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چکیده
هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت سرمایهگذاران نهاا ی ر سیاساتگاذاری ماا ی
شرکت بر مدیریت سو طی عرضه عمومی او یه سهام است .قلمارو مااانی ایان تحقیاق
کلیه شرکت های ارای عرضه عمومی او یه سهام ر بورس اوراق بهاا ار تهاران و قلمارو
زمانی سالهای بین  1390تا  1395بو ه است .ر ایان تحقیاقس سیاساتگاذاری ماا ی
(شیوه تقسیم سو و شیوه تأمین ما ی) متغیر مستقل و مادیریت ساو متغیار وابساته و
سرمایهگذاران نها ی متغیر تعدیلگر ر نظر گرفتاه شاد .بار اسااس روش نموناهگیاری
هدفمند تعدا  14شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد .به منظور توصیف و تلخیص
ا ه های جمعآوری شده از آمار توصیفی و اساتنااطی بهاره گرفتاه شاده اسات .نتاای
تحقیق نشان ا ضریب برآور ی متغیر شیوه تقسیم سو بر مدیریت سو شرکت برابر با
 0/294است که نشان می هد بین متغیر شیوه تقسیم سو و مدیریت سو رابطه مثاات
و مستقیم وجو

ار ؛ یعنی با افزایش سو تقسایمیس مادیریت ساو افازایش ماییاباد.

مشارکت سرمایهگذاران نها ی ر شیوه تأمین ما ی شرکت بر مدیریت سو طای عرضاه
عمومی او یه سهام تأثیر ار  .ضریب برآور ی متغیر همافزایی سرمایهگذاران نها ی شیوه
تأمین ما ی بر مدیریت سو برابر با  -1/666است که نشان می هد سرمایهگذاران نها ی
رابطه مثات بین شیوه تأمین ما ی و مدیریت سو را خنثی میکنند.
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مقدمه
به تازگی موضوع راهبری شرکتی در سطح بینالمللی نیز توجه زیادی را بهه وهود
جلب کرده است (گا .)25 :2017 ،1به ویژه پس از رسواییهای مهالی شهرکتههای
معتبر و شناوتهشدهای مثل انرون و ورلدکام در سال  ،2002تاکنون تحقیقات زیادی
در زمینه حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی انجام شهده اسهت (روهایهدا،2
 .)66: 2011بسیاری از محققان ،ورشکستگی این شهرکتههای بهزر را ناشهی از
ضعف حاکمیت شرکتی در آنها میدانند .با وقوع این رویدادها کیفیت صورتههای
مهالی مهورد تردیهد قهرار گرفهت .روداك و همکهاران )2016( 3اعتقهاد دارنهد کهه
سیستمهای سازوکار حاکمیت شرکتی مناسب منجر به تقویت و مههارت مهدیران و
کمیته حسابرسی شده و نظارت مؤثر بر فعالیتهای مدیران اجرایی را عملی نمهوده
و در نهایت این امر منجر به بهبود کیفیت صورتهای مالی از طریق محدود ساوتن
فرصتهای مدیریت سود میشود (یگانه و همکاران.)11 :1396 ،
در پی رسواییهای مالی اویر ،اطمینان و اعتمهاد سهرمایهگهااران بهه سیسهتم
گزارشگری مالی تضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یهک عامهل مههم در تعیهین
اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارششده ،پدیدار گشت .سود حسابداری مبتنهی بهر
ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطالعات صورتهای مهالی ،ابهزاری بهرای
سنجش عملکرد شرکتها محسوب میشود (کیوو و همکاران .)46 :2011 ،
تفکیک مالکیت از مدیریت از مهمترین ویژگی شرکتهای سهامی اسهت .بهر
1. Ga
2. Ruhaida
3. Rudak et al
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این اساس برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطالعات و نیز تهیه
و ارائه اطالعاتی همچون اطالعات مالی به وجود آمده اسهت .ایهن ویژگهی و نیهز
ویژگیهای حسابداری تعهدی به واطر وجهود معوقهات (باقیمانهده تفهاوت سهود
نقههدی و سههود تعهههدی) و انگیههزههههایی همچههون پههاداش ،همههوارسههازی سههود و
مقررات گریزی ،این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود میآورد تها در جههت
منافع وود و در تضاد با منافع سایر گروههها اطالعهات را دسهتکاری کننهد یها بهه
اصطالح دست به اعمال مدیریت سود بزنند .نکته اصلی این است کهه روشههای
متعددی برای مهدیریت سهود وجهود دارد و مهدیر بهرای مهدیریت سهود وهال
گزارششده در چار چهوب اسهتانداردهای حسهابداری آزادی عمهل وسهیعی دارد
(حساس یگانه و یزدانیان .)24 :1393 ،

اصطالح عرضه عمهومی اولیهه عبهارت اسهت از ایهن کهه یهک شهرکت بهرای
نخستینبار در دوران فعالیتش اقدام به عرضه سهام به عمهوم مهینمایهد و از حالهت
وصوصی به حالت سهامی عام تبدیل شود .یکی از مسائلی که در این زمینه مطهرح
است ،ناهنجاریهای مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام میباشد که به دلیل اهمیت
آن ،موضوع پژوهشهای بسیاری واقع شده است .تحقیقات نشان میدهد کهه یکهی
از این ناهنجاری هنگام عرضه عمومی اولیه سهام ،مهدیریت سهود توسهد مهدیران
است تا از این طریق بتوانند به سودهای پیشبینهی شهده وهود کهه بهیش از واقهع
ارزیابی شدهاند ،دست یابند و سهام شرکت را به قیمتی بهاتتر از ارزش واقعهی آن
به فروش برسانند .بنابراین شناسایی سازوکارهایی کهه بتوانهد در کهاهش مهدیریت
سود و تضاد منافع موجود بین ذینفعان اثربخش باشد ،بسیار حهائز اهمیهت اسهت.
این امر منجر به ایجاد بحثهای متعددی شده است کهه سهرمایهگهااران نههادی از
اصلیترین آنهاست (کورمییر و همکاران .)10 :2012 ،1

سرمایهگااران نهادی با توجه به مالکیت بر بخهش دروهور تهوجهی از سههام
شرکتها ،دارای نفوذ قابل مالحظهای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محركهایی برای
نظارت بر رویههای شرکتها (شهامل رویههههای حسهابداری) دارنهد .رویههههای
1. Kormir et al
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حسابداری محافظهکارانه ،مدیران را از رفتار فرصتطلبانهه و وهوشبینهی بهیش از
حد در ارائه سود باز داشته ،سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری میشود .با توجه
به این موضوع که سرمایهگااران نههادی مشهابه ههم نیسهتند و تهاثیر متفهاوتی بهر
رویههای حسابداری شرکتها دارند ،با طبقهبندی سرمایهگااران نهادی به فعهال و
منفعل ،ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و مدیریت سود نیز مورد بررسهی قهرار
گرفته است .سرمایهگااران نهادی میتوانند فرصتهای مدیریت سهود را کهاهش و
در نتیجه کیفیت سود را افزایش دهند .سازوکارهای حاکمیت شرکتی به مرور زمهان
بهوجود میآیند .هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است کهه آیها مشهارکت
سرمایهگااران نهادی در سیاستگااری مالی شرکت بر مدیریت سود طهی عرضهه
عمومی اولیه سهام تأثیرگاار است؟
 .1مبانی نظری و پیشینه تحقیق
سهامداران نهادی در کشور ما از مهمترین سهامداران کنترلکننهده هسهتند .مهدیران
منصوب سهامداران نهادی ،نفوذ قابهل تهوجهی بهر هیئهت مهدیره دارنهد .بنهابراین
سهامداران نهادی که عضو هیئت مدیره نیز هستند ،میتوانند بهه عنهوان بخشهی از
فرایند تصمیمگیری داولی ،بر شرکت کنترل داشته باشند .ایهن مهدیران بهه عنهوان
نمایندگان سهامداران اصلی بر مدیریت نظارت میکننهد و اطمینهان مهیدهنهد کهه
شرکت در جهت منافع بهینه وود هدایت میشهود .در حهالی کهه مطالعهات اویهر
نشان میدهد سهامداران نهادی در سراسر دنیا در حال گسترش هسهتند ،هنهوز بهه
اندازه کهافی در مهورد تهأثیر نفهوذ سههامداران نههادی در هیئهت مهدیره و کمیتهه
حسابرسی به عنوان مدیر تحقیق نشده اسهت (وهانی و همکهاران .)66 :1394 ،بها
توجه به اهمیت سرمایهگااران نهادی در تخصی

سرمایه شرکتها و نقهش آنهها

در اداره شرکت ،بهدست آوردن درك درستی از اینکه حضور آنها در هیئت مدیره
چه تأثیری بر کیفیت سود وواهد گااشهت و همچنهین یهافتن سهازوکارهایی کهه
بتواند مانعی برای مدیریت سود در زمهان عرضهه عمهومی اولیهه سههام شهود و از
سرمایهگااران حمایت کند ،ضروری به نظر میرسد.
جامیوهمکاران()1398در پژوهشی به بررسی رابطه بروی از سازوکارهای
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های تأثیرگاار بر سیاستهای مالی و اقتصهادی

و سیاستهای تقسیم سود پرداوتند .نتایج این تحقیق مبین این موضوع اسهت کهه
افزایش نسبت مالکیت نههادی موجهب افهزایش نسهبت سهود تقسهیمی مهیشهود.
همچنین استقالل هیئت مدیره (نسبت اعضای غیرموظف) سبب کاهش سود سههام
پرداوتی میگردد .همچنین نتایج این پهژوهش نشهان مهیدههد کهه افهزایش سهود
پرداوتی شرکتهای بورسی در شراید دوگانگی مدیرعامل و رئیس /نایهبرئهیس
هیئت مدیره و نیز در صورت افزایش اندازه هیئت مدیره بوده که این نتایج از نظهر
آماری ،از معنیداری تزم برووردار نیست.
نوروزیوهمکاران( )1398در پژوهشی به بررسی تأثیر مالکیت شرکتههای
سرمایهگااری بر نقدشوندگی سهام شرکتهای سرمایهپهایر پرداوتنهد .بهه منظهور
اندازهگیری نقدشوندگی سهام از معیار شکاف قیمهت پیشهنهادی وریهد و فهروش
استفاده شده است .در این راستا ،نمونهای متشکل از  72شرکت از بین شرکتهای
پایرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و با استفاده از مهدل رگرسهیونی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در حالهت کلهی در سهطح اطمینهان  %95نتهایج
نشان میدهد که بین درصد مالکیت شرکتههای سهرمایهگهااری و دامنهه تفهاوت
قیمت پیشنهادی ورید و فروش رابطه مثبت و معنهاداری وجهود دارد .بهه عبهارت
دیگر ،بین درصد مالکیت شرکتهای سرمایهگهااری و نقدشهوندگی سههام رابطهه
منفی و معناداری وجود دارد.
رضاییومحمدزاده( )1397در پژوهشی به بررسهی تهأثیر کیفیهت حاکمیهت
شرکتی بر عملکرد شرکتهها و بحهران مهالی پرداوتنهد .بهرای ارزیهابی حاکمیهت
شرکتی شرکتهای تحت بررسی ،از چهار بعهد افشها و شهفافیت ،ترکیهب هیئهت
مدیره ،حق رأی سهامداران ،ساوتار مالکیت و کنترل اسهتفاده شهده اسهت .نمونهه
مورد بررسی شامل  102شرکت پایرفتهشده در بهورس اوراق بههادار تههران طهی
سالهای  1388تا  1394میباشد .شاو

 Qتوبین ،بازده کهل دارایهیهها و بهازده

حقوق صاحبان سهام برای سنجش عملکهرد و همچنهین ،شهاو

رتبهه  Zبهرای

سنجش بحران مالی استفاده شد .برای بررسی رابطه بین متغیرها از مدل رگرسهیون
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وطی چندمتغیره استفاده شده است .نتایج به دست آمده دتلهت بهر ایهن دارد کهه
کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیر معنیداری بهر بهازده کهل دارایهیهها ،بهازده حقهوق
صاحبان و ارزش شرکت دارد .همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی تهأثیر معنهیداری
بر بحران مالی ندارد.
جالییییوهمکییاران()1396در پژوهشههی بههه بررسهی اثههر شههاو

کیفیهت

حاکمیت شرکتی بر محدود کردن مدیریت سود با استفاده از معهامالت غیرمعمهول
با اشخاص وابسته در شهرکتههای پایرفتههشهده در بهورس اوراق بههادار تههران
پرداوتند .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد حاکمیهت شهرکتی بهر معهامالت
غیرمعمول با اشخاص وابسته تأثیر معناداری دارد .این نتیجه نشهاندهنهده اهمیهت
توجه به حاکمیت شرکتی و تالش در جهت بهبود آن و کمک بهه بهبهود مهدیریت
سود میباشد .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد حاکمیت شرکتی بر معامالت
غیرمعمول با اشخاص وابسته تأثیر معناداری دارد .این نتیجه نشهان دهنهده اهمیهت
توجه به حاکمیت شرکتی و تالش در جهت بهبود آن و کمک بهه بهبهود مهدیریت
سود است.
افالطونی()1395در پژوهشی به بررسهی تهأثیر مهدیریت سهود بهر عملکهرد
مدلهای ارزشگااری مبتنی بر سود حسابداری پرداوت .یافتههای پژوهش نشهان
میدهد که در شرکتهای مشکوك به مدیریت سود ،عملکرد مدل سهود باقیمانهده
به صورت معناداری کمتر از مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده است .

شفیعپوروجاللی()1394در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر ارزشگااری

و رفتار سرمایهگااران در زمان عرضه عمومی اولیه سههام پرداوتنهد .یکهی از ایهن
عوامل اثر گاار ،اقالم تعهدی اوتیاری است .برای ارزیابی اثر «مدیریت سهود قبهل
از عرضه عمومی اولیه» بر «ساوتار مالکیت شرکتها پس از عرضه عمومی اولیهه»
از ویژگیهایی نظیر کیفیت اقالم تعهدی ،جمع داراییها ،رشد فهروش هها و اههرم
مالی آن استفاده میشود .برای این منظور دادههای مربوط به  101شرکت کهه بهین
سالهای  1379تا  1389عرضه اولیه داشتند ،مورد بررسی قهرار گرفتههانهد .نتهایج
نشان میدهد که اقالم تعهدی اوتیاری قبل از عرضه اولیه توانایی توضیحدهنهدگی
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ساوتار مالکیت شکلگرفته پس از عرضه را دارد ،اما معکهوس آن برقهرار نیسهت.
به عبارت دیگر دلیلی برای رد رابطه مستقیم میان اقهالم تعههدی اوتیهاری قبهل از
عرضه با ساوتار مالکیت یافت نشد .از این رو از آنجا که با افزایش مدیریت سهود
قبل از عرضه ،درصد مالکیت نهادی افزایش یافته است ،میتوان نتیجه گرفهت کهه
عوامل مهم دیگری به غیر از اقالم تعهدی اوتیاری در تصهمیمات سهرمایهگهااران
نهادی موثر است .

لیو()2019در پژوهشی به بررسی رابطه بهین سههامداران نههادی و مهدیریت
سود پرداوت .نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سهامداران نهادی و مهدیریت
سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
کیموهمکاران()2019در پژوهشی به بررسی رابطه بهین سههامداران نههادی
هزینه نمایندگی بدهی پرداوتند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سههامداران
نهادی هزینه نمایندگی بدهی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
لووهمکاران( )2017در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایهگهااران نههادی بهر
مدیریت سود شرکتهای عرضه عمومی اولیه سهام پرداوتند .نتایج تحقیق حهاکی
از آن بود که سرمایهگااران نهادی بر مدیریت سهود شهرکتههای عرضهه عمهومی
اولیه سهام تأثیرگاار است.
گنزالزوگارسیامکا1( )2014در پژوهشی به بررسهی تهأثیر شهاو

افشهای

حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بازارهای آمریکای تتین پرداوتنهد .ههدف از
این پژوهش بررسی رابطه بین شاو

افشای حاکمیت شهرکتی و مهدیریت سهود

میباشد .برای اندازهگیری مدیریت سود در این پژوهش از اقالم تعههدی احتیهاطی
استفاده شده است .همچنین در این تحقیق از نمونه شرکتهای غیر مالی آمریکهای
تتین طی دوره  2006تا  2012استفاده شهده اسهت .نتهایج پهژوهش حهاکی از آن
است که بین مالکیت داولی و اقالم تعهدی احتیاطی رابطه غیروطی وجود دارد و
همچنین بهبود در اثربخشی شاو

افشهای حاکمیهت شهرکتی منجهر بهه کهاهش

مدیریت سود وواهد شد.
1. Gonzalez & Garcia-Meca
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کارمیروهمکاران1( )2014در پژوهشهیبهه بررسهی تهأثیر شهاو

افشهای

حاکمیت شرکتی بر مدیریت سهود در شهرکتههای عرضهه عمهومی اولیهه سههام
پرداوتند .تحقیقات پیشین ارائه دادند کهه مهدیران بایهد از مهدیریت سهود جههت
پیشبینی داوطلبانه سود استفاده کنند .در این پژوهش به مدیریت سود انجهامشهده
در عرضه عمومی اولیه کشور کانادا و مطالعه اینکه کدام شرکت سیسهتم حاکمیهت
شرکتی بهتر از مدیریت سود جهت دستیابی به پیشبینهی سهود اسهتفاده مهیکنهد،
پرداوته شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرکتهایی که از شاو
افشای حاکمیت شرکتی بهتری برووردارند ،کمتر به پیشبینهی داوطلبانهه سهود در
عرضه عمومی اولیه میپردازند.
کوماروهمکاران2( )2014در تحقیقی با عنوان افشهای داوطلبانهه و تحریهف
سرمایهگااری واقعی در شرکت ههای عرضهه عمهومی اولیهه سههام ،تهأثیر افشهای
داوطلبانه اطالعات بر قیمتگااری کمتر از اندازه شرکتهای عرضه عمومی اولیهه
سه ام را نیز مورد آزمون قرار دادنهد .شهواهد حهاکی از آن اسهت کهه بهین افشهای
داوطلبانه و قیمتگااری کمتر از حد در شرکتهای عرضهه عمهومی اولیهه سههام
رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همچنین افزایش افشا و کاهش قیمهتگهااری
کمتههر از انههدازه منجههر بههه سههرمایهگههااری کمتههر از انههدازه مههیشههود و افههزایش
قیمتگااری کمتر از اندازه و کاهش افشا منجر به سرمایهگهااری بیشهتر از انهدازه
میشود (کومار و همکاران.)1 :2014 ،
 .2روش تحقیق
روش تحقیق ،توصیفی است که بها اسهتفاده از رگرسهیون ارتبهاط بهین متغیرههای
مستقل و وابسته سنجیده میشود .این تحقیق از نهوع کهاربردی اسهت و مهیتهوان
نتیجه آن را به آینده تسهری داد و همچنهین از نهوع تحقیقهات پهس رویهدادی بهه
حساب میآید .صورتهای مالی شرکتها شامل ترازنامه ،صهورت سهود و زیهان،
صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتههای مهالی در پایهان ههر
1. Cormier et al
2. Kumar et al
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سال مالی( 29اسفند ماه) به عنوان ابزار تحقیق مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه اسهت.
جامعه آماری شامل کلیه شرکتههای دارای عرضهه اولیهه سههام پایرفتههشهده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای بهین  1390تها  1395مهیباشهد .بهه دلیهل
محدوددن جامعه آماری تحقیق ،از روش نمونه گیهری هدفمنهد اسهتفاده شهد کهه
تعداد  14شرکت دارای عرضه اولیه سهام در بازه زمانی تحقیق انتخاب گردید.
فرضیهاصلی :مشارکت سرمایهگااران نهادی در سیاستگااری مهالی شهرکت
بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام ،تأثیرگاار است.
فرضیه :1-1مشارکت سرمایهگااران نهادی در شهیوه تقسهیم سهود سههام بهر
مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام ،تأثیر دارد.
فرضیه :2-1مشارکت سرمایهگااران نهادی در شیوه تهأمین مهالی شهرکت بهر
مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام ،تأثیر دارد.
مدل تحقیق
DAD it   0  1IO it   2 DPit   3 (IO it  DPit )   4SIZE it 

5 Leverage it   6 MTB it   it
DADit   0  1IO it   2 Finance it  3 (IO it  Finance it )   2SIZE it 

3Leverage it   4 MTB it   it

مدل تحقیق به شرح زیر است:
 : DADitمدیریت سود

it

 : IOسرمایهگااران نهادی

 : DPitشیوه تقسیم سود

 : Financeitتأمین مالی

 : SIZE itاندازه شرکت

 : Leverageitاهرم مالی

 : MTB itارزش بازار به دفتری
 :  itسطح وطا (لو و همکاران)2017 ،
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تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
مدیریت سود (متغیر وابسته):

در این پژوهش برای اندازهگیری مدیریت سود ،از مدل تعدیلشده جهونز اسهتفاده
میشود که قادر به حل مسئله پژوهش حاضر است .این مدل به شرح زیر است:
𝑡𝑖𝐶𝐴𝑇
1
) 𝑡𝑖𝐶𝐸𝑅∆ 𝑎1 (∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 −
𝑡𝑖𝐸𝑃𝑃
( = 𝑎0
)+
( + 𝑎2
𝑡𝑖𝑒 ) +
𝑇𝐴𝑖𝑡−1
𝑇𝐴𝑖𝑡−1
𝑇𝐴𝑖𝑡−1
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

𝑡𝑖𝐶𝐴𝑇 :جمع اقالم تعهدی (سود قبل از اقالم غیرمترقبهه منههای جریهانههای
نقدی عملیاتی) در سال  tبرای شرکت تحت مطالعه

i

 :𝑇𝐴𝑖𝑡−1جمع داراییها در سال  t-1برای شرکت تحت مطالعه

i

𝑡𝑖𝑉𝐸𝑅∆ :تغییرات درآمد طی سال  t-1تا  tبرای شرکت تحت مطالعه

i

𝑡𝑖𝐶𝐸𝑅∆ :تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی طهی سهالههای  t-1تها  tبهرای
شرکت تحت مطالعه

i

𝑡𝑖𝐸𝑃𝑃 :مبلغ ناوال
تحت مطالعه

اموال ،ماشینآتت و تجهیزات در سال  tبهرای شهرکت

i

سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیونههای شهرکت تحهت مطالعهه
برای برآورد میزان اقالم تعهدی مدیریت شده برای هر شرکت نمونه از طریق کسر
نمودن اقالم تعهدی مدیریتنشده از جمع اقالم تعهدی به شرح زیر بهدست میآید:
𝑡𝑖𝐶𝐴𝑇
1
) 𝑡𝑖𝐶𝐸𝑅∆ 𝑎1 (∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 −
𝑡𝑖𝐸𝑃𝑃
( − 𝑎0
)+
( + 𝑎2
)
𝑇𝐴𝑖𝑡−1
𝑇𝐴𝑖𝑡−1
𝑇𝐴𝑖𝑡−1
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

= 𝑡𝑖𝑀𝐴𝐸𝑇

𝑡𝑖𝑀𝐴𝐸𝑇 :اجزای مدیریتشده اقالم تعهدی شرکت تحت مطالعه  iدر سال  tکهه
معادل جمع اقالم تعهدی اوتیاری است.
شیوه تقسیم سود (متغیر مستقل):

نسبت سود تقسیمی به حقوق صاحبان سهام
تأمین مالی (متغیر مستقل):

میانگین نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییهای شرکت
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سرمایهگذاران نهادی (متغیر تعدیلگر):

درصد سهام نگهداریشده توسد سهامداران نهادی شرکتها
اندازه شرکت (متغیر کنترلی):

لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت
اهرم مالی (متغیر کنترلی):

نسبت کل بدهی ها به کل داراییها
ارزش بازار به دفتری (متغیر کنترلی):

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
 .3یافتههای پژوهش
با توجه به دادههای این آمار توصیفی ،مشاهده میگردد کهه مقهدار میهانگین متغیهر
مدیریت سود عهدد  ، 0/723سهرمایهگهااران نههادی  ،0/603شهیوه تقسهیم سهود
 ، 0/110تأمین مالی  ،0/123اندازه شهرکت  ، 12/225اههرم مهالی  0/578و ارزش
بازار به ارزش دفتری  1/318میباشد.
جدول  .1شاخصهای مرکزی و پراکندگی هر یک از متغیرهای تحقیق
نام متغیر مدیریت سود سرمایهگذاران نهادی شیوه تقسیم سود تأمین مالی اندازه شرکت اهرم مالی ارزش بازار به دفتری
1/318
0/578
12/524
0/123
0/110
0/615
0/723
میانگین
1/601
0/629
12/225
0/157
0/193
0/603
0/292
میانه
5/917
0/955
14/904
1/428
0/355
0/916
3/242
حداکثر
0/060
0/120
12/295
2/117
0/047
0/076
-0/541
حداقل
1/284
0/303
1/369
0/520
0/264
0/216
انحراف معیار 1/028
2/629
-0/216
0/269
-1/698
-0/496
-0/447
1/231
چولگی
9/943
1/544
2/025
9/478
2/031
2/919
3/562
کشیدگی

آزمون  Fلیمر
جدول .2نتایج آزمون Fلیمر فرضیههای پژوهش
آزمون
 Fلیمر

آماره
5.603251

درجه آزادی
()13.79

*سطح وطای  5درصد

سطح معناداری
0.0008
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با توجه به نتایج آزمون  Fلیمر چون احتمال بهدست آمده از  0/05کوچکتر است،
فرضH0

مبنی بر پولینگ بودن دادهها رد میشود .بنابراین با توجه به آزمون لیمهر،

دادهها پانل میباشد.
آزمون هاسمن

شد ناهمگنی در مقاطع وجهود دارد و تفهاوتههای فهردی

بعد از این که مشخ

قابل لحاظ کردن است و روش دادههای ترکیبی برای برآورد مدل پژوهش مناسهب
شود که وطای تخمین ،ناشی از تغییر در مقاطع است یها ایهن

است ،باید مشخ

که در طی زمان رخ داده است .در نحوه در نظر گرفتن چنین وطاههایی بها دو اثهر
ثابت و اثر تصادفی استفاده میشود .در آزمون هاسمن ،فرضیه صهفر آن مبتنهی بهر
تصادفی بودن وطاهای برآوردی است که نتایج آن در جدول زیهر انعکهاس یافتهه
است.
جدول  .3نتایج آزمون هاسمن فرضیههای پژوهش
آزمون

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه آزمون

هاسمن

3.461151

9

0.0063

اثرات ثابت)(FE

*سطح وطای  5درصد

باتوجه به آزمون هاسمن احتمال بهدستآمده کمتر از  5درصد بوده و بنابراین باید
در مدل رگرسیونی مربوطه از روش اثرات ثابت استفاده شود.
بررسی ناهمسانی واریانس
جدول  .4نتایج آزمون ناهمسانی آرچ  LMمدل تحقیق
آزمون

شرح

مقدار آماره

سطح معناداری

LM

آماره F

0/671548

0/1616

با توجه به جدول  4آماره  Fآزمهون در سهطح  5درصهد معنهادار نیسهت ،بنهابراین
فرض همسانی واریهانس تأییهد شهده و ناهمسهانی واریهانس جمهالت اوهالل رد
میشود.
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نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
آزمون فرضیه اول

مشارکت سرمایهگااران نهادی در شیوه تقسیم سود سهام بهر مهدیریت سهود طهی
عرضه عمومی اولیه سهام تأثیر دارد.
جدول  .5آزمون رگرسیون و معناداری مدل فرضیه اول
نام متغیر
ثابت
سهامداران نهادی
شیوه تقسیم سود
سهامداران نهادی*شیوه تقسیم سود
اهرم مالی
ارزش بازار به دفتری
اندازه شرکت
دوربین  -واتسون
2.1

ضرایب برآوردی
0/652
-2/062
0/294
-0/301
0/342
-0/363
1/817
ضریب تعیین
0/60

انحراف برآورد
0/174
0/432
0/051
0/074
0/241
0/338
0/223
ضریب تعیین تعدیل شده
0/58

آماره t
3/747
-4/773
5/764
-4/067
1/419
-1/073
8/147
آماره F
62/30328

سطح معناداری
0/0269
0/0015
0/0157
0/0396
0/0851
0/1602
0/0003
سطح معناداری
**0/000

*سطح وطای  5درصد و **سطح وطای  1درصد

با توجه به جدول  ،5آماره دوربین  -واتسون برابر بها  2.1مهیباشهد و ایهن نشهان
میدهد بین وطاها همبستگی وجود نهدارد؛ چهرا کهه بهین  1/5تها  2/5قهرار دارد.
ضریب تعیین تعدیلشده ایهن آزمهون برابهر بها  0/58اسهت کهه نشهان مهیدههد
متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل حاضر میتوانند  58درصهد از تغییهرات متغیهر
وابسته (مدیریت سود) را پیشبینی نمایند .به دلیل معنادار بودن آمهاره  Fدر سهطح
وطای  1درصد ،میتوان گفت که مدل تحقیق از لحاظ آمهاری معنهادار و مناسهب
است.
ضریب برآوردی متغیر شیوه تقسیم سود بر مهدیریت سهود شهرکت برابهر بها
 0/294است که نشان میدهد بین متغیر شیوه تقسیم سود و مهدیریت سهود رابطهه
مثبت و مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش سود تقسیمی ،مدیریت سهود افهزایش
مییابد .ضریب برآوردی متغیر همافزایی سرمایهگااران نهادی*شیوه تقسهیم سهود
بر مدیریت سود برابر با  -0/301است که نشان میدهد سرمایهگااران نهادی رابطه
مثبت بین شیوه تقسیم سود و مدیریت سود را ونثی میکننهد .تهأثیر متغیهر انهدازه
شرکت بر مدیریت سود ،مثبت است .متغیرهای اهرم مالی و ارزش بازار به دفتهری
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به دلیل بزر تر بودن از سطح وطای  0.05بر مدیریت سود تأثیرگاار نمهیباشهد.
بهدلیل اینکه سطح معناداری آماره  tمتغیر مستقل تحقیق از سطح وطهای  5درصهد
کوچکتر است ،میتوان با اطمینان  95درصد بیان کهرد مشهارکت سهرمایهگهااران
نهادی در شیوه تقسیم سود سهام بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیهه سههام
تأثیر دارد .بنابراین مدل برآوردی تحقیق به شرح زیر است:

DADit  0.652  2.062IOit  0.294DPit  0.301(IOit  DPit )  1.817SIZE it 
0.342Leverage it  0.363MTB it   it

آزمون فرضیه دوم

مشارکت سرمایهگااران نهادی در شیوه تأمین مالی شرکت بر مهدیریت سهود طهی
عرضه عمومی اولیه سهام تأثیر دارد.
جدول  .6آزمون رگرسیون و معناداری مدل فرضیه دوم
نام متغیر
ثابت
سهامداران نهادی
شیوه تأمین مالی
سهامداران نهادی*شیوه تقسیم سود
اهرم مالی
ارزش بازار به دفتری
اندازه شرکت
دوربین  -واتسون
2 /2

ضرایب برآوردی
0/648
-3/044
0/602
-1/666
0/302
-0/546
1/017
ضریب تعیین
0/56

انحراف برآورد
0/104
0/405
0/102
0/302
0/238
0/439
0/223
ضریب تعیین تعدیل شده
0/55

آماره t

6/231
-7/512
5/901
-5/156
1/268
-1/284
4/561
آماره F
52/60329

سطح معناداری
0/0125
0/0017
0/0125
0/0326
0/0896
0/1123
0/0365
سطح معناداری
**0/000

*سطح وطای  5درصد و **سطح وطای  1درصد

با توجه به جدول  ،6آماره دوربین  -واتسون برابر بها  2.2مهیباشهد و ایهن نشهان
میدهد بین وطاها همبستگی وجود نهدارد؛ چهرا کهه بهین  1/5تها  2/5قهرار دارد.
ضریب تعیین تعدیلشده این آزمون برابر با  0/55است که نشان میدهد متغیرهای
مستقل و کنترلی در مدل حاضر مهیتواننهد  55درصهد از تغییهرات متغیهر وابسهته
(مدیریت سود) را پیشبینی نمایند .به دلیل معنادار بودن آماره  Fدر سهطح وطهای
 1درصد ،میتوان گفت که مدل تحقیق از لحاظ آماری معنادار و مناسب است.
ضریب برآوردی متغیر شیوه تأمین مالی بر مهدیریت سهود شهرکت برابهر بها
 0/602است که نشان میدهد بین متغیر شیوه تأمین مالی و مهدیریت سهود رابطهه
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مثبت و مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش تهأمین مهالی ،مهدیریت سهود افهزایش
مییابد .ضریب برآوردی متغیر همافزایی سرمایهگااران نهادی*شیوه تأمین مالی بر
مدیریت سود برابر با  -1/666میباشد که نشان میدهد سرمایهگااران نهادی رابطه
مثبت بین شیوه تأمین مالی و مدیریت سود را ونثی مهیکنهد .تهأثیر متغیهر انهدازه
شرکت بر مدیریت سود ،مثبت است .متغیرهای اهرم مالی و ارزش بازار به دفتهری
به دلیل بزر تر بودن از سطح وطای  0.05بر مدیریت سود تأثیرگاار نمی باشهد.
بهدلیل اینکه سطح معناداری آماره  tمتغیر مستقل تحقیق از سطح وطهای  5درصهد
کوچکتر است ،میتوان با اطمینان  95درصد بیان کهرد مشهارکت سهرمایهگهااران
نهادی در شیوه تأمین مالی بر مدیریت سود طی عرضه عمهومی اولیهه سههام تهأثیر
دارد .بنابراین مدل برآوردی تحقیق به شرح زیر است:

DADit  0.648  3.044IOit  0.602Finance it  1.666(IO it  Finance it )  1.017SIZE it 
0.302Leverage it  0.564MTB it   it

نتیجهگیری و بحث
هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت سرمایهگااران نههادی در سیاسهتگهااری
مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیهه سههام بهوده اسهت .نتیجهه
آزمون فرضیه تحقیق نشان داد مشارکت سرمایهگااران نهادی در شیوه تقسیم سود
سهام بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام تأثیر دارد .همچنین مشهارکت
سرمایهگااران نهادی در شیوه تأمین مالی شهرکت بهر مهدیریت سهود طهی عرضهه
عمومی اولیه سهام تأثیر دارد .نتایج تحقیق با نتایج تحقیهق ایهزدینیها و همکهاران
( ،)1392احمدی ( ،)1394شعباندوست و همکهاران ( )1394رضهایی و صهابرفرد
( )1395هم راستاست .در این راستا؛ ایزدینیها و همکهاران ( )1392دریافتنهد بهین
اهرم مالی و معیارهای مدیریت سهود واقعهی از تحلیهل رگرسهیون چنهدمتغیره بهه
روش دادههای ترکیبی استفاده شده است .نتایج بررسی نشان داد که بین اهرم مالی
و معیارهای مدیریت سود واقعی شامل جریانهای نقد عملیهاتی غیرعهادی ،هزینهه
غیرعادی تولید و هزینه اوتیاری غیرعادی رابطه معکوس و معنهیدار وجهود دارد.
احمدی ( )1394نشان داد که بین اهرم مهالی و معیارههای مهدیریت سهود واقعهی،

166

♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نودودو ♦ پاییز 1398

رابطه معناداری وجود دارد .شعباندوست و همکهاران ( )1394در تحقیقهات وهود
نشان دادند که اهرم مالی با مدیریت سود رابطه معنهاداری وجهود دارد .رضهایی و

صابرفرد ( )1395در تحقیقات وود نشان دادند در شهرایطی کهه شهرکتهها دارای
سطح اهرم مالی بات باشند ،تأثیر اهرم مالی بر هر یک از معیارههای مهدیریت سهود
واقعی و همچنهین بهر برآینهد معیارههای آن معکهوس و معنهادار اسهت .ازطرفهی
درشرکتهای دارای اهرم مالی پهایین ،تهأثیراهرم مهالی ههم بهر برآینهد معیارههای
مدیریت سود واقعی و هم بر هر یک از معیارهای جداگانه آن ،به اسهتثنای زمهانی
که معیار مدیریت سود واقعی جریانهای نقد عملیاتی غیرعادی بود ،نشان از اثهری
معکوس و معنادار داشت .آن و همکاران ( )2016به بررسی تأثیر سهامداران نهادی

بر ارتباط بین مدیریت سود و ساوتار سرمایه شرکتها پرداوتنهد .نتهایج پهژوهش
آنان نشان داد بین مدیریت سود و ساوتار سرمایه شرکتها ارتبهاط منفهی و معنهادار
دارد و وجود سهامداران نهادی منجر به تشدید این ارتباط میشود .لین و همکاران
( )2014به بررسی ارتبهاط بهین محافظههکهاری حسهابداری ،سههامداران نههادی و
مدیریت سود پرداوتند .نتایج پژوهش نشان داده است که شهرکتههایی بها سهطح
محافظهکاری باتتر ،از مدیریت سود پهایینتهری بروهوردار بودنهد .همچنهین بهین
سهامداران نهادی و مدیریت سود رابطه منفی و معنهاداری وجهود دارد .در نهایهت
مدیریت سود در شرکتهایی بها گهزارشههای مهالی محافظههکارانهه و بها سهطح
سهامداران نهادی ،از سطح پایینتهری بروهوردار بهوده اسهت .یانهگ و همکهاران
( )2013به بررسی تأثیر ساوتار هیأت مدیره و مالکیهت نههادی بهر روی مهدیریت
سود شرکتها پرداوتند .نتایج پژوهش نشان داد کهه شهرکتههای مهورد بررسهی
مدیریت سود رو به بات انجام دادهاند و همچنین رابطهه معنهیداری بهین مهدیریت
سود با هیأت مدیره بیرونی و مالکیت نهادی وجود ندارد .کوه و همکاران ()2013
به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و مهدیریت سهود در شهرکتههای اسهترالیایی
پرداوتند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که کاهش مالکیت نههادی منجهر بهه افهزایش
مدیریت سود و افزایش مالکیت نهادی منجر به کهاهش مهدیریت سهود مهیشهود.
بنابراین به سرمایهگااران ،سهامداران و غیره پیشنهاد میشود در شرکتهایی اقهدام
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به سرمایهگااری نمایند که به سرمایهگااران نهادی اهمیت میدهنهد؛ زیهرا در ایهن
دسههته از شههرکتههها ،دسههتکاری سههود توسههد مههدیریت کمتههر اسههت .از طرفههی
سرمایهگااران نهادی نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شهرکت در مهورد مهدیریت
سود اعمال میکنند .به سهامداران ،سرمایهگااران و سایر گروههای ذینفهع پیشهنهاد
میشود در شرکتهایی سرمایهگااری نمایند که از سهطح مالکهان نههادی بهاتتری
برووردارند.
محدودیت تحقیق
این تحقیق برای شرکتهای دارای عرضه اولیه سهام انجام شده است و بهه همهین
دلیل تعداد نمونه تحقیق محدود بوده است و بنابراین نتایج تحقیق صرفا برای ایهن
دسته از شرکت ها همخوانی دارد و باید در تعمیم نتایج تحقیق به سایر شرکت هها
احتیاط کرد.
پیشنهاد برای تحقیقات آتی
 )1پیشههنهاد مههیشههود بههه بررسههی تههأثیر مشههارکت سههرمایهگههااران نهههادی در
سیاستگااری مالی شرکت بر نوسانپایری سود طی عرضه عمهومی اولیهه سههام
بپردازند.
 )2پیشنهاد میشهود بهه بررسهی تهأثیر مشهارکت سهرمایهگهااران نههادی در
سیاستگااری مالی شرکت بهر پایهداری سهود طهی عرضهه عمهومی اولیهه سههام
بپردازند.
 )3پیشنهاد میشهود بهه بررسهی تهأثیر مشهارکت سهرمایهگهااران نههادی در
سیاستگااری مالی شرکت بر هموارسازی سود طی عرضهه عمهومی اولیهه سههام
بپردازند.
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