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Abstract
The goal of this study is to investigate the simultaneous effects of dividend policy, leverage,
institutional ownership, and product market competition as external supervision and control
mechanisms of corporate Governance on agency cost. In order to achieve this goal, we study
85 manufacturing companies among listed firms in the Tehran Stock Exchange during 13861391. To test the Hypothesis, panel data and Tobit regression model method is used. The
results indicated that the product market competition and debt ratio negatively affect the
agency cost while institutional ownership positively affects agency cost. However, dividend
yield as a measure of dividend policy has no significant impact on agency cost.
Keywords: Corporate Governance, Institutional Ownership, Dividend Policy, Capital
Structure, Product Market Competition, Agency Cost.
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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر همزمان سیاست تقسیم سود ،نسبت بدهی ،مالکاان نهاادی و رقابات باازار م صاول
به عنوان سازوکارهای نظارتی و کنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینههای نمایندگی است .بهمنظاور دساتیابی باه ایان
هدف 51 ،شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 4934–4957بررسی شد .بهدلیل ناو
دادههای پژوهش ،از روش دادههای ترکیبی استفاده شده است .مدل رگرسیونی پژوهش با روش مدل رگرسایون توبیات
با آثار تصادفی برآورد شده است .نتایج بررسی همزماان ساازوکارهای بیرونای حاکمیات شارکتی بیاانگر آن اسات کاه
رقابت و نسبت بدهی ،تأثیری کاهنده بر هزینههای نمایندگی دارند؛ اما حاصل سود تقسیمی بهعناوان مییااری از سیاسات
تقسیم سود ،بر هزینههای نمایندگی ،تأثیر میناداری ندارد .همچنین مالکان نهادی بر هزینههاای نماینادگی ،تاأثیر مثبات و
میناداری دارند.
واژههای کلیدی :حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی ،سیاست تقسیم سود ،رقابت در بازار م صول ،هزینههای
نمایندگی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

ددایی مالکیت از مدیریت و عدم تقاارن اطاعااتی

رشد و توسیۀ اقتصادی ،افزایش شرکتهای سهامی

و خ ر اخاقی ناشی از آن ،مالکان را نگران میکندکاه

و تفکیاااد مااادیریت از مالکیااات ،اماااروزه مساااا ل

مبادا مدیریت که بر داراییهاای آنهاا کنتارل دارد ،باه

نماینااادگی را باااه یکااای از مهااامتااارین دهدهاااههاااای

تخصیص نامناسب منابع بپاردازد .آنهاا سایی مایکنناد

سرمایهگذاران تبدیل کرده اسات .مساا ل نماینادگی از

برای کاستن از عدم تقارن اطاعاتی و خ ر اخاقی کاه

ایاان واقییاات سرچشاامه ماایگیاارد کااه ساارمایهگااذاران

مالکاااان را تهدیاااد مااایکناااد ،باااا تااادوین و اساااتقرار

میموال برای ادارۀ امور شرکت ،تمایل و توانایی الزم را

ساااختارهای مناسااب حاااکمیتی بااه کنتاارل رفتارهااای

ندارناااد و یاااا اینکاااه باااهدلیااال متناااو ساااازی سااابد

مدیران و نظارت بر آنان بپردازند ] .[91بر اساس نظریاۀ

سرمایه گذاری ،ایان کاار بارای آنهاا صارفۀ اقتصاادی

نمایندگی ،اهلب پیشبینی میشود مدیران فیالیتهایی

ندارد؛ بنابراین ،این مسئولیت را به مادیران م اول مای-

را ان ام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد و حتی

کنند .اگر هر دو گروه مدیران و سرمایهگذاران به دنبال

قراردادهای بین مدیران و شرکتها نیز نمیتواند ماانع

بیشینهکردن منافع شخصی خاود باشاند و همچنیناعماال

از فیالیاتهاای فرصاتطلباناۀ مادیران شاود؛ بناابراین

نظارت بار عملکارد نمایناده نیاز مساتلزم صارف هزیناه

سهامداران فاقد قدرت کنترل ،نیازمناد سااختاری بارای

باشد ،این مسئله حاوی این پیام است که نماینده ممکان

نظارت هستند ].[2

اساات همااواره درصاادد تاأمین منااافع مالااد و حااداکثر
کردن ثروت وی نباشد ].[2

ازاینرو برای تقلیل تیارضات و هزینههاای ناشای از
شااکلگیااری روابا نمایناادگی ،بااه ساااختار حاکمیاات

بااه دنبااال فراینااد تفکیااد ماادیریت از مالکیاات در

شرکتی توده میشاود ] .[21حاکمیات شارکتی شاامل

شرکتهای سهامی ،نظریۀ نمایندگی ظهور کرده است.

فرایندهایی برای راهبری تاشهای شرکت در راساتای

بر اساس این نظریه ،ید نفر مسئولیت تصمیمگیاری در

ای ااااد ارزش بااارای ساااهامداران اسااات و فلسااافه و

خصااوت توزیااع منااابع مااالی و یااا اقتصااادی یااا ان ااام

سازوکاری برای حمایت از منافع گروهی و فردی تماام

خدمتی را طای قارار داد مشخصای باه شاخص دیگاری

مدعیان و صاحبان منافع شرکت م سوب میشود ].[92

واگذار مایکناد .باا دداشادن مالکیات از مادیریت در

نظام حاکمیت شرکت ،یکای از ساازوکارهای تخفیا

اینگوناه شارکتهاا ،ایان امکاان وداود دارد کاه باین

مسئلۀ نمایندگی است که به سازوکارهایی مربوط مای-

مدیران و مالکان ،عادم تقاارن اطاعااتی وداود داشاته

شود که شرکتها در چارچوب آن فیالیت مایکنناد و

باشد و سهامداران نتوانند اعمال و فیالیتهای مدیران را

کنترل میشوند ] .[49ید شرکت به نوعی با ترکیبی از

بااهطااور مسااتمر مشاااهده کننااد .بااا شااکلگیااری راب اۀ

سازوکارهای حاکمیتی داخلی و خاردی اداره میشاود

نمایناادگی ،بااهدلیاال تضاااد منااافع بااین طاارفین ،هزین اۀ

] .[26سااازوکارهای داخلاای حاکمیاات شاارکتی ،باارای

نمایندگی ای اد میشود ] .[49به عباارت دیگار ،هزیناۀ

کنترل و موازناۀ قادرت مادیران ،ساهامداران و مادیران

نمایندگی از ناهمسویی منافع مالکان و مدیران شرکت-

ادرایی عمل میکنند .در حالیکه سازوکارهای داخلای

ها و در نتی ۀ تفکید مالکیت و کنترل ای ااد مایشاود

برای کارایی شرکت ،ضاروری هساتند ،اماا بارای یاد

].[93

حاکمیاات شاارکتی خااوب ،کااافی نیسااتند .عاااوه باار

تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینههای نمایندگی در شرکتهای پذیرفتهشده در 74 / ...

فاکتورهای داخلی ،شرکتها در اقتصادهای بازاری باه-

مناافع ساهامداران فیالیات نماایکنناد و ممکان اساات از

صااورت خاااردی کنتاارل ماایشااوند ] .[46در واقااع

داراییهای شرکت ،استفادۀ نامیقول کنند .بناابراین باین

سازوکارهای داخلای اهمیات زیاادی دارناد؛ اماا بارای

مالد و مادیر ،تضااد مناافع وداود دارد .وداود تضااد

مؤثر واقع شدن آنها الزم است سازوکارهایی خااردی

منافع بین مدیران و سهامداران ممکن است به مشاکات

از آنها حمایت کنند .اگرچه درزمینۀ حاکمیت شرکتی

و مساایل نمایناادگی منتهاای شااود کاه باار اساااس نظریاۀ

و هزینههای نمایندگی ،م الیاههاای خااردی و داخلای

نمایندگی ،هزینه بار اسات .هزیناۀ نماینادگی در نتی اۀ

متیددی ان ام شده است ،در اهلب این پژوهشها بیشتر

دداسازی مالکیت و کنترل ،افزایش پیدا مایکناد .ایان

باار نقااش سااازوکارهای داخلاای حاکمیاات شاارکتی باار

تضاد منافع ،مولد انگیازۀ الزم بارای مادیریت باهمنظاور

هزینههای نمایندگی تمرکز شده است .در این پاژوهش

بهینهکردن منافع خویش و درنتی ه ان ام حرکاتی اسات

برخاف پژوهشهای ان امگرفته سیی شده است بیشتر

که هالباً زیان سرمایهگذار را در بر دارد ].[3
 ،)4367( 2ایاان هزینااههااا را

بر نقش سازوکارهای کنترلای و نظاارتی بیرونای تأکیاد

دنساان و مااد لیناا

شود و بهطور همزمان ،تأثیر نقاش ساایر صااحبان مناافع

م مو موارد زیر میدانند:

شرکت در کنار نقاش ساهامداران بار هزیناۀ نماینادگی

 -4هزینههای نظارت (کنترل) مالد بر مدیر :ایان

بررسی شود؛ درنتی اه در ایان پاژوهش ،تاأثیر مالکیات

هزینهها شامل تاشهایی است ،که از سوی مالکان در

نهادی ،سیاست تقسیم سود ،نسبت بدهی و رقابت باازار

راستای کنترل رفتار نماینده و از طریاق م ادودیت در

م صول ،مییارهاای حاکمیات شارکتی بار هزیناههاای

بودده ،طرحهای پاداش ،استفاده ازخدمات حساابرس

نمایناادگی در نظاار گرفتااه ماایشااوند .در ابتاادا ادبیااات

مستقل ،برنامههای اختیاار خریاد ساهام ،هزیناۀ اخارا

پااژوهش ،در ادامااه روش پااژوهش و درنهایاات ،نتااایج

مدیران و ...ان ام میگیرد.

پژوهش و پیشنهادهای کاربردی بیان شده است.

 -2هزینههای التزام :هزینههاای مرباوط باه سااختار
سازمانی بهگونهای که بتوان رفتار نام لوب مدیریت را

مبانی نظری پژوهش

م دود کرد.

مسااائلۀ تفکیاااد مالکیااات از مااادیریت موداااب
پدیدارشاادن رواباا نمایناادگی شااده اساات .رواباا
نمایندگی طبق تیری

دنسن )4357( 4عبارت اسات از

 -9زیان باقیمانده :تفاوت بین عملیات واقیی مادیر
و عملیات ماورد انتظاار وی اسات کاه باه دنباال کاردن
منافع شخصی مربوط است ].[49

نوعی قرارداد کاه طباق آن مالاد یاا ماالکین ،شاخص

یکی از سازوکارهای کنترلی بیرونی ماؤثر بار نظاام

دیگااری را بااهعنااوان نماینااده یااا ماادیر ،ماأمور اداارای

راهبااری شاارکت کااه اهمیاات فزایناادهای دارد ،ظهااور

عملیاتی میکنند و در این راستا اختیاار اتخااب برخای از

سرمایهگذاران نهاادی باهعناوان ماالکین سارمایه اسات.

تصمیمات را نیز به او تفویض میکنند ] .[49دداساازی

مالکااان نهااادی ،تااوان بااالقوهای باارای تأثیرگااذاری باار

مالکیت از مدیریت به ای اد تضااد مناافع باین مالاد و

فیالیتهای مدیران بهطور مستقیم ازطریق مالکیت و به-

نماینده (مدیر) منتهی میشود .مدیران همیشه در دهات

طور هیرمستقیم ازطریق مبادلۀ ساهام خاود دارناد ].[19

1. Jensen

2. Jensen & Meckling
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در ایااران بخااش عماادهای از مالکیاات شاارکتهااای

نمیشود مالکان نهادی با عملکرد شرکت ارتباط داشاته

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار در اختیار سهامداران

باشند .باتودهبه فرضیۀ سوم برخی از ساهامداران نهاادی

نهااادی اساات و ازایاانرو ایاان سااهامداران از حااق رأی

بهمنظور سلب مالکیت سهامداران خرد ،با مدیریت هم-

بیشاااتری برخوردارناااد .از ساااوی دیگااار ازآنرو کاااه

دسااتی و تبااانی ماایکننااد .بااهعنااوان مثااال شاارکتهااای

سرمایهگذاریهای آنان مبالغ قابال تاودهی را باه خاود

سرمایهگذاری ،مدیران را در هزینهها بهمنظاور سارمایه-

اختصااات داده اساات ،ایاان سااهامداران بااهطااور طبییاای

گذاری بیشتر حمایت میکنند ].[25

نگرانیهایی نسبت به سرمایهگذاریهاای خاود دارناد و

بر اسااس نظریاۀ نماینادگی ،سااختار سارمایۀ بهیناه،

برای نظارت بر عملکرد شرکتها انگیزۀ زیاادی دارناد

نق های است که کل هزینههای نماینادگی شارکت کاه

] .[ 5

برابر حاصل دمع هزینههای نمایندگی مرتب با بدهی و

سه فرضیۀ قابل قبول میتواند نقش مالکان نهاادی را

هزینههای نمایندگی مرتب باا ساهام اسات ،باه حاداقل

کند -4 :نظارت فیال؛  -2نظارت منفیال و -9

ممکن برسد ] .[6تصمیمهای مربوط به ساختار سارمایه،

همدساتی و تباانی باا مادیران باهمنظاور بهارهبارداری از

نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکتها نزد مؤسسات

سهامداران خُرد .در فرضیۀ اول نظاارت سارمایهگاذاران

تأمین سرمایه خواهد داشت .ساختار سرمایه ،مهامتارین

نهادی احتماال به بهبود عملکرد شرکت من ر مایشاود.

پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری و دهتگیاری بنگااههاای

به این دلیل که سرمایهگذاران نهادی بهعنوان مؤسساات

اقتصادی در بازارهای سرمایه شناخته شده است .م ای

باازرو و خبااره ،باارای نظااارت باار ماادیریت ،انگیاازه و

مت ول و مت یر کنونی ،دردهبندی شرکتها را از ل اظ

اطاعات بیشتری دارند و این کاار را باا هزیناۀ کمتاری

اعتباری نیز تا حادودی باه سااختار سارمایۀ آناان مناوط

نسبت به ساهامداران خارد ان اام مایدهناد و باه انادازۀ

کرده است و آنان را بهمنظور انتخاب مناابع ماؤثر بارای

کافی باه اعماال نفاوب بارای ت ییار سااختار حاکمیات و

دستیابی به هدف «حداکثرسازی ثاروت ساهامداران» باه

اقدامات شرکت ،توانا هستند ] .[25فرضیۀ نظارت فیال،

داشتن برنامهریزی استراتژید ملزم کرده است ] .[26

توصی

استدالل میکند سرمایهگذاران نهادی بارای نظاارت بار

طبااق الگااوی مبتناای باار نظریااۀ نمایناادگی ،ساااختار

عملکاارد شاارکت انگیاازه دارنااد؛ زیاارا آنهااا نساابت بااه

سرمایۀ شرکت از طریق هزینههای نمایندگی حاصال از

سهامداران کوچدتار از بهارههاای بیشاتری برخاوردار

تضاد منافع بین صاحبان منافع شرکت تییین میشاود .در

خواهند شد و همچنین به علت قادرت رأیدهای بیشاتر

چارچوب واحد اقتصادی ،دو نو تضاد منافع شناساایی

در صااورت نیاااز ،امکااان تاارویج اقاادامات اصاااحی را

میشود :تضاد منافع باین مادیران و ساهامداران و تضااد

دارند ] .[1فرضیۀ نقش منفیل؛ بار اسااس ایان اساتدالل

منافع بین سهامداران و صااحبان بادهی شارکت .مساا ل

است که مالکان نهادی ممکن است مانند «میاملهگاران»

نمایندگی ناشی از تضاد منافع ،عماً در هر نو فیالیات

بهصورت سرمایهگذاران کوتاه مادت اقادام کنناد و باه

مشااترم میااان افااراد دارای منااافع مسااتقل ،ودااود دارد

دای دخالت در امور حاکمیتی شارکتهاا نگهاداری و

] .[96در نظریۀ دریان نقد آزاد ،فرض بر این اسات کاه

فروش سهام را بر اساس نیازهاای ای ااد تاوازن در سابد

باادهی ،تیهاادات ثاباات (بهاارۀ باادهی و پرداخاات اصاال

سرمایهگذاری خود ان ام دهند .در این مورد پایشبینای

بدهی) را ارا ه میکند کاه شارکت در آیناده ،آنهاا را
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برآورده میکند .ایان تیهادات ،فرضای اسات در برابار

سیاست تقسیم ساود اسات ] .[41سیاسات تقسایم ساود

تصاااحب دریااان نقااد آزاد (اگاار ودااود داشااته باشااد)؛

یکای از مهامتارین مباحاث م ارح در مادیریت ماالی

بنااابراین مااانع از مصاارف منااابع مااالی شاارکت توس ا

است؛ زیرا ساود تقسایمی ،نشااندهنادۀ پرداخاتهاای

مدیران میشاود ] .[11داشاتن دریاان نقادی آزاد زیااد

نقدی عمدۀ شرکتها و یکی از مهمتارین گزیناههاا و

باادون برخااورداری از فرصااتهااای ساارمایهگااذاری

تصمیمات فراروی مدیران به شمار میرود .مادیر بایاد

م لااوب ،ساابب ماایشااود ماادیران در اسااتفاده از مزایااا

تصمیم بگیرد چه میزان از سود شارکت ،تقسایم و چاه

زیاادهروی کنناد و در راساتای تاأمین اهاداف شخصاای

میزان در قالب سود انباشته م دداً در شارکت سارمایه-

برآیند و حتی به زیردستان خود حقاوق و مزایاای بایش

گذاری شود .بهرهم اینکه پرداخت سود تقسیمی بهطور

از اندازه پرداخت کنند؛ درنتی اه افازایش سا د بادهی

مستقیم سهامداران را بهرهمند میکند ،توانایی شارکت

در ساختار سرمایه ،میزان دریان نقدی آزاد را کاهش و

در انباشت سود بهمنظور بهرهگیری از فرصتهای رشد

مالکیاات ماادیران در حقااوق مالکان اۀ نهااایی شاارکت را

را ت ت تأثیر قرار میدهد ].[43

افزایش میدهد ] .[91بنابراین بهطاورکلی تاأمین ماالی

تقساایم سااود از دو دنباۀ بساایار مهاام درخااور ب ااث

ازطریق استقراض ،حاداقل باه دو صاورت زیار ،یاد

اساااات .از یااااد طاااارف ،عاااااملی اثرگااااذار باااار

سازوکار کاهندۀ هزینههای نمایندگی اسات و باه حال

سرمایهگذاریهای پیش روی شرکتها است و مودب

مشاکل نماینادگی کماد مایکناد -4:باه دلیال ایان

کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خاردی

واقییت که ممکن است مدیران به دنبال بیشترین مناافع

میشود و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران ،خواهاان

باارای اعتباردهناادگان نباشااند ،بااین ماادیران و

تقسیم سود نقدی هستند؛ ازاینرو ساهامداران باا هادف

اعتباردهندگان تضااد مناافع وداود دارد و ایان امار باه

حااداکثر کااردن ثااروت ،همااواره بایااد بااین عاقااههااای

ای اد انگیزه در اعتباردهندگان برای اعمال نظاارت بار

مختل

خاود و فرصاتهاای ساودآور سارمایهگاذاری

مدیران من ر میشود؛  -2بر اساس نظر دنسن (،)4357

تیادل برقرار کنند؛ بنابراین تصمیمهای تقسیم ساود کاه

افزایش بادهی یاا کااهش دریاانهاای نقاد در اختیاار

از سوی مدیران گرفته میشود ،بسیار حساس و بااهمیت

مدیریت باعث کاهش هزینۀ نمایندگی دریانهای نقد

است ].[46

آزاد میشود .راب ۀ مدیران و اعتباردهندگان ،با راب اۀ

بسیاری از پژوهشگران به بررسی دالیل این واقییت

آنهاا باا ساهامداران متفااوت اسات؛ باه ایان میناا کاه

پرداختهاند که اگر م ابق نظر میلر و مودگیلیاانی،]16[ 4

مدیران ،میزان و زمان پرداخات اصال و فار بادهی را

سیاست تقسیم سود ،ثاروت ساهامداران را ت ییار نمای-

تیهد کردهاند ،در صورتیکه آنهاا تیهادی مبنای بار

دهد ،پس چرا شرکتهاا قسامتی از ساود خاود را باه-

توزیع میزان میینی از سود در زمانهای از پایش تییاین

عنوان سود تقسیمی به سهامداران پرداخت میکنند .این

شده به سهامداران ندارند ].[49

موضو در ادبیات مالی «میماای ساود نقادی» شاناخته

براساس نظریۀ نمایندگی ،یکی از سیاستهای ماالی

میشود .یکی از استداللها این است که ساود نقادی،

که در سازوکار حاکمیت شارکتی و باهمنظاور کااهش
هزینۀ نمایندگی بین سهامداران و مدیران بهکار میرود،
1. Modigliani & Miller
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مشکات نمایندگی میان مادیران و سارمایهگاذاران را

سرمایهگذاری دریانهای نقدی آزاد در پروژههایی باا

تیدیل میکند ].[4

خالص ارزش فیلی4منفی یاا پرداخات مزایاای نقادی،

مدل نمایندگی تقسیم ساود بیاان مایکناد پرداخات

سبب افزایش مشکات نمایندگی خواهدشاد .بناابراین

ساود بااه نظاارت باار مسااا ل نماینادگی بااین سااهامداران

سود نقدی ،این مشکل را با کاهش دریانهاای نقادی

داخلی و خاردی شرکت ازطریق توزیع وده نقاد طباق

آزاد در دسترس مدیران تیدیل میکند ]24و.[91

نظر مدیران کمد میکند و شرکتها را وادار میکناد

رقابت بازار م صول ،یکی از سازوکارهای خاردی

باا باازار سارمایه در تیامال متقابال باشاند ] .[23روزف

حاکمیت شرکتی در نظارت بر مدیریت و کاهش

[ ]14و ایسااتربروم [ ]25بیااان کردنااد سیاساات تقساایم

هزینههای نمایندگی در نظر گرفته میشود ].[22

سود میتواند هزینۀ نمایندگی را ازطریق ادبار مدیریت

ت لیل ساختاری بازار میتواند ابازاری بارای ت لیال

به تقارن بیشتر با بازار سهام کاهش دهد ،زیرا هنگاامی-

ریسد شرکت یا سهام باشد .در واقع شرکتهای فیال

که سهام ددید منتشر میشاود ،باازار ساهام بار مادیران

در بااورس اوراق بهااادار ،بااا دو نااو بااازار در ارتباااط

نظارت میکند ] .[41نظارت دقیق بازارهای سرمایه بر

هستند .این بازارها عبارتاند از :باازار م صاول و باازار

شرکت ،باه کامکاردن رفتاار فرصاتطلباناۀ مادیران و

مالی .شرکتها در فیالیات ت ااری خاود در باازارهاای

درنهایت ،هزینۀ نمایندگی کمد میکند؛ بنابراین سود

م صول ،دریانهای نقدی و عایداتی دارناد کاه هماین

تقسیمی به کاهش نابرابری اطاعاتی و تضاد نمایندگی

سودهای ریسددار در باازارهاای ماالی قیماتگاذاری

بین مدیران و سارمایهگاذاران کماد مایکناد و اگار

میشود .در این راستا هر عااملی کاه بار عملکارد ماالی

سیستم حاکمیت شرکتی خوب عمال کناد ،مشاکات

شرکتها تأثیرگذار باشد ،در بازار سارمایه ریساد آن

اطاعاتی و نظارتی کمتری ودود خواهد داشات ].[19

عامل قیمتگذاری میشاود؛ پاس بار ارزش شارکت و

دنسن و مدلین

با شرح هزینۀ نمایندگی که به علت

بازده سهام نیز تأثیرگذار است ].[7

نابرابری اطاعاات میاان مادیریت وساهامداران ای ااد

رقااابتیبااودن بااازار م صااول باادین مینااا اساات کااه

میشود ،یکای از ساازوکارهای کااهش ایان هزیناه را

شارکتهااای مختلا

در تولیاد و فااروش کاااال رقاباات

کااهش دریاان نقاد آزاد در دساترس مادیران عناوان

تنگاااتنگی دارنااد و کاالهااای آنهااا نساابت بااه دیگااری

کردند کاه از طریاق پرداخات ساود تقسایمی حاصال

برتری چندانی ندارناد؛ چراکاه اگار هیار از ایان باشاد،

میشود ] .[96سیاست تقسیم سود ،تضاد نمایندگی را با

بازار به سمت ان صار یا ان صار چند دانبه تمایال پیادا

کاهش دریان نقدی آزاد در دساترس مادیران کااهش

میکند ] .[9درراب هباا تاأثیر رقابات باازار م صاول بار

میدهاد؛ زیارا مادیران حتمااً باه نفاع ساهامداران عمال

هزین اۀ نمایناادگی ،دیاادگاههااای متفاااوتی ودااود دارد.

نمیکنند .اگر مدیران ،مقدار ساود تقسایمی را افازایش

دنسن ( )4367بیان میکند رقابت نمایتواناد بار هزیناۀ

دهند ،مقدار دریان نقد آزاد کاهش ماییاباد؛ بناابراین،

نمایندگی تأثیرگاذار باشاد ][95؛ اماا مناابع وساییی در

مشااکل دریااان نقااد آزاد ،کاااهش مااییابااد .همچنااین

حوزۀ مالی رهنمودهاای نظاری را در ایان زمیناه فاراهم

پرداخت سود سهام ،به کنترل مشکل نمایندگی کماد

کردهاند که چگونه رقابت در بازار میتواند باه کااهش

میکند .انگیزۀ مدیران برای مصرف منافع خصوصی با
1. NPV
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مشکات نمایندگی یا گاهی اوقات به تشدید مشکات

سیاساتهاای ساود ساهام و بادهی را باهعناوان یاد

نمایناادگی من اار شااود ] .[94ماادلهااای نظااری ابعااان

ساازوکار حاکمیات شارکت بارای کااهش تیاارض

میکنند رقابات در باازار م صاول ،نیاروی قدرتمنادی

نمایندگی بین سهامداران اقلیت و اکثریت بررسی کرد.

برای فایق آمدی بر مسایل نمایندگی باین ساهامداران و

نتایج نشان میدهد سیاست تقسیم سود میتواند بهعنوان

مدیران است .رقابت بازار م صول ،مدیریت را به بهبود

ساازوکار حاکمیات شارکتی بارای کااهش تیاارض

عملکرد مالی و گرفتن بهتارین تصامیم درماورد آیناده

نماینادگی میاان ساهامداران اکثریات و اقلیات هام در

م بور میکند ،چرا که شکسات در ایان اماور ،نتاای ی

سااختار مالکیات باا تمرکاز زیااد و هام تمرکاز پاایین

چون ورشکستگی و از دست دادن ش ل را برای مدیران

استفاده شود ،ولای سیاسات بادهی نتی اۀ عکاس داده

در بر دارد .آلن و گاله ]41[ 4مدلی را فرموله کردند که

است ] .[41مدنایت و ویر ( )2663تأثیر سازوکارهای

در آن نشان داده شاد رقابات در باازار م صاول ،نقاش

نظام راهبری شرکت و ساختار مالکیت بار هزیناههاای

ادهااام را بااازی ماایکنااد و بااازار را بااه خااار کااردن

نمایندگی را بررسای کردناد .نتاایج نشاان داد افازایش

وادار میکنند .رقابت به

مالکیت مدیران باعث کاهش هزینههای نمایندگی می-

آشکار شدن بهترین تیمهای مدیریتی کمد مایکناد و

شود .تأثیر نسبت بادهی ،نسابت باه روش انادازهگیاری

مدیریت را به نظم در مایآورد .آنهاا فارض مایکنناد

هزینههاای نماینادگی حسااس اسات؛ باا انادازهگیاری

شرکتهای موفق ،توانایی کنترل سهم بزرگای از باازار

هزینههای نمایندگی بهصورت نسبت گردش داراییهاا

م صول را دارند و این مسئله رقابات را بارای شارکت-

بین نسبت بدهی و هزینههای نمایندگی ارتباط میناادار

های زیانده مشکل میکند .اگر مدیریت بهطاور کوشاا

و منفی وداود دارد ولای در صاورت اساتفاده از تیامال

کار نکند ،این شرکتها سهم بازار را از دست میدهناد

بین دریانهای نقدی آزاد و فرصتهای رشد باهعناوان

و مدیران عاقبت امنیت ش لی نخواهند داشات؛ بناابراین

هزینههای نمایندگی ،راب ۀ میناداری ودود ندارد ].[93

ترس از ورشکستگی مدیران را م بور میکند بیشاترین

بگاز و بیتگنیاز ( )2666باا اساتفاده از ت زیاه و ت لیال

تاش خود را برای شرکت به کار گیرند ].[29

نظاری و ت ربای نشاان دادناد رقابات بار تااشهاای

شرکتهایی با مدیریت ضیی

مدیریت ،فشاری مستقیم دارد .نتایج ،گواه راب ۀ منفای

پیشینۀ پژوهش
آن

و همکاران ( )2666به بررسی راب ۀ هزینههای

نمایندگی و ساختار مالکیت پرداختناد .نتاایج نشاان داد
هزینههای نمایندگی ،راب ۀ میکوسی با نسابت مالکیات
ماادیران دارد و در صااورت اسااتفاده از نساابت گااردش
داراییها بین هزینۀ نمایندگی و تیداد سهامداران عمده،
راب ۀ مستقیم و بین نسبت بدهی و هزینههای نماینادگی
راب اااۀ مینااااداری وداااود دارد] .[47آلاااوی ()2663

و مینیدار بین میزان هزینههای نمایندگی و رقابتیبودن
بازار بود ] .[45لونتیس و همکاران ( )2644به این نتی ه
دساات یافتنااد کااه بااین رقاباات بااازار م صااول و هزین اۀ
حسابرسی که مییاری از هزینۀ نماینادگی اسات ،راب اۀ
میکااوس ودااود دارد ] .[95چاان و همکاااران ()2641
ارتباط بین کنترل حاکمیات و عملکارد را بررسای قارار
کردند و به ایان نتی اه دسات یافتناد کاه هرگااه سا د
باالیی از کنترل ودود داشته باشد ،درحالیکه رقابت یاا
حاکمیاات داخلاای ضاایی

1. Allen & Gale

باشااد ،کنتاارل مالکیاات باار

 / 77مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال چهارم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )41پاییز 4931

عملکرد شرکت تأثیر منفی دارد؛ اما هنگامیکاه رقابات
و مالکیاات داخلاای ق اوی باشااد ،ایاان اثاار منفاای از بااین
میرود؛ عاوه بر این رقابت خاردی نسبت به حاکمیت

فرضیههای پژوهش
فرضیۀ :4مالکیت نهاادی بار هزیناۀ نماینادگی تاأثیر
دارد.

داخلی ،در کاهش اثر منفی کنترل مالکیت بار عملکارد

فرضیۀ :2نسبت بدهی بر هزینۀ نمایندگی تأثیر دارد.

شاارکت تااأثیر بیشااتری دارد ] .[22چااو و وو ()2641

فرضیۀ :9سیاست تقسایم ساود بار هزیناۀ نماینادگی

نقااش حسابرساای را در تضاااد نمایناادگی و حاکمیاات
شرکتی بررسای کردناد .نتاایج نشاان داد شااخصهاای
داخلاای و خاااردی حاکمیاات شاارکتی فق ا ماایتواننااد

تأثیر دارد.
فرضیۀ :1رقابت بازار م صول بار هزیناۀ نماینادگی
تأثیر دارد.

تصمیمات انتخابی حسابرس را در گروه هاای متوسا و
کم هزینۀ نمایندگی توضید دهند؛ همچنین ممکن اسات

روش پژوهش

هنگااامی کااه هزینااۀ نمایناادگی در حااد متوسا باشااد،

پژوهش حاضر ،پژوهشی کاربردی است که از نظار

راب های متممی باین ساازوکارهای حاکمیات داخلای و

ماهیاات و روش از نااو توصاایفی و همبسااتگی اساات.

خاردی (مانند حسابرسان) ودود داشته باشد ].[21

اطاعات مورد نیاز برای نگارش پژوهش ازطریاق چناد

نوروش و همکاران (،)4955باه بررسای راب اۀ باین

روش مختل

گردآوری شده اسات .اطاعاات مرباوط

ساازوکارهای نظاام راهباری شارکت و هزیناههاای

به ادبیات و پیشینۀ پژوهش از کتب و مقاالت مارتب باا

نمایندگی پرداختند .یافتهها نشاندهنادۀ راب اۀ منفای و

موضو پاژوهش و اطاعاات آمااری ماورد نیااز بارای

هیئتمدیره و

آزمااون فرضاایههااا بااا اسااتفاده از صااورتهااای مااالی

درصد مالکیات سارمایهگاذاران نهاادی باا هزیناههاای

حسابرسایشادۀ شارکتهاای تولیادی پذیرفتاهشاده در

نمایندگی است .از طرفی نتایج با فرض وداود ارتبااط

بورس اوراق بهاادار کاه از ساایت باورس اوراق بهاادار

بین نسبت بدهی شرکتها با هزینۀ نمایندگی م ابقات

تهران در دسترس است و همچنین نارمافازارهاای تادبیر

ندارد ] .[42ولیپور و خرم ( )4934تأثیر ساازوکارهای

پرداز و رهآورد نوین دمعآوری شده اسات .اطاعاات

میناداری بین درصد اعضای هیر موظ

نظااام راهبااری شاارکت را در کاااهش هزیناۀ نمایناادگی

مالی گردآوریشده برای آمادهسازی و م اسبۀ مت یار-

بررسی کردند .نتایج بهدست آمده ،نشان میدهاد باین

های پژوهش در نرمافزار صف ه گستردۀ اکسل ثبات و

درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی ،درصاد مالکیات

درنهایت برای آزمون فرضیههای پژوهش و ت لیلهاای

هیئاتمادیره،

مربوط ،از نرم افزار  Stataنسخۀ  44استفاده شده اسات؛

سهام مدیران ،درصد اعضای هیرموظ

نسبت بدهی کوتااهمادت باه کال بادهی و هزیناههاای

همچنین برای توصی

نمایندگی راب ۀ منفی و مینیداری ودود دارد .نتایج با

SPSSنسخۀ  26استفاده شده است.

فارض وداود ارتبااط باین نسابت بادهی شارکتهاا باا
هزینههای نمایندگی م ابقت ندارد ].[49

آماری مت یرها نیاز از نارمافازار

نمونۀ این پژوهش ،شرکتهای تولیدی پذیرفتهشده
در باورس اوراق بهاادار تهاران اسات کاه قبال از ساال
 4951پذیرفتاهشادهاناد و ساهام آنهاا از ابتادای ساال
 ،4951در بورس میامله شده است؛ همچناین باهمنظاور

تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینههای نمایندگی در شرکتهای پذیرفتهشده در 76 / ...

امکان مقایساه و بارای دلاوگیری از نااهمگونی ،ساال

شاارکتهااا اساات .باارای ساان ش هزین اۀ نمایناادگی ،از

مالی آنها منتهای باه  23اسافندماه باوده اسات کاه در

فرمول م اسباتی زیر استفاده شده است:
Agency Costit=FCFit *Qit

فاصلۀ سالهای  4951تا  4934ت ییر سال مالی ندادهاناد
و صورتهای مالی و یادداشاتهاای توضای ی هماراه
آنها در دسترس باوده اسات .از طرفای باه دلیال اینکاه
شرکتهایی که بورس اوراق بهاادار ،آنهاا را در یاد

بهمنظور م اسبۀ دریانهاای نقادی آزاد ،از الگاوی
لن و پولسن ( )4353استفاده میشود:
=FCFit

صنیت دستهبندی کرده است ،الزاماً فیالیتهای مشابهی
ندارند ،برای اندازهگیری رقابات در سااختار باازار باه -

در میادلۀ باال  FCFitنشاندهندۀ دریانهاای نقادی

دای صنیت ،از طبقاتی از صنیت استفاده مایشاود کاه

آزاد شااارکت iدر ساااال  INCit ،tنشااااندهنااادۀ ساااود

شاارکتهااای مودااود در آنهااا از ل اااظ فیالیاات و

عملیاتی قبل از کسر هزینۀ اساتهام شارکت iدر ساال

تولیدات ،همگنتر باشند .این طبقاهبنادی باا اساتفاده از

 TAXit ،tنشاندهندۀ مالیات بر درآمد شرکت iدر ساال

سایت مرکز پردازش اطاعات ماالی ایاران ان اام شاده

 IEXPit ،tنشاندهندۀ هزینۀ بهرۀ مالی شرکت iدر ساال

است .پس از حذف شرکتهای فاقد شرای بکرشاده،

 DIVit ،tنشاااندهناادۀ سااود پرداختاای بااه سااهامداران

هر طبقه از صنیت باید حداقل شامل سه شارکت باشاد.

شرکت iدر ساال  ASSETit ،tنشااندهنادۀ دماع مبلاغ

بااا اعمااال شاارای مااذکور ،تیااداد اعضااای نمون اۀ ایاان

دفتری داراییهای شرکت iدر سال  tاست.

پژوهش شامل  51شرکت تولیدی در طی سالهای -34
 57است.

بهمنظور م اسابۀ فرصات رشاد از مییاار کیوتاوبین
اسااتفاده ماایشااود .تااوبین )4373( 4بااهمنظااور ارزیااابی
سااودآوری پااروژههااای ساارمایهگااذاری از نساابت زیاار

متغیرهای پژوهش

استفاده کرد ].[44

در این پژوهش ،مت یر وابسته ،هزینۀ نمایندگی است
که برای سن ش آن از شاخص تیامل بین فرصت رشاد
و دریان نقد آزاد اساتفاده شاده اسات .دنسان ()4357
بیان میکند هزینههای نمایندگی زمانی زیاد هساتند کاه
دریان نقدی آزاد زیاد با فرصتهای رشد کام ترکیاب
شود .نگهداری دریان وده نقد ،توانایی بازار سارمایه را
برای نظارت بر تصامیمات مادیریت کااهش مایدهاد؛
درنتی ااه دریااانهااای نقاادی آزاد زیاااد ،صاااحدید
مدیریتی بزروتار و هزیناههاای نماینادگی بیشاتری را
پیشنهاد میدهاد ] .[93بناابراین زیااد باودن مقادار ایان
شاخص تیاملی ،نشاندهندۀ هزیناۀ نماینادگی بیشاتر در

=Qit

در میادلااۀ باااال Qitنشاااندهناادۀ شاااخص کیوتااوبین
شرکت  iدر ساال VOCSILOYit ،tنشااندهنادۀ ارزش
باااازار ساااهام عاااادی شااارکت  iدر پایاااان ساااال ،t
EMVOPSILOYitنشاااندهناادۀ باارآورد ارزش سااهام
ممتاز شرکت  iدر پایان سال BVLTLILOYit ،tنشاان-
دهندۀ ارزش بادهیهاای بلندمادت شارکت  iدر پایاان
سال BVCLILOYit ،tنشاندهندۀ ارزش دفتری بدهی-
های داری شرکت  iدر پایان ساال BVTAILOYit ،t

1. Tobin
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نشاندهندۀ ارزش دفتری کل دارایایهاای شارکت  iدر

بدهی شرکت به ارزش دفتاری کال دارایایهاا م اسابه

پایان سال tاست.

میشود.

وضییت رشد شرکت بر اساس میانۀ صانیت سااالنۀ

در این پژوهش ،م ابق با پژوهش هناری ( )2646از

شارکت کاه بار اساااس مقادار کیوتاوبین م اسابه شااده

شاخص حاصل سود نقدی بهعناوان مییااری از سیاسات

است ،مشخص میشود .شارکتهاایی باا مقادار نسابت

تقسیم استفاده مایشاود؛ زیارا باه توزیاع ساود در کناار

کیوتوبین ساالنه بیشتر از میانۀ نسابت کیوتاوبین صانیت

قیمت سهام ،توداه مایکناد؛ از ایانرو ،امکاان مقایساۀ

در آن ساااال ،باااهعناااوان شااارکتهاااای رشاااد بااااال و

من قیتری از سیاست توزیع سود میان شارکتهاا را باا

شرکتهای باا مقادار کیوتاوبین سااالنه کمتار از میاناه،

در نظاار گاارفتن موقییاات بااازار و سااهام آنهااا فااراهم

بهعنوان شرکتهای با رشد کم طبقهبنادی مایشاوند و

میکند .انتظار میرود سود تقسیمی بیشتر (حاصل ساود

سپس مت یر ساختگی صفر برای شرکتهای با رشد بااال

نقدی بیشتر) هزینۀ نمایندگی شارکت را کااهش دهاد.

و مت یاار ساااختگی یااد باارای رشااد کاام کدگااذاری

حاصل سود تقسیمی از نسبت سود تقسیمی هر ساهم در

میشود ] .[99به این دلیل که شارکتهاایی کاه باورس

سال  tبر قیمت پایانی سهم در سال  tم اسابه مایشاود.

اوراق بهادار تهران ،آنها را در ید صنیت دساتهبنادی

در این پژوهش بهمنظور اندازهگیری مت یر رقابات باازار

کرده است  ،الزاماً از نظر فیالیت همگن نیستند ،در ایان

م صول از شاخص لرنر تیدیلشده ،استفاده شده است.

پژوهش ،زیرصنیتها بهدلیال همگانتار باودن فیالیات

بدین منظور ابتدا شاخص لرنر بارای تماامی شارکتهاا

شاارکتهااا ،بااه دااای صاانیتهااا مااام ساان ش

م ابق با فرمول زیر م اسبه شده است:

قرارگرفتهاند؛ بنابراین طبقهبندی شرکتها براساس میانۀ

= LI

نسبت کیوتوبین در زیرصنیتها ان ام شده است.
در این پژوهش ،مالکیات نهاادی م ماو ساهام در

در این میادله  SALEitنشاندهندۀ فروش شارکت i

هاا ،شارکتهااای

در سال  COGSit ،tنشاندهندۀ بهای تماامشادۀ کااالی

سرمایهگذاری ،صندوقهای بازنشساتگی ،شارکتهاای

فااروش رفتاۀ شاارکت  iدر سااال SG&A ،tنشاااندهناادۀ

تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری ،ساازمانهاا

هزینههای عمومی ،اداری و فروش شارکت  iدر ساال t

ونهادهای دولتای و شارکتهاای دولتای بار کال ساهام

اساات .ایاان شاااخص بااهصااورت مسااتقیم ،نشاااندهناادۀ

منتشرشدۀ شرکت ] [12در نظر گرفته شده است.

ویژگی قدرت بازار ،یینی توانایی شرکت بارای منظاور

اختیاار بانادهاا و بیماههاا ،هلادین

یکاای از مییارهااای مهاام در اناادازهگیااری ساااختار

کردن قیمتی بیشتر از هزینۀ نهایی اسات ،بناابراین مییاار

سرمایه ،نسابت بادهی اسات .نسابت بادهی باهصاورت

میکوسی از رقابت بازار م صول است .اگرچه شااخص

نساابت ارزش دفتااری باادهیهااا بااه ارزش دفتااری کاال

لرنر برای تییین قدرت باازار م صاول شارکت اساتفاده

شده است .این مییار ،سهم بدهیهاا را

شده است ،اما این مییار ،عوامال مخاتص شارکت نظیار

در کل داراییهای ید شرکت اندازه میگیرد و بهطور

تأثیر قدرت قیمتگاذاری باازار م صاول را از عوامال

گسترده در م الیات سااختار سارمایه اساتفاده مایشاود

س د تفکید نمیکند .از اینرو ،از نسخۀ تیادیل شادۀ

داراییها تیری

] .[97ساختار سرمایه در این پژوهش نیاز از نسابت کال

تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینههای نمایندگی در شرکتهای پذیرفتهشده در 73 / ...

شاخص لرنر استفاده شده است .ن وۀ م اسابۀ شااخص

هستند .دیدگاههای متفاوتی برای تییاین انادازۀ شارکت

لرنر تیدیل شده به شرح زیر است:

ودود دارد .در این پژوهش ،انادازۀ شارکت بار اسااس
کل فروش خالص م اسبه شدهاند.

∑

(فروش کل)  = logاندازۀ شرکت =Sizeit

در ایاان میادلااه  LIIAنشاااندهناادۀ شاااخص لرناار

یافتههای پژوهش

تیدیلشده بر مبنای صنیت LIi ،نشاندهندۀ شاخص لرنار

باارای ارا ااۀ یااد نمااای کلاای از خصوصاایات مهاام

شرکت  ωi ،iنشاندهندۀ نسبت فروش شرکت  iبه کال

مت یرهای م اسابه شاده باا اساتفاده از نارمافازار آمااری

فروش صنیت و  Nتیداد شرکت در هر صنیت است ]

 SPSS20در داادول شاامارۀ  4برخاای از مفاااهیم آمااار

. [93

توصیفی این مت یرها ،شامل تیداد مشااهدات ،میاانگین،

اندازۀ شرکت ،مت یر کنترلای ایان پاژوهش در نظار

ان راف مییار ،حداقل و حاداکثر چاولگی و کشایدگی

گرفته شده است .انادازۀ شارکت ازطریاق تییاین میازان

مشاهدات ارا ه شده است .مهمتارین شااخص مرکازی،

فیالیت شرکت مشخص میشود و عموماً شارکتهاا از

میانگین است که نشاندهندۀ نق اۀ تیاادل و مرکاز ثقال

ل اااظ اناادازه بااه سااه دسااته شاارکتهااای باازرو،

توزیااع و شاااخص مناساابی باارای نشااان دادن مرکزیاات

شرکتهای متوس و شرکتهای کوچد تقسیم مای-

دادههااا اساات .ان ااراف مییااار ،چااولگی و کشاایدگی

شوند .دوکاس و همکاران [ ]27نشان دادند شرکتهای

بهعناوان پارامترهاای پراکنادگی ،مییااری بارای تییاین

باازروتاار باتودااهبااه پیچیااده بااودن آنهااا و مشااکات

میزان ان راف دادهها نسبت به مرکز ثقل خود است .در

بیشتری که مالکان آنهاا در باهدساتآوردن اطاعاات

ددول ،4تمام مت یرهای پژوهش این مفاهیم آماری بیان

شرکت دارند ،احتماال دارای هزیناۀ نماینادگی بیشاتری

شدهاند.

جدول ( )1نتایج آمار توصیفی
ان راف

آماره

سال/شر

مت یر

کت

مالکیت نهادی

146

6/33

کیو توبین

146

4/1591

6/6231

دریان نقدی آزاد

146

6/5342

-6/9761

6/6765

نسبت بدهی

146

4/3459

6/6231

6/7464

6/2295

شاخص لرنرتیدیل شده

146

6/5412

-4/9661

-6/6112

6/2495

1/354

حاصل سود تقسیمی

146

6/5733

6/6666

6/4236

6/4411

6/124

4/312

سایز

146

45/7694

46/6942

49/777

4/1113

4/426

6/514

حداکثر

حداقل

میانگین

6/6666

6/9556

6/9924

6/7612

6/2414

6/194

6/4635

46/616

4/272

2/62

6/169
-4/611

مییار

کشیدگی

چولگی

-4/239

6/167
6/669
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در این پژوهش بهمنظور آزمون فرضیههای پاژوهش

در سال  Sizeit ،tنشاندهندۀ اندازۀ شرکت  iدر سال ،t

از مدل توبیت استفاده شده است .مت یار وابساته در ایان

Qtobinit*FCFitنشاااااااندهناااااادۀ تیاماااااال بااااااین

پژوهش ،هزینۀ نماینادگی اسات کاه ازطریاق شااخص

کیوتوبین(فرصااتهااای رشااد) و دریااان نقاادی آزاد

تیامل بین فرصات رشاد و دریاان نقادی آزاد عملیااتی

شرکت  iدرسال tاست .پیش از برآورد مدلهای ماورد

شده است .برای سان ش مت یار فرصات رشاد از مییاار

استفاده در پژوهش ،الزم اسات ماناایی تماام مت یرهاای

کیوتوبین استفاده میشود که باتودهبه میانۀ زیرصانیت،

مورد استفاده در تخماین ،آزماوده شاود؛ زیارا ناماناایی

به طاور م اازی اعاداد صافر و یاد را قباول مایکناد؛

مت یرها چه درمورد دادههای سری زمانی و چه درماورد

ازآنرو کاه تیاداد زیاادی از مشااهدات ،صافر هسااتند؛

دادهای تابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون کابب می

بنااابراین نماایتااوان از روش حااداقل مربیااات میمااولی

شود .در ایان پاژوهش باهمنظاور بررسای آزماون ریشاۀ

( )OLSبرای تخمین مدل استفاده کارد ،زیارا تخماین-

واحد مشترم از آزمون لاوین ،لاین و چاو و باهمنظاور

های تورش داری از  βبهدست مایآیاد؛ بناابراین بارای

بررسی آزمون ریشاۀ واحاد مق یای از آزماون فیلیاپس

تخمااین ایاان ماادل ،همچااون پااژوهش هنااری ( )2646و

پرون استفاده شده است .برای تمامی مت یرهاا بار اسااس

مدنایت و ویار ( )2663از رگرسایون توبیات اساتفاده

دو روش مورد استفاده باتوداهباه مقادار آماارۀ  LLCو

شده است .این روش رگرسیون برای دادههاایی باهکاار

 ،PPو س د احتمال بهدست آمده است ،به این دلیل که

میرود که دارای بخش گسسته و پیوستهاند .بهدلیل کم

میاااازان  probم اساااابه شااااده کمتااااراز 6/61اساااات

بااودن فراواناای مقااادیر منفاای ایاان مت یاار ،توزیااع دارای

( ،(prob= 6/666فرضاایۀ صاافر مبناای باار ودااود ریشاۀ

چولگی است و نمیتوان برای ت لیل آن از روش OLS

واحد رد شد و بر این اساس مت یرهای مورد اساتفاده در

استفاده کرد ،زیرا برآورد آن دارای اریب خواهد بود و

این پژوهش مانا هستند .ابتدا بهمنظور انتخاب باین روش

استفاده از آن میتواند به توصیههاای نادرساتی درماورد

دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی باید از آزمون Fلیمر

مت یااار وابساااته من ااار شاااود .بناااابراین برآوردهاااای

استفاده شود .باتودهبه نتایج بهدستآمده ،به ایان علات

بهدستآمده از مدل توبیت از ثبات بیشتر و اریب کمتار

کااه میاازان probم اساابهشااده کمتاار از  6/61اساات

در مقایسه باا روش  OLSدارد (زیارا پایشبینای مقاادیر

( ،(prob= 6/666بنابراین فرض صفر این آزماون مبنای

زیر صافر و اریاب داانبی را نادارد) رگرسایون توبیات

بر پولین

بودن مدل ،رد و پانل بودن مادل تأییاد مای-

برای آزمون فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:

شود .باتودهبه اینکه مدل توبیت فقا باه روش اثرهاای

Qtobinit* FCFit = y0 + y1 Instow it + y2 Liat it
+y3 Lev it+ y4 Divyieyldit + y5 Sizeit+ εit .

تصادفی قابل بارآورد اسات ،باه آزماون هاسامن بارای

در میادلاۀ بااال Instow itنشااندهنادۀ درصاد ساهام
مالکان نهادی شارکت  iدر ساال  Liat it ،tنشااندهنادۀ
شااخص لرنار تیادیل شادۀ شارکت  iدر ساال Lev ،t

itنشاااندهنااادۀ نسااابت بااادهی شااارکت  iدر ساااال ،t
 Divyieylditنشاندهندۀ حاصل سود تقسیمی شارکت i

تییین ناو دادههاای تاابلویی نیااز نادارد؛ بناابراین ناو
دادهها از نو پانال باا فارض آثاار تصاادفی اسات ].[1
نتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از نرمافزار اساتاتا
در ددول  2ارا ه شده است .پیش از آزمون فرضیههاا و
بررسی مدل الزم است نکویی مدل برازش شده ارزیابی
شود.

تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینههای نمایندگی در شرکتهای پذیرفتهشده در 64 / ...

جدول ( )2نتایج تخمین مدل به روش رگرسیون توبیت با استفاده از روش دادههای تابلویی توبیت با آثار
تصادفی
مت

Qtobinit* FCFit = y0 + y1 Instow it + y2 Liat it +y3 Lev it+ y4 Divyieyldit + y5 Sizeit+ εit
ان راف استاندارد( )Std.E.rrآمارۀ آزمون()Z
ضریب()Coef
یر

س د میناداری

مالکیت نهادی

-6/6626

6/6722

-6/69

6/361

شاخص لرنر تیدیل شده

-6/2624

6/6376

-2/59

*6/661

نسبت بدهی

6/2565

6/6357

2/32

6/661

حاصل سود تقسیمی

-6/6141

6/4527

-6/29

6/526

سایز

6/6713

6/6496

1/37

*6/666

Cons

-6/2912

6/4751

-4/93

6/471

R-sq= 6/91

Chi2= 11/69

*

Prob= 6/666

باتوده به نتاایج مانیکسشاده در دادول 2باه دلیال

شرکتها بیشتر باشد ،هزینههای نمایندگی افزایش می-

صفربودن احتمال آزمون والد ،مایتاوان باه مینایداری

یاباد .ایان نتی اه م اابق باا پاژوهش ماد نایات و ویاار

کلی رگرسیون پی برد .در مادل رگرسایون توبیاتR2 ،

( )2663اساات .آنهااا بااه ایاان نتی ااه دساات یافتنااد کااه

پایااایی و اعتبااار الزم را ناادارد و بااه دااای آن از آمااارۀ

مالکیت نهادی بر هزینۀ نماینادگی تاأثیر فزایناده داشاته

لگاریتم درستنمایی 4برای مییار نکویی برازش استفاده

است و نتوانسته است مشکات نمایندگی را تقلیل دهد؛

میشود کاه باتوداه باه مقادار آن کاه برابار باا 21/163

در حالیکه نوروش و همکاران ( ،)4955باه ایان نتی اه

است ،مناسببودن مدل تأیید میشود؛ بنابراین باتودهباه

دست یافتند که افزایش درصد مالکیت سارمایهگاذاران

مینیداربودن مدل رگرسیونی نتی ۀ آزمون فرضیهها باه

نهادی ،هزینههای نمایندگی را کاهش میدهد.
فرضیۀ دوم پژوهش این است کاه نسابت بادهی بار

شرح زیر بیان میشود:
فرضیۀ اول پژوهش این است که مالکیت نهاادی بار

هزینااه نمایناادگی (تیاماال فرصااتهااای رشااد و دریااان

هزینۀ نمایندگی (تیامل بین فرصت رشد و دریان نقدی

نقاادی آزاد) تااأثیر میناااداری دارد .باتودااهبااه نتااایج

آزاد) تأثیر میناداری دارد .نتایج بهدستآمده از دادول

بهدست آمده در ددول شمارۀ  ،2در سا د اطمیناان 31

شمارۀ  2درمورد آزمون ایان فرضایه نشاان مایدهاد در

درصد باتودهبه احتمال بارآورد شادۀ نسابت بادهی بار

سا د اطمینااان  31درصااد ،ساارمایهگااذاران نهااادی باار

هزینۀ نمایندگی تأثیر دارد که این تأثیر بهصورت منفای

تیامل فرصتهای رشد و دریان نقدی آزاد ،باتوداه باه

است؛ بناابراین هرچاه میازان بادهی در سااختار سارمایۀ

احتمااال برآوردشااده ( )6/641>6/61تااأثیر میناااداری

شرکتها بیشتر باشد ،تیامل فرصتهای رشد و دریاان

دارد .باتودهبه اینکه مقدار آماارۀ برآوردشاده ،برابار باا

نقدی آزاد (هزینۀ نمایندگی دریان نقدی آزاد) کاهش

 2/11است ،این تأثیرگذاری باهصاورت مساتقیم اسات.

مییابد .درنتی ه ،نسبت بدهی ،تأثیری کاهنده بار هزیناۀ

درنتی ه هرچه میزان مالکیت سرمایهگاذاران نهاادی در

نمایندگی دریان نقدی آزاد دارد .نتی ۀ حاصل با نتاایج
حاصاال از پااژوهش دوکاااس و همکاااران ( )2661و

1. Log likelihood

 / 62مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال چهارم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )41پاییز 4931

مدنایت و ویر ( )2663و نوروش و همکاران ()4955

فرصتهای رشد و دریان نقدی آزاد ،شاخصی مساتقیم

م ایر است .آنها در پژوهش خود به این نتی ه رسایدند

از هزیناۀ نمایناادگی اساات؛ بنااابراین هرچااه میاازان لرناار

که در صورت استفاده از تیامل فرصات رشاد و دریاان

تیدیلشده ،کمتر (رقابت بیشتر) باشد ،تیامال فرصات-

نقدی آزاد ،بین نسبت بدهی و هزینۀ نماینادگی ،راب اۀ

های رشد و دریان نقدی آزاد ،کمتر (هزیناۀ نماینادگی

میناداری ودود ندارد.

کمتاار) اساات ()Z =9763؛ بنااابراین رقاباات در باااازار

فرضیۀ ساوم پاژوهش ایان اسات کاه حاصال ساود

م صول ،تاأثیری کاهناده بار هزیناۀ نماینادگی دریاان

تقسیمی بر هزینۀ نمایندگی (تیامل باین فرصات رشاد و

نقدی آزاد دارد .این نتی اه همساو باا یافتاههاای بگاز و

دریاااان نقااادی آزاد) ،تاااأثیر مینااااداری دارد .نتاااایج

بیتگنیااز ( ،)2666لااونتیس و همکاااران ( ،)2644چااو و

بهدستآمده از دادول شامارۀ  2درماورد آزماون ایان

همکاران ( )2644و چن و همکااران ( )2641اسات .در

فرضاایه نشااان ماایدهااد در س ا د اطمینااان  31درصااد،

ت لیل مت یرکنترلی اندازۀ شرکت در س د اطمیناان 31

حاصل سود تقسیمی بهعنوان مییاری از سیاسات تقسایم

درصد ،انادازۀ شارکت بار تیامال فرصاتهاای رشاد و

سود ،بر تیامل فرصتهاای رشاد و دریاان نقادی آزاد

دریااان نقاادی آزاد ت اأثیر ناادارد ،زیاارا مقاادار احتمااال

تأثیر نادارد؛ زیارا احتماال برآوردشاده برابار باا 6/223

برآوردشاده براباار بااا  6/346بااوده و باازروتاار از 6/61

اساات؛ بنااابراین فرضاایۀ مااذکور رد ماایشااود .درنتی ااه

اسات ،درنتی اه ایان فرضاایه رد مایشاود .در حاالیکااه

سیاساات تقساایم سااود باار هزین اۀ نمایناادگی تأثیرگااذار

دوکاس و همکاران ( )2661نشاان دادناد شارکتهاای

نیست .نتایج این پژوهش م ایر با نظار دنسان ( )4357و

بزروتر باتودهبه پیچیده بودن آنها ،هزیناۀ نماینادگی

آلاوی ( )2663اسات .باه اعتقااد آنهاا تقسایم ساود باا

بیشتری دارند.

کاهش دریان نقد آزاد در دسترس مدیران ،باه کااهش
هزینۀ نمایندگی من ر میشود .همچناین هناری ()2646
به این نتی ه رساید کاه سیاسات تقسایم ساود بار هزیناۀ
نمایندگی تأثیر دارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
به این دلیل که در پژوهشهای داخلای ان اام شاده
درزمینۀ حاکمیات شارکتی باه ساازوکارهای نظاارتی و

فرضیۀ چهارم پژوهش این اسات کاه شااخص لرنار

کنترلی بیرونی کمتر توده شده است ،در ایان پاژوهش

تیدیلشده بر هزینۀ نمایندگی (تیامل بین فرصات رشاد

بهطور همزماان ،تاأثیر مالکاان نهاادی ،سیاسات تقسایم

و دریااان نقاادی آزاد) تااأثیر میناااداری دارد .در ایاان

سود ،ساختار سرمایه و رقابت باازار م صاول باهعناوان

پااژوهش باارای ساان ش رقاباات در بااازار م صااول از

سااازوکارهای کنترلاای بیروناای حاکمیاات شاارکتی باار

شاخص لرنر تیدیلشده کاه مییاار میکوسای از رقابات

هزینااههااای نمایناادگی بررساای شاادکه در ادامااه نتااایج

است ،استفاده شده است .نتایج منیکسشاده در دادول

آزمون فرضیهها به تفصیل بیان شده است .نتی ۀ آزماون

شمارۀ  2درمورد آزمون ایان فرضایه نشاان مایدهاد در

فرضیۀ  4نشان داد مالکان نهادی بر تیامال فرصاتهاای

س د اطمینان  31درصد ،رقابات در باازار م صاول بار

رشد و دریان نقدی آزاد ،تأثیر مثبت و میناداری دارند.

هزینۀ نماینادگی تاأثیر دارد ،زیارا احتماال برآوردشاده

درنتی ه هرچه میزان مالکیت سرمایهگاذاران نهاادی در

برابر باا  6/666>6/61اسات .ازآنرو کاه مییاار تیامال

شرکتها بیشتر باشد ،هزینههای نمایندگی افزایش می-

تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینههای نمایندگی در شرکتهای پذیرفتهشده در 69 / ...

یابد کاه ایان نتی اه باا فرضایۀ تباانی مالکاان نهاادی باا

بورس پیشنهاد میشاود در بررسایهاای خاود در زمیناۀ

ماادیران من بااق اساات؛ بنااابراین بااه ماادیران شاارکتهااا

مسا ل نمایندگی ،شرکتها را در صنیت مربوط و با در

پیشنهاد میشود تأثیر مالکان نهادی را بار اماور شارکت

نظر گرفتن وضییت رقابتی آنهاا بررسای کننادتا اینکاه

در نظر بگیرند و به منافع آنها توده کنند .نتی ۀ آزمون

نتایج واقییتری بهدست آید .همچنین باه شارکتهاایی

فرضیۀ  2نشان داد نسبت بادهی بار تیامال فرصاتهاای

کااه در صاانایع کمتاار رقااابتی فیالیاات ماایکننااد ،تودااه

رشد و دریان نقدی آزاد ،تأثیر منفی و مینااداری دارد،

بیشتری داشته باشاند و قاوانین نظاارتی بیشاتری را بارای

بنابراین هرچه میزان بدهی در ساختار سرمایۀ شرکتهاا

شرکتهای مزبور در نظر بگیرند .به ساایر پژوهشاگران

بیشتر باشد ،تیامل فرصتهای رشد و دریان نقدی آزاد

پیشاانهاد ماایشااود ،تااأثیر عواماال داخلاای و خاااردی

کمتر(هزینااۀ نمایناادگی دریااان نقاادی آزاد) کاااهش

حاکمیت شرکتی را بار هزیناههاای نماینادگی بررسای

مییابد .درنتی ه نسبت بدهی ،تأثیری کاهناده بار هزیناۀ

کننااد و ت اأثیر هاار یااد از عواماال را باار اساااس می ازان

نمایندگی دریان نقدی آزاد دارد .بنابراین نقش نظارتی

اثرگذاری در کاهش هزینۀ نمایندگی رتباهبنادی کنناد.

بستانکاران بر مسایل نمایندگی شرکتها تایید میشاود.

همچناین پیشاانهاد مایشااود تاأثیر انااوا مختلا

باادهی

درنتی ااه بااه ماادیران شاارکتهااا پیشاانهاد ماایشااود در

(کوتاهمدت و بلندمدت) در ساختار سرمایه را بر هزینه-

تصمیمگیریهای خود در زمینۀ تأمین مالی به این مسئله

های نماینادگی بررسای کنناد و از ساایر شااخصهاای

تودااه داشااته باشااند و س ا وح مناساابی از باادهی را در

سن ش رقابت بهمنظور بررسی تأثیر رقابت بر هزینههای

ساختار سرمایه خود اتخاب کنناد تاا مناافع هرچاه بیشاتر

نمایندگی استفاده کنند .درنهایت به علت نبود اطاعات

کلیّۀ صاحبان منافع تأمین شود.

الزم برای تمامی شارکتهاای حاضار در باورس اوراق

نتی ااۀ آزمااون فرضاایۀ  9نشااان داد حاصاال سااود

بهااادار تهااران ،بساایاری از شاارکتهااا در ایاان پااژوهش

تقسیمی که مییااری از سیاسات تقسایم ساود اسات ،بار

حااذف شاادند .بااه همااین دلیاال پااژوهش حاضاار بااا 51

تیامل فرصتهای رشد و دریان نقدی آزاد تأثیر ندارد؛

شاارکت تولیاادی پذیرفتااهشااده در بااورس اوراق بهااادار

بنابراین فرضیۀ فوق رد شده است.

تهران ان ام شده است .شرکتهای نمونۀ ایان پاژوهش

نتی اۀ آزمااون فرضاایۀ  1نشااان داد رقاباات در بااازار

دربرگیرندۀ همۀ طبقات صنایع مودود در باورس اوراق

م صول بر هزینۀ نمایندگی تأثیر دارد .به این دلیل کاه

بهااادار تهااران نیساات؛ بنااابراین بااه هنگااام تیماایم نتااایج

مییاار تیاماال فرصااتهاای رشااد و دریااان نقاادی آزاد،

حاصل از این پژوهش به سایر شرکتها و صانایع ،ایان

شاخصاای مسااتقیم از هزین اۀ نمایناادگی اساات ،بنااابراین

مسئله باید مدّ نظر قرار گیرد .شرکتهاایی کاه باورس

هرچه میزان لرنر تیدیلشده ،کمتر(رقابات بیشاتر) باشاد،

اوراق بهادار تهران ،آنها را در ید صنیت ،دستهبنادی

تیاماال فرصااتهااای رشااد و دریااان نقاادی آزاد کمتاار

کرده است ،لزوماً فیالیت همگن ندارند؛ به هماین دلیال

(هزینۀ نمایندگی کمتر) است بنابراین فرضیۀ فوق تأییاد

در این پژوهش برای سن ش مت یر رقابت بازار م صول

میشود و ثابات مایکناد رقابات در باازار م صاول بار

از زیرصنیت به داای صانیت نیاز اساتفاده شاده اسات.

هزینههای نمایندگی دریان نقدی آزاد ،تأثیری کاهناده

بنابراین زیرصنیتهایی بررسی شدند که پاس از احاراز

دارد .بنابراین به تنظیمکنندگان مقررات و آییننامههاای

شرای  ،حاداقل دارای ساه شارکت باشاند .ایان امار باه
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حاااذف تیااادادی از زیرصااانیتهاااا ان امیاااد کاااه از
م دودیتهای این پژوهش است.

[ ]5فروهی ،داریوش؛ ساییدی ،علای ،و اژدر ،م سان.
( .)4955تأثیر سهامداران نهادی بار سیاسات تقسایم
سود در شرکتهای پذیرفته شاده در باورس اوراق
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