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چکيده
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد .یافتههای پژوهشهای پیشین ،بیانگر آن است که یکی از پیامدهای مدیریت سود،
افزایش ناکارایی سرمایهگذاری (بیش سرمایهگذاری یا کم سرمایهگذاری) شرکتها است .در راستای بررسی این
موضوع ،فرضیه پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از  89شرکت طی یک دوره  11ساله از سال  1191لغایت
 1181و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت .بدینمنظور از باقیماندههای الگوی جریان
نقدی جنسن ( )1891و الگوی توسعه یافته جریان نقدی ریچاردسون ( )6001برای محاسبه ناکارایی سرمایهگذاری
استفاده شده است .باقیماندههای مثبت و منفی بهترتیب نشاندهنده بیش و کم سرمایهگذاری است که در این پژوهش،
بهعنوان نماینده ناکارایی سرمایهگذاری بهره گرفته شده است .همچنین ،فروش اختیاری و اقالم تعهدی اختیاری به-
عنوان نماینده مدیریت سود در نظر گرفته شدند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین مدیریت سود و ناکارایی
سرمایهگذاری در شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
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مقدمه
بیشک مسأله سرمایهگذاری ،از مهمترین وظایف مدیران شرکتها میباشد .در صوورتیکوه مودیران
بتوانند بهدرستی فرصتهای سرمایهگذاری با ارزش (طرحهای با ارزش فعلی خالص مثبت) در بوازار را
تشخیص دهند و بهمیزان مناسب در هر یک از آنها سرمایهگذاری نمایند ،در نهایت این امر سوبب رشود
شرکت شده و ثروت سهامداران افزایش خواهد یافوت (تهرانوی و حروارزاده .)1199 ،شوناخت رفتوار
سرمایهگذاری شرکتها ( یکی از مرادیق تخریص منابع) و عوامل مؤثر بر آن به جهت برخوورداری
پروژههای بلندمدت (سرمایهای) از مؤلفههایی چون حجم باالی سرمایهگذاری ،پیامدهای قابل توجوه
و بلندمدت و همچنین ،تعهدات مالی عمده و تأثیری که هر یوک از آنهوا بور نقودینگی ،تخرویص
منابع ،سودآوری و در مجموع ،تأثیری که بر ارزش شرکت دارند ،دارای اهمیت بسزایی است (نموازی
و غالمی.)1181 ،
مدیران شرکتها ،با شناخت عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری و با بهکوارگیری آنهوا در رسویدن بوه
سطح سرمایهگذاری بهینه ،میتوانند نهایت بازده را ایجاد کنند تا هم فرصتهای سودآور سرمایهگذاری
را از دست ندهند و هم رضایت سهامداران را جلب نماینود (فوازاری ،هوبوارد و پیترسون .)1899 ،اموا
بازارهای ناکارا دارای نواقری هستند که میتوانند سطح سرمایهگذاری بهینه شورکت را تحوت توأثیر
قرار داده و منجر به ایجاد دامنهای از سرمایهگذاریها شوند کوه در جهوت توأمین منوافع سوهامداران
نباشند و در نهایت ،به فرآیند «بیش سرمایهگذاری» و یا «کم سرمایهگذاری» منتهی شوند (تهرانی و
حرارزاده.)1199 ،
اساساً میتوان ریشه بروز شرایطی چون بیش سرمایهگذاری یا کم سرمایهگذاری را در برخی از نواقص
بازار سرمایه مانند عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای نمایندگی ناشی از برهم کنش میان سهامداران،
اعتباردهندگان و مدیران جستجو کرد .به این مفهوم که نه همه پروژههای با ارزش فعلی خوالص مثبوت
انجام میشود (کم سرمایهگذاری) و نه پروژههای با ارزش فعلی خالص منفی ،رد میشود (بیش سرمایهگذاری)،
(بیدل و هیالری )6001 ،و (نمازی و غالمی .)1181 ،در تشریح این موضوع میتوان گفت ،در حالکوه
مدیران بهدنبال بزرگتر کردن شرکت برای افزایش منافع خود ،حتی با استفاده از جریانهای نقدی آزاد
در پروژههای با ارزش فعلی خالص منفی (بویش سورمایهگوذاری) هسوتند ،سورمایهگوذاران در جسوتجوی
شرایطی هستند که با عدم تأمین منابع مورد نیاز ،از بیش سرمایهگذاری مدیران جلووگیری کورده یوا
آنها را به سمت تأمین مالی خارجی برای انتقال ریسک این نوع پروژههوا بوه اعتباردهنودگان سووق
دهند که هر یک از آنها در نهایت میتواند منجر به کم سرمایهگذاری شود .چرا که در پاسخ به ایون
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شرایط ،اعتباردهندگان نیز سعی خواهند نمود تا از سرمایهگذاری غیربهینوه بوا سوازوکارهوای شورایط
قراردادی ،کاهش دوره وام و نظارت و کنترل بیشتر ،جلوگیری نمایند (تقیزاده خانقاه و قلینژاد.)1189 ،
تحقیقات نشان داده است که مدیریت سود شرکتها ،از جمله مواردی است که میتواند بر میزان
سرمایهگذاریهای شرکت تأثیرگذار باشد و موجب بهوجود آمدن مسائلی چون کاهش کوارایی سورمایهگوذاری،
افزایش تورم و توسعه ظاهری اقتراد کالن میشود و بهشدت به منافع سهامداران آسویب مویرسواند
(یانگ و جیانگ( ،)6009 ،محمودآبادی و مهتری .)1180 ،همه استداللهای مطورح شوده در زمینوه
نحوه اثرگذاری مدیریت سود بر رفتار سرمایهگذاری شرکتها شامل لزوم حفظ هماهنگی بوین سوود
گزارش شده و میزان سرمایهگذاریهای شرکت ،یا اتخاذ ترمیمات مربوط به سرمایهگذاری براساس
اطالعات نادرست و یا اطالع از بهرهوری پایین شرکت و پذیرش سرمایهگذاریهایی با ریسوک بواال
بهمنظور بهبود بهرهوری ،گویای این مطلب هستند که ارائه سود به میزانوی بویش از واقوع ،مسوتلزم
افزایش سرمایهگذاریهای شرکت به میزانی بیش از حد بهینه (بیش سرمایهگوذاری) و بوالعکم مویباشود
(نمازی و غالمی.)1181 ،
این پژوهش با توجه به احساس نیاز بوه بررسوی پیامودهای داخلوی و احتموالی مودیریت سوود و
شناخت بهتر رفتار سرمایهگذاری شرکتها در ایران ،به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مدیریت
سود بر ترمیمات سرمایهگذاری شرکتها تأثیرگذار است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،ایون توأثیر
چگونه خواهد بود؟
در ادامه ،پم از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیه مورد آزمون و روشهوای بوهکوار
گرفته شده برای آزمون فرضیه ارائه میگردد .در پایان نیز پم از ارائه یافتههای پژوهش ،به بحث و
نتیجهگیری پیرامون موضوع پژوهش پرداخته میشود.
پيشينه پژوهش
بحث توسعه اقترادی یکی از قابل تأملترین و چالش برانگیزترین مسائل عرور حاضور ،اسوت
بهگونهای که تحقق آن به یکی از اهداف اساسی سیاستگذاریها و ترمیمگیریهای اقتروادی کشوورها
تبدیل شده است .از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقترادی ،سرمایهگوذاری موؤثر اسوت .بودین
منظور ،واحد اقترادی برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف ،باید حد یا میزان سرمایهگذاری را بوا
توجه به محدودیت منابع ،مورد توجه قرار دهد .با توجه به محدودیت منابع ،عالوه بر مسولله توسوعه
سرمایهگذاری ،افزایش کارایی سرمایهگذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت است (مدرس و حروارزاده،
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 .)1191بهطور مفهومی کارایی سرمایهگذاری زمانی حاصل میشود که شرکت در تمام طرحهوای بوا
ارزش فعلی خالص مثبت سرمایهگذاری کند .البته این در شرایطی امکانپذیر اسوت کوه بوازار کامول
باشد و هیچ یک از مسائل بازار ناقص از جمله گزینش نادرست و هزینههای نمایندگی وجود نداشوته
باشد (بیدل ،هیالری و وردی 6008 ،وردی .)6001 ،عالوه بر این کارایی سرمایهگذاری مسوتلزم آن
است که از یکسو ،از مررف منابع در فعالیتهایی ممانعت شود که سرمایهگذاری در آن بیشتر از حد
مطلوب انجام شده است (جلوگیری از بیش سرمایهگذاری) و از سوی دیگر ،منابع بوهسومت فعالیوتهوایی
هدایت گردد که نیاز بیشتری به سرمایهگذاری دارد( ،جلوگیری از کم سرمایهگذاری) (مودرس و حروارزاده،
.)1191
چند مطالعه تأثیر مدیریت سود را بر ترمیمات سرمایهگذاری مورد بررسی قرار دادهاند .در ادبیات
حسابداری تعاریف گوناگونی از مدیریت سود ارائه شده است .تلو ( )1899بیان میکند کوه «مودیریت
سود ،مداخلهای هدفمند در فرایند گزارشگری مالی بیرونی بهمنظور حرول منوافع شخروی اسوت».
مدیریت سود ممکن است کارایی سرمایهگذاری را بهدلیل عدم تقوارن اطالعواتی بوین شورکتهوا و
عرضهکنندگان سرمایه دچار تحریف کند .عدم تقارن اطالعات منجر به مخاطرات اخالقی و گوزینشهوای
نادرست و مضر میشود که باعث بیش سرمایهگذاری یا کم سرمایهگوذاری مویشوود کوه بوهمیوزان
سرمایه در دسترس شرکت وابسته است .اگر منابع قابل توجهی وجود داشته باشد شرکتهوا بوهطوور
طبیعی گرایش به بیش سرمایهگذاری با توجه به گذشته دارنود .در مقابول عرضوهکننودگان سورمایه
احتماالً این مسأله را تشخیص داده و گرایش به صرف سرمایه برای پیشبینی آینده دارند کوه منجور
به کم سرمایهگذاری میشود .بنابراین با کاهش عدم تقارن اطالعات ،گزارشوگری موالی بوا کیفیوت
باالتر باعث ارتقای کارایی سرمایهگذاری میشود (بیدل ،هویالری و وردی .)6008 ،کودیا و فیلیووون
( )6008بیان کردند که شرکتهای بیش سرمایهگذاری با احتموال بیشوتری مودیریت سوود را بورای
پنهان کردن بازدههای پایینتر در سرمایهگذاریهای کم بهینه انجام میدهند.
اطالعات مالی مورد استفاده توسط سهامداران برای کنترل یا نظارت مدیران ،منبوع مهوم از اطالعوات
خاص شرکت برای سرمایه گذاران است (بوشمن و اینودجکیان 1881 ،هوولمزتروم و تیورول1881 ،
کانودائی و لی .)1889 ،بیدل و هیالری ( )6001معتقدنود شورکتهوای دارای گزارشوگری موالی بوا
کیفیتتر ،کمتر دست به مدیریت سود میزنند و کارایی سرمایهگذاری باالتری را نشان میدهنود .بوه
عبارت دیگر ،آنها بیان میکنند که حسابداری با کیفیت باالتر و مدیریت سوود محودود شوده ،عودم تقوارن
اطالعاتی بین مدیران و عرضهکنندگان بیرونی سرمایه را به واسطه افزایش کوارایی سورمایهگوذاری،
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کاهش میدهد .شرکتهایی که سود را دستکاری میکنند میتوانند ترمیمات داخلی را تحوت توأثیر
قرار داده و باعث ترمیمات سرمایه گذاری ناکارآمد و کم بهینه شوند (مک نیکولز و اسوتابن.)6009 ،
فیشر و مرتون ( )1899بیان میکنند شرکتهایی با مدیریت سود باال (یا پایین) سرمایهگذاری بیشتری (یوا
کمتر) در دورههای بعدی در مقایسه با شرکتهای متوسط داشتهاند .تانگ ( )6001نشان میدهد کوه
مدیریت سود ،سرمایهگذاریهای بعدی شرکت را به واسطه دستکاری حسابداری تحت تأثیر قرار مویدهود.
کوهن و زارویین ( )6008دریافتند شرکتهایی گرایش به بیش سرمایهگذاری دارند که مدیریت سوود
واقعی یا تعهدی انجام میدهند ،بیدل ،هیالری و وردی ( )6008بیان کردند مودیرانی کوه منوافع شخروی
خود را در اولویت قرار میدهند گرایش به سرمایهگذاریهایی دارند که در راستای منافع سهامداران نیست.
وانگ ،چن ،چن و هوانگ ( )6011در پژوهشی به بررسی رابطه بیش سورمایهگوذاری ،عودم اطمینوان
تورم و اطمینان بیش از حد مدیران در چین پرداختند .نمونه آنها شامل  6116شرکت از سال  6001تا
 6016میباشد .یافتههای تجربی آنها با استفاده از صورتهای مالی سه ماهه نشان میدهد که عودم
اطمینان پایینتر تورم باعث افزایش بیش سرمایهگذاری شده و اطمینان بیش از حد مودیریتی چنوین
تأثیری را تشدید میکند .تجزیه و تحلیل بیشتر نشان میدهد بیش سورمایهگوذاری در مؤسسوات بوا
مالکیت دولتی بهطور عمده نشأت گرفته از اطمینان بیش از حد مدیریتی است و ارتبواط منفوی بوین عودم
اطمینان تورم و بیش سرمایهگذاری ناشی از بیش اطمینانی مدیریتی است .با اینحال ،تأثیر اطمینوان
بیش از حد مدیران در واحدهای اقترادی بدون مالکیت دولتی مبهم بواقی مانوده اسوت .بوهعوالوه،
شواهد آنها تأثیر نامتقارن عدم اطمینان تورم بر بویش سورمایهگوذاری شورکت را در طوول چرخوههوای
متفاوت اقترادی نشان میدهد.
چن ،سان و یو ( )6019در پژوهشی به بررسی رابطه جریان وجه نقد آزاد ،بیش سورمایهگوذاری و
حاکمیت شرکتی در چین پرداختند .آنها با استفاده از  919شرکت عضو بورس اوراق بهادار در چوین
بررسی نمودند که چطور جریان وجه نقد آزاد و معیارهای حاکمیت شرکتی بر سوطح سورمایهگوذاری
شرکتها اثر میگذارد .همسو با نظریه هزینه نماینودگی ،آنهوا دریافتنود کوه بویش سورمایهگوذاری
شرکتها نسبت به جریان وجه نقد آزاد جاری از حساسیت بیشتری برخوردار است و در شرکتهوایی
با جریان وجه نقد آزاد مثبت برجستهتر هستند .همچنین ،معیارهای حاکمیت شرکتی مشخص ارتبواط
معناداری با سطح سرمایهگذاری شرکتها دارند .بوه عوالوه ،آنهوا کول نمونوه را بوه دو زیرمجموعوه
شرکتهای بیش سرمایهگذار و کم سرمایهگذار تقسیم نمودند ،برای شرکتهای بیش سورمایهگوذار،
شواهد آنها نشان میدهد که تمرکز مالکیت دولتی باالتر ،بیش سرمایهگذاری را افزایش میدهود ،در
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حالیکه سهامهای قابل مبادله باالتر و اندازه بزرگتر ناظران هیأت مدیره یا اهرم باالتر ،بیش سرمایهگوذاری
را کاهش میدهد .نتایج آنها برای شرکتهای کم سرمایهگذار نشان میدهد که شرکتهای با تمرکز
مالکیت دولتی باالتر ،اندازه هیأت مدیره بزرگتر یا نسبت باالی اعضای هیأت مدیره خوارجی بوا کوم
سرمایهگذاری بهصورت مجزا ارتباط دارند ،در حالیکه شرکتهایی با اهرم باالتر یا سهامهوای قابول
مبادله باالتر ،کم سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
چونگ ،لو و هوانگ ( )6019در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایهگوذاری
در شرکتهای بورس سهام چین پرداختند .تمرکز این مطالعه مدیریت سود و فرضیه بیش سورمایهگوذاری
است که بیان میکند مدیریت سود باال ،هزینه سرمایهگذاری را افزایش میدهد .از دو نماینوده بورای
مدیریت سود و دو نماینده برای محاسبه سرمایهگذاری برای اسوتحکام نتوایج بهوره گرفتوه شود .دو
نماینده برای مدیریت سود شامل مطالعات موردی (شرکتهایی با سه فعالیت متقلبانه و فریبکاری) و
تخمین اقترادسنجی از باقیمانده های رگرسیون (از اقالم تعهدی و درآمودها) مویباشود .دو شواخص
سرمایهگذاری شامل سرمایهگذاری تعدیل شده برحسب صنعت و باقیماندههای معادله سرمایهگوذاری
است .از آنجا که تخمینگر خروج از محدوده 1در دیتا پنل ارائه میشود اما اغلوب در تخموین نادیوده
گرفته میشود ،شاخصهای مذکور با و بدون مالحظه خروج از محدوده و با اسوتفاده از شورکتهوای
پذیرفته شده در بورس سهام چین از سال  1889تا  6010مورد تجزیه و تحلیل قورار گرفتنود .نتوایج
آزمایشی نشان میدهد که وقتی تخمینگر خروج از محدوده مدنظر قرار میگیرد ،فرضیه تأیید میشوود .در
حالیکه نتایج متضاد بهدست خواهد آمد وقتی خروج از محدوده مدنظر قرار نمیگیرد .تجزیه و تحلیل
و یافتههای این مطالعه نشان می دهد که مالحظه تأثیر خروج از محودوده بورای حمایوت از فرضویه
اهمیت حیاتی دارد.
گوماریز و بالستا ( )6019به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی ،سررسید بودهی و کوارایی
سرمایهگذاری در بین سالهای  1889-6009در شرکتهای اسوانیایی پرداختهاند .نتایج نشان میدهد
که کیفیت گزارشگری مالی مشکالت بیش سرمایهگذاری را کاهش میدهد .بههمین ترتیب سررسوید
کوتاهمدت بدهی میتواند کارایی سرمایهگذاری را بهبود بخشد و مشکالت سرمایهگذاری بیش از حود
و کمتر از حد را تا حد ممکن کاهش دهد .عالوه بر این نتایج آنها نشان داد که کیفیوت گزارشوگری
مالی و سررسید بدهی سازوکارهایی هستند که در بهبود درجهای از کارایی سرمایهگذاری نقش دارنود.

MM Estimator
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بنابراین ،در شرکتهایی که از بدهیهای کوتاهمدت کمتری استفاده میکنند ،کیفیت گزارشگری مالی
نقش مهمی در بهبود کارایی سرمایهگذاری ایفا میکند (تقیزاده خانقاه و قلینژاد.)1189 ،
رمضان ( )6016با بررسی اثر مدیریت سود بر رفتار سرمایهگذاری شرکتهای اردنی به این نتیجه
رسید که شرکتهای با رفتار جسورانه در مدیریت سود در دوره بعد از مدیریت سود ،سرمایهگذاری بویش
از حد میکنند .بهعالوه نتیجه تحقیق او نشان میدهد این شرکتها حساسیت کمتری به جریانهای
نقد داخلی و حساسیت بیشتری به جریانهای نقد خارجی در دوره بعد از مدیریت سود نشان میدهنود.
یعنی شرکتهای با رویه جسورانه مدیریت سود بیشتر به تأمین مالی خارجی متکوی هسوتند و از مودیریت
سود بهعنوان ابزاری برای افزایش توانایی شرکت در دسترسی به تأمین مالی خارجی استفاده میکننود
(مشایخ ،بشیریمنش و شاهرخی.)1186 ،
تقیزاده خانقاه و قلینژاد ( )1189در پژوهشی به بررسی تأثیر دستکاری اقالم تعهدی اختیواری و
فعالیتهای واقعی بر بیش سرمایهگذاری و کم سرمایهگذاری شورکتهوای پذیرفتوه شوده در بوورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .در این راستا تعداد  100شرکت بهعنوان نمونه پژوهش برای دوره زموانی
 1199-1186انتخاب شدند .برای آزمون فرضیههای پژوهش روش دادههای ترکیبی مورد استفاده قورار
گرفت .برای محاسبه میزان سرمایهگذاریهای ناکارا از مدل سرمایهگذاری بیدل ،هویالری و وردی ()6008
و برای اندازهگیری متغیرهای دستکاری اقالم تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شوده جوونز ( )1881بوا
رویکرد ترازنامهای و برای تخمین میزان دستکاری فعالیتهوای واقعوی از الگووی تقسویمبنودی روی
چودهری ( )6001استفاده کردند .نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که دستکاری اقوالم
تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی موجب تشدید کم سرمایهگذاری و بیش سورمایهگوذاری شورکتهوای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشود .بهعبارت دیگر ،مدیران از طریق دسوتکاری اقوالم
تعهدی اختیاری ،افزایش غیرعادی هزینههای تولید ،کاهش هزینههای اختیاری و کاهش جریانهوای
نقد عملیاتی بر ترمیمات داخلی شرکت تأثیر میگذارند و ممکن است پوروژههوایی بوا خوالص ارزش
فعلی مثبت را رد (کم سرمایهگذاری) و در پروژههایی با خالص ارزش فعلوی منفوی (بویش سورمایهگوذاری)
سرمایهگذاری کنند .شواهد نشان میدهد که رفتارهای فرصتطلبانوه مودیران چوه از راه دسوتکاری
اقالم تعهدی و چه از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی ،آثار زیانبواری چوون انحوراف از رفتارهوای
سرمایهگذاری مطلوب را به وجود میآورد.
نمازی و غالمی ( ) 1181در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت سود مبتنی بور اقوالم تعهودی بور
کارایی سرمایهگذاری شرکتها پرداختند .در راستای بررسی این موضوع  11شرکت پذیرفته شوده در
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بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1119تا  1199مورد بررسی قرار گرفتند .برای سونجش مودیریت
سود مبتنی بر اقالم تعهدی ،از معیار اقالم تعهدی اختیاری استفاده شد که با استفاده از الگوی تعدیل
شده کازنیک ( )1888مورد محاسبه قرار گرفت که توسط بهار مقدم و کوهی ( )1198با توجه به محویط
اقترادی ایران تعدیل گردیده است ،برای محاسبه ناکارایی سرمایهگذاری نیز از مدل سورمایهگوذاری
تهرانی و حرارزاده ( )1199استفاده شد .نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی و سرمایهگذاری ناکارای شرکتها بود .در نتیجه میتوان نتیجه گرفت کوه بوا
اعمال بیشتر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ،میزان سرمایهگذاریهای ناکارای شورکتهوا نیوز
افزایش مییابد .همچنین ،یافتههای پژوهش نشان داد که بین اقالم تعهدی اختیاری و سرمایهگذاری
ناکارای دوره مالی بعد نیز رابطه معنادار وجود دارد.
مشایخ ،بشیریمنش و شاهرخی ( )1186در پژوهشی به بررسوی توأثیر مودیریت سوود بور رفتوار
سرمایهگذاری شرکتها پرداختند .کیفیت اطالعات حسابداری با استفاده از رویوههوای مودیریت سوود
مخدوش میشود .اطالعات حسابداری مبنای ترمیمات درون سازمانی مدیران است و کاهش کیفیت
آنها تبعات مهمی در برخواهد داشت .دوره زمانی پوژوهش سوالهوای  1196توا  1180و روش ایون
پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از رگرسیون چند متغیره بوه روش پنول
دیتا استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داد ،در شرکتهای با مدیریت سود جسورانه ،فرصوتهوای
سرمایهگذاری در دورههای آتی افزایش مییابد .همچنین شرکتهای استفادهکننده از رویههای مودیریت
سود جسورانه ،سطح سرمایهگذاری بیشتری دارند و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگوذاری
بیشتر از تأمین مالی خارجی استفاده میکنند .نتایج این پژوهش اهمیت کیفیت اطالعوات حسوابداری بورای
ترمیمات درون سازمانی را نشان میدهد که میتواند برای تهیهکنندگان اطالعات و استانداردگذاران
مفید واقع شود.
پورحیدری ،رحمانی و غالمی ( )1186در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت واقعی سوود بور رفتوار
سرمایهگذاری شرکتها پرداختند .بهمنظور بررسی این موضوع در ایوران ،تعوداد  11شورکت پذیرفتوه
شده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی سالهای  1119تا  ،1199موورد بررسوی قورار گرفتنود .بورای
سنجش مدیریت واقعی سود ،از سه متغیر جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیوتهوای عملیواتی،
هزینههای غیرعادی اختیاری و هزینههای غیرعادی تولید و برای محاسبه ناکارایی سرمایهگوذاری از
مدل سرمایهگذاری تهرانی و حرارزاده ( )1199استفاده شده است .نتایج حاصل از این مطالعه ،نشوان
داد که بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و هزینههای غیرعادی اختیاری با
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سرمایهگذاری ناکارا ،رابطه معنادار وجود دارد .به این معنی که با اعمال بیشوتر مودیریت واقعوی سوود
میزان سرمایهگذاری ناکارای شرکتها افزایش مییابد.
این یافتهها نشان از پیامدهای با اهمیت مدیریت سود در زمینه تأثیرگذاری بر ترمیمهای سورمایهگوذاری
شرکتها دارد .با اینحال ،همانطور که در پژوهش چونگ ،لو و هوانگ ( )6019بیان شوده اسوت روشهوای
اندازهگیری و شاخصهای مورد استفاده برای محاسبه مدیریت سود و ناکارایی سرمایهگذاری و اندازه
نمونه پژوهش و دوره آن میتواند بر نتایج پژوهش تأثیرگذار باشد .در همین راستا ،با توجوه بوه موضووعات
مطرح شده ،در این پژوهش برای بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایهگذاری در شرکتهوا،
از معیارهای متفاوتی برای اندازهگیری مدیریت سود و ناکارایی سرمایهگذاری استفاده میشود کوه در
پژوهشهای داخلی از آنها بهره گرفته نشده است.
فرضيه پژوهش
در بازارهای ناکارا بهدلیل عدم تقارن اطالعاتی ،مشکالت نمایندگی بهوجود میآید که ممکون اسوت
منجر به ایجاد دامنهای از سرمایهگذاریهایی شود که برای تأمین منافع سهامداران نباشند .مورگادو و
پیندادو ( )6001در بیان این موضوع ،مواردی از تضاد منافع بین ذینفعان اصلی ،شامل مدیران ،سوهامداران
و اعتباردهندگان را مطرح نمودهاند.
ترمیمهای سرمایهگذاری ،وابسته به منافع مورد انتظار سرمایهگذاری است که این منافع نیوز بوه
تقاضای مورد انتظار محرول و رشد آتی بستگی دارد رشد آتی بر مبنای اطالعاتی شوامل درآمودها و
سود تعیین میشود .از اینرو ،فعالیتهای واقعی و مخارج سرمایهای ممکن است به اشوکال گونواگون
با هم مرتبط باشند (پورحیدری ،رحمانی و غالمی.)1186 ،
عالوه بر این ،کتمان عملکرد واقعی طی دوره و نتایج مالی ارائه شده بهصورت نادرست مویتوانود
روندهای با اهمیت رشد درآمدها و سود را پنهان کند .از اینرو ،اغراق و بزرگنمایی در ارائه درآمدها و
سود ،منجر به تحریف رشد مورد انتظار افراد ناآگاه میگردد .صرفنظر از علت بویش سورمایهگوذاری،
گزارشگری واقعی و صادقانه میتواند مانع از بروز چنین حالتی شود .در صورت ارائه نادرست اطالعات
مالی ،شرکتها بیش از آنچه باید ،سرمایهگذاری میکنند و تالش مینمایند تا انتظارهای بازار سرمایه
را برآورده کرده ،یا به اهداف مرتبط با پاداش خود دست یابند (مک نیکولز و استابن.)6009 ،
با توجه به مبانی نظری مطرح شده ،فرضیه پژوهش بهشرح ذیل بیان میشود:
فرضيه پژوهش :بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی و بر مبنای هدف از نوع پژوهش کاربردی اسوت و بوه
روش پمرویدادی انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش از کلیه شرکتهوای پذیرفتوه شوده در
بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال  1191تا پایان سال  1181در بوورس فعوال بوودهانود ،تشوکیل
شده است .نمونه آماری ،با توجه به  9معیار گزینشی زیر و به روش غربالگری انتخاب گردید:
 -1بهمنظور همگنسازی جامعه آماری ،شرکتها در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
 -6نوع فعالیت شرکتها ،تولیدی باشد.
 -1بهمنظور افزایش قابلیت مقایسه ،پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه منتهی به  68اسفندماه
در هر سال باشد.
 -9وقفه معامالتی بیش از  1ماه نداشته باشند.
 -9بهمنظور حذف شرکتهای ورشکسته ،ارزش دفتری حقوق صواحبان سوهام شورکتهوای نمونوه
مثبت باشد .مجموعه  89شرکت که حائز شرایط فوق بودند بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
الگوها و متغيرهای پژوهش
به پیروی از مطالعه چونگ ،لو و هوانگ ( ،)6019برای آزمون فرضیه پوژوهش الگووی ( )1و ()6
بهشرح ذیل برآورد میشود:
الگوی شماره ()1
INVEFFi,t =α0 +α1 GROWTHi,t-1 +α2 CFi,t-1 +α3 DREVi,t
+α4 DREVi,t-1 +α5 DREVi,t-2 +α6 DREVi,t+1 +α7 DREVi,t+2 +α8 INVi,t-1 +εi,t

برای تأیید فرضیه پژوهش ،ضریب  α3باید بهطور معناداری بزرگتر از صفر باشد.
الگوی شماره ()6
INVEFFi,t =α0 +α1 GROWTHi,t-1 +α2 CFi,t-1 +α3 DACi,t +α4 DACi,t-1
+α5 DACi,t-2 +α6 DACi,t+1 +α7 DACi,t+2 +α8 INVi,t-1 +εi,t

برای تأیید فرضیه پژوهش ،ضریب  α3باید بهطور معناداری بزرگتر از صفر باشد.

101

بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایهگذاری در شرکتها

نحوه محاسبه ناکارایی سرمایهگذاری ()INVEFF
بدینمنظور از باقیماندههای الگوی جریان نقدی جنسن (( )1891الگوی شماره  )1و الگووی توسوعه
یافته جریان نقدی ریچاردسون (( )6001الگوی شماره  )9برای محاسبه ناکارایی سرمایهگذاری اسوتفاده
میشود .باقیماندههای مثبت و منفی بهترتیب نشاندهنده بیش و کم سرمایهگذاری است که در ایون
پژوهش بهعنوان نماینده ناکارایی سرمایهگذاری استفاده میشود.
الگوی شماره ()1

INVi,t =α0 +α1 Qi,t-1 +α2 CFi,t-1 +εi,t

الگوی شماره ()9
INVi,t =α0 +α1 Qi,t-1 +α2 Levi,t-1 +α3 CFi,t-1 +α4 Agei,t-1
+α5 Sizei,t-1 +α6 Returni,t-1 +α7 INVi,t-1 +εi,t

نحوه محاسبه مدیریت سود
در این پژوهش به پیروی از تحقیقات دیگر مانند :استابن ( ،)6010چونگ ،لو و هوانوگ (،)6019
فروش اختیاری بهعنوان نماینده مدیریت سود واقعی و اقالم تعهدی اختیواری بوهعنووان نماینوده مودیریت
سود تعهدی در نظر گرفته میشود .بدین منظوور از الگووی شوماره (( )9الگووی فوروش اختیواری) و
الگوی شماره (( )1الگوی اقالم تعهدی اختیاری) بهشرح ذیل استفاده میشود .باقیماندههای الگوهای
مذکور بهترتیب بیانگر فروش اختیاری و اقالم تعهدی اختیاری هستند.
الگوی شماره ()9

∆ARi,t =α0 +α1 ∆Revi,t +εi,t

الگوی شماره ()1

TAccrI,t =α0 +α1 (1⁄AssetsI,t )+α2 ∆RevI,t +α3 PPEI,t +α4 ROAi,t +εi,t

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها در جدول شماره ( )1آورده شده است.
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جدول شماره  :1تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
نوع متغير

وابسته

مستقل

کنترل

نام متغير

نماد متغير

نحوه محاسبه

ناکارایی سرمایهگذاری 1

INVEFF

ناکارایی سرمایهگذاری 6

INVEFF

سرمایهگذاری

INV

تغییرات حسابهای
دریافتنی تجاری

∆AR

مجموع اقالم تعهدی

TAccr

فروش اختیاری

DREV

اقالم تعهدی اختیاری

DAC

نرخ رشد فروش

GROWTH

باقیماندههای بهدست آمده از الگوی جریان نقدی جنسن ()1891
باقیماندههای به دست آمده از الگوی توسعه یافته جریان
نقدی ریچاردسون ()6001
نسبت وجه نقد پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت به
کل داراییهای ابتدای سال
نسبت تغییرات ساالنه در حسابهای دریافتنی تجاری به
کل داراییهای ابتدای سال
نسبت مجموع اقالم تعهدی (که از تفاوت بین سود
خالص و جریانهای نقدی عملیاتی محاسبه میشود) به
کل داراییهای ابتدای سال
باقیماندههای بهدست آمده از الگوی فروش اختیاری
باقیماندههای بهدست آمده از الگوی اقالم تعهدی
اختیاری
نسبت تغییرات فروش خالص بین سال  tو سال  t-1به
فروش خالص در ابتدای سال t
نسبت جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به
کل داراییهای ابتدای سال
نسبت ارزش بازار دارایی به ارزش دفتری دارایی
نسبت کل بدهیها به کل داراییها
لگاریتم طبیعی تعداد سالهای حضور شرکت در بورس
لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت
درصد بازده ساالنه سهام که از نرمافزار رهآورد نوین
استخراج میشود.
نسبت تغییرات ساالنه در فروش به کل داراییهای
ابتدای سال
کل داراییهای ابتدای سال
نسبت ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود به کل
داراییهای ابتدای سال
نسبت سود خالص به کل داراییها

جریان وجه نقد
عملیاتی
فرصتهای رشد
اهرم مالی
سن شرکت
اندازه شرکت

Size

بازده سهام

Return

تغییرات فروش

∆Rev

داراییها
ارزش دفتری داراییهای
ثابت مشهود
بازده داراییها

Assets

CF
Q
Lev
Age

PPE
ROA
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یافتههای پژوهش
بهمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات ،ابتدا آمار توصیفی دادههای تحت بررسی محاسبه گردید و در
جدول شماره ( )6شاخصهای مرکزی و پراکندگی ارئه میشود.
جدول شماره  :2آمار توصیفی کل متغیرهای پژوهش
نماد متغير

ميانگين

0/019
INVEFF 1
0/010
INVEFF 2
9/69E-11
DREV
0/009
DAC
0/011
INV
0/619
GROWTH
0/191
CF
1/980
Q
0/989
LEV
6/911
Age
11/991
Size
0/909
Return
0/091
∆AR
0/119
∆REV
0/019
TAccr
1/99E-01 1/Assets
0/699
PPE
0/119
ROA

ميانه

حداکثر

0/180
-0/001
0/990
-0/009
0/911
-0/010
1/066
0/001
0/119
0/011
6/191
0/111
0/980
0/118
9/106
1/689
0/891
0/119
1/990
6/118
19/999
11/919
9/110
0/199
0/989
0/016
1/891
0/111
1/101
-1/19E-09
9/91E-09 1/18E-01
1/111
0/611
0/111
0/111

حداقل

-0/109
-0/191
-0/991
-0/911
0/0001
-0/898
-0/119
0/996
0/080
0/000
8/181
-0/900
-0/911
-0/890
-0/900
8/11E-08
0/001
-0/698

انحراف
معيار

0/011
0/016
0/110
0/191
0/099
0/191
0/191
0/191
0/119
0/160
1/919
0/911
0/119
0/119
0/111
9/91E-01
0/611
0/111

چولگی

کشيدگی

1/191
6/961
0/916
1/188
1/996
1/919
0/101
1/119
-0/998
-0/999
0/191
6/198
0/911
1/611
6/091
9/111
1/966
0/999

60/919
18/189
1/919
11/919
61/119
8/111
9/161
1/169
6/991
1/969
9/008
10/099
1/999
8/181
19/199
16/119
9/109
9/916

نتایج جدول شماره  6نشان میدهد که میانگین فروش اختیاری ( )DREVو اقالم تعهدی اختیواری
( )DACبهطور متوسط طی یک سال حدود  9/69E-11و  0/009است .توجه بوه مقوادیر حوداقل و
حداکثر متغیر فروش اختیاری بهترتیب با مقادیر  -0/991و  0/911و متغیر اقالم تعهدی اختیاری بوه
ترتیب با مقادیر  -0/911و  1/066نشان میدهد که پراکندگی فروش اختیواری و اقوالم تعهودی اختیواری
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شرکتهای عضو نمونه زیاد است .همچنین ،مقدار مثبت میانگین متغیرهای ناکارایی سورمایهگوذاری
( )INVEFFنشان میدهد که بهطور متوسط طی یک سال شرکتهای عضو نمونه حدود  1/9درصد
بیش سرمایهگذاری داشته اند .معیار چولگی میزان انحراف نمونه نسبت به توزیوع متقوارن (نرموال) را
نشان میدهد .نتایج نشان میدهد متغیرهای اهرم مالی ( )LEVو سن شرکت ( )Ageچوله به چو
هستند .بهعبارت دیگر ،تراکم دادهها بیشتر بهسمت چ تمایل دارد و سایر متغیرهوا چولوه بوهسومت
راست هستند.
نتایج آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از باقيماندههای الگوی جریان نقدی جنسن
( )1891و معيار اول مدیریت سود (فروش اختياری)
قبل از برازش الگوی پژوهش ،ابتدا الزم است آزمون تشخیری  Fلیمر برای انتخاب از بوین الگوهوای
دادههای ترکیبی معمولی در مقابل الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت انجام شود که نتوایج آن در
جدول شماره ( )1آورده شده است .نتایج برازش الگو برای آزمون فرضویه اول در جودول شوماره ()1
ارائه شده است
جدول شماره  :3نتایج آزمون فرضیه پژوهش با معیار اول ناکارایی سرمایهگذاری و معیار اول مدیریت سود
متغير

ضرایب

آماره t

سطح معناداری

VIF

C

-0/011
0/009
-0/010
0/006
-0/019
-0/001
0/009
-0/001
0/901

-8/169
6/981
-8/116
0/690
-9/919
-0/196
1/090
-0/010
11/111

آماره  Fلیمر

6/198

0/000
0/011
0/000
0/901
0/000
0/169
0/689
0/899
0/000
سطح معناداری
آماره  Fلیمر

1/016
1/691
1/061
1/099
1/060
1/008
1/011
1/191

ضریب تعیین
تعدیل شده
0/198

آماره دوربین
واتسون
1/119

GROWTH t-1
CF t-1
DREV t-2
DREV t-1
DREV t
DREV t+1
DREV t+2
INV t-1

ضریب تعیین
0/119

آماره  Fفیشر
96/116

0/091
سطح معناداری
آماره  Fفیشر
0/000
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با توجه به اینکه سطح معناداری بهدست آمده از آزمون  Fلیمر ،بیشتر از  9درصود مویباشود بنوابراین،
برای تخمین الگو از روش دادههای ترکیبی معمولی استفاده گردید .از آنجا که مقدار آماره دوربین-واتسوون
بین  1/9تا  6/9قرار دارد ،عدم همبستگی در اجزاء باقیمانده الگوی رگرسیونی را تأییود مویکنود .بوا
توجه به اینکه سطح معنیداری آماره  Fفیشر کمتر از  9درصد است ،لذا معناداری الگوی رگرسویون
در سطح اطمینان  89درصد تأیید میشود .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده الگو نشوان مویدهود کوه
مجموعاً  11درصد از تغییرات متغیر وابسته میتواند توسط متغیرهای مستقل و معنیدار شده در ایون
الگو توضیح داده شود .با توجه به نتایج بهدست آمده در جدول شماره ( )1از برآورد الگو ،ضریب متغیر
فروش اختیاری ( )DREVtبرابر  -0/001و سطح معناداری آن برابر با  0/169و بیشتر از سطح خطوای
 0/09است .از آنجا که انتظار میرفت بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایهگذاری ،رابطه مثبوت و معنواداری
وجود داشته باشد در نتیجه این فرضیه در سطح اطمینان  89درصد مورد تأیید قرار نمیگیرد.
نتایج آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از باقيماندههای الگوی جریان نقدی جنسن
( )1891و معيار دوم مدیریت سود (اقالم تعهدی اختياری)
قبل از برازش الگوی پژوهش ،ابتدا الزم است آزمون تشخیروی  Fلیمور بورای انتخواب از بوین
الگوهای دادههای ترکیبی معمولی در مقابل الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابوت انجوام شوود کوه
نتایج آن در جدول شماره ( )9آورده شده است .نتایج برازش الگو برای آزمون فرضویه اول در جودول
شماره ( )9ارائه شده است
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جدول شماره  :4نتایج آزمون فرضیه پژوهش با معیار اول ناکارایی سرمایهگذاری و معیار دوم مدیریت سود
متغير

ضرایب

آماره t

سطح معناداری

VIF

C

0/011
0/009
-0/016
-0/061
-0/061
-0/009
0/009
0/009
0/119
آماره  Fلیمر
(سطح معناداری)
ضریب تعیین
تعدیل شده
0/110

9/118
6/181
-1/116
-9/119
-6/901
-1/111
1/161
0/919
9/668

0/000
0/011
0/000
0/000
0/011
0/109
0/109
0/906
0/000
آماره هاسمن (سطح
معناداری)

1/161
6/818
1/069
6/919
1/061
1/066
1/019
1/101

GROWTH t-1
CF t-1
DAC t-2
DAC t-1
DAC t
DAC t+1
DAC t+2
INV t-1

ضریب تعیین
0/168

)0/009( 1/991
آماره دوربین
واتسون
1/811

آماره  Fفیشر
16/110

)0/000( 100/119
سطح معناداری
آماره  Fفیشر
0/000

با توجه به اینکه سطح معناداری بهدست آمده از آزمون  Fلیمر ،کمتر از  9درصد مویباشود روش
دادههای تابلویی پذیرفته میشود و از آنجا که سطح معناداری بهدست آمده از آزمون هاسمن ،کمتر از
 9درصد میباشد روش اثرات ثابت پذیرفته میشود .بنابراین ،برای تخمین الگو از روش دادههوای توابلویی
با رویکرد اثرات ثابت استفاده گردید .از آنجا که مقدار آماره دوربین-واتسوون بوین  1/9توا  6/9قورار
دارد ،عدم همبستگی در اجزاء باقیمانده الگوی رگرسیونی را تأیید میکند .با توجوه بوه اینکوه سوطح
معنیداری آماره  Fفیشر کمتر از  9درصد است ،لذا معناداری الگوی رگرسیون در سطح اطمینان  89درصود
تأیید میشود .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده الگو نشان میدهد که مجموعاً  11درصود از تغییورات متغیور
وابسته میتواند توسط متغیرهای مستقل و معنی دار شده در این الگو توضیح داده شود .بوا توجوه بوه
نتایج بهدست آمده در جدول شماره ( )9از برآورد الگو ،ضریب متغیر اقالم تعهدی اختیواری ()DACt
برابر  -0/009و سطح معناداری آن برابر با  0/109و بیشتر از سطح خطای  0/09اسوت .از آنجوا کوه
انتظار میرفت بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایهگذاری ،رابطه مثبت و معناداری وجود داشته باشود
در نتیجه این فرضیه در سطح اطمینان  89درصد مورد تأیید قرار نمیگیرد.
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نتایج آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از باقيماندههای الگووی توسوعه یافتوه جریوان
نقدی ریچاردسون ( )2221و معيار اول مدیریت سود (فروش اختياری)
قبل از برازش الگوی پژوهش ،ابتدا الزم است آزمون تشخیری  Fلیمر برای انتخاب از بوین الگوهوای
دادههای ترکیبی معمولی در مقابل الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت انجام شود که نتوایج آن در
جدول شماره ( )9آورده شده است .نتایج برازش الگو برای آزموون فرضویه اول در جودول شوماره ( )9ارائوه
شده است
جدول شماره  :5نتایج آزمون فرضیه پژوهش با معیار دوم ناکارایی سرمایهگذاری و معیار اول مدیریت سود
متغير

ضرایب

آماره t

سطح معناداری

VIF

C

0/011
0/009
-0/011
-0/006
-0/019
0/008
0/019
0/010
-0/109
آماره  Fلیمر (سطح
معناداری)
ضریب تعیین
تعدیل شده
0/611

19/199
6/919
-6/811
-0/119
-6/109
1/691
6/180
1/190
-9/819

0/000
0/011
0/001
0/109
0/066
0/601
0/011
0/091
0/000
آماره هاسمن
(سطح معناداری)

1/016
1/691
1/061
1/099
1/060
1/008
1/011
1/191

GROWTH t-1
CF t-1
DREV t-2
DREV t-1
DREV t
DREV t+1
DREV t+2
INV t-1

ضریب تعیین
0/189

)0/010( 1/169
آماره دوربین
واتسون
1/899

آماره  Fفیشر
1/019

)0/000( 91/600
سطح معناداری
آماره  Fفیشر
0/000

با توجه به اینکه سطح معناداری بهدست آمده از آزمون  Fلیمر ،کمتر از  9درصد مویباشود روش
دادههای تابلویی پذیرفته میشود و از آنجا که سطح معناداری بهدست آمده از آزمون هاسمن ،کمتر از
 9درصد میباشد روش اثرات ثابت پذیرفته میشود .بنابراین ،بورای تخموین الگوو از روش دادههوای
تابلویی با رویکرد اثرات ثابت استفاده گردید .از آنجا که مقدار آماره دوربین-واتسون بین  1/9توا 6/9
قرار دارد ،عدم همبستگی در اجزاء باقیمانده الگوی رگرسیونی را تأیید میکند .با توجه به اینکه سطح
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معنیداری آماره  Fفیشر کمتر از  9درصد است ،لذا معناداری الگوی رگرسیون در سطح اطمینان  89درصود
تأیید میشود .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده الگو نشان میدهد که مجموعواً  61درصود از تغییورات
متغیر وابسته میتواند توسط متغیرهای مستقل و معنیدار شده در این الگو توضیح داده شود .با توجوه
به نتایج بهدست آمده در جدول شماره ( )9از برآورد الگو ،ضریب متغیور فوروش اختیواری ()DREVt
برابر  0/008و سطح معناداری آن برابر با  0/601و بیشتر از سطح خطای  0/09اسوت .از آنجوا کوه رابطوه
طبق انتظار مثبت است اما معنادار نیست در نتیجه این فرضیه در سطح اطمینان  89درصد مورد تأیید
قرار نمیگیرد.
نتایج آزمون فرضيه پژوهش با استفاده از باقيماندههای الگوی توسعه یافته جریان
نقدی ریچاردسون ( )2221و معيار دوم مدیریت سود (اقالم تعهدی اختياری)
قبل از برازش الگوی پژوهش ،ابتدا الزم است آزمون تشخیری  Fلیمر برای انتخاب از بوین الگوهوای
دادههای ترکیبی معمولی در مقابل الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت انجام شود که نتوایج آن در
جدول شماره ( )1آورده شده است .نتایج برازش الگو برای آزمون فرضویه اول در جودول شوماره ()1
ارائه شده است
جدول شماره  :1نتایج آزمون فرضیه پژوهش با معیار دوم ناکارایی سرمایهگذاری و معیار دوم مدیریت سود
متغير

ضرایب

آماره t

سطح معناداری

VIF

C

0/068
0/009
-0/009
-0/019
-0/009
-0/010
0/001
0/001
-0/689
آماره  Fلیمر
(سطح معناداری)
ضریب تعیین
تعدیل شده
0/119

19/911
6/101
-1/106
-9/601
-0/910
-1/899
1/189
0/118
-8/061

0/000
0/008
0/611
0/000
0/981
0/096
0/119
0/999
0/000
آماره هاسمن
(سطح معناداری)

1/161
6/818
1/069
6/919
1/061
1/066
1/019
1/101

GROWTH t-1
CF t-1
DAC t-2
DAC t-1
DAC t
DAC t+1
DAC t+2
INV t-1

ضریب تعیین
0/999

)0/019( 1/181
آماره دوربین
واتسون
1/819

آماره  Fفیشر
1/918

)0/000( 89/911
سطح معناداری
آماره  Fفیشر
0/000
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با توجه به اینکه سطح معناداری بهدست آمده از آزمون  Fلیمر ،کمتر از  9درصد مویباشود روش
دادههای تابلویی پذیرفته میشود و از آنجا که سطح معناداری بهدست آمده از آزمون هاسمن ،کمتر از
 9درصد میباشد روش اثرات ثابت پذیرفته میشود .بنابراین ،بورای تخموین الگوو از روش دادههوای
تابلویی با رویکرد اثرات ثابت استفاده گردید .از آنجا که مقدار آماره دوربین-واتسون بین  1/9توا 6/9
قرار دارد ،عدم همبستگی در اجزاء باقیمانده الگوی رگرسیونی را تأیید میکند .با توجه به اینکه سطح
معنیداری آماره  Fفیشر کمتر از  9درصد است ،لذا معناداری الگوی رگرسیون در سطح اطمینان  89درصود
تأیید میشود .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده الگو نشان میدهد که مجموعواً  19درصود از تغییورات
متغیر وابسته میتواند توسط متغیرهای مستقل و معنیدار شده در این الگو توضیح داده شود .با توجوه
به نتایج بهدست آمده در جدول شماره ( )1از برآورد الگو ،ضریب متغیور اقوالم تعهودی اختیواری ()DACt
برابر  -0/010و سطح معناداری آن برابر با  0/096و بیشتر از سطح خطای  0/09اسوت .از آنجوا کوه
انتظار میرفت بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایهگذاری ،رابطه مثبت و معناداری وجود داشته باشود
در نتیجه این فرضیه در سطح اطمینان  89درصد مورد تأیید قرار نمیگیرد.
نتيجهگيری و پيشنهادها
در این پژوهش ،تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایهگذاری در شرکتهای عضو بوورس اوراق بهوادار
تهران بررسی شد .بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان میدهد کوه بوین مودیریت سوود و ناکوارایی
سرمایهگذاری در شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد .علت عدم وجود رابطه معنوادار بوین مودیریت
سود و ناکارایی سرمایهگذاری ،ممکن است حساسیت کمتر مدیران نسبت به دسوتکاری فوروش اختیواری و
اقالم تعهدی اختیاری باشد .چرا که صورتهای مالی دستکاری شده به مدیران ترمیمگیرنده ،عالئم
گمراهکنندهای مخابره میکند و منجر به اتخاذ ترمیمهای سرمایهگذاری نادرست میشود .همچنوین،
این موضوع میتواند نشانه آگاهی سرمایهگذاران از مدیریت سود در شرکتهوا باشود .نتوایج ایون پوژوهش
همجهت با نتایج پژوهش چونگ ،لو و هوانگ ( )6019است که رابطه معناداری بین مدیریت سوود و
ناکارایی سرمایهگذاری نیافتند .همچنین ،با نتایج تقیزاده خانقاه و قلینژاد ( ،)1189نمازی و غالموی
( ،)1181پورحیدری ،رحمانی و غالمی ( ،)1186مک نیکولز و اسوتابن ( ،)6009کودیا و فیلیووون ( )6008و
کوهن و زارویین ( )6008که بیان داشتند با اعمال بیشتر مدیریت سود ،میزان سرمایهگذاری ناکوارای
شرکتها افزایش مییابد ،در تضاد است .از علتهای احتمالی نتایج مغایر پژوهش حاضر بوا پوژوهشهوای
مذکور ،محیط اقترادی و دوره اقترادی متفاوت ،استفاده از روشها ،شاخصهوا و انودازه نمونوه مطالعوات
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مذکور است .بنابراین ،همانطور که در پژوهش چونگ ،لو و هوانگ ( )6019بیان شده است اسوتفاده
از معیارهای متفاوت برای محاسبه مدیریت سود و ناکارایی سرمایهگوذاری و انودازه نمونوه پوژوهش و دوره
اقترادی متفاوت میتواند بر تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایهگذاری در شرکتها ،تأثیرگذار باشد.
بهمنظور انجام تحقیقات آتی ،پیشنهاداتی بهشرح زیر که تاکنون به آنها پرداخته نشده است ،ارائه
میگردد:
 -1بررسی ارتباط بین معیارهای حاکمیت شرکتی و ناکارایی سرمایهگذاری
 -6بررسی ارتباط بین تورم و ناکارایی سرمایهگذاری
 -1بررسی ارتباط بین دوره تردی مدیرعامل و ناکارایی سرمایهگذاری
 -9بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایهگذاری
 -9انجام تحقیق حاضر با استفاده از سایر معیارهای اندازهگیری مدیریت سود و ناکارایی سورمایهگوذاری در
شرکتها و مقایسه نتایج
 -1انجام این پژوهش به تفکیک صنایع مختلف بورس.
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