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  چکیده 
-در شرکت گذاريسرمایهکارایی  و ، جریان نقد آزادي نمایندگیي بین هزینهرابطهاین تحقیق به بررسی 

. این تحقیق در زمینه تحقیقات کاربردي ه استورس اوراق بهادارتهران پرداختهاي پذیرفته شده در ب
گذشته) است. در  اطالعات از استفاده رویدادي (با پس نوع و از توصیفی آن براي نظر مورد است و روش

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی تحقیق از اطالعات شرکت مدل هاي
استفاده شد. اطالعات شرکت ها پس از بررسی همه جانبه از جنبه درسترس بودن  1393تا  1387

مورد آنالیز و  Rطبقه بندي و به کمک نرم افزار  Excelاطالعات آن ها پس از جمع آوري به کمک 
اي شد. نتایج در سطح خط استفاده چند متغیره رگرسیون روش از تحقیق مدل برآورد تحلیل واقع و براي

بیشتر از ، حساسیت هاي باالتر از سرمایه گذاري نمایندگی باال هزینهشرکت هاي با پنج درصد نشان داد: 
  نسبت به جریان نقدي آزاد را از خود نشان می دهند. حد
 
 

  .گذاريسرمایهکارایی جریان نقد آزاد، ، هزینه نمایندگیواژگان کلیدي: 
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 مقدمه 

 و همچنین بین اقلیت بین سهامداران و سرمایه گذاران مسئله نمایندگیو  موسسات مالی ین مدیریت وب عدم تقارن اطالعاتی مشکالت
 ,Abhyankar, et al. 2005( شرکت تاثیر می گذارد در تصمیمات سرمایه گذاري طور قابل توجهی به مدیریت و سهامداران

Jiang,2010(تشد توسعهبازارهاي در حال  به خصوص در . این مشکالت) ید می شودAllen,2005.( سرمایه و  بازار ناکارابودن با توجه به
شرکت  تصمیمات سرمایه گذاري براي مطالعهرا  ایده آل محل آزمونیک  بازار سرمایهآن، محیط  در هاي حاکمیت شرکتی ضعیف مکانیزم

یک رابطه مثبت بین توسعه  دادندنشان  )Levine,2005محققان ( .فراهم می کند مسئله نمایندگی هاي مالی وحضور محدودیت در ها
مالی، اعتبار تجاري و دیگر وجوه ممکن است نسبت به بانک ها یا  در بازارهاي در حال توسعه وجود دارد. جایگاه امورمالی و رشد اقتصادي 

. با توجه به مقررات )Guariglia, et al. 2011(نقش داشته باشند توسعهبازارهاي در حال  در حقوق صاحبان سهام در توضیح معجزه رشد
کنترل می شود، بازار سهام بطور  (مالکیت دولتی) ضعیف و این واقعیت که تعداد قابل توجهی از شرکت هاي فهرست شده توسط دولت

ش . بنابراین، بازارهاي مالی نق)Wang,2009( ارزش هاي اساسی منعکس نمی شودتوجه به کارآمدي کنترل نمی شوند و قیمت سهام با 
ي فعال در بازار کارآمدي را در تخصیص منابع و از بین بردن محدودیت هاي مالی ایفا نمی کنند، که یک موضوع مهم براي براي شرکت ها

با توجه به نظام حقوقی ضعیف و مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی  .منجر شودها  سرمایه گذاري نامطلوب آن بهبوده و ممکن است سرمایه 
توسط  سرمایه گذاري افراطینمایندگی تا حدودي شدید بوده و به احتمال زیاد منجر به  مسئلهوجود دارد، ر سرمایه بازاضعیفی که در 

به منظور سرمایه گذاري افراطی . به عنوان مثال، دولت ممکن است از نفوذ خود براي )Chen et al.2011(می گردد شرکت هادر  مدیران
و فساد گسترده،   مالیممکن است با حضور محدودیت هاي  آثاراین   .)Firth, et al.2012(کنند رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده 

. سرمایه گذاري افراطی ممکن است بیش از ظرفیت بوده، و سبب تولید ناکارآمدي شده و  می تواند )2010و همکاران،1(چو  افزایش یابد
نشان می  )Guariglia and Yang,2016( مختل سازد. سرمایه گذاران و سهامداران  برايرا  بازار سرمایه توسعه پایدار و رفاه آینده در 

توضیح را  بیشتر از حدو سرمایه گذاري  کمتر از حدسرمایه گذاري نمایندگی می تواند  مسئلهترکیبی از محدودیت منابع مالی و  با د کهنده
 حساسیت هاي باالتر .سازگار می باشد) Fazzari, et al.1988ي مالی (محدودیت ها با فرضیه این محققینیافته هاي  به طور خاص،. داد
منابع مالی  می باشد، با محدودیت سطح مطلوب زیرها  آن جریان نقدي شرکت هایی که براي جریان نقدي آزاد به کمبود سرمایه گذاري از

 .) همگام می باشدJensen,1986ام می باشد (همگنمایندگی  با فرضیه هزینه هاي بیشتري در ارتباط هستند. همچنین این نتایج
نمایندگی  مسئلهجریان نقدي آزاد در شرکت هایی با جریان نقدي باالتر از سطح مطلوب خود، از  سرمایه گذاري افراطی به حساسیت باال از

، حساسیت نمایندگی باال ه هايهزینشرکت هاي با درصد پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا  ،تحقیقاین از اینرو  .رنج می برند
در ادامه به تشریح  فرضیه تحقیق و  ؟.نسبت به جریان نقدي آزاد را از خود نشان می دهند یا بیشتر از حد هاي باالتر از سرمایه گذاري مفرط

  شود.پرداخته می وعموض پیشینه
  

  و بسط نظري فرضیه تحقیقپیشینه 
)and Hilary,2006 Biddle( که آیا شرکت هایی که  نمودندبررسی نوان کیفیت حسابداري و سطح سرمایه شرکت در تحقیقی با ع

آن ها با استفاده از اطالعات  اذ می کنند یا خیر.خگزارش نتایج مالی را دستکاري می کنند، تصمیمات سرمایه گذاري کمتر از حد مطلوبی ات
استدالل کرده اند که شرکت هایی با کیفیت گزارشگري  ادار ژاپن شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق به 2001الی  1975سال هاي 

 Kedia and(و بازده سرمایه گذاري باالتري را از خود نشان می دهند.  مالی باالتر مبادرت به انجام مدیریت سود کمتري شده
Philippon,2009 2002الی  1997شرکت طی سال هاي   845) در تحقیقی با عنوان حسابداري متقلبانه در اقتصاد بر اساس اطالعات 
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مدیریت سود   به احتمال زیاد به استدالل کرده اند که شرکت هایی که به ناکارایی سرمایه گذاري روي می آورند، در بورس نزدك آمریکا 
 بین ارتباط پژوهشی در ،)Lenard and Yu,2012 (  آورند. خواهند براي پنهان سازي بازده پایین تر در سرمایه گذاري کمتر از حد روي

بررسی  مورد را حسابرسی بزرگ موسسه چهار سوي از شده حسابرسی چینی شرکت هاي سرمایه گذاري میان کارایی و حسابرسی کیفیت
 و است پایین برخوردارند، بیشتري دوره تصدي که شرکت هایی براي سرمایه گذاري بیش نسبت که می دهد نشان آن ها نتایج دادند. قرار

 تصدي دوره که شرکت هایی درنتیجه .است درصد20 حدود در بیش سرمایه گذاري دارند، کمتري تصدي دوره که رکت هاییش براي
 .است باال چشمگیري به طور آن ها سرمایه گذاري دارند، کارایی طوالنی تري

)Chenga, et al.2013از پس داخلی هاي نترلک موارد ضعف افشاي از پس گذاري سرمایه کارایی آیا که نمودند ) بررسی 
 فراهم گذاري سرمایه کارایی و مالی گزارشگري کیفیت بین خصوص ارتباط در مستقیمی شواهد آن ها یابد؟ می بهبود مالی گزارشگري

 از که زمانی شوند، می گذاري) سرمایه گذاري(بیش سرمایه کم دچار شرکت داخلی هاي کنترل افشاي ضعف از پیش دریافتند آنها نمودند.
 می بهبود توجهی قابل طور شرکت به گذاري ایه سر بازده افشا، از پس که دریافتند آن ها اینکه محدودند). مهمتر (نا محدودند مالی نظر
) در بررسی اطمینان بیش از حد مدیران ارشد و سرمایه گذاري بیش از حد در شرایط رقابت بازار محصول  بیان نمود. Yu,2014(  .یابد

محصول چگونه بر استخدام مدیران ارشد داراي سطح باال یا پایین اطمینان بیش ازحد و سرمایه گذاري بیش از حد آن ها در  رقابت بازار
در  نوآوري تأثیر می گذارد؟ این مقاله با استفاده از یک مدل کورنو (که در آن بنگاه ها مدیران ارشد را براي بر عهده گرفتن سرمایه گذاري

کنند) نشان می دهد که اطمینان بیش از حد و سرمایه گذاري بیش از حد تصمیم گیري راجع به محصول استخدام میتحقیق و توسعه و 
مدیران ارشد را می توان به عنوان نتیجه یک تعادل توضیح داد. از آن مهم تر، شدت رقابت بازار محصول و سطح تعادل اطمینان بیش از حد 

شکل معکوس دارند. از آنجایی که بازار محصول به رقابت کامل تمایل دارد تمام  Uحقیق و توسعه) رابطه مدیران ارشد (و سرمایه گذاري در ت
این مطالعه به بررسی ) Shen, et al.2015(از حد سرمایه گذاري نمی کنند.   بنگاه ها مدیران ارشد واقع بین را استخدام می کنند و بیش

افزایش هزینه هاي سرمایه  می پردازد که فرض بر آن دارد که مدیریت سود صعودي سببمدیریت سود و فرضیه سرمایه گذاري مازاد 
سرمایه گذاري براي اطمینان از صحت نتایج محاسبه شده  شاخصو دو نوع  از مدیریت سودشاخص گذاري می شود. در این مقاله، دو نوع 

و برآوردهاي اقتصادسنجی رگرسیون (از توابع  )واقعیعالیت است. دو نوع مدیریت سود در واقع مطالعات موردي (شرکت هاي با سه ف
شوند،  درآمدي و تعهدي) می باشند. با توجه به اینکه وجود داده هاي پرت در پانل داده امري رایج است اما اغلب در برآورد نادیده گرفته می

مورد ارزیابی قرار گرفته  2010تا سال  1998ز سال فوق بدون توجه به این داده ها با استفاده از شرکت هاي فهرست شده چینی ا شاخص
 Guariglia and(. می شودهاي سرمایه گذاري افزایش هزینه شده اند. نتایج تجربی نشان می دهد که مدیریت سود صعودي سبب

Yang,2016(  وي از ناکارآمدي ، شواهدي ق2014الی  1998با استفاده از پانل قابل توجهی از شرکت هاي چینی ذکر شده در طی مدت
. به طور دادندشرکتی توضیح  مسئله نمایندگیکه آن را از طریق ترکیبی از محدودیت هاي مالی و  نمودندسرمایه گذاري را مستند سازي 

سطح مطلوب خود، تمایل به سرمایه گذاري نامطلوب (سرمایه گذاري  که شرکت هایی با جریان نقدي زیر (باالي)نمودند  خاص، استدالل 
مفرط) به عنوان نتیجه اي از محدودیت هاي مالی (هزینه هاي شرکتی) دارند. عالوه بر این، با تمرکز بر سرمایه گذاري نامطلوب شرکت ها، 

به جریان نقدي آزاد با اقدامات سنتی استفاده شده از محدودیت هاي مالی   عاديکه حساسیت هاي سرمایه گذاري غیر داده شد نشان 
، در حالی که براي شرکت هایی که مبادرت به سرمایه گذاري مفرط می کنند، حساسیت با طیف گسترده اي از اقدامات افزایش می یابد

بررسی  به گذاري، سرمایه ي بهینه میزان خصوص در )1387زاده( حصار و مدرس خاص مرتبط با هزینه هاي شرکتی افزایش می یابد.
 عدم بر مالی، گري گزارش کیفیت تأثیر حاکی از ، پژوهش این هاي یافته اند. پرداخته ريگذا سرمایه کارایی و مالی گري گزارش کیفیت
 تواند می سرمایه گذاري، کاهش بیش(کم) طریق از مالی گري گزارش کیفیت که آن است از حاکی نتایج است. گذاري سرمایه کارایی

 عدم مالی بر تأمین در محدودیت و آزاد نقدي هاي جریان تأثیر )1388حصارزاده ( و تهرانی .گردد گذاري سرمایه کارایی موجب ارتقاي
 این به و نموده بررسی 1385الی  1379شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي 120رابر اساس اطالعات  گذاري سرمایه کارایی
 به را از حد تر کم گذاري سرمایه و حد از بیش گذاري سرمایه ترتیب به مالی، تأمین در محدودیت آزاد و نقدي جریان که رسیدند نتیجه
  .داشت خواهد دنبال



 

 در شده پذیرفته شرکت 210 در را سرمایه گذاري کارایی و مالی گزارشگري کیفیت بین ) رابطه1389و  یحیایی ( ولهزاقرد خدائی
 می مالی کیفیت گزارشگري افزایش است دهش فرض اند. قرارداده بررسی مورد 1387 تا 1383 هاي سال بین تهران، بهادار بورس اوراق

 سرمایه گذاري عدم کارایی و مالی گزارشگري کیفیت بین منفی رابطه یک ادعا، این راستاي در بخشد. بهبود را سرمایه گذاري کارایی تواند
 آمده بدست هستند. نتایج ه گذاريسرمای عدم کارایی مصادیق از دو هر حد از بیشتر سرمایه گذاري و حد از کمتر سرمایه گذاري دارد. وجود
 کیفیت بین همچنین دارد، وجود معناداري و منفی رابطه از حد کمتر سرمایه گذاري و مالی گزارشگري کیفیت بین دهد، می نشان

رابطه  یبررس ) به1390( فاضل ثقفی و معتمدي .باشد نمی معنادار اما است، رابطه منفی حد از بیشتر سرمایه گذاري و مالی گزارشگري
 کلی، کارایی(ناکارایی) طور به.پرداختند باال گذاري سرمایه امکانات با هاي شرکت در گذاري سرمایه کارایی و حسابرسی کیفیت میان

 مدل از گذاري، سرمایه گیري کارایی اندازه منظور است. به مثبت(منفی) فعلی ارزش خالص با هایی پروژه پذیرش معناي به گذاري، سرمایه
 تحلیل از زیاد، گذاري سرمایه امکانات هاي با شرکت تعیین براي و زیاد، هاي گذاري سرمایه در تغییر و غیرجاري هاي دارایی در غییرت هاي
 ماشین اموال، ناخالص نسبت و سهام صاحبان حقوق ارزش دفتري به بازار ارزش دارایی، دفتري ارزش به بازار ارزش متغیر سه روي بر عامل
 تا 1382 هاي سال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 119 بررسی از حاصل نتایج .است شده استفاده زاتتجهی و آالت

 کارایی از باالتري سطح کنند، استفاده باالتر کیفیت با حسابرسان از زیاد، گذاري امکانات سرمایه با هاي شرکت چنانچه داد نشان 1388
 اقالم در دستکاري کاهش در تأثیري انتظار، خالف بر باالتر، حسابرسی کیفیت که است حالی در این . کرد اهندخو تجربه را گذاري سرمایه
 آگاه جهت گذاري، سرمایه و کارایی حسابداري کاري محافظه بین يرابطه ) به بررسی1390مهتري ( محمودآبادي و ندارد. اختیاري تعهدي
 کیفی یک ویژگی عنوان به حسابداري کاري محافظه مطلوبیت به نسبت حسابداري، اي اي حرفهنهاده و گذاران سرمایه مدیران، ساختن

 که دهد می نشان پژوهش از نتایج حاصل شدند. بررسی 1387 تا 1378 زمانی ي دوره شرکت براي 96است. نمونه  حسابداري اطالعات
 دارد. همچنین وجود دار معنی ارتباط صنایع، از گروه 7 سطح در و ها شرکت سطح در گذاري آتی، سرمایه و حسابداري کاري محافظه بین
 بین منفی، دار معنی ارتباط دارویی، و غذایی شیمیایی، در صنایع و ها شرکت کل سطح در آتی گذاري سرمایه و شرکت ي اندازه بین

 و کاشی و فلزي شیمیایی، و نساجی، بچو صنایع در و ها شرکت کل سطح در آتی گذاري سرمایه و دفتري به ارزش بازار ارزش نسبت
معنی  دارویی، ارتباط و غذایی صنایع در و ها شرکت کل سطح در آتی گذاري سرمایه و اهرم مالی بین و مثبت دار معنی ارتباط سرامیک،

رایی سرمایه گذاري در بررسی اثربخشی شفافیت اطالعات حسابداري در بهبود کا ) به1392(و همکاران  بادآورنهندي .دارد وجود منفی دار
) و براي اندازه گیري 2009. به این منظور، براي اندازه گیري شفافیت اطالعات حسابداري از مدل بارث (پرداختندبورس اوراق بهادار تهران 

آن از  شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي کاربردي بوده و روش ه) استفادRichardson,2006کارایی سرمایه گذاري از مدل (
پس رویدادي است. جامعه آماري پژوهش شامل شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش  - نوع علی

صنعت طی سال هاي  16شرکت از  100به تعداد  شبا استفاده از روش نمونه گیري حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهاي پژوه
خاب شده است. براي تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماري رگرسیون داده هاي تابلویی استفاده ) انت1385- 1390(

. این موضوع بیانگر عدم نداردشده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که شفافیت اطالعات حسابداري بر کارایی سرمایه گذاري تاثیري 
توزیع برابر اطالعات بین گروه هاي ذینفع و نظارت آنها در هدایت صحیح منابع از سوي مدیریت به سمت نقش فعال اطالعات حسابداري در 

پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی ارتباط بین ) 1393( زاده خانقاه یو تقي، بادآورنهند سرمایه گذاري در پژوهش هاي بهینه می باشد.
 100گذاري در مراحل چرخۀ عمر شرکت بپردازد. براي دستیابی به اهداف پژوهش تعداد هاي حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایهمکانیزم

انتخاب گردید. براي حاکمیت شرکتی از  1390- 1385گیري حذفی به عنوان نمونه پژوهش براي دورة زمانی شرکت با روش نمونه
همچنین به منظور . و مالکیت اعضاي هیئت مدیره استفاده شدهاي استقالل هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادي، تمرکز مالکیت مکانیزم

هاي مورد بررسی طبق الگوي پارك و چن )استفاده گردید. شرکتRichardson,2006گذاري از الگوي (گیري کارایی سرمایهاندازه
هاي حاکمیت شرکتی و کارایی دهد که در کل بین مکانیزم) به مراحل رشد، بلوغ و افول تقسیم شدند. نتایج پژوهش نشان می2000(

گذاري ارتباط مثبت و معناداري در مراحل رشد، بلوغ و افول وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماري پترنوستر حاکی از آن سرمایه



 

در مراحل چرخه عمر گذاري است که بین استقالل هیأت مدیره، مالکیت سهامداران نهادي و مالکیت اعضاي هیأت مدیره با کارایی سرمایه
  .تفاوت معناداري وجود دارد

سهامداران و سرمایه  مسئلهنمایندگی را منعکس کند:  مسئلههمبستگی مثبت بین سرمایه گذاري و جریان نقدي ممکن است دو نوع از 
با توجه به ضعف سیستم قانونی و ، بازار سرمایه. در )1،2005؛ پاولینا و رنبوگ1986(جنسن،بین مدیران و سهامداران مسئلهگذاران اقلیت و 

. )2،2007؛ لیو و لو2010(جیانگ و همکاران، نمایندگی به وفور دیده می شود مسئلهمحدودیت باالي تجارتی و سهامداران غالب، نوع اول از 
ها  شترباشد، بیشتر آنها بی نمایندگی مواجه می شوند، هر اندازه که جریان نقدي آزاد آن مسئلهبه طور خالصه، زمانی که شرکت ها با 

از این رو، یک رابطه مثبت بین سرمایه  .منجر شود یا بیشتر از حد تواند به سرمایه گذاري مفرطسرمایه گذاري را ترجیح می دهند که می
را فرضیه هزینه  تفسیر نمود، که آن نمایندگی مسئلهو جریان نقدي آزاد را می توان به عنوان شواهدي از وجود  یا بیشتر از حدگذاري مفرط 

   :. از این رو در فرضیه دیگر تحقیق انتظار می رود هاي نمایندگی می نامیم
نسبت به جریان نقدي آزاد را از  بیشتر از حد، حساسیت هاي باالتر از سرمایه گذاري نمایندگی باال هزینه: شرکت هاي با تحقیقفرضیه 

  خود نشان می دهند.
  روش تحقیق 

 اطالعات از استفاده رویدادي (با پس نوع و از توصیفی آن براي نظر مورد تحقیقات کاربردي است و روشاین تحقیق در زمینه 
 هاي تحقیق ازبه منظور آزمون فرضیه و ايکتابخانه روش از جهت تدوین مبانی نظري تحقیق اطالعات وريآگرد در گذشته) است.

فارسی  مقاالت اي ازکتابخانه اطالعات .است شده استفادهرس اوراق بهادار تهران هاي پذیرفته شده در بوهاي منتشر شده توسط شرکتداده
 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت اطالعات به منظور جمع نمودن دیگر نیز بخش درکتب گردآوري و  وها و التین، پایان نامه

که حاوي اطالعات به روز شده از  بهادار اوراق بورس سازمان با تبطمر هايسایت و بهادار اوراق بورس سازمان فشرده لوح از تهران
  شده است. استفاده آورد نوین،چنین نرم افزار رهباشند و همهاي پذیرفته شده در بورس میشرکت

  مدل آزمون فرضیه تحقیق:
  ونی زیر بهره گرفته می شود.از مدل رگرسی )Guariglia and Yang,2016( فرضیه تحقیق بر اساس رویکرد تحقیق  آزمونجهت 

Iu    مدل (1) 
new, it = β 0 + β 1 Iu

new, it-1 + β 2 Dum FCF>0 + β 3 FCFit * Dum FCF<0 * AC + β4 FCFit * 
Dum FCF>0 * AC + β5 CASHit-1 + β6 Qit-1 + β 7Size it-1 + β 8Age it-1 + β 9ROA it-1 + β 10Leverage it-1 

+ β 11 AC it-1 + β 12 INDUSTRY + ɛ it 

) استفاده می شود اگر ACFCF>0*Dum  itFCF*در متغیر ( 4β: در مدل فوق جهت آزمون فرضیه تحقیق از ضریبآزمون فرضیه
این ضریب در سطح خطاي پنج درصد معنی دار باشد فرضیه تحقیق مورد تایید واقع می گردد. جهت آزمون فرضیه شرکت هاي داراي 

  داریم: فوقباال مورد هدف می باشند. در مدل  هزینه نمایندگی

  نحوه محاسبه و گردآوري داده ها در مدل:
  متغیر وابسته:

New
uIشود:: تفاوت بین سرمایه گذاري واقعی و سرمایه گذاري بهینه است که از رابطه زیر محاسبه می  

Iu
New =   INew – Ie

New 

  که در رابطه فوق : 
                                                        
1 Pawlina and Renneboog 
2 Liu and Lu 



 

NewIامول  و ادغام، منهاي فروش تحقیق و توسعه مجموع هزینه هاي سرمایه اي، هزینه هايکه از  شرکت : سرمایه گذاري هاي جدید
در بین اجزاء سرمایه گذاري جدید به جز مخارج سرمایه اي سایر موارد از  صورت هاي مالی  استهالك است.  و ماشین آالت و تجهیزات

از  )حقوق صاحبان سهامهزینه سرمایه (حوه محاسبه این متغیر عبارت است از : اساسی و پیوست هاي آن قابل استخراج است. بنابراین ن
معرف هزینه سرمایه سهام عادي (نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي)  kدر این مدل با فرض اینکه  طریق مدل رشد گوردون می باشد.

  را از رابطه زیر بدست آورد:  kتوان باشد، می

g
P
D


0

1equity ofCost  

  در مدل فوق :
1D  ،سود نقدي پرداخت شده در پایان سال اول ،  
 0P قیمت هر سهم در ابتداي سال ،  

  
g   .نرخ رشد سود تقسیمی  که از رابطه زیر بدست می آید ،  

g=  1- (DPS/EPS) 
New

eI  ابتدا الزم است تا مدل  سرمایه گذاري بهینه (بیش از حد و کمتر از حد) هاي مربوط به متغیر دادهبه  دستیابی:جهت
)Richardson,2006( گذاري است. همانگونه که ذکر گردید حساسیت سرمایه برآورد شود. باقی مانده مدل نشان دهنده انحراف از سرمایه

از جریان هاي نقدي ممکن است به صورت بیش یا کم سرمایه گذاري بروز نماید. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که بسیاري - گذاري
محققین، از مدل فرصت هاي رشد شرکت براي برآورد حد مطلوب سرمایه گذاري استفاده نموده اند. مبناي نظري این مدل این است که 
فرصت هاي رشد شرکت باید سرمایه گذاري هاي جدید شرکت را توجیه کند. چنانچه فرصت هاي رشد نتواند سرمایه گذاري ها را توجیه 

صل از رگرسیون، بیش و کم سرمایه گذاري را نشان خواهد داد. درنظر گرفتن بیش یا کم سرمایه گذاري نسبت به نماید، مقادیر خطاي حا
جریان نقدي خواهد بود. در این پژوهش بیش (کم) سرمایه گذاري با  - میزان جریان هاي نقدي بیانگر عامل حساسیت سرمایه گذاري

  نیز استفاده شده است، داریم: )Richardson,2006() که توسط 2ر مدل(استفاده از مدل رگرسیونی زیر نشان داده شده د
 1-i,t Size5 + α 1-i,t Age4 + α 1-i,t Cash3 + α 1-i,tLev 2+ α 1-New i,tI 1+ α 0= α New,i,tI

+ Industry + ε1 -,i,tQ7  + α 1-tROA6 + α  ) 2مدل(  

 رابطه: ایندر 

NewIامول  و ادغام، منهاي فروش تحقیق و توسعه مجموع هزینه هاي سرمایه اي، هزینه هاي : سرمایه گذاري هاي جدید شرکت که از
  استهالك است.  و ماشین آالت و تجهیزات

Q) جهت اندازه گیري کیوتوبین مطابق با پژوهش :Jurkus, et al.2010:داریم  (  
MVOCE + BVOLTD - (BVOSHTA - BVOSHTL)   =  کیوتوبین  

BVOTA  
  که در آن:

VOCEM3 :؛بازار سهام عادي در پایان سال ارزش  
BVOLTD4ارزش دفتري بدهی هاي بلند مدت در پایان سال؛ :  

BVOSHTA5ارزش دفتري دارایی هاي جاري در پایان سال؛ :  
                                                        
3 Market Value of all Common Stocks 
4 Book Values of  the Long Debts 



 

 BVOSHTL6ارزش دفتري بدهی هاي جاري در پایان سال؛ :  
 BVOTA7.ازش دفتري کل دارایی ها در پایان سال :  

Lev شرکت که از طریق تقسیم کل ارزش دفتري بدهی ها به کل ارزش دفتري دارایی ها شرکت مالی : اهرمi  در سالt  محاسبه شده
  است.

Cash.موجودي نقد شرکت که از طریق مجموع وجوه نقد و سرمایه گذاري در اوراق بهادار کوتاه مدت محاسبه شده است :  
Age سن شرکت :i  در سالt  
Size لگاریتم طبیعی کل ارزش دفتري دارایی ها شرکت : اندازه شرکت که ازi  در سالt .محاسبه می شود  

itROA :شرکت ي ها دارایی بازدهi  در سالt  نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها (جهت کنترل که عبارت است از
  عملکرد دارایی ها)؛

Industry.متغیر مجازي نوع صنعت :  
Year.متغیر مجازي سال :  

) جزء خطا :New
eI(صفر  باقیمانده منفی با توجه به عالمت، .) که نشان دهنده انحراف سرمایه گذاري می باشد< New

eI (  نشان دهنده
New <(صفر  و باقیمانده مثبت (کمتر از حد) سرمایه گذاري ناکافی

e I (.نشان دهنده سرمایه گذاري بیش از حد است 

  :متغیر مستقل

*AC FCF>0* Dum  itFCF : نشان دهنده برهمکنش جریان وجه نقد آزاد شرکتi  در سالt   و یک متغیر مجازي از جریان نقد
  در متغیر مستقل داریم:آزاد مثبت است. 

  جریان نقد آزاد شرکت عبارت است از:
FCF = CFO – FCInv 

  فوق: رابطهکه در 
CFO   عملیاتی شرکت  نقد وجه: جریانi  در سالt  و  
FCInv ثابت شرکت  هاي دارایی در گذاري  سرمایه لص: خاi  در سالt باشد. می   

 خرید بابت پرداختی نقد شده(وجوه انجام اي سرمایه مخارج خالص و آید می وجه نقد بدست ریانج صورت از عملیاتی نقد جریان
  شود. می محاسبه آزاد یان نقدجر آن ها تفاضل از و اخذ مزبور صورت گذاري سرمایه هاي فعالیت بخش از ثابت) دارایی هاي

AC8 : باال در نمونه آماري هزینه نمایندگی مصنوعی جهت تعیین شرکت هاي با  متغیر یک هزینه نمایندگی است که دهندهنشان
هزینه نمایندگی  معیار عنوان ) به2010جیانگ و همکاران ( شاخص ) از2016(گاریگلیا و یانگ پژوهش مطابق با پژوهش  در این .است
استفاده می  100گرفته شده است. جهت محاسبه این شاخص از نسبت سایر حساب هاي دریافتنی به ارزش دفتري دارایی ها ضربدر  بهره

 بندي رتبه ) 2010شاخص جیانگ و همکاران ( براساس هاشرکت مالی سال هر ) براي2016(گاریگلیا و یانگ شود. با توجه به تعریف 
  .شوندمی با هزینه نمایندگی باال شناخته هاییشرکت عنوان به گیرندمی قرار ساالنه توزیع در باال چارك در که هاییشوند، شرکتمی

                                                                                                                                                                             
5 Book Values of the Current Assets 
6 Book Values of the Current Debts 
7 Book Values of the Total Assets 
8 Agency Costs (AC) 



 

   :متغیرهاي کنترلی

در بخش متغیر وابسته تشریح شده است.  )Richardson,2006(نحوه محاسبه تمامی متغیرهاي کنترلی مدل اصلی تحقیق در مدل 
  ام آن ها اشاره می شود:که در این جا به طور خالصه به ن

Q کیوتبین شرکت :i  در سالt  ؛  
Lev اهرم مالی شرکت :i  در سالt ؛  

Cash موجودي نقد شرکت :i  در سالt ؛  
Age سن شرکت :i  در سالt ؛  
Size اندازه شرکت :i  در سالt ؛  

ROAي شرکت : بازده دارایی هاi  در سالt. 

INDUSTRYر مدل هاي مورد بررسی و در راستاي همگن نمودن صنایع انتخابی از بورس اوراق : جهت کنترل صنایع مورد مطالعه د
  )1391بهادار تهران گروه هاي صنعت موجود در بورس در هفت زیر گروه قرار داده شدند (شعري و حمیدي،

  جامعه و نمونه آماري
باشند. شرکت هاي تولیدي مورد می بهادار تهران اقاور در بورس شده پذیرفته هاي تولیديکلیه شرکت تحقیق شامل آماري این جامعه

  شوند: مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران که داراي شرایط ذیل باشند به عنوان نمونه آماري در این تحقیق شناخته می
در  1/1/1387هاي مورد مطالعه باید قبل از تاریخ ها براي پوشش دوره تحقیق، نام شرکتبه دلیل ضرورت وجود داده .1

 هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درج شده باشد.فهرست شرکت

 .باشد ارائه کرده بورس به را هاداده 1393 تا پایان سال 1387ساله از ابتداي سال  هفت هفت یک براي حداقل .2

شرکت مورد نظر طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و وقفه معامالتی بیشتر  .3
 از سه ماه نداشته باشد.

 شرکت مورد نظر در سال هاي مورد مطالعه تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد. .4

 شده است. به عنوان سال پایه درنظرگرفته 87توضیح آنکه سال  .5

فاقــد اطالعــات کــه در ، شــرکت 516هــا  تعــداد کــل شــرکت مــی باشــد. 1387در نمونه گیري انجام شده مــالك ســال پایــه 
واســطه گــري مــالی ،  مــورد 99هــا موجــود نبــوده اســت  هاي قبل از بورس اخراج شده است یا اطالعات چند ســال قبــل آن سال

شــرکت هــایی غیرتولیــدي کــه در ، مــورد 108وق ســرمایه گــذاري) شــرکت هــا و صــند -بیمــه -(بانک ها موسسات اعتباري
 48هــاي مــورد مطالعــه اطالعــات نداشــته انــد  هــایی کــه در یکــی از ســال شــرکتمــورد،  78صنایع انتخابی قرار نمی گرفتنــد 

  شرکت انتخاب شد.  183شرکت، در نهایت نمونه مورد مطالعه 

  یافته هاي تحقیق

  ) ارائه گردیده است.1لعه در تحقیق در جدول (آمار توصیفی متغیرهاي مورد مطا

  : آمار توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه1جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف بیشترین کمترین میانگین مقیاس متغیرها
INew 4/78470  ریالیلیون م-  4408696-  2997828 3/295962  988/5 -  255/79  

Q 924/0 نسبت  142/0 -  158/7  712/0  982/1  645/7  



 

Lev 616/0 نسبت  012/0  060/3  276/0  432/2  473/15  

Cash 8/157828 میلیون ریال  40 6734553 8/564413  277/6  737/45  

Age 784/36 سال  7 63 863/12  190/0 -  083/1 -  

Size 829/13 لگاریتم  103/10  009/19  425/1  740/0  070/1  

ROA 151/0 نسبت  386/0 -  705/0  157/0  405/0  949/0  

FCF ون ریالمیلی  2/870889  2052462-  43121793 3453960 186/7  674/61  

CFO 7/635414 میلیون ریال  2499452-  24765735 2359814 433/6  138/48  

FCInv 235474 م.ریال -  18356058-  2203 39/1446859  750/9 -  441/113  

Dum FCF<0 084/0 مجازي  0 1 278/0  987/2  935/6  

Dum FCF>0 915/0 مجازي  0 1 278/0  987/2 -  935/6  

DIVPOS 825/0 مجازي  0 1 380/0  714/1 -  940/0  

TLTD 009/0 نسبت  0 039/1  050/0  483/11  760/184  

CashFlow 
میلیون تغییرات 

139/0  ریال  301/0 -  048/1  140/0  692/0  146/2  

ISG 220/0 میلیون ریال  358/0 -  755/0  221/0  262/0  250/0  

SG 
ن میلیوتغییرات 

233/0 ریال  931/0 -  705/7  462/0  570/5  233/72  

AC 264/8  572/2  072/0  592/0  0  053/0  نسبت  
با توجه به نتایج حاصل از جدول آماره هاي توصیفی فوق می توان بیان داشت: میانگین به عنوان مهمترین پارامتر مرکزي و انحراف 

در قل و حداکثر در این جدول ارائه گردیده اند. نتایج حاصل از میانگین هاي حدامعیار به عنوان مهمترین پارامتر پراکندگی به همراه شاخص
یا  براي یک توزیع احتمال و آمار، انحراف معیار نوعی سنجش پراکندگی در احتمالمتغیرهاي تحقیق بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل است . 

رهاي تعیین انحراف از قرینگی ضریب چولگی است منفی بودن می باشد. در آماره هاي توصیفی شاخص اندازه گیري پارامت متغیر تصادفی
است. شاخص سنجش  منفی)چولگی ( کوچکترتوزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر چولگی برخی از متغیرهاي نشان از آن دارد که 

برخی کشیدگی  ضریب ثبت بودنم به توجه پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال ضریب کشیدگی نام دارد. نتایج نشان می دهد با
  کمتر می باشد. نرمال توزیع از آن نتیجه پراکندگی در است بلندتر نرمال از توزیع جامعه توزیع Ageمتغیرهاي تحقیق  به جز متغیر 

  آمار استنباطی
 مقطعی از متغیرهاي يزیاد تعداد وسیله به مشاهدات آن اساس بر که شود می گفته هاییداده از مجموعه یک به9 ترکیبی هايداده

(N) مشخص زمانی دوره یک طول در، شوندمی انتخاب تصادفی صورت به اغلب که (T) صورت این در .باشند گرفته قرار بررسی مورد 
N×Tندهبرگیر در ترکیبی هايداده که دلیل این به. نامندمی با حضور فاکتور زمان - مقطعی هاي داده یا ترکیبی هايداده را آماري داده 

 آن هايویژگی که مناسبی آماري دهنده توضیح هايمدل کارگیري به است، مقطعی هايداده و با حضور فاکتور زمان هايداده جنبه دو هر
 روش از اخیر هايسال در. است با حضور فاکتور زمان و مقطعی هايداده در شده استفاده هايمدل از تر پیچیده کند، توصیف را متغیرها
 و آماري روش این هايویژگی شناخت .است شده استفاده زیادي کاربردي تحقیقات در با حضور فاکتور زمان و مقطعی هايادهد ترکیب

  گردد. در ادامه تشریح می آن، در رفته کار به هايآزمون و مدل انواع شرح

  
                                                        
9 Panel Data 



 

  لیمر F آزمون

 برازش تابلویی (پانل دیتا) هايداده یا10 داقل مربعات معمولیح تلفیقی یا هايداده روش به مدل که شود مشخص الزم است ابتدا در
 براي برآورد شده ضرایب میان تفاوتی کند کهمی بیان آزمون ) 0Hصفر ( شود. فرضیهمی لیمر استفاده Fآزمون  از منظور این که به شود
 تابلویی (پانل دیتا) هايداده از استفاده با مدل برآورد به لزومی که معنا بدین ندارد وجود جمعی شده ضریب برآورده و مقاطع تک تک

 ، آماره F آزمون  انجام از است. پس ارجح ثابت آثار مدل به حداقل مربعات معمولی تلفیقی یا هايداده مدل دیگر عبارت نیست، به
Fآماره  بحرانی مقدار با شده محاسبه Fآماره که مقدار احتمال صورتی شود. درمی مقایسه Fفرضیه باشد 05/0 مقدار از کمتر شده محاسبه 

  دهد. لیمر را نشان می Fنتیجه آزمون  2جدول  شود. برآورد (پانل دیتا) تابلویی هايداده روش به مدل است الزم و شودنمی پذیرفته صفر
  لیمر انجام شده براي انتخاب روش حداقل مربعات معمولی یا پانل دیتا F: نتیجه آزمون 2جدول 

  نتیجه  احتمال  آماره  نام آزمون  )0Hه صفر(فرضی  مدل
  رد فرضیه صفر >001/0  444/7  لیمر F ارجحیت روش حداقل مربعات معمولی  1

  منبع: محاسبات محقق 
  
 در مدل هاي مورد بررسی لیمر F آزمون از آمده دست به آماره با توجه به مقادیر توان دریافتاز آزمون لیمر می 2نتایج جدول  توجه با

 رد ارجحیت روش حداقل مربعات معمولی یعنیصفر آزمون  شده است، فرضیه 05/0قادیر احتمال حاصل از آزمون که در مدل کمتر از م و
  . شودمی پذیرفته(پنل دیتا)  تابلویی هايداده روش و شده

  فرضیه  بررسی مدل بهینه جهت آزمون

توسط هاسمن ارائه شد، بر پایه وجود یا عدم  1978در سال  که 11تصریح هاسمن در خصوص مدل جهت تعیین مدل بهینه آزمون
وجود ارتباط بین خطاي رگرسیون برآورد شده و متغیرهاي مستقل شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل آثار 

  این آزمون به صورت زیر است:تصادفی و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل آثار ثابت کاربرد خواهد داشت. فرضیه آماري 

  
ها است). اگر مقدار آماره کاي دو محاسبه Xبرابر با ضرایب k-1خواهد بود ( k-1آماره این آزمون داراي توزیع کاي دو با درجه آزادي 

درصد) باشد، در این صورت  5تر از آلفا تعیین شده ( مقدار این آزمون کم -  pشده از مقدار بحرانی کاي دو جدول بیشتر باشد و یا به عبارتی
) نمایش داده شده 3شود. یعنی مدل آثار ثابت بر مدل آثار تصادفی برتري دارد. نتایج حاصل از آزمون هاسمن در جدول (رد می فرضیه 

  است. این جدول به طور خالصه حاوي اطالعات مدل ها جهت آزمون فرضیه هاي تحقیق می باشد. 
  آثار ثابت مدل مقابلاسمن انجام شده براي تعیین مدل آثار تصادفی در : آزمون ه3جدول 

  نوع آزمون  نتیجه  احتمال  آماره  نام آزمون  )0Hفرضیه صفر(  مدل
  آثار ثابت  رد فرضیه صفر 000/0  2/1826  هاسمن استفاده از روش آثار تصادفی  1

  منبع: محاسبات محقق 
                                                        
10 Ordinary Least Squares (OLS) 
11 Hausman Test 



 

  
 مقدار ه با توجه به ک توان دریافتاز آزمون هاسمن قبل از آزمون مدل ها) در فرضیه هاي تحقیق می حاصل 3نتایج جدول  توجه با
ارجحیت  یعنیرد شده  صفر آزمون یهاست فرض 05/0کمتر از در مدل  و مقدار احتمال حاصل از آزمون که آزمون از آمده دست به آماره

 پذیرفتهشرکت هاي مورد بررسی در مدل هاي مورد بررسی  - در سال مدل آثار ثابت وشر به عبارتی و مورد قبول واقع شده مدل آثار ثابت
  . شودمی

  بررسی فروض کالسیک در مدل ها 

باشد که در اي از فروض تحت عنوان فروض کالسیک میهاي کالسیک رگرسیون خطی داراي مجموعهدانید مدلگونه که میهمان
گرسیون به صورت کاذب خواهد بود. از این رو اتکا بر نتایج رگرسیون برآورد شده، در صورت برقراري صورت عدم برقراري این فروض، نتایج ر

فروض کالسیک است. این فروض در فصل قبلی تبیین شد. ما در این قسمت فروض مطرح شده را براي رگرسیون نهایی برآورد شده مورد 
ها بل، فروض نرمال بودن خطاها، عدم وجود خودهمبستگی و همسانی واریانسبررسی قرار می دهیم. از میان فروض مطرح شده در فصل ق

تواند شود که میاي برخوردار است. نقض فروض فوق الذکر موجب ایجاد مشکالت مختلفی براي رگرسیون برآورد شده میاز اهمیت ویژه
یکی از این فروض برقرار نباشد، باید برآورد مدل با استفاده  نتایج به دست آمده از برآورد رگرسیون را مخدوش و نامناسب سازد. چنانچه حتی

  انجام شود. 12از روش پانل پویا 

  ها در مدل هاماندهآزمون نرمال بودن باقی

یکی از مفروضات مدل رگرسیون خطی، فرضیه نرمال بودن توزیع خطاها است. بدیهی است که در صورت عدم برقراري این پیش فرض 
طراحی شده توسط جارکو و  13برا - جارکو آزمون از خطا جمله بودن نرمال آزمون منظور بهیون کالسیک استفاده کرد. توان از رگرسنمی

   مبنی بر نرمال بودن توزیع خطاها پذیرفته می شود. 0Hدرصد باشد، فرضیه  5 از بیشتر آماره احتمال اگر. شود می استفاده )1981( 14برا
  آثار ثابت مدل مقابلشده براي تعیین مدل آثار تصادفی در  آزمون جارکو برا انجام :4جدول 

  نتیجه  احتمال  آماره  آزمون  فرضیه صفر  مدل
  تایید فرضیه صفر 075/0  655/19  برا   -جارکو  نرمال بودن توزیع خطاها  1

  منبع: محاسبات محقق 
ریافت که فرض نرمال بودن باقی مانده ها با توجه به و نتایج آزمون جارکوبرا به شرح جدول زیر می توان د با بررسی نمودارهاي فوق

 ) نشان داد که داراي خاصیت نرمال هستند.05/0مقدار احتمال در سطح خطاي پنج درصد ( بیشتر از 

  بررسی فرضیه عدم وجود خودهمبستگی سریالی خطاها

اگر از پنج مقدار آزمون  -  pدارد با توجه به کند که مشکل خود همبستگی سریالی وجود نگادفري بیان می - فرضیه صفر آزمون بروش
  پذیریم و در نتیجه رگرسیون مشکل خود همبستگی سریالی ندارد.درصد بیشتر شود فرضیه صفر را می

  
  

                                                        
12 Generalized Method of Moments (GMM) 
13 Jarque-Bera 
14 Bera and Jarque 



 

  گادفري به منظور تشخیص خودهمبستگی سریالی بین خطا -بروش  نتایج آزمون :5جدول 
  نتیجه  احتمال  آماره  آزمون  فرضیه صفر  مدل
  تایید فرضیه صفر 612/0  276/1  گادفري -بروش  وجود خود همبستگی بین خطاعدم   1

  منبع: محاسبات محقق 
گادفري در سطح خطاي پنج درصد فرضیه صفر این آزمون رد نشده و در نتیجه در رگرسیون  - با توجه به نتایج حاصل از آزمون بروش 

  جود ندارد. مشکل خود همبستگی سریالی بین خطاها در مدل هاي تحقیق و

  بررسی فرضیه همسانی واریانس خطاها

اگر از پنج درصد مقدار آزمون  -  pکند که مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد با توجه به پاگان بیان می - فرضیه صفر آزمون بروش
  پذیریم و در نتیجه رگرسیون مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد.بیشتر شود فرضیه صفر را می

  پاگان به منظور تشخیص همسانی واریانس بین خطا -بروش  : نتایج آزمون6جدول 
  نتیجه  احتمال  آماره  آزمون  فرضیه صفر  مدل
  تایید فرضیه صفر 751/0  099/0  پاگان -بروش  همسانی واریانس بین خطا  1

  منبع: محاسبات محقق
د فرضیه صفر این آزمون رد نشده و در نتیجه در رگرسیون ها پاگان در سطح خطاي پنج درص - با توجه به نتایج حاصل از آزمون بروش 

  مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد. 

  آزمون فرضیه تحقیق

شود. پس از تایید مدل آثار ) استفاده می1همان گونه که در فصل سوم تشریح شد به منظور آزمون فرضیه تحقیق از مدل رگرسیونی (
برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده  7شود. جدول شماره شده، مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد می هاي انجامثابت با توجه به آزمون

دار بودن کل مدل ها، معنیگونه که قبالً اشاره شده است، ضروري است قبل از بررسی متغیرها و بررسی تایید یا عدم تایید فرضیهاست. همان
مقدار محاسبه شده براي این  - pکه شود. با توجه به اینمقدار این آماره میسر می - pو  Fحاسبه آماره مورد آزمون قرار گیرد. این امر با م

  دار بودن کل مدل را مورد تایید قرار داد. توان معنیاست، از اینرو در سطح خطاي پنج درصد می 05/0تر از آماره کم
 تفاده از روش پانل آثار ثابتبا اس 1 نتایج برآورد ضرایب مدل رگرسیونی شماره 7جدول 

  مقدار - t pآماره   انحراف معیار  ضریب  نام متغیر
C 230/1  271/ 417/0 000/0 

Iunew, it-1 230/0-  022/0 387/10 - 000/0 
Dum FCF>0 001/0-  007/0 163/0- 869/0 

FCFit * Dum FCF<0 * AC 0008/0 211/0 003/0 996/0 
FCFit * Dum FCF>0 * AC 815/0 022/0 321/36 000/0 

CASHit-1 004/0 002/0 713/1 087/0 
Qit-1 001/0 004/0 348/0 727/0 

Size it-1 038/0- 008/0 532/4- 000/0 



 

Age it-1 002/0-  001/0 401/1- 161/0 
ROA it-1 006/0 024/0 247/0- 804/0 

Leverage it-1 012/0 019/0 634/0- 525/0 
FC it-1 011/0-  005/0 168/2- 030/0 
IND1 004/0-  010/0 405/0- 686/0 
IND2 016/0-  010/0 558/1- 120/0 
IND3 004/0-  008/0 502/0- 616/0 
IND4 004/0-  009/0 485/0- 628/0 
IND5 015/0-  009/0 563/1- 119/0 
IND6 016/0-  010/0 505/1- 133/0 

  شاخص هاي برازندگی مدل
  F  749/125آماره  657/0  ضریب تعیین

  F  000/0مقدارآماره -p  517/0 ضریب تعیین تعدیل شده
  منبع: محاسبات محقق 

  فرضیه تحقیق بیان می کند:
 بــه نســبت حــد از بیشــتر یــا مفــرط گــذاري ســرمایه از بــاالتر هــاي حساســیت بــاال، نماینــدگی هزینــه با هاي شرکت« 
  .».دهند می نشان خود از را آزاد نقدي جریان

  رضیه به شکل زیر است:بیان آماري این ف
 را آزاد نقدي جریان به نسبت حد از بیشتر یا مفرط گذاري سرمایه از باالتر هاي حساسیت باال، نمایندگی هزینه با هاي شرکت

 0H دهند. مین نشان خود از

 را آزاد نقدي ریانج به نسبت حد از بیشتر یا مفرط گذاري سرمایه از باالتر هاي حساسیت باال، نمایندگی هزینه با هاي شرکت
 1H دهند. می نشان خود از

دار بودن کل مدل با و بررسی فرض هاي زیربنایی رگرسیون، مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد شد. معنی ثابتپس از تایید مدل آثار 
در متغیر  4βز ضریبجهت آزمون ادعاي مطرح شده در فرضیه تحقیق ااستفاده از مقدار احتمال آمار فیشر مورد تایید قرار گرفت. 

)*ACFCF>0*Dum  itFCF استفاده می شود اگر این ضریب در سطح خطاي پنج درصد معنی دار باشد فرضیه تحقیق مورد تایید واقع (
سطح خطاي پنج درصد   درمی گردد. جهت آزمون فرضیه شرکت هاي داراي هزینه نمایندگی باال مورد هدف می باشند.  نتایج نشان داد 

)000/0 p=  (آزاد نقدي جریان به نسبت حد از بیشتر یا مفرط گذاري سرمایه از باالتر هاي حساسیت باال، نمایندگی هزینه با هاي شرکت 
  و با توجه به پیش فرض مورد نظر فرضیه تحقیق مورد پذیرش واقع می گردد.دهند  می نشان خود از را

  نتیجه گیري و پیشنهادها

 نسبت حد از بیشتر یا مفرط گذاري سرمایه از باالتر هاي حساسیت باال، نمایندگی هزینه با هاي شرکت«  فرضیه تحقیق بیان می کند:
و بررسی فرض هاي زیربنایی رگرسیون، مدل رگرسیونی مورد  ثابتپس از تایید مدل آثار  » .دهند می نشان خود از را آزاد نقدي جریان به

جهت آزمون ادعاي مطرح شده در تفاده از مقدار احتمال آمار فیشر مورد تایید قرار گرفت. دار بودن کل مدل با اسنظر برآورد شد. معنی
) استفاده می شود اگر این ضریب در سطح خطاي پنج درصد معنی دار ACFCF>0*Dum  itFCF*در متغیر ( 4βفرضیه تحقیق از ضریب

هاي داراي هزینه نمایندگی باال مورد هدف می باشند.  نتایج  باشد فرضیه تحقیق مورد تایید واقع می گردد. جهت آزمون فرضیه شرکت



 

 یا مفرط گذاري سرمایه از باالتر هاي حساسیت باال، نمایندگی هزینه با هاي شرکت)  =p 000/0سطح خطاي پنج درصد  ( درنشان داد 
ورد نظر فرضیه تحقیق مورد پذیرش واقع می و با توجه به پیش فرض مدهند  می نشان خود از را آزاد نقدي جریان به نسبت حد از بیشتر

همبستگی مثبت بین سرمایه )  همخوانی داشت. بر اساس  ادبیات نظري  2016گردد.نتایج حاصل از این فرضیه  با نتایج گاریگلیا و یانگ (
بین  مسئلهاران اقلیت و سهامداران و سرمایه گذ مسئلهنمایندگی را منعکس کند:  مسئلهگذاري و جریان نقدي ممکن است دو نوع از 

، با توجه به ضعف سیستم قانونی و محدودیت باالي تجارتی و بازار سرمایه. در )2005؛ پاولینا و رنبوگ،1986(جنسن،مدیران و سهامداران
صه، زمانی که . به طور خال)2007؛ لیو و لو،2010(جیانگ و همکاران، نمایندگی به وفور دیده می شود مسئلهسهامداران غالب، نوع اول از 

ها سرمایه گذاري را ترجیح می  ها بیشترباشد، بیشتر آن نمایندگی مواجه می شوند، هر اندازه که جریان نقدي آزاد آن مسئلهشرکت ها با 
و  از حد یا بیشتراز این رو، یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاري مفرط  .منجر شود یا بیشتر از حد تواند به سرمایه گذاري مفرطدهند که می

  .تفسیر نمود، که آن را فرضیه هزینه هاي نمایندگی می نامیم نمایندگی مسئلهجریان نقدي آزاد را می توان به عنوان شواهدي از وجود 
  پیشنهادهاي کاربردي مبتنی بر نتایج تحقیق

گویی مناسب تر جهت پاسخیفیتي اطالعات با ککنندگان اطالعات حسابداري را به ارائهتواند تهیههاي این تحقیق مییافته .1
کنندگان اطالعات حسابداري به توجه و تأمل در مورد اهمیت اطالعات ي خود از یک سو و تشویق استفادهبه نیازهاي جامعه

 .حسابداري از دیگر سو ترغیب نماید
گردد ساز و ا پیشنهاد میههاي پژوهش به شرکتبر اساس یافتهبا توجه به نتایج حاصل از فرضیه تحقیق پیشنهاد می شود  .2

گران و سایر گذاران، تحلیلهاي مدیران ایجاد شود. به سرمایهگیريکارهاي مناسب جهت نظارت الزم و کافی بر تصمیم
گذاري و هاي خود در مورد عملکرد سرمایهها و تحلیلشود که در بررسیهاي مالی پیشنهاد میکنندگان از صورتاستفاده

 .ها، از نتایج تحقیق حاضر، استفاده کنندتمدیریت منابع شرک
گذاري شود تا در راستاي بهبود کارایی سرمایهبه مدیران و مسئوالن سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد می .3

چنین جهت کاهش تضاد منافع، داشته باشند هم هزینه هاي نمایندگیتري بر د و نظارت بیشنراهکارهایی عملی اتخاذ نمای
 .هاي مالی ملزم نمایندگري حسابرسی و اعتباردهی به گزارشرا به دقت در امر گزارش حسابرسی مؤسسات

به عبارت دیگر، مشکالت  .بازداردمشکالت نمایندگی می تواند شرکت ها را از تصمیم گیري سرمایه گذاري مطلوب  .4
اد را افزایش داده و ناکارآمدي سرمایه گذاري را نمایندگی ممکن است حساسیت هزینه سرمایه گذاري را به جریان نقدي آز

بنابراین سرمایه گذاران به این مهم بایستی توجه ویژه داشته باشند. تقویت نظام راهبري می تواند از بروز ناکارایی در  القا کند.
 سرمایه گذاري کاسته و بهبود ثروت آفرینی را براي سهامداران به همراه داشته باشد.

 ر مسیر انجام با محدودیت هاي زیر مواجه بوده است:این تحقیق د

کــه در  )Richardson,2006(کارایی ســرمایه گــذاري از مــدل معــروف در این تحقیق جهت تعیین و سنجش  .1
بسیاري از پژوهش هاي داخلی نیز از آن بهره گرفته شده و بدان استناد نموده اند استفاده شد با توجه به ادبیات 

کارایی سرمایه گذاري به استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق توصیه اي دیگري در تعیین و وجود مدل هنظري 
کــارایی ســایر مــدل هــاي دیگــري در تعیــین   می شود جانب احتیاط را در نظر گرفت. چراکه با در نظر گــرفتن

 سرمایه گذاري ممکن نتایج تحقیق تحت الشعاع قرار گیرد.

  یی به شرح زیر به محققان ارائه می گردد:جهت تحقیق هاي آینده پیشنهادها
 کارایی سرمایه گذاري و، هزینه نمایندگی بررسی رابطه بین محدودیت هاي (مالی و غیرمالی) .1
 کارایی سرمایه گذاري و، هزینه نمایندگی بررسی رابطه بین نقدشوندگی در بازار سهام .2
 کارایی سرمایه گذاري ومایندگی هزینه نبررسی تاثیر ساختار مالکیت یا سرمایه بر رابطه بین  .3
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