتیجه رسید که
رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد آتی شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نصرالهی و عارف منش ( )9831در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اگر سرمایهگذار نهادی در شرکت
وجود داشته باشد ،ارائه اطالعات صادقانه ،بیطرفانه ،بهموقع و مربوطتر و هزینه نمایندگی کمتر میشود.
در پژوهشی وکیلی فرد و همکاران ( )9818تأثیر معیارهای ارزیابی عملکرد بر ارزش شرکت و هزینههای
نمایندگی را مورد مطالعه قراردادند .در این پژوهش اطالعات  999شرکت طی سالهای  9835الی  9819جمع -
آوری و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت .بخشی از نتایج پژوهش حاکی از آن
بود که نرخ بازده داراییها اثر مثبت و معناداری بر هزینههای نمایندگی دارد.
در پژوهش دیگر جنگی و محمد پور ( )9812با عنوانت اثیر ساختار مالکیت بر هزینه نمایندگی در چرخه
عمر شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند بین مالکیت نهادی با هزینه
نمایندگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
درنهایت محمدزاده مقدم و همکاران ( ) 9811در پژوهشی دیگر با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت سود و
پیشبینی سودآوری که با استفاده از معیار مدیریت سود بهعنوان شاخصی برای اندازهگیری کیفیت سود انجام
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شد به این نتیجه رسیدند،مدیریت سودی که از طریق اقالم تعهدی اختیاری توسط مدیریت تعیین میشوند با
پیشبینی سودآوری رابطه معنیدار و معکوس دارد؛ یعنی مدیریت سود و دستکاری حسابها در دوره جاری
سبب کاهش پیشبینی سود و عملکرد آتی شرکتها میگردد.
بدین ترتیب ،مروری بر متون پژوهشهای انجام شده در بازار سرمایه ایران نشان میدهد که تاکنون
پژوهشی در خصوص مفهوم این مطالعه انجامنشده است؛بنابراین ما در این پژوهش به بررسی تأثیر هزینه
نمایندگی بر پیشبینی سودآوری در بورس تهران میپردازیم.
 -3فرضيههاي پژوهش
طبق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،هزینه نمایندگی میتواند سودآوری آتی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد؛
بنابراین فرضیههای این پژوهش به شرح زیر طراحیشده است:
 فرضیه  :9بین مدیریت سود با پیشبینی سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
 فرضیه  :9بین ساختار سرمایه با پیشبینی سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
 فرضیه  :8بین نسبت گردش دارایی با پیشبینی سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
 فرضیه  :2بین مالکیت نهادیها پیشبینی سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش ،ازلحاظ روششناس ی ،از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه پژوهشهای اثباتی حسابداری
است .دادههای این پژوهش ،داده های تاریخی است؛ بنابراین پژوهش از منظر هدف کاربردی است .برای آزمون
فرضیههای پژوهش نیز از روش رگرسیون و روش حداقل مربعات در سطح  11درصد اطمینان استفادهشده است.
جامعه آماری این پژوهش را شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آنرا بازه سال
 9831تا  9811تشکیل 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:
 )9به دلیل افزایش همگنی نمونه ،شرکتهای نمونه تا قبل از سال  9831در بورس تهران پذیرفته شده
باشند و سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد،
 )9سهام شرکتها در بورس قابل معامله باشد و شرکتهای یکه حداقل شش ماه وقفه داشتهاند ،به دلی ل
تأثیر این وقفه بر متغیرهای حسابداری ،از نمونهحذفشدهاند،
 )8به دلیل قابلیت مقایسه ،دوره مالی شرکتهای نمونه بدون تغییر باشد و همچنین به دلیل یکنواختی
بیشتر ،شرکتهای مورد بررسی زیانده نباشند و
 )2به دلیل تفاوت عمده در اهداف و فعالیت شرکتها یواسطهگری مالی و سرمایهگذاری با سایر صنایع،
شرکتهای نمونه از شرکتهای مذکور نباشند.
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در نهایت با اعمال معیارهای فوق 901 ،شرکت در بازه زمانی هفتساله 9831تا 9811جمعاً  581سال -شرکت
بهعنوان شرکتهای نمونه از میان جامعه آماری نیز انتخاب شدند.
 -5الگوهاي آزمون فرضيه
برای آزمون فرضیههای پژوهش طبق پژوهش شوبیتا( )9090از الگوهای رگرسیونی زیر استفادهشده است:
برای آزمون فرضیه اول از الگوی زیر استفادهشده است:
( )9
برای آزمون فرضیه دوم از الگوی شماره ()9استفادهشده است:
( )9
همچنین برای آزمون فرضیه سوم این پژوهش از الگوی زیر استفادهشده است:
( )8
و در نهایت برای آزمون فرضیه چهارم از الگوی زیر استفادهشده است:
( )2
) سودآوری آینده شرکت  iدر سال tمیباشد .متغیر مستقل این
در الگوهای فوق متغیر وابسته؛(
) ،ساختار سرمایه
پژوهش هزینه نمایندگی میباشد که برای سنجش آن از معیارهای مدیریت سود(
) استفاده میشود .همچنین متغیرهای
) و مالکیت نهادی (
) ،نسبت گردش داراییها (
(
) میباشند.
) و اندازه داراییها (
کنترلی این پژوهش نیز نسبت بدهی (
 -6متغيرهاي پژوهش
 -1-6متغير وابسته
متغیر وابسته این پژوهش ،پیشبینی سودآوری شرکت ( )PROFi,tمیباشد .در این پژوهش ،سودآوری آتی
با وجه نقد عملیاتی سال آتی اندازهگیری میشود؛زیرا وجه نقد عملیاتی سال آتی به دلیل دارا نبودن اقالم
تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از سودآوری آتی نشان میدهد(احمدپور و شهسواری.)9818،
 -2-6متغير مستقل
در این پژوهش ،هزینه نمایندگی بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفتهشده است؛که برای سنجش آن از
معیارهای مدیریت سود ،ساختار سرمایه ،نسبت گردش دارایی و مالکیت نهادی استفاده میشود .اولین معیار
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اندازهگیری هزینه نمایندگی ،مدیریت سود میباشد که از الگوی تعدیلشده جونز2که نخستین بار توسط دیچاو
و همکاران ()9111استفاده شد ،بهعنوان شاخصی برای اندازهگیری مدیریت سود بکار رفته است.
رابطه 1
NDAi,t= α1 (1 / Ai,t-1) + α2 (ΔREVi,t– ΔRECi,t/ Ai,t-1) / + α3 (PPEi,t / Ai,t-1) I,t
رابطه 9
TAi,t = NIi,t –CFOi,

در الگوی فوق؛NDAi,tجمع اقالم تعهدی غیر اختیاری شرکت iدر سال Ai,t-1،tجمع ارزش دفتری داراییها
در پایان سالt-1شرکتΔREVi,t،iدرآمد در سال  tمنهای درآمد در سال t-1شرکت ΔRECi,t،iحساب دریافتنی
سال  tمنهای سال t-1شرکتPPEi,t،iمبلغ ناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات شرکتiدر سالTAi,t ،tجمع
اقالم تعهدی شرکتiدر سال NIi,t ،tسود خالص شرکتiدر سال  CFOi,t،tجریان نقد  iدر سال  tو  tخطای
باقیمانده الگو می باشد که اقالم تعهدی اختیاری از تفاوت کل اقالم تعهدی و اقالم تعهدی غیراختیاری به دست
میآید.
ساختار سرمایه ( :)CSدر این پژوهش برای اندازهگیری ساختار سرمایه از نسبت بدهی به حقوق صاحبان
سهام استفاده میشود.
نسبت گردش داراییها ( :)ATدر این پژوهش برای اندازهگیری نسبت گردش داراییها از نسبت فروش به
میانگین داراییها استفاده میشود.
مالکیت نهادی ( :)INSTدر این پژوهش برای اندازهگیری مالکیت نهادی طبق بند  95ماده یک قانون بازار
اوراق بهادار شامل بانکها ،هلدینگها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،شرکت تأمین سرمایه ،صندوق بازنشستگی و
بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار ،هر شخص حقیقی یا حقوقی است که بیشتر از پنج درصد یا بیش
از پنج میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست ناشر را خریداری کند ،تعریف میشود.
 -3-6متغير كنترلی
دلیل استفاده از متغیر کنترلی در این الگوها ،کنترل تأثیر عوامل شناختهشده و ناشناخته در رابطه بین
متغیرهای وابسته و مستقل است .متغیرهای کنترلی این پژوهش شامل ( )ASSETi,tکه برابر با لگاریتم جمع کل
داراییهای شرکتها تعریف میشود و متغیر کنترلی دیگر این پژوهش نسبت بدهی ( )DEBTi,tبرابر با نسبت
بدهیهابهجمعداراییهایشرکت میباشد.
 -7نتایج پژوهش
جهت تجزیهوتحلیل مقدماتی آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش ،توصیف آماری دادههای پژوهش
(میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین) محاسبه و در جدول ( )9آمده است .آماره میانگین مربوط به
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ساختار سرمایه بیانگر آن است که بهطور میانگین حدود  85درصد داراییهای شرکتها بورس تهران از محل
بدهیها تأمین مالی شده است .میانگین  59درصدی مالکیت نهادی بیانگر این است که بهطور متوسط 59
درصد ترکیب شرکتهای نمونه در بورس ایران را سرمایهگذاران نهادی تشکیل دادهاند .همچنین میانگین اندازه
شرکت که از راه لگاریتم دارایی بهدستآمده برابر  99/22میباشد .همانطور که از آمار توصیفی مشخص است،
میانه و میانگین نزدیک به هم بوده و میتوان گفت توزیع تقریباً نرمال است.
جدول (:)1آمارههاي توصيفی
كوچكترین مقدار بيشترین مقدار

متغير

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

مدیریت سود

0/31

0/59

9/98

- 9/59

1/88

ساختار سرمایه

0/11

0/28

0/85

0/33

9/09

نسبت گردش دارایی

9/99

0/15

9/88

0/09

8/11

مالکیت نهادی
اندازه شرکت

0/59
99/22

0/91
99/95

0/91
9/19

0/03
1/95

0/19
91/89

نسبت بدهی

0/81

0/85

9/81

0/99

9/89

 -1-7نتایج آزمون فرضيهها
 آزمون فرضيه اول
طبق نتایج فرضیه اول چون سطح معنیداری  Fکمتر از  1درصد است ،رابطه بین متغیرها معنیدار است .در
این فرضیه ضریب تعیین تعدیلشده برابر 39درصد است ،یعنی درمجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش
بیش از 39درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .یافتهها نشان میدهد سطح معنیداری برای مدیریت
سود کمتر از  1درصد شده است و در نتیجه فرض صفر بودن این ضریب رد میشود؛بنابراین مدیریت سود بر
سودآوری آتی اثری معکوس و معنادار دارد؛یعنی وقتی مدیریت سود در شرکتها افزایش پیدا میکند ،قابلیت
پیش بینی سودآوری به دلیل عدم تقارن اطالعاتی ناشی از مدیریت سود کاهش مییابد .بهعبارتدیگر ،میتوان
گفت ،مدیریت سود و دستکاری حسابها باعث کاهش پیشبینی سودآوری میگردد .همچنین از بین
متغیرهای کنترلی ،نسبت بدهی و اندازه شرکت ،فقط اندازه شرکت رابطه مثبت و معنیداری با پیشبینی
سودآوری دارد .عالوه بر این میتوان ادعا کرد با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین-واتسون  9/389شده ،مشکل
خودهمبستگی بین باقیماندههای الگو وجود ندارد.
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جدول  -2نتایج آزمون فرضيه 1
ضریب

آمارهt

سطح معنیداري

متغير
مقدار ثابت

-911/930

-1/911

0/000

مدیریت سود

-80/889

-9/155

0/090

نسبت بدهی

9/209

0/928

0/339

اندازه

91/138

9/918

0/000

ضریب تعیین

0/35

آماره F

99/990

ضریب تعیین تعدیلشده

0/39

آماره دوربین – واتسون

9/389

سطح

معناداری آماره F

0/000

 آزمون فرضيه دوم
در الگوی () 9رابطه آزمون معنادار است و فرض صفر بودن همه ضرایب رد میشود.چون ضریب تعیین
تعدیلشده برابر 51درصد است ،می توان بیان کرد که درمجموع متغیرهای مستقل و کنترلی بیش از 51درصد
تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهد.در این فرضیه،همانگونه که انتظار میرفت ،ساختار سرمایه با پیشبینی
سودآوری رابطه معناداری ندارد.به خاطر اینکه نمی توان گفت هرچه بدهی شرکتی بیشتری باشد سودآوری
شرکت بیشتر است؛ زیرا همانطور که می دانیم از طرفی اخذ بدهی مزیت مالیاتی دارد ،اما از طرف دیگر ریسک
ورشکستگی را افزایش و ظرفیت استقراضی شرکت را برای طرحهای سودآور بعدی محدود میکند.افزون بر این،
از بین متغیرهای کنترلی ،فقط اندازه شرکت رابطه معنیداری با پیشبینی سودآوری دارد.درنهایت میتوان
گفت ،با توجه به اینکه آمارهدوربین -واتسون برابر  9/155است ،مشکل خودهمبستگی وجود ندارد.
جدول  -3نتایج آزمون فرضيه 2
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متغير

ضریب

آمارهt

سطح معنیداري

مقدار ثابت

-991/991

-1/381

0/000

ساختار سرمایه

0/208

0/218

0/999

نسبت بدهی

1/518

0/928

0/190

اندازه

99/909

9/352

0/000

ضریب تعیین

0/28

آماره F

99/091

ضریب تعیین تعدیلشده
آماره دوربین – واتسون

0/29
9/155

سطح

معناداری آماره F
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 آزمون فرضيه سوم
با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم در جدول زیرالگوی پژوهش معنادار است .درنتیجه فرض صفر بودن
همزمان همه ضرایب در سطح 1درصد رد میشود .طبق نتایج این فرضیه ،ضریب تعیین تعدیلشده
برابر 39درصد شده است ،یعنی درمجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از  39درصد تغییرات متغیر
وابسته را توضیح می دهد .سطح معناداری متغیر مستقل پژوهش ،یعنی نسبت گردش دارایی که کمتر از پنج
درصد شده است ،بیانگر وجو د رابطه مستقیم و معنادار با پیشبینی سودآوری است .بهعبارتدیگر ،با افزایش
سهم فروش طبیع ی است که آینده شرکت روشن و سودآور باشد.همچنین از بین متغیرهای کنترلی ،نسبت
بدهی و اندازه شرکت ،فقط اندازه شرکت رابطه مثبت و معنیداری با پیشبینی سودآوری دارد .عالوه بر این
چون در این فرضیه مقدار آمارهدوربین-واتسون برابر  9/119شده است ،بنابراین بین باقیماندههای الگو
موردبررسی خودهمبستگی نداریم و فرض استقالل خطاها پذیرفته میشود.
جدول  -4نتایج آزمون فرضيه 3
ضریب

آمارهt

سطح معنیداري

متغير

-999/101

-1/590

0/000

نسبت گردش دارایی

2/909

9/021

0/029

نسبت بدهی

1/399

0/923

0/195

اندازه

91/189

9/998

0/000

ضریب تعیین

0/19

آماره F

95/100

ضریب تعیین تعدیلشده

0/39

آماره دوربین – واتسون

سطح معناداری آماره

9/119

F

مقدار ثابت

0/000

 آزمون فرضيه چهارم
با توجه به نتایج فرضیه آخر،چون سطح معنیداری  Fکمتر از  1درصد است ،رابطه بین متغیرها معنیدار
است .همچنین با توجه به اینکه ضریب تعیین تعدیلشده بهدستآمده برابر 99درصد است ،میتوان بیان کرد که
درمجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از 99درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهد .ضریب
مالکیت نهادی بیانگر رابطه مستقیم و معنادار با پیشبینی سودآوری است .علت این رابطه مستقیم را میتوان در
ادبیات پژوهش یافت .بهبیاندیگر وجود مالکان نهادی باعث میشود انگیزه بیشتری برای نظارت بر شرکت وجود
داشته باشد .این نظارت باعث میشود تصمیم گیری مدیران در چارچوبی متناسب با استراتژی شرکت که معموالً
سودآوری و کسب موفقیت در رقابت است ،اتخاذ نمایند.همچنین در خصوص متغیرهای کنترلی ،نسبت بدهی و
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اندازه شرکت ،فقط اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری با پیشبینی سودآوری دارد .عالوه بر این ،طبق یافته -
های جدول زیر چون مقدار آمارهدوربین-واتسون برابر  9/151شده است؛ بنابراین در الگو خودهمبستگی نداریم.
جدول  -5نتایج آزمون فرضيه 4
ضریب

آمارهt

سطح معنیداري

متغير

-952/931

-9/912

0/000

مالکیت نهادی

0/291

8/981

0/000

مقدار ثابت
نسبت بدهی

8/951

0/85

0/599

اندازه
ضریب تعیین

91/192
0/991

9/525
آماره F

0/000
98/259

ضریب تعیین تعدیلشده

0/992

آماره دوربین – واتسون

سطح معناداری آماره

9/198

F

0/000

 - 3نتيجهگيري و بحث
به دلیل اینکه یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری است ،بنابراین یکی از ویژگیهای
مستقیم برای هر طرح سرمایه گذاری ،سودهی باال و باکیفیت است .در همین راستا هدف انجام این پژوهش،
بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر پیشبینی سودآوری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در
بازه زمانی  9831تا  9811میباشد که در همین راستا ،چهار فرضیه آزمون شده است.
براساس یافتهها ،بین مدیریت سود ناشی از هزینه نمایندگی و پیشبینی سودآوری رابطه معکوس و
معناداری وجود دارد که از این رابطه منفی میتوان استنباط کرد که دستکاری حسابها باعث کاهش پیش -
بینی سودآوری شرکتها میگردد .این بدین معناست که مدیران نمیتوانند با عالمتدهی به بازار باعث بهبود
وضعیت شرکت شوند؛ زیرا بر اساس فرضیه بیاثر،استفادهکنندگان اطالعات حسابداری ،از طریق سایر منابع
اطالعاتی ،به پیگیری وضع موجود در شرکتها میپردازند و بر اساس عقالنیت کامل عمل میکنند .دلیل رابطه
غیر معنادار بین ساختار سرمایه و پیشبینی سودآوری را میتوان این موضوع عنوان کرد که نمیتوان بهصورت
واضحی رابطه افزایش بدهی با پیشبینی سودآوری را بیان کرد ،زیرا اخذ بدهی در شرکتها و استفاده از بدهی
به عوامل بسیار زیادی ازجمله نرخ تورم ،ظرفیت استقراضی شرکت و هدف شرکت جهت استفاده از بدهی برای
طرحهای سرمایهگذاری بستگی دارد.
در مورد نسبت گردش دارایی و پیشبینی سودآوری یافتهها بیانگر وجود رابطه مستقیم معنادار بود؛زیرا
گردش داراییها ،کاراییشرکتدر استفاده از داراییها ،در جهت فروش یا کسب درآمدرا اندازهگیری میکند و
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همانطور که انتظار میرفت ،هرچه این نسبت بیشتر باشد ،سودآوری شرکت بیشتر خواهد بود و نشانگر قابلیت
تحقق بالقوه جریانهای نقدی آتی است.
باالخره در مورد آزمون آخرین فرضیه به این نتیجه رسیدیم که مالکیت نهادی که بهعنوان معیاری برای
سنجش سازوکار حاکمیت شرکتی در جهت اندازهگیری هزینه نمایندگی معرفی گردید ،رابطهای مستقیم و
معنادار با پیشبینی سودآوری دارد؛زیرا میتوان گفت در شرکتهای ایرانی درصورتیکه سرمایهگذاران نهادی
بیشتری وجود داش ته باشند به دلیل نظارت فعال ،کیفیت اطالعات حسابداری تهیهشده بیشتر است و این
اطالعات در چارچوب استانداردهای مصوب حسابداری خواهد بود و منجر به عالمتدهی مثبت به ذینفعان،
افزایش ارزش شرکت و درنهایت حرکت شرکت در مسیر اهداف تعیینشده میگردد.
انجام این پژوهش کمکی به سهامداران و تحلیلگران مالی بوده تا از آثار هزینه نمایندگی در شرکتهای
پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران آگاهی یافته و در سرمایهگذاری و تجزیهوتحلیلهای خود بهمنظور کاهش
اشتباه در تصمیمگیری و جلوگیری از اتکای بیشازحد بر پیشبینیهای سود شرکتها به هزینه نمایندگی و
تأثیری که به ارزش شرکتها میگذارد ،توجه بیشتری داشته باشند .همچنین به استفادهکنندگان صورتهای
مالی و همچنین سرمایهگذاران پیشنهاد میگردد قبل از اقدام به هرگونه تصمیمی ازجمله سرمایهگذاری،
نوسانات شدید سالهای اخیر بازار سرمایه و تورم فزاینده کشور را که تأثیر زیادی بر سود شرکتها گذاشته است
را مدنظر قرار دهند.درنهایت در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که هرچه نظارت بر شرکتها بیشتر باشد،
عدم تقارن اطالعاتی ناشی از هزینه نمایندگی کمتر است؛ بنابراین به نهادهای قانونگذار و نظارتی پیشنهاد می -
شود که با اتخاذ تدابیری از طریق بهکارگیری راهبردهایی برای افزایش نظارت در سطح داخل و بینالمللی ،به
کاهش هزینه نمایندگی جهت شفافیت و پاسخگویی بیشتر کمک کنند.
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