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چكیده
از آنجا که رقابت در بازار محصول یکی از عوامل تأثیرگذار در تصمیمات مدیران و
سرمایهگذاران به شمار میآید بنابراین از لحاظ تصمیمات درونسازمانی و برونسازمانی به عنوان
یک مؤلفه بااهمیت در کاهش عدم تقارن اطالعاتی قابل مطالعه است .هدف مقاله حاضر ،بررسی
تأثیر رقابت در بازار محصول بر عدم تقارن اطالعاتی میباشد .به این منظور  87شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربالگری جامعه آماری با رویکرد مدلسازی معادالت
ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند .برای اندازهگیری سطح رقابت از شاخص هرفیندال-هیرشمن و
برای اندازه گیری عدم تقارن اطالعاتی از معیارهای شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام،
اندازه شرکت ،خطای پیشبینی سود و فرصت های رشد استفاده گردید .پس از اطمینان از توانایی
سنجش متغیر عدم تقارن اطالعاتی توسط نشانگرهای مدنظر و همچنین برازش مناسب الگوی
اندازهگیری و ساختاری پژوهش ،نتایج نشان داد سطح رقابت در بازار محصول بر عدم تقارن
اطالعاتی تأثیر معنیدار دارد؛ به عبارت دیگر ،با افزایش سطح رقابت در بازار محصول ،عدم تقارن
اطالعاتی کاهش مییابد .نتایج پژوهش پیشنهاد می کند نهادهای قانونی در راستای تمرکززدایی و
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ایجاد مکانیزم هایی برای فراهم نمودن محیط رقابتی گام بردارند تا زمینهساز افشای مناسب
اطالعات توسط شرکت ها شده و از این طریق عدم تقارن اطالعاتی در بازار سرمایه کمرنگ و امنیت
سرمایهگذاران و جلب اعتماد آنها به بازار سرمایه افزایش یابد.
واژههای کلیدی :خطای پیشبینی سود ،رقابت بازار محصول ،عدم تقارن اطالعاتی ،فرصتهای
رشد ،معاملهگران آگاه.
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 -1مقدمه
مطابق تئوری قرارداد و علم اقتصاد  ،عدم تقارن اطالعاتی به بررسی معامالتی میپردازد که
2

1

0

در آن ،یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر معامله اطالعات بیشتر یا بهتری دارد و از این دیدگاه
دارای مزیت است .این امر باعث ایجاد یک نوع عدم توازن قدرت در معامالت میشود که گاهی
اوقات می تواند باعث خراب شدن معامالت ،یا در بدترین حالت به شکست بازار بینجامد .انتخاب یا
گزینش نادرست 0و خطر اخالقی 5نمونههایی از پیامدهای ناشی از عدم تقارن اطالعاتی میباشند.
این نظریه برای اولین بار توسط جورج آکرلوف ،6مایکل اسپنس 8و جوزف استیگلیتز 7ارائه شد .در
سال  ، 1112جایزه نوبل در علوم اقتصادی به آکرلوف ،مایکل اسپنسواستیگلیتزبابت" تجزیهوتحلیل
آنها از بازارهای با اطالعات نامتقارن" اعطا شد.
اطالعات یکی از عوامل مهم در بازارهای سرمایه به شمار میآید چنانچه در یک معامله بالقوه
یک طرف اطالعات بیشتری نسبت به طرف مقابل داشته باشد ،عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد .از
طرفی رقابت نیز به مثابه محرکی برای نوآوری و ابداع ،میتواند به پویایی و توسعه اقتصادی
شرکتها و جامعه کمک نماید .درصورتیکه اطالعات بهصورت نابرابر در اختیار استفادهکنندگان
قرار گیرد تأثیر آن در تصمیم گیری افراد کامالً متفاوت خواهد بود و چه بسا منجر به اتخاذ
تصمیمات غیر بهینه برای برخی از سرمایه گذاران گردد .به عبارتی دیگر ارقام تحلیل شده حاصل از
صورتها ی مالی ،محتوای اطالعاتی خود را از دست خواهند داد .توزیع نامتقارن اطالعات موجب
کسب بازدههای غیرعادی برای معاملهگران دارای اطالعات محرمانه و همچنین موجب بروز ابهام و
عدم اطمینان برخی سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه به دلیل انتخاب نادرست در معامالت
خواهد شد .از طرفی اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه کمرنگ شده و موجب خروج سرمایه از
این بازار خواهد گردید .اخیراً مقاالت نظری در زمینه ادبیات اقتصادی ،رقابت در بازار محصول را
بهعنوان یکـی از مکانیزمهای فرآیند گزارشگری مالی بیان میکنند (باالکریشنان و کوهن،9
 .)1122نمازی و همکاران ( ) 2090به نقل از چنگ و همکاران )1120( 21بیان میکنند هزینههای
مالکانه ،22هزینههای نمایندگی 21و هزینههای سیاسی 20انگیزهها و عوامل تکمیلکننده یکدیگر در
خصوص ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت اطالعات حسابداری هستند .به این معنا که
شرکتهایی که رقابت در صنعت آنها کمتر است ،از هزینههای مالکانه ،هزینههای نمایندگی و
هزینههای سیاسی بیشتری برخوردار هستند .این عوامل به تنهایی یا مشترکاً با یکدیگر در
مدیریت ،انگیزههای قوی برای افشای با کیفیت پایین اطالعات حسابداری فراهم میکنند.
بینر و همکاران )1117( 20بیان میکنند رقابتی بودن بازار موجب میشود عدم تقارن اطالعاتی
بین مدیران و ذینفعان شرکت کاهش یابد .همچنین زمانی که شرکت در بازار محصول رقابتی
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فعالیت مینماید مدیران ترجیح میدهند سطح کارایی خود را افزایش دهند؛ زیرا سهامداران و ذی-
نفعان به دلیل وجود شرایط رقابتی ،نسبت به گذشته ،کمتر میتوانند ناکارآمدی و اشتباهات
مدیران را بپذیرند.
25
گرتنر و همکاران ( )2977بیان میکنند که شرکتهای موجود در صنایع رقابتی ،اطالعاتی
که در تصمیمات آتی مفید باشد افشا نمیکنند و چه بسا اطالعات نادرست گزارش نمایند .در
مقابل در یک دیدگاه متناقض ،به نظر هریس ( ) 2997در صنایعی که میزان رقابت در آنها پایینتر
است ،عدم تقارن اطالعاتی بیشتر و احتمال افشای مناسب اطالعات کمتر است .همچنین داروگ و
استوگتون )2991( 26نشان دادند که در صنایع رقابتی ،سیاستهای بهتری در مورد افشای اطالعات
وجود دارد .شلیفر و ویشنی )2998( 28بیان می کنند رقابت در بازار محصول به عنوان یک محرک
قوی میتواند اقتصاد را به سمت کارایی هدایت نماید.
آکینز و همکاران ،)1121( 27رقابت را به عنوان رقابت میان سرمایهگذاران آگاه برای کسب سود
بر اساس اطالعات خصوصی و محرمانه تعریف میکنند .نظریههای موجود در مورد رقابت پیشبینی
میکنند که افزایش رقابت میان معامله گران آگاه به این معنی است که اطالعات خصوصی آنها،
سریعاً در قیمتها منعکس میشود که به نوبه خود باعث کاهش میزان بهرهبرداری و انتفاع از
اطالعات محرمانه توسط معاملهگران آگاه میشود.
به نظر هولدن و سابراهمانیام )2991( 29رقابت در بازارهای سهام با رقابت فروش در بازار
محصوالت مشابه است .در بازار محصوالت ،شرکت هایی که قدرت انحصاری بر فروش محصوالت
دارند ،از مصرفکنندگان مبالغ بیشتری را دریافت میکنند؛ رقابت بیشتر بین شرکتها در مورد
فروش محصول این استثمار را کاهش میدهد .در بازارهای سهام ،معاملهگران آگاه با قدرت
انحصاری بر روی اطالعات خصوصی و محرمانه ،از طریق معامله در برابر معاملهگران ناآگاه (مثل
معاملهگران نقدی) منتفع میشوند .رقابت بیشتر بین معاملهگران آگاه در کسب اطالعات خصوصی
باعث کاهش ناکارایی بازار میشود؛ زیرا این امر باعث میشود که قیمتها به سرعت اطالعات
محرمانه را منعکس کرده و بهرهبرداری انحصاری توسط معاملهگران آگاه را کاهش دهد.
با توجه به اینکه در محیطهای رقابتی ،مشارکت کنندگان و فعاالن در بازار افزایش مییابد در
نتیجه قابلیت مقایسه اطالعات و شفافیت اطالعات افزایش مییابد زیرا اوالً اطالعات مشابه و قابل
مقایسه را میتوان از سایر مشارکتکنندگان بازار به دست آورد دوم اینکه در محیطهای رقابتی،
الزام و تمایل شرکتها به افشای اطالعات بیشتر به دلیل حفظ و تداوم حیات موسسه افزایش می-
یابد بنابراین انتظار می رود رقابت در بازار محصول با کاهش مسئله نمایندگی و کاهش تضاد منافع
افراد درونسازمانی و برونسازمانی موجب کاهش خطر اخالقی و انتخاب نادرست شده در نتیجه
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عدم تقارن اطالعاتی کاهش قابل توجهی داشته باشد .از طرف دیگر رقابت را میتوان نقطه مقابل
انحصار دانست .با توجه به اینکه شرکتهایی که فعالیتهای آنها به صورت انحصارگرانه دنبال می-
شود برای جلوگیری از مداخله دولت و سازمانهای مختلف (مثل سازمانهای حمایت از مصرف-
کننده یا محیطزیست و  )...و آنچه که در ادبیات حسابداری از آن به عنوان هزینههای سیاسی یاد
میشود ،تمایلی به افشای اطالعات اضافی ندارند و بر پنهانکاری و عدم تقارن اطالعاتی بیشتری
دامن میزنن د .لذا با افزایش رقابت در بازار محصول شرکتها میتوان انتظار داشت تمایل به عدم
شفافیت و عدم تقارن اطالعاتی نیز متناسب با آن کاهش یابد.
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه برای رشد و شکوفایی اقتصاد و نظر به
تأثیر منفی عدم شفافیت مالی و عدم تقارن اطالعاتی بر سطح سرمایهگذاری در این بازارها از یک
سو و تأثیری که رقابت در بازار محصول میتواند بر کاهش عدم تقارن اطالعاتی داشته باشد از
سوی دیگر ،پژوهشگر را بر آن داشته است تا با مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ یابد که رقابت در
بازار محصول چه تأثیری بر عدم تقارن اطالعاتی دارد؟
انتظار میرود انجام این پژوهش خأل و شکاف موجود در زمینه تأثیر رقابت بازار محصول بر عدم
تقارن اطالعاتی را از بین برده و در توسعه ادبیات مربوط به عدم تقارن اطالعاتی و رقابت بازار
محصول کمک نموده و مشارکت علمی داشته باشد .همچنین انتظار میرود سرمایهگذاران و
سهامداران ،مدیران ،نهادهای قانونگذار و سایر استفادهکنندگان ،از نتایج این پژوهش در اتخاذ
تصمیمات آگاهانه و مفید استفاده نمایند.
در ادامه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه شده ،سپس فرضیهها ،روش پژوهش و متغیرهای
مورد استفاده در پژوهش توضیح داده میشود و در نهایت آزمون فرضیهها ،نتایج و یافتهها و
پیشنهادهای پژوهش بیان میشود.
 -2مبانی نظری
زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر ،دارای مزیت اطالعاتی باشد در این
صورت سیستم اقتصادی از دیدگاه اطالعات ،نامتقارن بوده و اطالعات محرمانه 11در اختیار معامله
گران آگاه در تقابل با معامله گران ناآگاه وجود دارد .در تئوری حسابداری ،مسئله نامتقارن بودن
اطالعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله
عدم تقارن اطالعاتی قرار میگیرند و این به دلیل وجود اطالعات درونسازمانی است .حتی اگر
قیمت سهام به طور کامل تمام اطالعات موجود در بازار و دسترس همگان را منعکس کند ،بازهم
این احتمال وجود دارد که افراد درونسازمانی و آگاه ،نسبت به افراد خارج از سازمان و ناآگاه ،دارای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /05تابستان 1455

120

مدلسازيمعادالتساختاري
ارتباطبین سطحرقابتدربازارمحصولوعدمتقارناطالعاتي؛رویکرد 

اطالعات بیشتری باشند .در این زمان ،این افراد از مزیت داشتن اطالعات استفاده میکنند و به
منافع بیشتری دست می یابند .در شرایط افزایش رقابت اطالعات در بازار ،انتظار میرود میزان
انحصار اطالعات که در اختیار معاملهگران آگاه بوده ،کاهش یابد و به سمت توازن پیش رود.
آکینز و همکاران ( )1121از اطالعات خصوصی بهعنوان اطالعات محرمانهای یاد میکند که
مستقیماً از شرکت و اشخاص درونسازمانی دریافت میگردد .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که
با افزایش سطح رقابت ،عدم تقارن اطالعاتی کاهش مییابد همچنین افزایش سطح رقابت موجب
کاهش هزینه سرمایه نیز میگردد.
گیرود و مولر )1121( 12ادعا می کنند رقابت در بازار محصول به عنوان یک محرک انگیزه
مدیران را افزایش می دهد تا منافع سهامداران را در راستای منافع خود ،افزایش دهند در نتیجه
انتخاب نادرست سهامداران کاهش مییابد.
به عقیده هولدنوسابراهمانیام ( )2991مبانی نظری نشان میدهند که در شرایط وجود عدم
تقارن اطالعاتی ،با افزایش سطح رقابت ،میزان انتفاع معاملهگران آگاه از اطالعات خصوصی کاهش
مییابد؛ زیرا رقابت موجب میشود اطالعات خصوصی و محرمانه سریعاً در قیمتها منعکس شوند؛
زیرا قیمت ها دارای محتوای اطالعاتی بوده و ارزش ذاتی شرکت را نشان میدهند.
11
رقابت دو کاربرد بالقوه در سطح عدم تقارن اطالعاتی دارد .اول اینکه ،بر اساس مدل کایل
( ،)2975رقابت ،نیاز به بازارسازها 10را جهت حفاظت از قیمت کاهش میدهد ،زیرا رقابت ،محدوده
بهرهبرداری ناشی از عدم تقارن اطالعاتی را کاهش میدهد .دوم ،در مدل ایزلیواوهارا،)1110( 10
رقابت ،ریسک عدم تقارن اطالعاتی را برای سرمایهگذاران ناآگاه کاهش میدهد زیرا معامالت
تجمعی توسط معاملهگران آگاه به اطالعات بیشتر منجر میشود که در قیمت تعادلی منعکس می-
شود.
باالکریشان و کوهن ( ) 1122نشان دادند رقابت در بازار محصول به عنوان یک عامل
محدودکننده در گزارشگری اطالعات نادرست به وسیله مدیران میباشد .آنها همچنین از رقابت
در بازار محصول به عنوان مکانیزم نظمدهنده در فرآیند گزارشگری مالی یاد میکنند.
فوستر و ویسواناتان ) 2990( 15عقیده دارند ،استفاده از شاخص هرفیندال به عنوان یک معیار
کاربردی گسترده رقابت در بازار محصوالت برای رقابت در بازارهای سرمایه سازگاری دارد .از این
شاخص برای اندازه گیری سطح رقابت تخصیص اطالعات خصوصی و محرمانه در میان
سرمایهگذاران مطلع استفاده میشود ،با این مفهوم که توزیع یکنواختتر آن موجب رقابت بیشتر
میشود .رقابت باعث کاهش ناکارایی بازار و بازدههای کسبشده توسط سرمایهگذاران آگاه میشود.
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این بدین معنی است ،زمانی که رقابت بیشتر شود باید بازدهی غیر عادی آتی حاصل از فعالیت در
چنین بازار ناکارآمدی کاهش یابد.
آرمسترانگ و همکاران )1122( 16رقابت را به این معنی تعریف میکنند که میزان سرمایه-
گذاری سرمایهگذاران تأثیرات قیمتی را به دنبال دارد .به طورخاص ،آنها استدالل میکنند که
زمانی که سهامداران بیشتری (معیاری برای سنجش سطح رقابت) وجود دارد ،تأثیرات قیمت
پایینتر است.
19
17
18
نتایج پژوهش باین ( ،)2956بروزن ( )2982و دمستز ( )2980نشان میدهد تمرکز
شرکت ها به عنوان یک عامل مهم در ساختار بازار و محرک سطح رقابت میباشد .به عبارتی دیگر
هرچه سطح تمرکز در بازار محصول بیشتر باشد در صورت ثابت بودن سایر عوامل ،سطح رقابت
ک اهش یافته در نتیجه عدم تقارن اطالعاتی افزایش می یابد .همچنین افزایش تمرکز در بازار منجر
به ایجاد انحصار و افزایش قیمتها و کسب سودهای غیر عادی خواهد شد.
 -3پیشینه پژوهش
پژوهش های زیادی در مورد عدم تقارن اطالعاتی و رقابت در بازار محصول صورت گرفته است
امابا توجه به اینکه تاکنون ارتباط این دو متغیر مستقیماً مورد بررسی قرار نگرفته است در این
بخش به ارائه پژوهشهای مشابه پرداخته می شود:
بادآور نهندی و همکاران ( )2098در پژوهشی نقش تعدیلگری ارزشگذاری نادرست سهام بر
رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه ر ا مورد بررسی قرار دادند .این محققان برای
گسترش ادبیات رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه از متغیر تعدیلگر ارزشگذاری
نادرست سهام استفاده کردند .نتیجه پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنیدار و معکوس بین عدم
تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه است .نتایج بررسی نقش تعدیلگری ارزشگذاری نادرست سهام
نیز نشان میدهد متغیر ارزش گذاری نادرست سهام باعث تعدیل رابطه عدم تقارن اطالعاتی و
ساختار سرمایه میگردد.
ابراهیمی و همکاران ( )2098تأثیر رقابت در بازار محصول بر ریسکپذیری سرمایهگذاران را
مورد بررسی قرار دادند .این محققان با گسترش ادبیات ریسکپذیری از شاخصهای هرفیندال
هریشمن ،مخارج سرمایهای و شاخص لرنر تعدیل شده استفاده کردند .نتایج پژوهش آنها نشان
میدهد شاخص هرفیندال _هیرشمن اثر منفی و معنیداری بر مخارج سرمایهای دارد بنابراین با
افزایش رقابت در بازار ،مخارج سرمایهای افزایش مییابد و بین شاخص لرنر تعدیلشده با بازده
سرمایهگذاریها رابطهای مثبت و معنی دار وجود دارد ،یعنی با افزایش شدت رقابت در بازار ،بازده
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سرمایهگذاریها افزایش مییابد .بهطورکلی ،یافتهها نشان میدهد مکانیزم بازار عاملی مؤثر بر
ریسکپذیری هست.
کردستانی و صابر ( )2098در پژوهشی رقابت در بازار محصول ،عدمتقارن در رفتار هزینهها و
انتظار مدیر از فروش آتی را مورد بررسی قرار دادند .این پژوهشگران برای گسترش ادبیات پژوهشی
در زمینه عدم تقارن اطالعاتی ،انتظارات مدیران از فروش آتی شرکت را بررسی کردند .یافتههای
آنها نشان میدهد با افزایش رقابت در بازار محصول ،عدمتقارن در رفتار هزینهها افزایش مییابد و
خوشبینی مدیر نسبت به فروش آتی ،تأثیر مثبت رقابت در بازار محصول بر عدمتقارن در رفتار
هزینهها را افزایش میدهد.
سپاسی و همکاران ( )2096به بررسی رق ابت در بازار محصول و تأثیر آن بر سه معیار مهم
درتصمیم گیری؛ هزینه نمایندگی ،ساختار سرمایه و هزینه سرمایه پرداختند .این پژوهشگران برای
کشف تاثیرات رقابت بازار محصول بر شکاف اطالعاتی ،به مسائل هزینههای نمایندگی ،ساختار
سرمایه و هزینه سرمایه توجه کردند .هزینه سرمایه که ناشی از سرمایهگذاری شرکت است کمتر در
ادبیات پژوهشی مربوط به عدم تقارن اطالعاتی مشاهده میشود .در حقیقت بررسی هزینه سرمایه
می تواند اطالعات بیشتری در زمینه تضادهای نمایندگی بین مدیران و سهامداران ایجاد کند .نتایج
پژوهش آنها حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول بر هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه تأثیر
منفی و معنیداری می گذارد امّا بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه رابطه معنیداری
وجود ندارد.
آقایی و همکاران ( )2096برای پر کردن شکاف مربوط به پژوهشهای عدم تقارن اطالعاتی،
موضوعات محیط اطالعاتی و انگیزه های فرصت طلبانه مدیران را بررسی کردند .آنها با بررسی تأثیر
پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتیبر اساس الگوی سیستم
معادالت هم زمان با استفاده از روش تخمین معادالت رگرسیون نشان دادند که بین مدیریت سود و
عدم تقا رن اطالعاتی رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه برای شرکتهایی که عملیات تجاری آنها
با نوسانات باالی قیمت فروش (پویایی) مواجه بوده ،تضعیف شده است.
حجازی و همکاران ( )2095تأثیر کیفیت حسابرسی به عنوان یک مکانیزم نظارتی را بر عدم
تقارن اطالعاتی مورد بررسی قرار دادند .آنها در پاسخ به این که تا چه حد مکانیزم های نظارتی
قادر به کشف و کنترل عدم تقارن اطالعاتی هستند ،موضوع کیفیت حسابرسی را مطرح کردند .بر
اساس نتایج پژوهش ،تنها چرخش مؤسسه حسابرسی رابطه معنی داری با عدم تقارن اطالعاتی دارد.
از میان متغیرهای کنترلی نیز رابطه میان اندازه شرکت و نسبت بدهی مثبت و معنیدار است .با
توجه به نتایج پژوهش به سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه میشود برای افزایش کیفیت
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حسابرسی و بهبود اطالعات دردسترس استفادهکنندگان ،به هزینههای نمایندگی توجه ویژه داشته
باشد.
حیدری و همکاران ( )2095تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینههای نمایندگی و عدم تقارن
اطالعاتی را از طریق رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری بررسی کردند .نتایج حاکی از آن است
که با افزایش کیفیت خدمات حسابرسی ،تعارضات نشأت گرفته از تفکیک مالکیت از مدیریت،
شامل هزینههای نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی ،کاهش مییابند .همچنین ،بر اساس نتیجه
دیگر ،افزایش هزینه های نمایندگی ،افزایش سطح عدم تقارن اطالعاتی را به همراه دارد.
احمدپور و فرمانبردار ( )2090در پژوهشی ارتباط بین افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی
شرکتها و رقابت بازار محصول را مورد بررسی قرار دادند .سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها
با استفاده از تحلیل محتوای گزارش ساالنه هیئتمدیره و رقابت بازار محصول با استفاده از شاخص
هرفیندال -هیرشمن اندازه گیری شده است .نتایج این پژوهش نشان داد؛ بین سطح افشای
مسئولیت اجتماعی شرکت و رقابت بازار محصول ارتباط معنی داری وجود ندارد .همچنین ،بین
سطح افشاء عملکرد اجتماعی و زیست محیطی شرکت با رقابت بازار محصول ارتباط معنداری وجود
ندارد.
موسوی شیری و همکاران ( )2090در پژوهشی اثر عدم تقارن اطالعاتی بر بیشارزشیابی سهام
را مورد آزمون قرار دادند .نتایج پژوهش ،نشان میدهد که عدم تقارن اطالعاتی رابطه مثبت و
معنیداری با بیشارزشیابی سهام دارد .در واقع ،مدیریت شرکتها ،هنگامی که دارای مزیت و
برتری اطالعاتی بوده و سودها را دستکاری میکنند ،موجب میشوند بر شدت بیشارزشیابی سهام
افزوده شده و ثروت بلندمدت صاحبان سهام را نابود کنند.
نمازی و همکاران ( )2090رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت اطالعات مالی را مورد
بررسی قرار دادند .برا ی سنجش متغیر رقابت در بازار ،از شاخصهای هرفیندال هیرشمن ،لرنر و
لرنر تعدیل شده استفاده شده است .همچنین ،کیفیت اطالعات مالی نیز از دو جنبه کیفیت اقالم
تعهدی (کیفیت سود) و کیفیت افشاء بررسی شده است .از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند
متغیره و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است .نتایج آزمون
فرضیههای پژوهش نشان میدهد که به طور کلی بین شاخصهای رقابت در بازار محصول و
معیارهای کیفیت اطالعات مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد؛ بنابراین ،نتایج پژوهش نشان
داد که رقابت در بازار محصوالت بهعنوان یکی از عوامل مهم در تصمیمهای افشای داوطلبانه
مدیران ،نقش بسزایی ایفا میکند .نتا یج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که بین
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میانگین شاخص های کیفیت اطالعات مالی و رقابت در بازار محصوالت در صنایع مختلف تفاوت
معناداری وجود دارد.
موسویان خلیل آباد و کردستانی ( )2091تأثیر رقابت اطالعاتی بین سرمایهگذاران آگاه بر
قیمتگذاری عدم تقارن اطالعاتی را مورد مطالعه قرار دادند .در این پژوهش با در نظر گرفتن
مالکان نهادی به عنوان سرمایهگذاران آگاه ،برای اندازهگیری رقابت اطالعاتی بین آنها از دو معیار
تعداد و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است .یافتههای حاصل ازآزمون فرضیهها نشان داد که با
افزایش تعداد مالکان نهادی به عنوان معیار رقابت اطالعاتی ،قیمتگذاری عدم تقارن اطالعاتی
کاهش می یابد .بر اساس شواهد ،تأثیر تمرکز مالکیت نهادی به عنوان دیگر معیار رقابت اطالعاتی
در این پژوهش ،بر قیمتگذاری عدم تقارن اطالعاتی تأیید نمیشود.
مرادزاده فرد و همکاران ( ،)2091در پژوهشی ارتباط بین عدم اطمینان اطالعاتی ،عدم تقارن
اطالعاتی و فرصتهای رشد را مورد ارزیابی قرار دادند .آنها در این پژوهش برای اندازهگیری عدم
اطمینان اطالعاتی از متغیر پراکندگی پیشبینی سود هر سهم و برای اندازهگیری عدم
تقارناطالعاتی از متغیر های اثر قیمتی سهام و حجم گردش سهام و برای سنجش فرصتهای رشد
از متغیرهای نسبت مخارج سرمایه ای ،ارزش بازار به ارزش دفتری ،کیوتوبینو عمر شرکت استفاده
نمودند .نتایج نشان میدهد ،عدم اطمینان اطالعاتی رابطه مستقیمی با عدم تقارن اطالعاتی و
فرصتهای رشد دارد.
خانی و قجاوند ( )2092تأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه
سرمایه سهام عادی را مورد مطالعه قرار دادند .متغیرهای مستقل در این پژوهش ،کیفیت اقالم
تعهدی ،اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و جزء انتخاب نادرست اختالف قیمت
پیشنهادی خریدوفروش سهام بوده است (معیارهای اندازهگیری عدم تقارن اطالعاتی) .همچنین،
هزینه سرمایه سهام عادی در پرتفوی پوشش ریسک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.
روش پژوهش از طریق پرتفویبندی شرکت های نمونه بر مبنای عدم تقارن اطالعاتی و رقابت بازار
صورت پذیرفت .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در سطح رقابت کامل ،معیارهای اندازهگیری
عدم تقارن اطالعاتی ارتباط معنیداری بر هزینه سرمایه ندارد ،همچنین ،نتایج نشان میدهد که
بازار رقابت ناقص به عنوان یک عامل مؤثر بر رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه سهام
عادی خواهد بود.
پورحیدری و همکاران ( ) 2092با بررسی تأثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینههای
نمایندگی به این نتیجه دست یافتند که هر چه قدرت رقابت شرکت بیشتر باشد و از طرف دیگر
رقابتی بودن بازار محصول کاهش پیدا کند ،هزینههای نمایندگی افزایش مییابد.
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وِنکی ناگار 01و همکاران ( ) 1127اثر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر عدم تقارن اطالعاتی
سرمایه گذار و افشای مدیریت را مورد مطالعه قرار دادند عدم اطمینان سرمایهگذاران در مورد ارزش
شرکت ،جمعآوری اطالعات سرمایهگذاران و فعالیتهای معامالت و همچنین انواع انتخابهای
افشای مدیران را موجب میشود .این مطالعه یک منبع مهم عدم قطعیت (عدم اطمینان در مورد
سیاستهای اقتصادی دولت) را بررسی میکند که به احتمال زیاد نمیتواند توسط اکثر مدیران و
سرمایهگذاران تحت تأثیر قرار گیرد .یافتهها نشان میدهد که این عدم قطعیت با افزایش شکاف
قیمتی و کاهش واکنش قیمت سهام به سودهای غیرعادی همراه است .مدیران با افزایش افشای
داوطلبانه به این عدم اطمینان پاسخ میدهند ،اما این افشاءها تنها تا حدودی موجب کاهش شکاف
قیمت خریدوفروش میشوند .نتایج نشان میدهد که عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی دولت،
جزء مهمی از محیط اطالعاتی شرکت و تصمیمات مربوط به افشای داوطلبانه مدیران است.
لی و ژانگ ) 1126( 02به بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر ریسک سقوط قیمت سهام
پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد فشار ناشی از رقابت بازار محصول موجب میشود
شرکتها اطالعات منفی را افشا نکنند همچنین رقابت ممکن است به طور معکوس بازار مالی را از
طریق افزایش احتمال سقوط قیمت سهام تحت تأثیر قرار دهد.
اَبَد 01و همکاران ( ،) 1125در پژوهشی تحت عنوان اظهار نظر حسابرس و عدم تقارن اطالعاتی
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اسپانیا رابطه بین عدم اظهار نظر حسابرس و عدم تقارن
اطالعاتی را مورد بررسی قراردادند .نتایج آنها نشان داد که شرکتهایی با گزارشهای حسابرسی
تعدیل شده ،عدم تقارن اطالعات باالتری در بازار سهام را نسبت به شرکت هایی با اظهارنظر مقبول
نشان می دهند .همچنین شرکتهای با بند حسابرسی غیر کمّی ،عدم تقارن اطالعات باالتری درب
ازار سهام را نسبت به شرکتهای با بند حسابرسی کمّی نشان میدهند و شرکتهای با بندهای
حسابرسی غیر کمی درباره تدوام فعالیت ،دارای عدم تقارن اطالعاتی بیشتری نسبت به شرکتهای
که بند های حسابرسی غیر کمی ابهام و محدودیت در رسیدگی دارند ،هستند.
چن و همکاران ) 1120( 00در پژوهشی رابطه بین رقابت در بازار محصول و هزینه سرمایه را
مورد بررسی قرار دادند .یافتههای پژوهش در  11صنعت نشان داد در صنایعی که رقابت بازار
محصول در آنها بیشتر است هزینه سرمایه کاهش مییابد.
چنگ و همکاران )1120( 00در پژوهشی طی بازه زمانی  2996تا  1115بر اساس نمونهای از
شرکت های آمریکایی به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود پرداختند .نتایج
پژوهش نشان داد بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد.
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همچنین بین رقابت در بازار محصول و دقت اطالعات عمومی و محرمانه در دسترس سرمایهگذاران
رابطه مثبتی وجود دارد.
آکینز و همکاران ( )1121به بررسی ارتباط بین رقابت اطالعاتی سرمایهگذاران و عدم تقارن
اطالعاتی پرداختند .آنها در پژوهش خود برای اندازهگیری سطح رقابت از دو معیار تعداد
سهامداران نهادی و تمرکز مالکیت استفاده کردند .یافتههای پژوهش نشان داد با افزایش سطح
رقابت ،میزان عدم تقارن اطالعاتی کاهش مییابد .هم چنین نتایج نشان داد که رقابت بین سرمایه-
گذاران آگاه تأثیر معنیداری بر چگونگی تأثیر محیط اطالعاتی بر هزینه سرمایه دارد.
آرمسترانگ و همکاران ( ،)1122پژوهشی با عنوان"چه زمانی عدم تقارن اطالعاتی ،هزینه
سرمایه را تحت تاثیر قرار میدهد؟"انجام دادند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ،زمانی که
بازارهای سرمایه به صورت رقابت کامل باشد ،عدم تقارن اطالعاتی تأثیری بر هزینه سرمایه نخواهد
داشت؛ ولی در صورت ی که بازار سرمایه به صورت رقابت ناقص باشد ،عدم تقارن اطالعاتی یک اثر
مجزا برهزینه سرمایه می گذارد و بـین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه ،یک ارتباط مثبت
وجود خواهد داشت .آنها هم چنین دریافتند که درجه رقابت بازار به منظور در نظر گرفتن ارتباط
بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه ،یک متغیر مهم و اثرگذار است.
هاگس 05و همکاران ( ) 1118پژوهشی با عنوان تنوع در عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه
انجام دادند .نتایج نشان داد که در بازار رقابت کامل ،اطالعات سهامداران بر قیمت سهام تاثیری
ندارد بنابراین ،عدم تقارن اطالعاتی در این بازار بر هزینه سرمایه یا بازده مورد انتظار سهامداران
تأثیر نخواهد داشت.
06
ونکاتش و چیانگ ( ) 2976عدم تقارن اطالعاتی و شکاف قیمت معامله پیرامون اعالنهای
سود را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند .در پژوهش آنها ،شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش به
ع نوان معیار عدم تقارن اطالعاتی معرفی گردید .نتایج نشان داد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و
فروش سهام پس از اعالن سود ،تنها زمانی که هیچ اطالعات مهمی از جانب شرکت در ظرف 01
روز قبل از اعالن سود منتشر نشده باشد ،مشاهده شد .از این رو شکاف قیمت پیشنهادی
خریدوفروش ،تا بعی از مسئله گزینش نادرست به وسیله بازارسازها است و با میزان اطالعات
نامتقارن شرکت در بازار ،رابطه دارد .در پژوهش های قبلی انجام شده برای اندازه گیری عدم تقارن
اطالعاتی از شاخص های محدودی استفاده شده است در حالیکه در پژوهش حاضر چهار شاخص
قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام ،خطای پیش بینی سود ،اندازه شرکت و فرصتهای رشد
استفاده شده است که می تواند به گسترش ادبیات پژوهش کمک کند .همچنین الگوی معادالت
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ساختاری موضوعی است که در ادبیات پژوهشی کمتر به آن پرداخته اند .از این رو پژوهش حاضر
می تواند به گسترش ادبیات پژوهشی در ایران کمک کند.
 -4فرضیه پژوهش
مطابق مبانی نظری پژوهش برای اندازه گیری عدم تقارن اطالعاتی از چهار شاخص شکاف
قیمت پیشنهادی ،اندازه شرکت ،خطای پیشبینی سود و فرصتهای رشد استفاده شده است .در
حقیقت افزایش اختالف در قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام ،خطای پیشبینی سود ،افزایش
بیش از حد اندازه شرکت و فرصت های رشد نشان از باال بودن سطوح عدم تقارن اطالعاتی است.
زمانی که اطالعات به صورت نامتقارن در سطوح مختلف بازار منتشر شود ،افرادی که دسترسی
بیشتری به اطالعات دارند از مزیت اطالعاتی برخوردار هستند و می توانند دامنه خریدوفروش سهام
را گسترش دهند .در حقیقت مدیران از این شکاف اطالعاتی برای افزایش منافع شخصی و ضربه
زدن به سهامداران استفاده می کنند .هر اندازه که اطالعات در دسترس مفید باشد ،میتواند به
افزایش اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام منجر شود .همچنین ،یکی از اطالعات افشا
شده خارج از صورتهای مالی ،سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکسکننده
پیشبینی مدیریت درباره چشمانداز آتی است؛ بنابراین انتظار میرود که به دلیل برآوردهای ناقص
مدیران از آینده تجاری شرکتها ،اطالعات افشاشده از طریق صورتهای مالی و خارج از آن
دربردارنده خطاهای مشترکی باشند ،از آنجایی که پیشبینی سود دارای محتوای اطالعاتی است،
خطای در پیشبینی سودهای آتی می تواند به تضاد بیشتر سهامداران و مدیران منجر شود و در
نهایت تشدید عدم تقارن اطالعاتی را موجب میشود .از سوی دیگر ،مدیران با دسترسی بیشتر به
جریان های نقد آزاد سعی در گسترش بیش از اندازه شرکت برای دستیابی به منافع شخصی
هستند .در حقیقت منابع شرکت صرف سرمایهگذاریهای مازاد می گردد .عالوه بر این ،فرصتهای
رشد که از طریق نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام اندازهگیری میشود،
اشاره می کند که رشد بیش از اندازه در ارزش بازار سهام نشاندهنده وجود اطالعات محرمانه است
که دیگران به آن دسترسی ندارند و یا دسترسی به آنها نیازمند هزینه تهیه اطالعات است؛ بنابراین
چنین شکاف اطالعاتی میتواند به افزایش تضادهای نمایندگی منجر شود.
رقابت بازار محصول معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها ،صنایع و بنگاهها در
عرصه های رقابتی سیاسی ،اقتصادی و تجاری به حساب میآید؛ بدین معنی که هر کشور ،صنعت یا
بنگاهی که از توان رقابتی باالیی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد ،میتوان گفت که از
رقابتپذیری باالتری برخوردار میباشد؛ بنابراین شرکتها می توانند از طریق تولید محصوالت با
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کیفیت باال و قیمت معقول ،به سودآوری بیشتر دست یابند و از طریق تولیدات متمایز ،هر گونه
تضاد منافع بین گروه های مختلف ذینفع را کاهش دهند .مطابق اظهارات شینوهمکاران)1125( 08
عواملی همچون رقابت بازار محصول می تواند بر آینده سودآوری شرکت تأثیرگذار باشد .رقابتی
بودن بازار محصول می تواند عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذینفعان شرکت را کاهش دهد.
افزون بر این در حالتی که شرکت در یک بازار رقابتی مشغول به فعالیت میباشد ،مدیران امنیت
شغلی خود را بیشتر در معرض خطر می بینند و باید کارایی خود را باالتر ببرند ،زیرا سهامداران و
ذینفعان به دلیل وجود رقابت ،کمتر از قبل می توانند اشتباهات و ناکارآمدی مدیران را بپذیرند .در
این صورت شرکتها تالش می کنند که از طریق کنترل قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام،
کاهش خطای پیش بینی سود ،نظارت بر رفتار مدیران برای جلوگیری از رفتارهای فرصتطلبانه و
کاهش انگیزه بیش از حد ارزش بازار شرکت ،عدم تقارن اطالعاتی را بین مدیران ،سرمایهگذاران و
دارندگان بدهی کاهش دهند .میتوانند .از این رو فرضیه پژوهش به شرح ذیل تدوین میشود:
فرضیه اصلی :بین رقابت بازار محصول و عدم تقارن اطالعاتی ارتباط وجود دارد.
 -5روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،در زمره پژوهش های کاربردی و از نظر طرح ،از نوع علّی و پس
رویدادی میباشد که در آن از مدل شاخصهای چندگانه-علل چندگانه 07رویکرد مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده میگردد .مدل پژوهش ،ترکیبی از مدلهای مسیر 09و تحلیل عاملی
تأییدی 01می باشد .بدین صورت که هم ویژگی مدل چندمتغیری تحلیل مسیر و هم ویژگی اندازه-
گیری یک متغیر مکنون توسط چندین نشانگر را داراست .بنابرین مدل معادله ساختاری ترکیبی از
مدلهای اندازهگیری 02و مدل ساختاری 01میباشد .در این مدل ،جهت آزمون فرضیههای پژوهش
یک فرایند دو مرحلهای طی میگردد .ابتدا از برازش قابلقبول الگوی اندازهگیری پژوهش و قدرت
سنجش متغیر عدم تقارن اطالعاتی توسط نشانگرهای انتخابی اطمینان حاصل میگردد و سپس
برازش الگوی ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نهایی شدن الگوی ساختاری ،تفسیر
نتایج صورت میگیرد .پژوهش حاضر از نظر زمانی برای دوره  2078-2096و از نظر مکانی،
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .جامعه آماری پژوهش با توجه به
ویژگیهای زیر مورد غربالگری قرار گرفته است:
 )2شرکت باید قبل از سال  2078در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال
 2096در بورس فعال باشد.
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 )1شرکت در سالهای  2078تا  2096تغییر سال مالی نداده و سال مالی آن به اسفند منتهی
باشد.
 )0شرکت دارای فعالیت مستمر بوده و وقفه معامالتی بیش از  6ماه در محدوده تعیینی
نداشته باشد.
 )0جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،لیزینگوبانکی نباشد.
در نهایت بر حسب شرایط فوق 87 ،شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان
جامعه غربال شده پژوهش انتخاب و پس از جمعآوری و طبقهبندی اطالعات شرکتهای موردنظر
در نرمافزارهای  Excelنسخه  1120و نرمافزار  SPSSنسخه  ،29نرمافزار  AMOSنسخه  10جهت
تحلیلهای آماری استفاده گردید.
 -1-5الگوی مفهومی پژوهش
با توجه به شکل  ، 2الگوی مفهومی پژوهش بر اساس رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری با
دالیل زیر تدوین گردیده است :با توجه به مبانی نظری در مباحث مالی و حسابداری ،عدم تقارن
اطالعاتی و عوامل مؤثر بر آن ارتباط علت و معلولی 00با یکدیگر دارند .بنابرین ،میتوان روابط بین
این متغیرها را به صورت مدل علّی مانند مدل معادالت ساختاری در یک چارچوب منسجم و جامع
فرموله کرد .از سوی دیگرعدم تقارن اطالعاتی با توجه به ماهیت آن یک متغیر پنهان یا مکنون و
غیر کمّی قلمداد میشود و بهطور مستقیم قابل مشاهده و اندازهگیری نیست؛ بنابراین متغیر پنهان
را می توان با توجه به نوع رفتاری که بیانگر آن متغیر است بر اساس مجموعهای از متغیرهای
مشاهدهپذیر اندازهگیری نمود که در این پژوهش برای اندازهگیری متغیر پنهان از چهار متغیر
مشاهدهپذیر استفاده شده است .همچنین دلیل دیگر انتخاب رویکرد معادالت ساختاری ،توان آن
در تبیین چگونگی رابطه متغیرهای مستقل با یکدیگر و همچنین با متغیر وابسته است در حالیکه
تحلیل های رگرسیونی از چنین توانی برخوردار نبوده و تا حد زیادی خطای اندازهگیری در
متغیرهای توضیحی را نادیده می گیرد و مطالعه اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای منظور
شده در یک الگو برای پژوهشگر به آسانی امکانپذیر نیست .همچنین بررسی پژوهشهای پیشین
مرتبط در زمینه عدم تقارن اطالعاتی نشان میدهد یکی از عوامل عدم اتفاق نظر در نتایج این
پژوهشها ،استفاده از رویکرد های مختلف در جهت سنجش عدم تقارن اطالعاتی میباشد؛ بنابراین
با توجه به دالیل ذکر شده انتظار می رود استفاده از رویکرد معادالت ساختاری ،تحلیلهای جامعتر
و دقیقتری ارائه دهد.
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بنابرین با توجه به توضیحات فوق ،در پژوهش حاضر متغیر عدم تقارن اطالعاتی با استفاده از
مدل شاخصهای چندگانه-علل چندگانه رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری ،به عنوان متغیر
مکنون توسط چهار نشانگر مورد سنجش قرار میگیرد و پس از بررسی و مطالعۀ مدلهای مختلف
عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطالعاتی با توجه به پیشینۀ پژوهش و فرضیههای مطرح گشته ،شکل 2
به عنوان الگوی نظری پژوهش انتخاب گردید.

شكل  -1الگوی مفهومی پژوهش

 -2-5سازههای ضمنی و متغیرهای علل
 -1-2-5عدم تقارن اطالعاتی (متغیر وابسته)

عدم تقارن اطالعاتی مفهومی کیفی بوده و به طور مستقیم قابل سنجش نمیباشد؛ بنابراین
الزم است شاخصی جهت اندازه گیری و تعیین آن ارائه گردد .با توجه به پژوهشهای پیشین و
وجود چندین رویکرد جهت کمیسازی متغیر عدم تقارن اطالعاتی ،در پژوهش حاضر از  0معیار
مشاهدهپذیر زیر استفاده شده است:
شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام :در صورت افزایش عدم تقارن اطالعاتی ،دامنه
تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش توسط بازارساز افزایش مییابد (آرمسترانگ و همکاران،
 .) 1122در پژوهش حاضر جهت تعیین شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش به اقتباس از
پژوهشهای کارمیِر 00و همکاران ( )1120و مهدوی و کرمانی ( )2090و دیگر پژوهشهای مشابه
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داخلی از الگوی ونکاتش و چیانگ ) 2976( 05بهره گرفته شده است .رابطه مزبور به شرح رابطه 2
میباشد:
()2
که در این رابطه؛ Spread؛ نشانگر شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروشAsk Price ،؛ بهترین
قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت  iدر هر روز و Bid Price؛ بهترین قیمت پیشنهادی خرید
سهام شرکت  iدر هر روز میباشد.
اندازه شرکت :با توجه به هزینهبر بودن تولید و انتشار اطالعات ،شرکتهای بزرگ با منابع و
متخصصان گزارشهای مالی دقیقتری ارائه مینمایند .بنابرین ،شرکتهای بزرگ از عدم تقارن
اطالعاتی کمتری نسبت به شرکتهای کوچک برخوردارند (کارمیر و همکاران .)1121 ،در این
پژوهش جهت اندازهگیری این متغیر از لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت استفاده شده است.
خطای پیشبینی سود :کریشناسوامی و سابرانامیام )2999( 06معتقدند با افزایش شفافیت،
خطای پیشبینی در سود کاهش مییابد .در واقع در شرکتهای با سطح باالتر عدم شفافیت
اطالعاتی بین افراد درونسازمان و برونسازمانی ،خطای پیشبینی افزایش و عدم تقارن اطالعاتی
باالتری انتظار میرود .این شاخص به صورت رابطه  1محاسبه میگردد:
|

()1
؛ سود واقعی سهم در پایان سال  tو

|
|

|

؛ سود پیشبینی شده سهم در پایان

که در آن،
سال  tمیباشد.
08
فرصتهای رشد :ژانگ ( )1116معتقد است وجود فرصتهای رشد میتواند درباره ارزش
بنیادی شرکت ابهام ایجاد نماید و به عدم اطمینان اطالعاتی منجر گردد .بنابرین در شرکتهای
دارای فرصت های رشد بیشتر ،عدم تقارن اطالعاتی قابل توجه است .در مطالعه حاضر جهت اندازه-
گیری فرصتهای رشد از شاخص کیوتوبین 07که مقدار بیشتر آن نشاندهنده عدم تقارن اطالعاتی
بیشتر میباشد استفاده شده است .این شاخص به صورت رابطه  0محاسبه میگردد.
()0
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؛ ارزش دفتری بدهی و

؛ ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، ،
که در آن،
؛ ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام میباشد.
 -2-2-5سطح رقابت در بازار محصول (متغیر مستقل)
09

در پژوهش حاضر این متغیر از طریق شاخص هرفیندال-هیرشمن ) (HHIمحاسبه شده است.
شاخص هرفیندال -هیرشمن ،میزان تمرکز صنعت را اندازه گیری می کند هرچه این شاخص
بزرگتر باشد میزان تمرکز بیشتر بوده در نتیجه انحصار بیشتر و رقابت کمتری در صنعت وجود دارد
و بالعکس .این شاخص با فرمول  0محاسبه میشود:
()0

)

(

∑

∑

که در آنHHIjt ،؛ شاخص هرفیندال-هیرشمن برای صنعت  jدر زمان  tو Salesijt؛ میزان فروش
شرکت  iدر صنعت  jدر زمان  tمیباشد .در این شاخص ،اگر تعداد بیشماری بنگاه با اندازههای
نسبی یکسان در بازار باشند ،شاخص هرفیندال کوچک و نزدیک به صفر خواهد بود و اگر تعداد
کمی بنگاه و با اندازه های نسبی نابرابر در بازار وجود داشته باشند ،این شاخص نزدیک به یک
خواهد بود.
 -3-2-5متغیرهای کنترلی پژوهش

عمر شرکت :هرچه شرکت بزرگتر باشد یا تعداد سالهای بیشتری در بازار سرمایه فعالیت
داشته باشد اطالعات بیشتری از شرکت در دسترس فعاالن بازار سرمایه قرار می گیرد( .لیری و
روبرتس)1117 ،51؛ بنابراین انتظار می رود هر چه عمر شرکت بیشتر باشد عدم تقارن اطالعاتی
کاهش یابد .عمر شرکت معادل تعداد سالهای پذیرش هر یک از شرکتهای نمونه در بورس اوراق
بهادار میباشد.
اهرم مالی :در شرکت هایی با عدم تقارن اطالعاتی باالتر ،به دلیل هزینه سرمایه بیشتر در
ساختار سرمایۀ خودبه احتمال زیاد از تامین مالی بدهی استفاده میکنند .شرکتهای با عدم تقارن
اطالعاتی باالتر ،اهرم مالی بیشتر و سررسید بدهی کوتاه تری دارند .ارتباط مثبت بین عدم تقارن
اطالعاتی و اهرم مالی احتماال به دلیل ،هزینه مقایسهای انواع مختلف روشهای تأمین مالی
خارجیاست که تحت تأثیر میزان عدم تقارن اطالعاتی می باشد (گآو و ژو .)1125 ،52اهرم مالی از
طریق نسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییها بدست میآید.
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سطح نگهداشت وجه نقد :مایرز و ماجلوف )2970( 51چنین استنباط میکنند که در شرایط
وجود عدم تقارن اطالعاتی ،شرکتها اقدام به تامین داخلی مینمایند یعنی به جای منابع نقدی
خارجی ترجیح میدهد برای خنثی نمودن مسائل ناشی از عدم تقارن اطالعاتی مانند هزینه سرمایه
باال یا ریسک ناشی از تامین مالی به نگهداشت وجه نقد روی آورند .این متغیر از حاصل تقسیم وجه
نقد و سرمایهگذاری کوتاهمدت به مجموع داراییها به دست میآید.
 -6یافتههای پژوهش
 -1-6آمار توصیفی
به منظور بررسی و تحلیل اولیه داده ها ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  2ارائه شده
است که نشان می دهد در بین معیارهای نشانگر عدم تقارن اطالعاتی معیار خطای پیشبینیسود
دارای بیشترین کشیدگی میباشد .سطح رقابت در بازار شرکتهای جامعه به طور متوسط 28
درصد میباشد که با توجه به طبقهبندی های صورت گرفته ،در صورتی که شاخص هرفیندال
هیرشمن در بازه  1/2الی  1/27قرار گیرد نشان از تمرکز معتدل در صنایع میباشد و هرچه به عدد
 2نزدیک شود نشان از افزایش انحصار و هر چه به صفر نزدیک شود نشان از رقابت مؤثر دارد.
بنابرین در این پژوهش میانه  1/25این شاخص نشان میدهد تقریباً نیمی از شرکتهای نمونه در
بازار با تمرکز معتدل فعالیت دارند .همچنین عمر شرکتهای نمونه به طور متوسط حدوداً  02سال
میباشد به طوریکه نیمی از شرکتهای نمونه دارای سابقه بیش از  00سال میباشد که با سابقه-
ترین شرکت  62و کمسابقهترین شرکت  21سال از سال تأسیس آن میگذرد و میانگین  57درصد
متغیر اهرم مالی نشان میدهد شرکتهای نمونه به طور متوسط  57درصد از نیازهای مالی خود را
از محل بدهیها تأمین کردهاند.
جدول  -1آمارتوصیفی متغیرها طی دورۀ پژوهش
میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

چولگی

کشیدگی

متغیر و شاخص
شکاف قیمت پیشنهادی

1/20

1/19

0/51

1/21

-1/12

1/10

اندازه شرکت
خطای پیشبینی سود

20/2
1/05

20/9
1/20

29/08
2/50

21/10
1/120

1/70
2/69

0/17
0/65

فرصتهای رشد

2/69

2/05

0/71

1/75

2/00

0/15

سطح رقابت در بازار

1/28

1/25

1.5

1/100

1/88

1/72

عمر شرکت

01/6

00

62

21

-1/01

1/19

سطح نگهداشت وجه نقد

1/15

1/10

1/28

1/110

2/09

0/20

عدم تقارن
اطالعاتی
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متغیر و شاخص

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

چولگی

کشیدگی

اهرم مالی

1/57

1/59

2/10

1/10

-1/20

0/12

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-6همبستگی بین متغیرهای پژوهش
از جمله مفروضات رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری ،عدم وجود همبستگی دو به دو و
ترکیبی بین متغیرهای مستقل پژوهش میباشد .در این پژوهش جهت آزمون همخطی ترکیبی از
آزمونهای عامل تورم واریانس و تلرانس بهرهگیری شده است که نتایج آن در جدول  1ارائه شده
است .با توجه به این جدول ،مقادیر عامل تورم واریانس برای تمامی متغیرها کوچکتر از  0/0و
تلرانس نیز بزرگتر از  1/2به دست آمد که نشانگر عدم وجود همخطی ترکیبی بین متغیرهای
مستقل پژوهش میباشد.
جدول  -2نتایج آماری بررسی همبستگی ترکیبی
متغیر و شاخص

تورم واریانس

تولرانس

سطح رقابت در بازار محصول
عمر شرکت

2/127
2/120

1/970
1/976

سطح نگهداشت وجه نقد

2/151

1/951

اهرم مالی

2/161

1/900

منبع :یافتههای پژوهشگر

همچنین نتایج آزمون همبستگی دو به دو نیز نشان داد همبستگی شدیدی بین متغیرهای
پژوهش وجود ندارد .بنابرین برآورد مدل پژوهش با اطمینان بیشتری میتواند صورت گیرد.
 -3-6اعتبارسنجی الگوی اندازهگیری پژوهش
چنانچه ذکر شد ،مدل اندازه گیری پژوهش شامل سازۀ عدم تقارن اطالعاتی میباشد .در شکل 1
الگوی اندازه گیری ترسیمی به همراه بار عاملی معیارهای مورد استفاده ارائه گردیده است.
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شکل  -1الگوی اندازهگیری پژوهش
همچنین نتایج برآورد مدل اندازهگیری در جدول  0ارائه شده است که نشان میدهد تمامی
ضرایب مسیر نشانگرهای به کار گرفته شده دارای سطح معنی داری کمتر از  5درصد و نسبت
بحرانی خارج از بازه  ±2/96می باشد که بیانگر مناسب بودن نشانگرهای مورد استفاده جهت
سنجش متغیر پنهان عدم تقارن اطالعاتی میباشد .همچنین ضریب مسیر استاندارد شده هر یک از
نشانگرها در این جدول ارائه شده است که نشان میدهد نشانگر اندازه شرکت دارای اهمیت نسبی
باالتری در تعریف متغیر عدم تقارن اطالعاتی میباشد.
جدول  -3نتایج برآورد مدل اندازهگیری
ضریب مسیر

نسبت

احتمال

استاندارد

بحرانی

آماره

عدم تقارن اطالعاتی

⟻

شکاف قیمت پیشنهادی

1/070

---

---

عدم تقارن اطالعاتی

⟻

اندازه شرکت

1/710

1/981

1/110

عدم تقارن اطالعاتی

⟻

خطای پیشبینی سود

1/177

1/010

1/112

عدم تقارن اطالعاتی

⟻

فرصتهای رشد

-1/160

-5/609

1/1112

مسیر متغیر پنهان به متغیر مشاهدهپذیر

منبع :یافتههای پژوهشگر

پس از تعیین الگوی مفهومی پژوهش و برآورد مدل اندازهگیری ،مرحله بعدی اعتبارسنجی
الگوی اندازهگیری می باشد .اعتبار یک الگو با استفاده از معیارهای نیکویی برازش سنجش میگردد.
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معیارهای نیکویی برازش در جدول  0ارائه گردیده است که نشان میدهد مدل انتخابی از نظر
آماری مناسب و مطابق با مبانی نظری مورد اشاره میباشد.
جدول  -4شاخصهای نیكویی برازش الگوی اندازهگیری
معیارهای نیكویی

نام شاخص
نیکوئی برازش

مقیاسهای برازش
مطلق

برازش قابل قبول

خروجی الگو

بزرگتر از  91درصد

1/999

( )AGFI

بزرگتر از  75درصد

1/991

( )NFI

بزرگتر از  91درصد

1/991

بزرگتر از  91درصد

1/992

بزرگتر از  91درصد

1/999

بزرگتر از  91درصد

1/999

کوچکتر از  21درصد

1/126

کوچکتر از 5

2/110

بزرگتر از 111

0190

( )GFI

نیکوئی برازش اصالح شده

شاخص برازش اصالح شده
شاخص توکر

مقیاسهای برازش
افزایشی

–لوئیس ()TLI

شاخص برازندگی

تطبیقی ()CFI

برازندگی فزاینده ( )IFI

شاخص
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
( )RMSEA

مقیاسهای برازش
مقتصد

کای اسکوئر به درجه آزادی
شاخص هلتر

سایر شاخصها

) (ᵡ2/df

)(Holter

منبع :یافتههای پژوهشگر

همچنین مقادیر ماتریس کوواریانس خطای باقیماندۀ استاندارد شده در جدول  5ارائه گردیده
است که مقادیر مربوطه در بازۀ مناسب  ±2/96قرار گرفتهاند .بنابرین ماتریس کواریانس ضمنی و
ماتریس کواریانس نمونه از لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و این نشانه مطلوبی
جهت تأیید مدل اندازه گیری و ورود به مرحله بررسی مدل ساختاری پژوهش میباشد.
جدول  -5مقادیر ماتریس کوواریانس باقیماندۀ استاندارد شده
شكاف قیمت
پیشنهادی

اندازه شرکت

خطای پیشبینی
سود

شکاف قیمت پیشنهادی

1/111

اندازه شرکت

1/111

1/111

خطای پیشبینی سود

-1/510

1/111

1/111

فرصتهای رشد

1/111

1/015

-1/700

منبع :یافتههای پژوهشگر
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 -4-6الگوی ساختاری پژوهش
پس از تأیید الگوی اندازه گیری پژوهش ،به ارزیابی الگوی ساختاری و بررسی روابط بین متغیر
پنهان و متغیرهای مشاهدهپذیر میپردازیم .بنابرین ابتدا جهت اطمینان از اینکه مدل شاخصهای
چندگانه-علل چندگانه می تواند به عنوان یک توصیف احتمالی برای روابط بین متغیرهای آزمون
شده تصور شود و پارامترهای برآورد شده با روش حداکثر راستنمایی را میتوان به گونهای قابل
اتکا تفسیر کرد ،برازندگی مدل مورد بررسی قرار می گیرد .معیارهای نیکویی برازش مدل ساختاری
در جدول  6ارائه شده است که بیانگر مناسب بودن سطح برازش این مدل میباشد.
جدول  -6شاخصهای نیكویی برازش الگوی ساختاری
معیارهای

نام شاخص

نیكویی
مقیاسهای
برازش مطلق

نیکوئی برازش

برازش قابل قبول

خروجی الگو

بزرگتر از  91درصد

1/985

( )AGFI

بزرگتر از  75درصد

1/900

( )NFI

بزرگتر از  91درصد

1/900

بزرگتر از  91درصد

1/900

بزرگتر از  91درصد

1/985

بزرگتر از  91درصد

1/985

کوچکتر از  21درصد

1/18

کوچکتر از 5

0/715

بزرگتر از 111

015

( )GFI

نیکوئی برازش اصالح شده

شاخص برازش اصالح شده
مقیاسهای
برازش افزایشی

شاخص توکر

شاخص برازندگی
شاخص

مقیاسهای
برازش مقتصد
سایر شاخصها

–لوئیس ()TLI
تطبیقی ()CFI

برازندگی فزاینده ( )IFI

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
( )RMSEA
کای اسکوئر به درجه آزادی
شاخص هلتر

) (ᵡ2/df

)(Holter

منبع :یافتههای پژوهشگر

پس از تأیید سطح برازش الگوی ساختاری و عدم وجود تفاوت آشکار بین برازش الگوی
ساختاری و اندازه گیری و همچنین انجام اصالحات پیشنهادی توسط نرمافزار که از نظر آماری و
مبانی نظری مورد تأیید باشد ،فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرند .ضرایب مسیر
استاندارد شده ،نسبت بحرانی و سطح معناداری هر یک از عوامل در جدول  8ارائه شده است.
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جدول  ۷ـ مقادیر حاصل از برآورد مدل ساختاری
ضریب مسیر

نسبت

احتمال

استاندارد

بحرانی

آماره

سطح رقابت در بازار

⟻

عدم تقارن اطالعاتی

1/022

0/810

1/1112

عمر شرکت

⟻

عدم تقارن اطالعاتی

1/112

0/905

1/1112

سطح نگهداشت وجه نقد

⟻

عدم تقارن اطالعاتی

-1/202

-1/796

1/1112

اهرم مالی

⟻

عدم تقارن اطالعاتی

1/270

0/771

1/110

مسیر عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،8مسیر سطح رقابت در بازار محصول به عدم تقارن
اطالعاتی دارای ضریب مسیر استاندارد  ،1/022با احتمال آماره  1/1112در سطح اطمینان 95
درصد معنیدار میباشد .بنابرین دلیلی بر رد فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر معنیدار سطح رقابت در
بازار محصول بر عدم تقارن اطالعاتی وجود ندارد .همچنین ضریب مثبت این مسیر بیانگر آن است
که با افزایش مقدار شاخص هرفیندال-هیرشمن و افزایش سطح انحصار و درنتیجه کاهش میزان
رقابت در بازار محصول ،عدم تقارن اطالعاتی نیز افزایش مییابد .همچنین با مقایسه ضرایب مسیر
استاندارد ارائه شده می توان به اهمیت نسبی هر یک از عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطالعاتی دست
یافت .با توجه به این مقادیر ،مسیر سطح رقابت در بازار محصول به عدم تقارن اطالعاتی دارای
باالترین ضریب و در نتیجه بیشترین تأثیر میباشد.
همچنین با توجه به نتایج جدول  ، 8مسیرهای عمر شرکت و اهرم مالی به عدم تقارن اطالعاتی
به ترتیب با احتمال آماره  1/1112و  1/110و ضریب استاندارد شده  1/112و  1/270معنیدار
می باشد و با افزایش عمر شرکت و اهرم مالی ،عدم تقارن اطالعاتی افزایش مییابد .از سوی دیگر
مسیر سطح نگهداشت وجه نقد به عدم تقارن اطالعاتی با ضریب مسیر  -1/202و احتمال آماره
 1/1112معنیدار و منفی میباشد و نشانگر آن است که با افزایش سطح نگهداشت وجه نقد ،میزان
عدم تقارن اطالعاتی کاهش مییابد.
 -۷بحث و نتیجهگیری
رقابت در بازار محصول یکی از مکانیزمهای راهبردی در جهت کاهش مشکالت نمایندگی است
و شرکت ها در صنایع کمتر رقابتی کارایی کمتری نسبت به شرکتهای فعال در صنایع رقابتیتر
دارند .شرکت های موجود در صنایع کمتر رقابتی احتماالً مکانیزمهای حاکمیتی قویتری را برای
همتراز کردن منافع مدیریت با سهامداران به کار میگیرند .رقابت در بازار محصول این انگیزه را
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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برای مدیران ایجاد می کند که به شیوه کاراتری رفتار کنند .به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران
و سهامداران الزم است بر عملکرد مدیران نظارت وجود داشته باشد تا از رفتارهای فرصتطلبانه
آنها جلوگیری شود .از این رو ،در پژوهش حا ضر تأثیر سطح رقابت در بازار محصول بر عدم تقارن
اطالعاتی برای دوره زمانی  2078-2096برای  871مشاهده (سال-شرکت) با رویکرد معادالت
ساختاری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش سطح رقابت در بازار
محصول ،عدم تقارن اطالعاتی کاهش مییابد .رقابت در بازار محصول از جمله مکانیزمهای نظارتی
برونسازمانی است که توسط شرکتها اجرا میشود و میتواند موجب ارسال پیامهای مثبت از
شرکت به جو بازار شود و بر عملکرد اقتصادی شرکت تأثیرگذار باشد .با این وجود افزایش رقابت در
بازار به عوامل مهمی همچون رشد شر کت ،کیفیت محصول و شهرت برند تجاری بستگی دارد.
افزایش رقابت و کاهش انحصار مالکیت انگیزهای برای کارکنان است تا با بهبود عملکرد خود بتوانند
نقش مهم خود را در محصول نهایی مشاهده کنند .از این رو با توجه به تئوری عالمتدهی انتظار
میرود با افزایش سطح رقابت در بازار محصول ،انگیزه مدیران برای افشای اطالعات بیشتر گردد؛
زیرا در صنایعی که انحصار وجود دارد مدیران هیچگونه رغبتی برای ارائه اطالعات مناسب ندارند .از
این رو با ایجاد فضای رقابتی ،مشکل نمایندگی بین معامله گران آگاه و ناآگاه کاهش یافته و منجر به
کاهش عدم تقا رن اطالعاتی خواهد شد که این نتایج با یافتههای پژوهش هولدنوسابراهمانیام
( ،)2991آرمسترانگ و همکاران ( ،)1122آکینز و همکاران ( ،)1121موسویان و کردستانی
( )2091و حیدری و همکاران ( )2095مطابقت دارد.
با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر تأثیر مستقیم شاخص هرفیندال-هیرشمن بر عدم تقارن
اطالعاتی بهنهادهای قانونگذار پیشنهاد میشود در راستای تمرکززدایی و ایجاد مکانیزمهایی برای
فراهم نمودن محیط رقابتی گام بردارند تا زمینهساز افشای مناسب اطالعات توسط شرکتها گردند
که این امر به نوبه خود میتواند در افزایش تمایالت سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بازار سرمایه
و تخصیص بهینه منابع در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی مؤثر واقع شود .به سرمایهگذاران نیز
پیشنهاد میشود که در جهت سرمایه گذاری به موضوعاتی همچون اختالف قیمت پیشنهادی
خریدوفروش سهام ،خطای پیشبینی سود ،اندازه شرکت و فرصتهای رشد توجه کافی داشته
باشند تا از طریق تجزیهوتحلیل این اطالعات بتوانند سرمایهگذاری مناسبی داشته باشند.
همچنین باتوجه به سطح کارایی بازار سرمایه ایران و توجه به این نکته که در شرایط عدم
تقارن اطالعاتی ،یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر از توان اطالعاتی بهتری برخوردار است
بنابراین سرمایهگذاران و سایر ذینفعان می توانند در انتخاب سهام ،به شاخص رقابت اهمیت ویژهای
مبذول نمایند و جهت سرمایه گذاری در صنایع متمرکز حساسیت بیشتری به خرج دهند؛ زیرا در
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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چنین محیط های اطالعاتی ،امکان رقابت وجود نداشته و هزینههای ناشی از عدم تقارن اطالعاتی
متوجه سرمایهگذاران خواهد شد .در پژوهش حاضر از بین ساختارهای رقابتی صنعت تنها سطح
رقابت در بازار مورد بررسی قرار گرفته است و قدرت بازار و اندازه متهورانه شرکت بخشهایی از
ساختارهای رقابتی هستند.
فهرست منابع
 )2ابراهیمی ،سیدکاظم ،علی بهرامین سب و پروانه صدیقه" ،)2098( ،تأثیر رقابت در بازار
محصول بر ریسکپذیری سرمایهگذاران" ،فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی،
 ،)01(21صص .276-282
 )1احمدپور ،احمد و مریم فرمانبردار" ،)2090( ،بررسی ارتباط بین افشای اطالعات مسئولیت
اجتماعی شرکتها و رقابت بازار محصول" ،فصلنامه حسابداری مالی ،)16( 8 ،صص -210
.210
)0

)0

)5

)6
)8

)7

آقایی ،محمدعلی ،وحید احمدیان و میرسعید سفیدگران" ،)2096( ،تأثیر پیچیدگی و پویایی
محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی" ،دانش حسابداری مالی ،)0(0 ،صص
.10-2
بادآور نهندی ،یونس ،هیوا خجسته و غفور شریف زاده" ،)2098( ،نقش تعدیلگری ارزشگذاری
نادرست سهام بر رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه" ،فصلنامه پژوهشهای
حسابداری مالی و حسابرسی ،)08(21 ،صص .50-70
پورحیدری امید ،امیر سروستانی و رحمت اله هوشمند" ،)2092( ،تاثیر رقابتی بودن بازار
محصول بر هزینههای نمایندگی" ،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) دوره ،5
شماره  ،26صص 17-20
حجازی ،رضوان ،بتول زارعی و فرهاد حاتمی " ،)2095( ،تأثیر کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن
اطالعاتی" ،بررسیهای حسابداری ،)21(0 ،صص .27-2
حیدری ،مهدی؛ بهمن قادری و سعید همهخانی" ،)2096( ،بررسی نقش میانجی عدم تقارن
اطالعاتی در تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاستهای تأمین مالی" ،راهبرد مدیریت
مالی ،)0(5 ،صص . 216-90
خانی ،عبداهلل و زیبا قجاوند " ،)2092( ،تأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن
اطالعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی" ،پژوهشهای حسابداری مالی ،)0(0 ،صص . 77-68
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 )9موسوی شیری ،سید محمود ،حسن خلعت بری و مینا فیروز بخت"،)2090( ،اثر عدم تقارن
اطالعاتی بر بیشارزشیابی سهام" ،فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی ،شماره
 ،18صص.91-80 ،
 )21کردستانی ،غالمرضا و امیر صابر" ،)2098( ،رقابت در بازار محصول ،عدمتقارن در رفتار
هزینه ها و انتظار مدیر از فروش آتی :تحلیل در سطح کل فضای کسب وکار" ،دانش
حسابداری و حسابرسی مدیریت ،)16(8 ،صص .01-02
 )22مرادزاده فرد ،مهدی ،مرتضی عدلزاده ،مریم فرجزاده و صدیقه عظیمی" ،)2091( ،عدم
اطمینان اطالعاتی ،عدم تقارن اطالعاتی و فرصتهای رشد" ،مطالعات تجربی حسابداری
مالی ،)09(21 ،صص . 205-215
 )21موسویان خلیل اباد ،حمیدرضا و غالمرضا کردستانی" ،)2091( ،رقابت بین سرمایهگذاران آگاه
برای کسب اطالعات محرمانه و قیمتگذاری عدم تقارن اطالعاتی" ،مدیریت دارایی و تأمین
مالی ،)1(2 ،صص .200-218
 )20مهدوی ،غالمحسین و احسان کرمانی" ،)2090( ،بررسی تأثیر استقالل هیئت مدیره بر رابطه
بین عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
تهران" ،فصلنامه راهبرد مدیریت مالی ،)21( 0 ،صص .16-2
 )20نمازی ،محمد ،غالمرضا رضایی و علیرضا ممتازیان " ،)2090( ،رقابت در بازار محصول و
کیفیت اطالعات حسابداری" ،پیشرفتهای حسابداری ،)1(6 ،صص .266-202
15) Akerlof, G. (1970), “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market
Mechanism”, The Quarterly Journal of Economics, 89, PP. 488-500
16) Armstrong, C., J, Core., D, Tayor and R, Verrecchia. (2011), "When Does
Information Asymmetry Affect the Cost of Capital?", Journal of Accounting
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