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سیروس سعادتی

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره سوم)

سطح سرمایه گذاری شرکت ها

چکیده
بر اساس تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد ،زمانی که جریان های نقد آزاد افزایش مییابد ،مدیران برای سرمایهگذاری در
پروژه هایی با بازدهی منفی تشویق میشوند .حاکمیت شرکتی برای نظارت بر استفاده شرکت از جریان نقد آزاد در جهت
اطمینان از این رویکرد که تنها پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت اجرا میشود ،به کار میرود .هدف پژوهش حاضر
بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد ،استقالل هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی شرکت ها بر سطح سرمایهگذاری شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .در این راستا تعداد  111شرکت با روش نمونهگیری حذفی برای دوره
زمانی  1811-1831انتخاب گردید .از روش دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده گردید .نتایج نشان می
دهد که جریان های نقد آزاد تاثیر مثبت و معنی داری بر سطح سرمایه گذاری دارد در حالیکه استقالل هیات مدیره و تمرکز
مالکیت نهادی تاثیر منفی و معنی داری بر سرمایهگذاری دارد .بنابراین افزایش مالکیت اعضای خانواده هیئت مدیره به عنوان
یک سازوکار کنترلی میتواند از دسترسی بیش از حد مدیران به جریانهای نقد آزاد ،بکاهد.
واژگان کلیدی :جریان های نقد آزاد ،استقالل هیت مدیره ،تمرکز مالکیت نهادی ،سطح سرمایه گذاری.
مقدمه
مطابق با تئوری نمایندگی وجود انواع مختلف مکانیزم های حاکمیت شرکتی به هزینه های نمایندگی (هزینه های مررتب برا
مشکالتی از قبیل اهداف متفاوت و عدم تقارن اطالعاتی) بستگی دارد .بنابراین ،وجود سیستم حاکمیت شرکتی مناسب موجب
می شود که مدیران در دنبال کردن اهداف خود و ضرر رساندن به منراف سرهامداران دلسررد شروند .فامرا و جنسرن ()1138
پیشنهاد می کنند که بدون وجرود مکرانیزم هرای مناسرب در سراختار مالکیرت احتمرال بیشرتری وجرود دارد کره مردیران از
حداکثر سازی مناف س هامداران منحرف شوند و ممکن است تصمیماتی را اتخاذ نماینرد کره در راسرتای منراف سرهامداران و
سرمایه گذاران نباشد .یکی از تصمیمات مهم شرکت ،تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری است که برای حیات شرکت ضروری
می باشد .از آنجایی که مدیران نقش موثرتری در اتخاذ این تصمیمات دارند ممکن است از تصمیمات مطلوب سرمایه گرذاری
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منحرف شوند .بیدل و همکاران ( ) 2111بیان می کنند که سرمایه گذاری شرکت نقش مهمی در ارزش آفرینی دارد و بنابراین
بایستی تصمیمات سرمایه گذاری در راستای مناف شرکت باشد .ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله
مهم ترین اهداف شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد .بررای ارزیرابی
عملکرد واحد های تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها ،جریان های نقردی آزاد
می باشد .این جریان های نقدی می تواند از طریق اعمال سیستم حاکمیت مناسب بر سرطو سررمایه گرذاری شررکت تراثیر
بگذارد.
بیان مساله
سرمایه تامین شده توس سرمایه گذاران برای شرکت های دولتی و خصوصی به عنوان یک نیروی حیاتی در بازارها محسوب
می شود .بنابراین ،حمایت از سرمایه گذار برای دستیابی به سرمایه گذاری مطلوب برای حیات و رقابت پذیری شررکت هرا در
بازارهای سرمایه ،ضروری است .سرمایه گذاران نه تنها باید تشویق شده و برای سرمایه گذاری در بازارهرای سررمایه پراداش
بگیرند ،بلکه بایستی از طریق مقررات مناسب حاکمیتی و همچنین مکانیزم های نظارتی بازار ،حمایت شوند .حفظ یکپارچگی،
اعتبار و کارایی بازارهای سرمایه ،مسئولیت تمام مشارکت کنندگان ،مانند سرمایه گذاران ،واحدهای تجراری ،وضر کننردگان
قوانین ،واحد های دولتی و جوام بزرگ می باشد و بهترین مزایا را برای تمام مشارکت کنندگان در پی دارد .ویلیام دونالدسون،
رئیس سابق کمیته بورس و اوراق بهادار آمریکا ،در موضوع اهمیت اعتبار بازارهای سرمایه اظهار می دارد که بازارهرا همیشره
جایی هستند که از آن استقبال شود و بیان می کند که آنجا همان جایی است که معامالت در آن صرورت مری گیررد (چرن و
همکاران .)2111 ،1مطالعات صورت گرفته در زمینه سرمایه گذاری شامل دو مجموعه از فرضیه هاست که بیان میکنرد چررا
برخی از شرکت ها ممکن است از میزان سرمایه گذاری مطلوب ،منحرف شوند .یکی از این فرضریه هرا ،وجرود عردم تقرارن
اطالعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران است (فازای و همکاران .)1133 ،2مدیران از فرصت های سرمایه گذاری مطلوب مطل
هستند ،در حالی که سرمایه گذاران از این فرصت ها اطالع کافی ندارند .بنابراین شرکت ها ممکن است دچار سرمایه گرذاری
کمتر از حد شوند و پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت را تامین مالی ننمایند .فرضیه دیگر ،وجود اختیارات مدیریتی برای
دنبال کردن مناف شخصی است که منجر به سرمایه گذاری بیشتر از حد می شود (گرابوسکی و مولر .)1192 ،8هر کدام از این
فرضیه ها پیش بینی می کنند که سرمایه گذاری تابعی از جریان های نقد داخلی است .بر اساس تئوری عدم تقارن اطالعاتی،
شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری مطلوب و با جریان های نقد باال ،پروژه هرای سررمایه گرذاری را بردون نیراز بره
بازارهای سرمایه خارجی ،تامین مالی می کنند .بر اساس فرضیه اختیارات مدیریتی ،مدیران وجوه داخلی را بره وجروه خرارجی
برای تامین مالی پروژه های کم بازده ترجیح می دهند (مولر و پیو .)2119 ،4به طور کلی ،عدم تقارن اطالعاتی ،چندین تضراد
بین صاحبان مناف اصلی ایجاد میکند که منجر به سرمایهگذاری بیش (کمتر) از حد میشرود .فرآینرد بریش سررمایهگرذاری
ممکن است به دلیل وجود تضاد مناف بین مدیران و سهامداران ،رخ دهد .هنگامی کره عردم تقرارن اطالعراتی وجرود دارد و
مکانیسمهای همسو نمودن مناف سهامداران و مدیران کامالً کارا نیست ،مدیران ممکن است از جریانهای نقرد آزاد اسرتفاده
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نموده و طر هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش مناف خود به کار بگیرند که این اقدام به بیش سررمایهگرذاری
منتهی میشود (تقفی و معتمدی فاضل .)1811 ،جریانهای نقد آزاد عامل کلیدی در ایجاد مسأله بیش سرمایهگرذاری اسرت.
جریان نقدی آزاد معیاری است که سودآوری شرکت را پس از همة هزینهها و سرمایهگذاریها اندازه گیری میکند .معیار مزبور
یکی از معیارهایی است که برای مقایسه و تجزیه و تحلیل سالمتی مرالی شررکتهرا اسرتفاده مریشرود (یحیری زاده فررد و
همکاران .)1811 ،نظریه جریانهای نقد آزاد ،پیشبینی مریکنرد کره بره مروازات افرزایش در جریران نقرد آزاد ،امکران دارد
طر هایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند .پس مشکالت نمایندگی میتواند موجب بیش سرمایه گرذاری
شود (پاولینگ و رنگبوگ .)2111 ،از این رو ،تضاد مناف در شرکتهایی با جریانهای نقد آزاد باال ،در مقایسه با شرکتهایی با
جریانهای نقد آزاد پایین ،شدیدتر است و مدیران به منظور رسیدن به مناف شخصی خود ،انگیزهی بیشتری جهت استفاده از
جریان نقد آزاد برای پذیرش بیش سرمایهگذاری دارند (بیدل و همکاران .)2111 ،1مطابق دیدگاه چئونگ و همکاران)2111( 2
حاکمیت شرکتی حداقل به دو طریق بر سطح سرمایهگذاری تاثیر دارد .اول اینکه ،مشکالت عدم تقارن اطالعاتی در بازارهای
سرمایه موجب محدودیت در تامین مناب خارجی می شود .در بازارهای ناقص ،شرکت ها اغلب در دسترسی به وجروه خرارجی
دچار محدودیت هستند .در نتیجه تامین مالی از مناب خارجی همیشه سطح مطلوب سرمایه گذاری را در پی ندارد .با این وجود،
شرکت هایی با حاکمیت شرکتی مناسب می توانند تضاد مناف بین دارندگان اوراق بهادار و سهامداران را کراهش دهنرد .ایرن
رویکرد به شرکت ها اجازه می دهد که به بدهی های با ریسک پایین دسترسی پیدا کرده و هزینه های سرمایه را کاهش دهند
و از این طریق کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشند (مایرز .)1199 ،8چنین کاهشی در میزان هزینه سررمایه ،ممکرن اسرت
تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری را تسهیل کند ،در غیر این صورت شرکت ها ممکن است به دلیل کمبود وجه نقد قرادر
به تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری نباشند .بدین مفهوم ،شرکت هایی با مکانیزم هرای حراکمیتی مناسرب بایرد بتواننرد
کارایی سرمایه گذاری را از طریق تسهیل دسترسی به مناب خارجی و کاهش هزینه طر های سرمایه گذاری جدید ،کراهش
دهند .دوم ،در پاسخ به مشکالت نمایندگی ،جنسن )1131( 4اظهار می دارد که مدیران تمام وجوه نقد را برای سرمایه گرذاری
در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی مصرف می کنند .به چنین رویکرردی اصرطالحاً پدیرده سراختن امپراتروری گفتره
می شود .با این وجود ،در صورتی که شرکت دارای فرصت های رشد کم باشد ،افزایش بیش از حد در اندازه شرکت در تضراد
مستقیم با مناف سهامداران است .در حقیقت ،گرایش به ساختن امپراتوری موجب می شود که مدیران به تمام منراب شررکت
(جریان های نقد آزاد) دسترسی پیدا کنند .دسترسی بیش از حد به مناب شرکت ،مدیران را به سمت سرمایه گذاری در پرروژه
هایی که موجب افزایش اندازه شرکت شده و بر ارزش شرکت تاثیری ندارد ،سوق می دهد .اساساً مدیران تمایل دارند حتی در
پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی تا مادامی که اندازه شررکت را افرزایش مری دهرد و برر منراب شخصری مری افزایرد،
سرمایه گذاری کنند (دگریز و دی جونگ .)2111 ،1مکانیزم های حاکمیتی شرکتی مناسب می تواند مران سراختن امپراتروری
جدید مدیران و سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی شود (چئونرگ و همکراران .)2111 ،ایرن پرژوهش
استدالل می کند که شرکت هایی با حاکمیت شرکتی مناسب می توانند کارایی سرمایه گذاری را از طریق کاهش محردودیت
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تامین مالی و هزینه های سرمایه و از طریق فراهم آوردن مکانیزم های نظرارتی و کنترلری مناسرب در انتخراب پرروژه هرای
سرمایه گذاری ،بهبود بخشند .با توجه مطالب مطر شده این سوال ایجاد میشود که آیا جریانهای نقد آزاد و ویژگری هرای
حاکمیت شرکتی بر سطح سرمایهگذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
پیشینه پژوهش
ریچاردسون )2111( 1به بررسی میزان بیش سرمایهگذاری و ارتباط آن با جریانهای نقد آزاد پرداخت و از دادههای 13118
شرکت برای دوره مالی  2112 -1133استفاده کرد .نتایج نشان داد که میزان بیش سرمایهگذاری در شرکتهای دارای سطو
باالی جریانهای نقد آزاد بیشتر است .همچنین وی طی بررسی رابطه ساختار نظام راهبری شرکت و بیش سرمایهگذاری
ناشی از جریانهای نقد آزاد ،دریافت که برخی سازوکارهای نظام راهبری شرکتی باعث کاهش میزان بیش سرمایهگذاری
میشود.
2
بیتی و همکاران ( ،)2111به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در شرای دستیابی به
اطالعات خصوصی در بین سال های  2111-1111در  8188شرکت تولیدی پرداختند .آنها انتظار داشتند دستیابی به اطالعات
اختصاصی و اعمال محدودیت های مستقیم بر سرمایهگذاری از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی می تواند در صورت
افزایش کیفیت اطالعات حسابداری ،کارایی سرمایهگذاری را افزایش دهد .آنها بیان کردند شرکتهایی که کیفیت اطالعات
حسابداری پایینی دارند ،گرایش بالقوه ای به اجاره کردن دارایی تا خرید آن دارند .نتایج تحقیق ،حاکی از آن بود که اگرچه وام
دهندگان برون سازمانی با انعقاد قراردادهای محدود کننده و دستیابی به اطالعات اختصاصی ،اهمیت کیفیت اطالعات
حسابداری را کاهش میدهند ،اما اصوالً محدودیت در فرایند سرمایهگذاری ،منجر به افزایش کارایی سرمایهگذاری شده و تاثیر
کیفیت اطالعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری را کاهش میدهد.
حبیب )2111( 8به بررسی تاثیر فرصتهای رشد و کیفیت سود بر ارزشیابی جریانهای نقدی که بصورت تفاوت بین
جریانهای نقد عملیاتی و مخارج سرمایهای تعریف میشود ،پرداخت .تئوری ارزشیابی حقوق صاحبان سهام اشاره دارد که
جریانهای نقد آزاد نباید با بازده سهام مرتب باشد به این دلیل که چیزی به ارزش شرکت اضافه نمیکند .با این وجود،
جریانهای نقد آزاد میتواند در موارد خاص با ارزش شرکت مربوط باشد .در مطالعه وی فرصتهای رشد و سود های زودگذر
با ارزشیابی جریانهای نقد آزاد مورد بررسی قرار گرفتند .یافتههای پژوهش نشان داد شرکتهایی که با جریانهای نقد آزاد
مثبت و فرصتهای رشد باال روبه رو هستند افزایش در ارزش را تجربه میکنند ،عالوه براین ،جریانهای نقد آزاد زمانی که
سودها ناپایدار هستند ،ارتباط مثبت با بازدههای سهام دارد.
اسکندر و همکاران )2112( 4به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریانهای نقد آزاد و استفاده کارآمد از داراییها در
بورس اوراق بهادار مالزی پرداختند .دراین راستا تعداد  499شرکت برای دوره زمانی  2111انتخاب شد .نتایج تجزیه و تحلیل
فرضیههای پژوهش نشان دهنده ارتباط منفی بین جریانهای نقد آزاد و استفاده از دارایی ها میباشد .این یافتهها نشان
میدهد که جریانهای نقد آزاد ممکن است برای پروژههای نامناسبی صرف شود .این مطالعه همچنین به طور تجربی نشان
1

Richardson
Beaty et al
3
Habib
4
Eskandar et al
2
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میدهد که مالکیت خارجی و مدیریتی بر استفاده از داراییها در شرکت هایی با جریانهای نقد آزاد نظارت موثری به عمل
میآورد .این یافتهها به درک نقش ابعاد مختلف ساختار ملکیت در نظارت بر استفاده داراییهای شرکت کمک مینماید.
چن و همکاران )2114( 1تاثیر مالکیت دولتی و خارجی بر کارایی سرمایهگذاری را در  11کشور خصوصی مورد بررسی قرار
دادند .بر اساس پیشبینی آنها مالکیت دولتی و خارجی با سطو مختلفی از عدم تقارن اطالعاتی و مشکالت نمایندگی مرتب
است .شواهد نشان میدهد که تضعیف مالکیت دولتی و تقویت مالکیت خارجی منجر به افزایش کارایی سرمایهگذاری میشود.
عالوه بر این آنها نشان دادند که رابطه بین مالکیت خارجی و کارایی سرمایهگذاری برای شرکتهایی که مالکیت دولتی و
سطو مالکان نهادی ضعیفی دارند ،قویتر است .یافتههای آنها اهمیت نقش نوع مالکیت در تعیین رفتار و کارایی
سرمایهگذاری شرکت را برجسته میکند.
چن و همکاران ( )2119تاثیر تحلیلگران مالی بر کارایی تصمیمات سرمایهگذاری شرکت را مورد بررسی قرار دادند .آنها با
بهرهگیری از تخصص و کیفیت پیشبینی ،نشان داند که کیفیت باالی پیشبینی با سطو باالی سرمایهگذاری مرتب است.
بنابراین تخصص باالی تحلیلگران از طریق کاهش سرمایهگذاری بیشتر و کمتر از حد ،موجب بهبود کارایی سرمایهگذاری
میشود .همچنین آنها نشان دادند که چنین تاثیری برای شرکتهای با عدم تقارن اطالعاتی باال و مالکیت نهادی پایین ،قوی
تر است .این نتایج سازگار با این ادعاست که کیفیت باالی پیشبینی تحلیلگران ،نظارت در محی اطالعاتی و محی خارجی
را افزایش داده و به نوبه خود کارایی سرمایهگذاری را بهبود میبخشد.
مدرس و حصارزاده ( )1839به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در  121شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1831 -1891پرداختند .نتایج نشان داد که سطح کیفیت گزارشگری مالی با سطح
کارایی سرمایهگذاری رابطه معنادار و مثبتی دارد ،کیفیت باالتر گزارشگری مالی موجب بهبود کارایی سرمایهگذاری میگردد.
همچنین نتایج نشان داد که بین بیش (کم) سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
ثقفی و همکاران ( )1811به بررسی کیفیت اطالعات حسابداری ،سرمایهگذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد در بورس اوراق
بهادار تهران در بین سالهای  1831 -1831پرداختند .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر چه کیفیت اطالعات
حسابداری شرکتها باالتر باشد ،مسأله بیشسرمایهگذاری ،کمتر به وجود میآید و این ارتباط در شرکت هایی با جریان های
نقد آزاد باال بیشتر رخ میدهد و کاهش تأثیر بیش سرمایهگذاری از طریق کیفیت اطالعات حسابداری در این شرکت ها به
مراتب بیشتر است.
خدادادی و همکاران ( )1812تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریانهای نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1834تا  1811مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان
میدهد که بین جریانهای نقد آزاد ،مالکیت مدیریتی و استفاده بهینه از داراییها رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،اما
ارتباط بین مالکیت نهادی و استفاده بهینه از داراییها تایید نشد .همچنین ،نتایج حاکی از آن است که با افزایش مالکیت
مدیریتی ،ارتباط بین جریانهای نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها منفی و معنیدار است
ستایش و صالحی نیا ( )1814تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقد آزاد را مورد بررسی قرار دادند.
یافته های پژوهش نشان میدهد مالکیت شرکتی به صورت مستقیم و نسبت بدهی به صورت معکوس با جریان نقد آزاد
Chen et al
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شرکتها رابطه معناداری دارند .ولی شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی ،مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت
با جریان نقد آزاد شرکتها مشاهده نشد.
عباسی ( )1811تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیشبینی سود را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش بیانگر این است که بین جریان نقد آزاد و پیشبینی سود رابطه معنیداری وجود
ندارد و همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (نسبت مدیران مستقل ،تعداد اعضای هیات مدیره ،دوگانگی نقش مدیرعامل،
درصد سهام تحت تملک سهامدار نهادی و مالکیت سهام مدیران) بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیشبینی سود تاثیری ندارند.
فرضیه های پژوهش
فرضیه اول :جریان های نقد آزاد بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
فرضیه دوم :استقالل هیات مدیره بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
فرضیه سوم :تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
روش پژوهش
این پژوهش سعی بر آن دارد که تاثیر جریان های نقد آزاد و ویژگی های حاکمیت شرکتی بر سطح سرمایه گذاری
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد .بنابراین پژوهش حاضر به دلیل اینکه نتایج
آن می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد ،از نوع تحقیقات کاربردی می باشد.
پژوهش کاربردی پژوهشی است که نظریه ها ،قانونمندی ها ،اصول و فنون را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار
می گیرد .همچنین با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال یافتن ارتباط بین چندین متغیر می باشد از نوع همبستگی و روش
شناسی آن از نوع پس رویدادی می باشد؛ بدین معنی که انجام پژوهش براساس اطالعات گذشته انجام می شود .پژوهش
مقایسهای (پس رویدادی) به تحقیقی گفته میشود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد چون
متغیر مستقل و وابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی میگویند .در
پژوهش های همبستگی ،هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا ارتباطی بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود
دارد؟ اگر این ارتباط وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ در پژوهشهای همبستگی ،تعدادی از متغیرهایی که تصور می رود
با مساله مرتب هستند ارزیابی می شوند .متغیرهایی که معلوم شود وابستگی زیادی ندارند ،حذف شده و مورد بررسی بیشتر
قرار نمیگیرند.
جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .به علت گستردگی حجم
جامعه ی آماری و دشواری های خاص حاصل از آن و همچنین وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه در ارتباط با
داده های مورد نیاز پژوهش ،شرای زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و نمونه آماری پژوهش به روش حذف
سیستماتیک انتخاب شده است:
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جامعه آماری این تحقیق ،کلیه شرکت هایی هستند که حداقل از ابتدای سال  1831در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده ،تا
پایان سال  1811حضور داشته و از چهار ویژگی زیر ،به طور همزمان برخوردار باشند:
الف) به دلیل ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقالم صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی در مقایسه
با شرکت های تولیدی ،شرکت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه ،بانک ها و موسسات تامین مالی در این پژوهش مورد
بررسی قرار نمی گیرند.
ب) به دلیل لزوم محاسبه متغیرهای تحقیق و انجام آزمون فرضیات در مورد هر شرکت ،اطالعات مورد نیاز در ارتباط با
شرکت ها ،در دسترس باشد.
ج) برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری ،دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
د) در طول هر یک از سال های دوره تحقیق ،وقفه معامالتی بیش از سه ماه نداشته باشند.
با توجه به اعمال محدودیت هاى فوق ،تعداد شرکت هاى باقى مانده به  111شرکت یا به عبارتى  991شرکت -سال رسید .از
این رو جهت آزمون فرضیه ها ،تمام شرکت هاى باقى مانده به عنوان جامعه مورد مطالعه (جامعه در دسترس) انتخاب گردید.
جدول ( :)1نحوه انتخاب نمونه پژوهش
ردیف
1
2
8
4

محدودیت ها
شرکت های واسطه گری و سرمایه گذاری
در دسترس نبودن کل اطالعات برای دوره پژوهش
دوره مالی شرکت ها منتهی به پایان سال نباشد
وقفه معامالتی بیش از شش ماه متوالی
تعداد شرکت های مورد بررسی

تعداد کل شرکت ها 363
()92
()41
()11
()31
991

روش گردآورى اطالعات و دادهها
در پژوهش حاضر ،به منظور گردآوری دادهها و اطالعات از روش اسنادی و کتابخانهای استفاده گردید .بدین گونه که اطالعات
مورد نیاز جهت ادبیات پژوهش و مبانی نظری آنها از طریق کتابها ،مجالت خارجی و داخلی جم آوری گردید .همچنین
دادههای آماری مورد نیاز نیز از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزار
ره آورد نوین استخراج شده است .این صورت های مالی از طریق سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران قابل
مشاهده میباشد .همچنین جهت آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار  EVIEWS 7استفاده شده است.
متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها
متغیرهای مستقل
 .9جریان نقد آزاد :طبق تعریف استاندارد حسابداری بین المللی شماره  ،(IAS7) 9جریان نقد آزاد تحت عنوان وجوه نقد
حاصل از عملیات منهای مخارج سرمایه ای مورد نیاز برای حفظ ظرفیت فعلی تولید شرکت تعریف شده است .جریان نقرد آزاد
برای صاحبان سرمایه نشانگر وجوه نقد در دسترس پس از کسر هزینه ها و بدهیهای باز پرداخت شده اسرت کره در شررکت
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باقی می ماند و می تواند در اختیار صاحبان سرمایه قرار گیرد .در ایرن پرژوهش از مردل لرن و پولسرن ( )1131بررای تعیرین
جریانهای نقد آزاد واحد تجاری استفاده شده است که بصورت زیر میباشد:

که در آن:
 :FCFi,tجریانهای نقد آزاد شرکت  iدر سال t؛  :INCi,tسود عملیاتی قبل از استهالک شرکت  iدر سال t؛  :TAXi,tکل
مالیات پرداختی شرکت  iدر سال t؛  :INTEXPi,tهزینه بهره پرداختنی شرکت  iدر سال t؛  :PSDIVi,tسود سهامداران ممتاز
پرداختی شرکت  iدر سال t؛  :CSDIVi,tسود سهامداران عادی پرداختی شرکت  iدر سال t؛  :TAi,t_1کل ارزش دفتری
داراییهای شرکت  iدر سال t
 .2ویژگی های حاکمیت شرکتی :در این پژوهش برای سنجش حاکمیت شرکتی از دو شاخص استقالل اعضای هیات
مدیره و تمرکز مالکیت استفاده شده است:
استقالل اعضای هیئت مدیره :در تحقیق حاضر از نسبت مدیران غیر مؤظف عضو هیئت مدیره به کل اعضاء برای
سنجش میزان استقالل اعضای هیئت مدیره استفاده شده است .عضو غیرمؤظف هیئت مدیره ،عضوی است که فاقد مسئولیت
اجرایی در شرکت می باشد.
تمرکز مالکیت نهادی :برای محاسبه تمرکز مالیکت نهادی از شاخص هرفیندال -هیرشمن استفاده شده است .شاخص
هرفیندال -هیرشمن شاخص اقتصادی است که برای سنجش میزان انحصار در بازار استفاده میگردد .بدین ترتیب درصد
سهام هر یک از مالکان نهادی به توان دو رسیده و با هم جم میشوند:
درصد سهامداران نهادی ∑

در این پژوهش میانه هر یک از ویژگی های حاکمیت شرکتی (استقالل اعضای هیات مدیره و تمرکز مالکیت) محاسبه
می شود ،سپس به اعداد باالی میانه عدد  1و به اعداد پایین میانه عدد  1تعلق می گیرد .ارزش های باالتر نشان دهنده
حاکمیت شرکتی قوی می باشد (رهنمای رودپشتی و همکاران.)1811 ،
متغیر وابسته
سطح سرمایه گذاری :در این پژوهش مطابق پژوهشهای لی و وانگ ،)2111( 1چن و همکاران ( )2111از معیار محاسبه
بیدل و همکاران ( )2111برای اندازهگیری سطح سرمایه گذاری استفاده میشود.
( Investmenti,tسرمایهگذاری کل) :نسبت خالص افزایش در داراییهای مشهود و نامشهود بر داراییهای کل
متغیرهای کنترلی
در پژوهش حاضر ،مطابق پژوهش های بیدل و همکاران ( )2111از متغیرهای کنترلی برای جداسازی تاثیر حاکمیت شرکتی بر
رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری به شر ذیل استفاده شده است:

Li & Wang
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 .9اندازه شرکت ( :)SIZEاندازه شرکت میزان بزرگی و کوچکی شرکتها را مشخص می کند .از اندازه شرکت به عنوان
یک عامل اثرگذار بر شیوه تامین مالی شرکت یاد شده است .اندازه شرکت یکی از عوامل موثر در سودآوری و ارزش شرکت ها
به شمار می رود؛ به این معنی که شرکتهای بزرگ با برخورداری از تنوع محصول ،تصاحب سهم بیشتری از بازار ،صرفه جویی
در مقیاس و امکان تنوع بخشی به فعالیتهای تجاری خود ،ریسک تجاری خود را کاهش داده و سودآوری خود را افزایش
می دهند .استدالل شده است که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک دارای مشکالت عدم تقارن اطالعاتی و
نمایندگی بیشتری هستند .همچنین شرکتهای بزرگتر دارای سهامداران نهادی بوده و این سهامداران نظارت دقیق تر و با
کیفیت تر بر مدیران داشته و بدین ترتیب مشکالت نمایندگی را به حداقل ممکن می رسانند .اندازه شرکت نقش تعیین کننده
ای در ارتباط با محی فعالیت شرکت دارد (حبیب و همکاران .)2114 ،اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی دارایی کل شرکت
محاسبه می شود.
 .2اهرم مالی ( :)LEVاهرم عبارت است از وجود هزینه های ثابت در فهرست هزینه های شرکت می باشد .منظور از اهرم
مالی میزان بدهی های شرکتها است .وجه تسمیه اهرم تشابه بین منفعت حاصل از اتکاء به اهرم مکانیکی و منفعت حاصل از
اتکاء به هزینه های ثابت است .هر اندازه درجه اهرم مالی بزرگتر باشد ،درجه ریسک مالی بیشتر می شود؛ زیرا اگر درجه اهرم
مالی زیاد باشد ،با کاهش نسبتا اندک در رقم سود قبل از بهره و مالیات ،سود هر سهم ممکن است منفی گردد .مدیران
شرکتها به دلیل مزایای تامین مالی از طریق بدهی ،تمایل دارند از این طریق نیازهای مالی شرکت را تامین کنند ،اما تامین
مالی از طریق بدهی ،هزینه بهره را در پی دارد و این موضوع باعث خواهد شد که شرکت ها بخشی از درآمدهای خود را در
سال های آینده صرف پرداخت هزینه های تامین مالی کنند .در نتیجه ،سودآوری آینده آنها کاهش خواهد یافت (نمازی و
کرمانی .)1839 ،اهرم مالی از طریق تقسیم بدهی های کل به دارایی های کل بدست می آید.
 .3بازده دارایی ها ( :)ROAبازده دارایی ها سود آوری شرکت را نشان می دهد ،هرچه این شاخص بیشتر باشد نشان
دهنده عملکرد بهتر شرکت می باشد که از فرمول زیر به دست می آید :
کل دارایی ها  /سود عملیات قبل از کسر مالیات = بازده دارایی
 .4فرصت های رشد ( :)MBVفرصت های رشد شرکت مجموعه گزینه هایی هستند که شرکت تصمیم به انتخاب آنها
می گیرد .فرصت های رشد باال نشان دهنده عدم تقارن اطالعاتی باال بین گروههای مختلف ذینف است (بادآور نهندی و تقی
زاده خانقاه .)1812 ،نسبت ارزش بازار کل حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن.
مدل آزمون فرضیه های پژوهش
مدل آزمون فرضیه اول :جریان های نقد آزاد بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
Invit = β0 + β1 FCF it + β2 SIZEit + β3 MBVit + β4 LEVit + β5 ROAit +eit

که در آن:
 :Invسطح سرمایه گذاری
 :FCFجریان های نقد آزاد
 :SIZEاندازه شرکت
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 :MBVفرصت های رشد
 :LEVاهرم مالی
 :ROAبازده دارایی ها
مدل آزمون فرضیه دوم :استقالل هیات مدیره بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
Invit = β0 + β1 INDE it + β2 SIZEit + β3 MBVit + β4 LEVit + β5 ROA it + eit

 :INDEاستقالل اعضای هیات مدیره
مدل آزمون فرضیه سوم :تمرکز مالکیت بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
Invit = β0 + β1 CONOWN it + β2 SIZEit + β3 MBVit + β4 LEVit + β5ROAit + eit

 :CONOWNتمرکز مالکیت
آمار توصیفی پژوهش
ابتدا جهت تجزیه و تحلیل داده ها ،آماره های توصیفی داده های تحت مطالعه محاسبه می گردد .جدول ( ،)2آمار توصیفی
متغیرهای پژوهش در سطح کل شرکت ها را نشان می دهد که بیانگر مقدار پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت
مجزا می باشد و شامل اطالعات مربوط به میانگین و میانه است .دسته دوم اطالعات شامل پارامترهای مربوط به پراکندگی
نظیر انحراف معیار است که بیانگر پراکنش داده ها حول محور میانگین می باشد.
جدول( :)2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها
سطح سرمایه گذاری
استقالل هیات مدیره
تمرکز مالکیت
جریان های نقد آزاد
اهرم مالی
بازده دارایی ها
اندازه شرکت
فرصت های رشد

میانگین
1/123
1/118
1/821
1/111
1/193
1/121
11/13
2/182

میانه
1/131
1/111
1/811
1/181
1/121
1/119
11/11
1/914

انحراف معیار
1/123
1/211
1/211
1/211
1/111
1/122
1/111
1/431

حداقل
1/113
1/111
1/118
-1/111
1/111
-1/281
11/81
1/111

حداکثر
1/911
1/121
1/189
1/111
1/141
1/121
14/12
11/81

همان طور که در جدول  2مالحضه می شود ،اصلی ترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز
ثقل توزی است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست .برای مثال مقدار میانگین سطح سرمایه گذاری،
استقالل هیات مدیره و تمرکز مالکیت به ترتیب برابر  1/118 ،1/123و  1/821است که نشان می دهد بیشتر دادهها حول این
نقطه تمرکز یافته اند .میانگین جریان های نقد عملیاتی برابر با  1/111می باشد .میانه یکی دیگر از شاخص های مرکزی
می باشد که وضعیت جامعه را نشان می دهد .بطور مثال میانه سطح سرمایه گذاری ،استقالل هیات مدیره و تمرکز مالکیت به
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ترتیب برابر  1/111 ،1/131و  1/811است که نشان میدهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این
مقدار هستند .مینیمم و ماکزیمم ،به ترتیب کمترین و بیشترین عدد متغیر در جامعه آماری را نشان می دهد .برای مثال
کمترین مقدار برابر  -1/281برای متغیر بازده دارایی و بیشترین مقدار برای اندازه شرکت با مقدار  14/12می باشد .به طورکلی
پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از
مهم ترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار این پارامتر برای متغیر فرصت های رشد برابر با ( )1/431و برای
متغیر بازده دارایی برابر با ( )1/122میباشد که نشان میدهد در بین متغیرهای پژوهش ،فرصت های رشد و بازده دارایی به
ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.
آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
نرمال بودن متغیرها ،شرط اولیه انجام کلیه آزمون های پارامتریک می باشد .به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sاستفاده شده است .در این آزمون هرگاه سطح معنی داری کمتر از  %1باشد

( ،)Sig > %1فرض صفر در سطح اطمینان  %11رد می شود .مفروضات آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sبه قرار زیر
می باشد:
 :H0توزی داده ها نرمال است.
 :H1توزی داده ها نرمال نیست.
نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sدر جدول ( )8ارائه شده است:
همانطور که نتایج نشان می دهد سطح معنیداری وابسته سطح سرمایه گذاری برابر  1/111می باشد که رقم آن بیشتر از %1
است؛ با اطمینان  %11متغیر وابسته دارای توزی نرمال هستند؛ لذا در سطح اطمینان  %11فرض  H1رد ،و فرض  H0تائید
می شود .همچنین در بین متغیرهای مستقل تمرکز مالکیت و جریان های نقد آزاد با سطح معنی داری  1/114 ،1/113دارای
توزی نرمال است .از آنجایی که شرط نرمال بودن برای متغیر وابسته ضروری است ،نیازی به نرمال کردن سایر داده ها نیست.
جدول( :)3نتایج آزمون كولموگروف -اسميرنوف ()K-S
متغیرها
سطح سرمایه گذاری
استقالل هیات مدیره
تمرکز مالکیت
جریان های نقد آزاد
اهرم مالی
بازده دارایی ها
اندازه شرکت
فرصت های رشد

تعداد مشاهدات
991
991
991
991
991
991
991
991
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آماره Z
1/121
1/444
1/821
1/281
2/218
1/139
2/423
2/814

P-Value
1/111
1/141
1/113
1/114
1/111
1/111
1/111
1/111
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آزمون  Fلیمر (چاو) و آزمون هاسمن
در صورتی که داده های آماری به گونه ای بود که مقاط دارای عکس العمل های متفاوتی باشند و برای هر مقط عرض از
مبدأ جداگانه ای در نظر گرفته شود ،باید منشأ خطاهای ناشی از تخمین نیز مشخص شود .به بیان دیگر ،باید مشخص شود
که خطای ناشی از تخمین در طی زمان اتفاق افتاده است یا اینکه خطای نام برده شده عالوه بر اینکه در طی زمان اتفاق
افتاده به دلیل تغییر در مقاط نیز بوده است .در نحوه در نظر گرفتن چنین خطاهای با دو اثر ،اثرات ثابت و اثرات تصادفی
مواجه می شود .در اثرات ثابت ،خطای تخمین ناشی از تغییر مقاط در عرض از مبدأ منظور می گردد ولی در مدل اثر
تصادفی چنین خطاهایی به طور تصادفی در نظر گرفته می شود .هاسمن ( ،)1193آزمونی را برای تشخیص روش برآورد ارائه
نموده است .بر اساس این آزمون ،فرضیه صفر دال بر این است که روش اثرات تصادفی کارا و سازگار است و فرضیه مقابل
مبتنی بر این است که روش اثرات ثابت کارا و سازگار است .نتایج آزمون  Fلیمر (چاو) و آزمون هاسمن برای فرضیه های
پژوهش در جدول ( )4و ( )1ارائه شده است:
جدول ( :)4نتایج آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی)
فرضیه صفر ()H0
تفاوت در ضرایب
سیستماتیک نیست

مدل آزمون
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم

آماره کای دو
11/311
11/119
11/841
1/189

P-Value
1/191
1/114
1/114
1/141

نتیجه آزمون
فرض  H0پذیرفته می شود
فرض  H0پذیرفته می شود
فرض  H0پذیرفته می شود
فرض  H0پذیرفته می شود

در آزمون  Fلیمر ،فرضیه  H0استفاده از روش داده های تلفیقی را در مقابل فرضیه  H1یعنی استفاده از روش داده های تابلویی
نشان می دهد .با توجه به سطح معناداری به دست آمده از جدول  ،1نتیجه این آزمون بیانگر این مطلب است که مقاط مورد
بررسی ناهمگن و دارای تفاوت های فردی بوده ،بنابراین استفاده از روش های داده های تابلویی برای هر  4مدل مناسب تر
است .بعد از انتخاب روش داده های تابلویی توس آزمون لیمر ،آزمون هاسمن انجام گرفت .در این آزمون در صورت پذیرفته
شدن  H0از مدل اثرات تصادفی و در صورت پذیرفته شدن  H1از مدل اثرات ثابت استفاده می گردد.
جدول ( :)5نتایج آزمون هاسمن (انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي)
فرضیه صفر ()H0
تفاوت در ضرایب
سیستماتیک نیست

مدل آزمون
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم

آماره کای دو
11/311
11/119
11/841
1/189

P-Value
1/191
1/114
1/114
1/141

نتیجه آزمون
فرض  H0پذیرفته می شود
فرض  H0پذیرفته می شود
فرض  H0پذیرفته می شود
فرض  H0پذیرفته می شود

همانطور که نتایج جدول  1نشان می دهد ،مقدار این آماره برای تمام مدل ها غیر معنی دار است و سطح معناداری گزارش
شده در جدول  1برای  4مدل بیشتر از  1/11است و بیانگر پذیرش فرضیه  H0و رد فرضیه  H1در سطح اطمینان  11درصد
بوده و بر استفاده از روش اثرات تصادفی داللت دارد.
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آزمون فرضیه های پژوهش
آزمون فرضیه اول
این فرضیه بیان میدارد ،جریان های نقد آزاد بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد و فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر
تنظیم می شود:
فرضیه صفر ( :)H0جریان های نقد آزاد بر سطح سرمایه گذاری تاثیر ندارد.
فرضیه مقابل ( :)H1جریان های نقد آزاد بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول در جدول  9نشان می دهد که جریان های نقد آزاد بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد .تاثیر
مثبت ( )1/121و معنیداری ( )1/111در سطح اطمینان  11درصد دارد .بدین معنای که فرضیه اصلی اول تایید می شود.
ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که حدود  28/1درصد از تغییرات متغیر وابسته سطح سرمایه گذاری توس متغیر
جریان های نقد آزاد و سایر متغیرها قابل تبیین است .آماره دوربین واتسون بین  1/1و  2/1بوده و می توان تایید نمود که
خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده به وسیله مدل رگرسیون ،از یکدیگر مستقل هستند .مقدار سطح
معنی داری  Fبرابر با  1/111و کوچکتر از  1/11میباشد که حاکی از معنی داری کل مدل است .همچنین در آزمون فرضیه
اول مقدار آمارة  VIFبرای همة متغیرها کمتر از  11بود ،بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای پژوهش وجود نداشت .در
ارتباط با سایر متغیرها ،عالمت مثبت ضریب فرصت های رشد ( )1/124و حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار ( )1/111بین این
متغیر با سطح سرمایه گذاری میباشد .همچنین نتایج جدول  9حاکی از آن است که بین اندازه شرکت ،اهرم مالی و بازده
دارایی با سطح سرمایه گذاری به ترتیب ارتباط مثبت ( )1/112 ،1/128 ،1/111و غیر معنی داری ( )1/131 ،1/988 ،1/111در
سطح اطمینان  11درصد وجود دارد.
جدول ( :)7تاثیر جریان های نقد آزاد بر سطح سرمایه گذاری
Invit = β0 + β1 FCF it + β2 SIZEit + β3 MBVit + β4 LEVit + β5 ROAit + eit
متغیرها
ضریب ثابت
FCF
SIZE
MBV
LEV
ROA
 R2تعدیل شده
دوربین واتسون
آماره F
احتمال آماره F

متغیر وابسته :سطح سرمایه گذاری
t
سطح معنیداری
ضرایب استاندارد نشده
ضریب
-1/111
1/121
1/111
1/124
1/128
1/112

میزان خطا
1/181
1/182
1/111
1/111
1/111
1/191

188

-1/111
8/111
1/111
1/112
1/842
1/821
1/281
1/111
3/111
1/111

1/119
1/111
1/111
1/111
1/988
1/131

VIF
1/211
1/192
1/441
1/182
1/198
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آزمون فرضیه دوم
این فرضیه بیان میدارد ،استقالل هیات مدیره بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد و فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر
تنظیم می شود:
فرضیه صفر ( :)H0استقالل هیات مدیره بر سطح سرمایه گذاری تاثیر ندارد.
فرضیه مقابل ( :)H1استقالل هیات مدیره بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در جدول  3نشان می دهد که استقالل هیات مدیره بر سطح سرمایه گذاری تاثیر منفی
( )-1/111و معنیداری ( )1/111در سطح اطمینان  11درصد دارد .ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که حدود 22/3
درصد از تغییرات متغیر وابسته سطح سرمایهگذاری توس متغیر مستقل نسبت استقالل هیات مدیره و سایر متغیرها قابل تبیین
است .آماره دوربین واتسون بین  1/1و  2/1بوده و می توان تایید نمود که خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش
بینی شده به وسیله مدل رگرسیون ،از یکدیگرمستقل هستند .مقدار سطح معنی داری  Fبرابر با  1/111و کوچکتر از 1/11
میباشد که حاکی از معنی داری کل مدل است .همچنین در آزمون فرضیه فرعی اول مقدار آمارة  VIFبرای همة متغیرها
کمتر از  11بود ،بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای پژوهش وجود نداشت .در ارتباط با سایر متغیرها ،عالمت مثبت
ضریب فرصت های رشد ( )1/114و حاکی از ارتباط مثبت و معنیدار ( )1/111بین این متغیر با سرمایه گذاری بیشتر از حد
میباشد .همچنین نتایج جدول  3حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و اهرم مالی با سطح سرمایه گذاری به ترتیب ارتباط
مثبت ( )1/111 ،1/111و غیر معنی داری ( )1/114 ،1/118در سطح اطمینان  11درصد وجود دارد .یافتهها نشان می دهد که
بازده دارایی با سطح سرمایه گذاری ارتباط منفی ( )-1/191و معنی داری ( )1/111دارد.
جدول ( :)8تاثیر استقالل هیات مدیره بر سطح سرمایه گذاری
Invit = β0 + β1 INDE it + β2 SIZEit + β3 MBVit + β4 LEVit + β5 ROAit + eit
متغیرها
ضریب ثابت
INDE
SIZE
MBV
LEV
ROA
 R2تعدیل شده
دوربین واتسون
آماره F
احتمال آماره F

متغیر وابسته :سطح سرمایه گذاری
t
سطح معنیداری
ضرایب استاندارد نشده
ضریب
1/132
-1/111
1/111
1/114
1/111
-1/191

میزان خطا
1/211
1/111
1/111
1/111
1/119
1/111

184

8/831
-4/111
1/111
2/911
1/481
-8/112
1/223
1/311
12/211
1/111

1/111
1/111
1/118
1/111
1/114
1/111

VIF
2/412
1/192
1/391
2/111
2/114
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آزمون فرضیه سوم
این فرضیه بیان میدارد ،تمرکز مالکیت بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد و فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر تنظیم
می شود:
فرضیه صفر ( :)H0تمرکز مالکیت بر سطح سرمایه گذاری تاثیر ندارد.
فرضیه مقابل ( :)H1تمرکز مالکیت بر سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم در جدول  1نشان می دهد که تمرکز مالکیت بر سطح سرمایه گذاری تاثیر منفی
( )-1/189و معنی داری ( )1/111در سطح اطمینان  11درصد دارد .بدین معنی که با افزایش تمرکز مالکیت ،سطح
سرمایه گذاری کاهش مییابد .ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که حدود  28/4درصد از تغییرات متغیر وابسته سطح
سرمایه گذاری توس متغیر مستقل تمرکز مالکیت و سایر متغیرها قابل تبیین است .آماره دوربین واتسون بین  1/1و  2/1بوده
و می توان تایید نمود که خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده به وسیله مدل رگرسیون ،از
یکدیگرمستقل هستند .مقدار سطح معنی داری  Fبرابر با  1/111و کوچکتر از  1/11میباشد که حاکی از معنی داری کل مدل
است .همچنین در آزمون فرضیه فرعی دوم مقدار آمارة  VIFبرای همة متغیرها کمتر از  11بود ،بنابراین مشکل هم خطی بین
متغیرهای پژوهش وجود نداشت .در ارتباط با سایر متغیرها ،عالمت مثبت ضریب اندازه شرکت و بازده دارایی به ترتیب حاکی
از ارتباط مثبت ( )1/111 ،1/113و معنی دار ( )1/121 ،1/113بین این متغیرها با سطح سرمایهگذاری میباشد .همچنین نتایج
جدول  1حاکی از آن است که بین اهرم مالی و سطح سرمایهگذاری ارتباط منفی ( )-1/118و معنی داری ( )1/111در سطح
اطمینان  11درصد وجود دارد .همچنین یافته ها نشان می دهد که بین فرصت های رشد و سطح سرمایهگذاری ارتباط مثبت
( )1/118اما غیر معنی داری ( )1/848برقرار است.
جدول ( :)1تاثیر تمرکز مالکیت بر سطح سرمایهگذاری
Invit = β0 + β1 CONOWN it + β2 SIZEit + β3 MBVit + β4 LEVit + β5 ROAit + eit
متغیرها
ضریب ثابت
CONOWN
SIZE
MBV
LEV
ROA
 R2تعدیل شده
دوربین واتسون
آماره F
احتمال آماره F

متغیر وابسته :سطح سرمایهگذاری
t
سطح معنیداری
ضرایب استاندارد نشده
ضریب
-1/121
-1/189
1/113
1/118
-1/118
1/111

میزان خطا
1/131
1/141
1/119
1/118
1/183
1/141

181

-1/419
-8/814
2/118
1/111
-4/111
2/221
1/284
1/113
11/111
1/111

1/111
1/111
1/113
1/848
1/111
1/121

VIF
4/211
1/111
1/813
1/923
4/111

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،22بهار ( 9311جلد دوم)

یافته های پژوهش
در فرضیه اول پژوهش نتایج نشان می دهد که جریان های نقد آزاد بر سطح سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
بدین ترتیب با افزایش جریان های نقد آزاد در دسترس ،میزان سرمایه گذاری افزایش می یابد .بر اساس تئوری نمایندگی
جریان نقد آزاد ،زمانی که جریانهای نقد آزاد افزایش مییابد ،مدیران برای سرمایهگذاری در پروژه هایی با بازدهی منفی
تشویق میشوند .در این رابطه چانگ و همکاران ( )2118استدالل میکنند که این پروژه ها مناف مدیران را حمایت میکنند.
اقدامات مدیران مانند سرمایهگذاری با ارزش مخرب میتواند هزینههای نمایندگی را افزایش داده و ارزش شرکت را کاهش
میدهد و مدیران ارشد را تا یک وضعیت آسیبپذیر تحت فشار قرار میدهد .بدترین حالت سناریو این است که مدیران
فرصتطلب با استفاده از ابزار مدیریت سود ،اثرات مخرب این سرمایهگذاری را پنهان نمایند .در حقیقت انتشار گزارشهای
درآمد متورم توس مدیران ممکن است بر قابلیت پیشبینی جریانهای نقدی بالقوه بر مبنای درآمد تاثیر بگذارد ،زیرا این
درآمد بر اساس تلفیق های جعلی ایجاد شده است ،بنابراین نیاز به یک مکانیزم نظارتی برای کنترل استفاده از
جریانهای نقد آزاد وجود دارد .هنگامی که عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد و مکانیسم های همسو نمودن مناف سهامداران و
مدیران کامالً کارا نیست ،مدیران ممکن است از جریانهای نقد آزاد استفاده نموده و طر هایی با ارزش فعلی خالص منفی را
جهت افزایش مناف خود به کار بگیرند که این اقدام به بیش سرمایهگذاری منتهی میشود .جریانهای نقد آزاد عامل کلیدی
در ایجاد مسأله بیش سرمایهگذاری است .نتایج سازگار با یافته های ریچاردسون ()2111؛ بیدل و همکاران ()2111؛ چن و
همکاران ()2111؛ اسکندر و همکاران ( )2112و چن و لین ( )2118می باشد .آنها نشان دادند که جریان های نقد آزاد عاملی
مهم در سرمایه گذاری های محسوب می شود .نتایج فرضیه های دوم و سوم نیز نشان می دهد که استقالل هیات مدیره و
تمرکز مالکیت نهادی به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر سطح سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنی داری دارد .بدین معنا
که با افزایش نظارت بر مدیران ،احتمال انحراف از سرمایه گذاری مطلوب کاهش مییابد .مطابق دیدگاه چئونگ و همکاران
( ) 2111حاکمیت شرکتی حداقل به دو طریق بر سرمایه گذاری تاثیر دارد .اول اینکه ،مشکالت عدم تقارن اطالعاتی در
بازارهای سرمایه موجب محدودیت در تامین مناب خارجی می شود .در بازارهای ناقص ،شرکت ها اغلب در دسترسی به وجوه
خارجی دچار محدودیت هستند .در نتیجه تامین مالی از مناب خارجی همیشه سطح مطلوب سرمایه گذاری را در پی ندارد .با
این وجود ،شرکت هایی با حاکمیت شرکتی مناسب می توانند تضاد مناف بین دارندگان اوراق بهادار و سهامداران را کاهش
دهند .این رویکرد به شرکت ها اجازه می دهد که به بدهی های با ریسک پایین دسترسی پیدا کرده و هزینه های سرمایه را
کاهش دهند و از این طریق سطح سرمایهگذاری را بهبود بخشند (مایرز .)1199 ،چنین کاهشی در میزان هزینه سرمایه ،ممکن
است تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری را تسهیل کند ،در غیر این صورت شرکت ها ممکن است به دلیل کمبود وجه نقد
قادر به تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری نباشند .بدین مفهوم ،شرکت هایی با مکانیزم های حاکمیتی مناسب باید بتوانند
کارایی سرمایه گذاری را از طریق تسهیل دسترسی به مناب خارجی و کاهش هزینه طر های سرمایه گذاری جدید ،کاهش
دهند .دوم ،در پاسخ به مشکالت نمایندگی ،جنسن ( )1131اظهار می دارد که مدیران تمام وجوه نقد را برای سرمایه گذاری در
پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی مصرف می کنند .به چنین رویکردی اصطالحاً پدیده ساختن امپراتوری گفته می شود.
با این وجود ،در صورتی که شرکت دارای فرصت های رشد کم باشد ،افزایش بیش از حد در اندازه شرکت در تضاد مستقیم با
مناف سهامداران است .در حقیقت ،گرایش به ساختن امپراتوری موجب می شود که مدیران به تمام مناب شرکت (جریان های
نقد آزاد) دسترسی پیدا کنند .دسترسی بیش از حد به مناب شرکت ،مدیران را به سمت سرمایه گذاری در پروژه هایی که
181
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موجب افزایش اندازه شرکت شده و بر ارزش شرکت تاثیری ندارد ،سوق می دهد .اساساً مدیران تمایل دارند حتی در
پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی تا مادامی که اندازه شرکت را افزایش می دهد و بر مناب شخصی می افزاید،
سرمایه گذاری کنند .مکانیزم های حاکمیتی شرکتی مناسب میتواند مان ساختن امپراتوری جدید مدیران و سرمایه گذاری در
پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی شود .نتایج سازگار با یافته های جنسن و همکاران)1191( ،؛ یگون و همکاران ()2114؛
رشید ( )2114و چن و همکاران ( )2111می باشد .آنها نشان دادند که مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی می توانند اثرات
منفی سرمایه گذاری های ناکارای شرکت را کاهش دهد.
نتیجه گیری
بر اساس تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد ،زمانی که جریانهای نقد آزاد افزایش مییابد ،مدیران برای سرمایهگذاری در
پروژههایی با بازدهی منفی تشویق میشوند .در این رابطه چانگ و همکاران ( )2118استدالل میکنند که این پروژه ها مناف
مدیران را حمایت میکنند .اقدامات مدیران مانند سرمایهگذاری با ارزش مخرب میتواند هزینههای نمایندگی را افزایش داده و
ارزش شرکت را کاهش میدهد و مدیران ارشد را تا یک وضعیت آسیبپذیر تحت فشار قرار میدهد .بدترین حالت سناریو این
است که مدیران فرصتطلب با استفاده از ابزار مدیریت سود ،اثرات مخرب این سرمایهگذاری را پنهان نمایند .در حقیقت انتشار
گزارشهای درآمد متورم توس مدیران ممکن است بر قابلیت پیشبینی جریانهای نقدی بالقوه بر مبنای درآمد تاثیر بگذارد،
زیرا این درآمد بر اساس تلفیقهای جعلی ایجاد شده است ،بنابراین نیاز به یک مکانیزم نظارتی برای کنترل استفاده از
جریانهای نقد آزاد وجود دارد .در این پژوهش تاثیر جریان های نقد آزاد ،استقالل هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر
سطح سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان
میدهد که جریان های نقد آزاد موجب افزایش سطح سرمایه گذاری می شود .همچنین مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی
همچون استقالل هیات مدیره و تمرکز مالکیت میزان سرمایهگذاری را کاهش می دهد .حاکمیت شرکتی نقش مهمی در
کاهش اثرات منفی سرمایه گذاری دارد .نتایج با یافتههای اسکندر و همکاران ( )2112و چن و همکاران ( )2111میباشد .آنها
نشان دادند که حاکمیت شرکتی منجر به بهبود سطح سرمایهگذاری میشود .اسکندر و همکاران ( )2112بیان میکند که
تمرکز مالکیت همانند یک سازوکار حاکمیت شرکتی یک نقش نظارتی بر رفتارهای فرصتطلبانه مدیران ایفا میکند ،بنابراین
افزایش مالکیت اعضای خانواده هیئت مدیره به عنوان یک سازوکار کنترلی میتواند از دسترسی بیش از حد مدیران به
جریان های نقد آزاد ،بکاهد.
پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش
 .1به شرکتها پیشنهاد میشود تعداد اعضای غیرموظف را جهت بهبود نظارت بر استفاده از جریانهای نقد آزاد افزایش دهند.
مالکیت باالی اعضای غیرموظف مسئلة نمایندگی بین سهامداران و مدیران را به دلیل همسو کردن مناف مدیران و سهامداران،
کاهش خواهد داد .بنابراین ،به نظر میرسد که این موضوع انگیزهای است که مدیران را به سمت کنترل بهتر و رسیدن به
عملکرد مناسبتر سوق میدهد.
 .2به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود در تصمیمهای سرمایهگذاری به میزان مکانیزم های نظارتی شرکت توجه نمایند .به این
دلیل که وجود مکانیزم های نظارتی همچون تمرکز مالکیت و استقالل هیات مدیره شکاف بین مالکیت و مدیریت را کاهش
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داده و عدم تقارن اطالعاتی نیز نسبت به سایر سازمانها پایین تر خواهد بود .به عالوه ،مدیرانی که در شرکت تحت مدیریت
خود سرمایهگذاری کردهاند ،نسبت به سایر مدیران ،از تصمیمهای با ریسک باال اجتناب میکنند.
 .8بنابر یافتههای پژوهش ،به تحلیل گران مالی ،سرمایه گذاران و مدیران مالی ،توصیه میشود که به اثر تمرکز مالکیت و
استقالل هیات مدیره بر سطح سرمایهگذاری شرکت توجه داشته باشند .نتایج نشان میدهد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی
به دلیل نقش نظارتی در شرکت ،عاملی در جهت کاهش تضاد مناف بین مدیران و سهامداران محسوب میشوند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
 .1با توجه به این که بانک ها و موسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری ،مالی و لیزنیگها) از نمونه پژوهش
حذف شده بودند ،پیشنهاد میشود پژوهشگران در آینده تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریانهای نقد آزاد و ناکارایی
سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار دهند.
 .2به پژوهشگران پیشنهاد میشود که تاثیر مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت شرکتی را بر رابطه بین جریانهای نقد آزاد
و سرمایه گذاری بیشتر از حد مورد بررسی قرار دهند.
 .8پیشنهاد می شود تاثیر جریان های نقد آزاد بر سطح سرمایه گذاری را در مراحل چرخه عمر انجام گیرد.
 .4به محققین داخلی پیشنهاد می شود که رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری را با معیارهای جدید سرمایه
گذاری بررسی کنند.
 .1تحقیقات گذشته نشان میدهد که ضعف حاکمیت شرکتی ممکن است مشکالتی همچون ورشکستگی را بر شرکتها
متحمل کند .بنابراین پیشنهاد می شود رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای ورشکسته بررسی
شود تا مشخص شود عامل ورشکستگی شرکتها ضعف حاکمیت شرکتی است یا نه.
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