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سیروس سعادتی

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره سوم)

سطح سرمایه گذاری شرکت ها

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری
شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .بنابراین از آمار و اطالعات مربوط به شرکت های
پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ،در دوره  3175 -3197شامل  331شرکت نمونه و  991مشاهده استفاده شده است ،تا
ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه های پژوهش بررسی شود .نتایج نشان می دهد که مکانیزم های نظارتی حاکمیت
شرکتی همچون استقالل هیات مدیره و تمرکز مالکیت بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر منفی
دارد .بدین معنی که در شرکت هایی که جریان های نقد آزاد باال است ،ارتباط ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح سرمایه
گذاری منفی است.
واژگان کلیدی :حاکمیت شرکتی ،جریان های نقد آزاد ،سطح سرمایه گذاری.
مقدمه
واحدهای تجاری ،همواره با فرصتهای سرمایهگذاری زیادی روبهرو میشوند و نیازمند تصمیمگیری منطقی نسببت ببه یب
سرمایهگذاری بهینه هستند .در واقع ،سرمایهگذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کبارا ببودن آن صبورت
بگیرد؛ اما مسألهی اصلی ،انتخاب طرحها و تصمیمگیری راجع به فرصتهای سرمایهگبذاری ببهوسبیلهی مبدیران واحبدهای
تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت میگیرد .به عبارتی دیگر ،عدم تقارن اطالعباتی و تضباد منبافع ،مبانع
انجام ی سرمایهگذاری بهینه میشود (یانگ و جیانگ .)8119 ،3از این رو ،واحدهای تجاری برای سرمایهگذاری در طرحهای
مختلف ،باید حد یا میزان سرمایهگذاری را با توجه به محدودیت منابع ،مورد توجه قرار دهند (مدرس و حصبارزاده .)3199 ،ببا
برقراری رابطه نمایندگی هر ی از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می باشبند .از آنجبا کبه تبابع
. Yang & Jiang
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مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست ،بین آنها تضاد منافع وجود دارد .به دلیل وجود تضاد منبافع ،مبدیران لزومبار در پبی
کسب حداکثر منافع برای مال (مالکان) نخواهند بود .با شکل گیری رابطه نمایندگی ،به واسطه تضباد منبافع ببین طبرفین،
هزینه های نمایندگی ایجاد می گردد .در تئوری های مالی فرض اساسی آن است که هدف اولیه شرکت هبا افبزایش ثبروت
سهامداران است .اما در عمل این گونه نیست ،مدیران همیشه کامالر به دنبال منافع مالکان نیستند و این امکان وجود دارد کبه
آن ها سعی در دستیابی به افزایش منافع خود به وسیله ثروت مالکان باشند .نتیجه این تفکر مدیران منجر به ایجاد عدم تقارن
اطالعاتی بین مال و مدیر شده و انگیزه های متفاوت آنان ،موجب عدم اعتماد مالکان به مدیران شده اسبت .ممکبن اسبت
مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطالعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید این مورد زمانی اتفاق می افتد که مدیر
تمایل دارد با دارا بودن اطالعات خصوصی درباره چیزی که نفع وی را فراهم می سازد با مال  ،قرارداد منعقد نماید .از آنجایی
که مکانیزم های حاکمیت شرکتی به کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران کم مینماید بنبابراین افبزایش مکبانیزم
های نظارتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش ارزش شرکت می شود و تضاد منافع را
بین گروههای نختلف ذینفع کاهش می دهد .با توجه مطالب مطرح شده این سوال ایجاد میشود که آیا ویژگیهای حاکمیبت
شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایهگذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تباثیر
دارد؟
پیشینه پژوهش
براو و همکاران ،)8115( 3به شواهدی دست یافتند که نشان میدهد شرکت ها تمایل دارند که از سرمایهگذاری در پروژههای
مطلوب به منظور حفظ سود چشم پوشی کنند .اما احتمال کمی وجود دارد که شرکت ها بطور کلی از سرمایهگذاری در
پروژههای مطلوب به منظور افزایش سودهای تقسیمی صرف نظر کنند .نتایج تحقیق بیان میکند ،شرکتهایی که سود
تقسیمی کمی پرداخت میکنند به احتمال زیاد محدودیت مالی زیادی دارند و مجبورند که از فرصتهای سرمایهگذاری مطلوب
چشم پوشی کنند.
ریچاردسون )8112( 8به بررسی میزان بیش سرمایهگذاری و ارتباط آن با جریانهای نقد آزاد پرداخت و از دادههای 59151
شرکت برای دوره مالی  8118 -3799استفاده کرد .نتایج نشان داد که میزان بیش سرمایهگذاری در شرکتهای دارای سطوح
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.
بیدل و همکاران ( )8117به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در بین سال های -3771
 8115پرداختند .یافته های آنها نشان داد که همبستگی منفی (یا مثبت) بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری
در شرکت هایی که محیط عملیاتی آنها متمایل به (کمسرمایهگذاری) یا بیش سرمایهگذاری است ،بیشتر است .همچنین،
شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی باال ،انحراف کمتری از میزان سرمایهگذاری مطلوب داشته و حساسیت پایینی به شرایط
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اقتصاد کالن دارند .نتایج بدست آمده بیانگر آن است که وجود ساز و کاری بین کیفیت گزارشگری و کارایی سرمایهگذاری
میتواند اصطکاك میان این دو را کاهش دهد و در نتیجه منجر به کاهش انتخاب ناسازگار و خطر اخالقی شود.
بیتی و همکاران ،)8131( 3به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در شرایط دستیابی به
اطالعات خصوصی در بین سال های  8112 -3775در  1111شرکت 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 اصوالر محدودیت در فرایند سرمایهگذاری ،منجر به افزایش کارایی سرمایهگذاری
شده و تاثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری را کاهش میدهد.
حبیب )8133( 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 مرتبط 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 )8138( 1به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریانهای نقد آزاد و استفاده کارآمد از داراییها در
بورس اوراق بهادار مالزی پرداختند .دراین راستا تعداد  799شرکت برای دوره زمانی  8115انتخاب 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
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 درك نقش ابعاد مختلف ساختار ملکیت در نظارت بر استفاده داراییهای شرکت کم مینماید.
چن و لین )8131( 7به بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت ،کارایی سرمایهگذاری و ارزشیابی شرکت پرداختند .آنها برای
اندازهگیری خوشبینی مدیریت از الگوی کمپل ( ،)8133استفاده کردند و تاثیر سطوح خوشبینی مدیریتی را بر بهبود کارایی
سرمایهگذاری و ارزش شرکت زمانی که شرکتها تمایل به بیش سرمایهگذاری و کم سرمایهگذاری دارند ،مورد بررسی قرار
دادند .نتایج آنها نشان میدهد که سرمایهگذاری کمتر از حد در شرکتی که مدیر عامل آن از خوشبینی مدیریتی باالیی
برخوردار است ،کاهش مییابد و بنابراین کارایی سرمایهگذاری شرکت بهبود یافته و منجر به افزایش ارزش شرکت میشود .با
این حال ،زمانی که شرکت تمایل به بیشسرمایهگذاری دارد ،شواهد کمتری وجود دارد که نشان می دهد در شرکت هایی با
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سطوح خوش بینی پایین بطور موثری کارایی سرمایهگذاری شرکت و ارزش شرکت افزایش مییابد .نتایج آنها به محققان و
نویسندگان کم میکند تا اینکه درك کنند چطور خوشبینی مدیریتی کارایی سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار میدهد.
چن و همکاران )8137( 3تاثیر مالکیت دولتی و خارجی بر کارایی سرمایهگذاری را در  22کشور خصوصی مورد بررسی قرار
دادند .بر اساس پیشبینی آنها مالکیت دولتی و خارجی با سطوح مختلفی از عدم تقارن اطالعاتی و مشکالت نمایندگی مرتبط
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
سطوح مالکان نهادی ضعیفی دارند ،قویتر است .یافتههای آنها اهمیت نقش نوع مالکیت در تعیین رفتار و کارایی
سرمایهگذاری شرکت را برجسته میکند.
رشید )8137( 8تاثیر استقالل هیئت مدیره بر هزینههای نمایندگی برای دوره زمانی  8133 -8112را بررسی کرد .در این راستا
تعداد  339شرکت غیر مالی در بورس اوراق بهادار بنگالدش مورد بررسی قرار گرفت .وی از سه شاخص نسبت هزینههای
عملیاتی ،نسبت گردش دارایی و شاخص تعاملی فرصتهای رشد و جریانهای نقد آزاد استفاده کرد .نتایج پژوهش نشان دهد
که استقالل هیئت مدیره تنها میتواند هزینههای نمایندگی را از طریق شاخص گردش داراییها کاهش دهد .عالوه براین،
آزمون غیرخطی متغیرها نشان دهد که مزایای استقالل مدیران خارجی بطور کلی به عنوان عامل کنترل هزینههای نمایندگی
محسوب میشود.
چن و همکاران ( )8135تاثیر جریانهای نقد آزاد و حاکمیت شرکتی بر سطوح سرمایهگذاری در  925شرکت چینی را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که بیش سرمایهگذاری حساسیت بیشتری به جریانهای نقد آزاد فعلی دارد .همچنین
بیشسرمایهگذاری در شرکتهای با جریانهای نقد آزاد مثبت مشهودتر است .یافتههای بیشتر نشان داد که باال بودن مالکیت
دولتی منجر به افزایش بیشسرمایهگذاری میشود ،در حالی که در شرکتهای با هیئت مدیره بزرگ ،نسبت باالی سهام قابل
معامله و همچنین اهرم باال ،بیشسرمایهگذاری پایین است .همچنین آنها نشان دادند که افزایش مالکیت دولتی ،هیئت مدیره
بزرگ و همچنین وجود مدیران خارجی با شدیدتر شدن سرمایهگذاری کمتر از حد مرتبط است .در حالی که اهرم باال و افزایش
سهام قابل معامله ،کمسرمایهگذاری شرکت را کاهش میدهد.
الرا و همکاران )8132( 1تاثیر محافظهکاری حسابداری بر کارایی سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان میدهد
که شرکتهای محافظهکار ،سرمایهگذاری بیشتری دارند و بدهی بیشتری را برای کاهش سرمایهگذاری کمتر از حد منتشر
میکنند و چنین کاهشی برای شرکتهای با عدم تقارن اطالعاتی باال ،شدیدتر است .همچنین نتایج نشان داد که
محافظهکاری حسابداری با کاهش سرمایهگذاری بیشتر از حد مرتبط است.
چن و همکاران ( )8139تاثیر مالکیت دولتی و خارجی بر کارایی سرمایهگذاری را در  22کشور خصوصی مورد بررسی قرار
دادند .بر اساس پیشبینی آنها مالکیت دولتی و خارجی با سطوح مختلفی از عدم تقارن اطالعاتی و مشکالت نمایندگی مرتبط
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
1

Chen et al
Rashid
3
Lara et al
1
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سطوح 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 ( )8139تاثیر 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 سطوح باالی سرمایهگذاری مرتبط 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 محیط اطالعاتی و محیط خارجی
را افزایش داده و به نوبه خود کارایی سرمایهگذاری را بهبود میبخشد.
نمازی و کرمانی ( )3199تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی
قرار دادند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطه معنیدار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنیدار و
مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد .مالکیت مدیریتی به صورت معنیدار و منفی بر عملکرد تأثیر میگذارد.
در حالی که شرکت های با اهرم مالی باال یا افزایش سهام قابل معامله منجر به کاهش کم سرمایهگذاری میشود.
مدرس و حصارزاده ( )3199به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در  381شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  3195 -3197پرداختند .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 ( )3171به بررسی کیفیت اطالعات حسابداری ،سرمایهگذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد در بورس اوراق
بهادار تهران در بین سالهای  3197 -3191پرداختند .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 شرکتهایی با جریانهای
نقد آزاد باال بیشتر رخ میدهد و کاهش تأثیر بیشسرمایهگذاری از طریق کیفیت اطالعات حسابداری در این شرکتها به
مراتب بیشتر است
خدادادی و همکاران ( )3178تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریانهای نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  3197تا  3171مورد 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
بادآور نهندی و تقیزاده خانقاه ( )3171ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایهگذاری را در مراحل چرخه
عمر مورد بررسی قرار دادند .آنها برای بررسی حاکمیت شرکتی از چهار سازوکار سهامداران نهادی ،تمرکز مالکیت ،استقالل
هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی استفاده کردند .نتایج نشان میدهد که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کارایی
سرمایهگذاری ارتباط مثبت و معنیداری در مراحل چرخه عمر وجود دارد .همچنین یافتهها نشان داد که بین شاخصهای
مالکیت مدیریتی ،سهامداران نهادی و استقالل هیئت مدیره در مراحل رشد ،بلوغ و افول در تاثیر بر کارایی سرمایهگذاری
تفاوت معنیداری وجود دارد.
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اسماعیل زاده و همکاران ( )3177تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت استفادة بهینه از داراییها را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش بیانگر این است که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به
تفکی بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از داراییها اثر معکوس داشته است .همچنین نتایج نشان داد
که مالکیت شرکتی در سطح کل صنایع و به تفکی  ،بر رابطة منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفادة بهینه از داراییها اثر
مستقیم دارد.
ستایش و صالحی نیا ( )3177تأثیر 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
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 ( )3175تاثیر 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 تمل سهامدار نهادی و مالکیت سهام مدیران) بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیشبینی سود تاثیری ندارند.
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی :ویژگی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
فرضیه فرعی اول :استقالل هیات مدیره بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم :تمرکز مالکیت بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
روش پژوهش
این پژوهش سعی بر آن دارد که تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و 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 میرود
با مساله مرتبط هستند ارزیابی می شوند .متغیرهایی که معلوم شود وابستگی زیادی ندارند ،حذف شده و مورد بررسی بیشتر
قرار نمیگیرند.
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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 ناهماهنگی ها میان اعضای جامعه در ارتباط با داده
های مورد نیاز پژوهش ،شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتی
انتخاب شده است:
جامعه آماری این تحقیق ،کلیه شرکت هایی هستند که حداقل از ابتدای سال  3197در بورس اوراق بهادار پذیرفتبه شبده ،تبا
پایان سال  3175حضور 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 گ ذاری شرکت های بیمه ،بان ها و موسسات تامین مالی در این پژوهش مبورد
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 ی 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  331شرکت یا به عبارتى  991شرکت -سال رسبید .از
این رو جهت آزمون فرضیه ها ،تمام شرکت هاى باقى مانده به عنوان جامعه مورد مطالعه (جامعه در دسترس) انتخاب گردید.
جدول ( :)9نحوه انتخاب نمونه پژوهش
ردیف
3
8
1
7

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
()98
()77
()53
()93
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 ،مجبالت خبارجی و داخلبی جمبعآوری گردیبد .همچنبین
دادههای آماری مورد نیاز نیز از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نبرم افبزار
ره آورد نوین استخراج شده است .این صورت های مالی از طریق سایت اینترنتی سبازمان ببورس اوراق بهبادار تهبران قاببل
مشاهده میباشد .همچنین جهت آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار  EVIEWS 7استفاده شده است.
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متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها
متغیر مستقل :جریان 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 نقد آزاد برای صاحبان سرمایه
نشانگر وجوه نقد در دسترس پس از کسر هزینه ها و بدهیهای بازپرداخت شده است که در شرکت باقی می ماند و می تواند
در اختیار صاحبان سرمایه قرار گیرد .در این پژوهش از مدل لن و پولسن ( )3797برای تعیین 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 استهالك 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
متغیر وابسته :سطح سرمایه گذاری
در این پژوهش مطابق پژوهشهای لی و وانگ ،)8131( 3چن و همکاران ( )8133از معیار محاسبه بیدل و همکاران ()8117
برای اندازهگیری سطح سرمایه گذاری استفاده میشود.
( Investmenti,tسرمایهگذاری کل) :نسبت خالص افزایش در داراییهای مشهود و نامشهود بر داراییهای کل
متغیر تعدیلگر :ویژگی 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 ی از مالکان نهادی به توان دو رسیده و با هم جمع میشوند:

دی

Li & Wang
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در این پژوهش میانه هر ی از ویژگی های حاکمیت شرکتی (استقالل اعضای هیات مدیره و تمرکز مالکیت) محاسبه
می شود ،سپس به اعداد باالی میانه عدد  3و به اعداد پایین میانه عدد  1تعلق می گیرد .ارزش های باالتر نشان دهنده
حاکمیت شرکتی قوی می باشد (رهنمای رودپشتی و همکاران.)3173 ،
متغیرهای کنترلی
در پژوهش حاضر ،مطابق پژوهش های بیدل و همکاران ( )8117از متغیرهای کنترلی برای جداسازی تاثیر حاکمیت شرکتی بر
رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری به شرح ذیل استفاده شده است:
اندازه شرکت ( :)SIZEاندازه شرکت میزان بزرگی و کوچکی شرکتها را مشخص می کند .از اندازه شرکت به عنوان ی
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 ،ریس تجاری خود را کاهش داده و سودآوری خود را افزایش
می دهند .استدالل شده است که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچ 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 محیط فعالیت شرکت دارد (حبیب و همکاران .)8137 ،اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی دارایی کل شرکت
محاسبه می شود.
اهرم 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 ریس مالی بیشتر می شود؛ زیرا اگر درجه اهرم
مالی زیاد باشد ،با کاهش نسبتا اندك 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 .)3199 ،اهرم مالی از طریق تقسیم بدهی های کل به دارایی های کل بدست می آید.
بازده 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
فرصت 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 ذینفع است (بادآور نهندی و تقی
زاده خانقاه .)3178 ،نسبت ارزش بازار کل حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن.
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مدل آزمون فرضیه های پژوهش
مدل آزمون فرضیه فرعی اول :استقالل هیات مدیره بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایهگذاری تاثیر دارد.
Invit = β0 + β1 FCF it + β2 INDE * FCF it + β3 SIZEit + β4 MBVit + β5 LEVit + β4
ROAit + eit

مدل آزمون فرضیه فرعی دوم :تمرکز مالکیت بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایهگذاری تاثیر دارد.
Invit = β0 + β1 FCF it + β2CONOWN * FCF it + β43 SIZEit + β4 MBVit + β5 LEVit
+ β6 ROAit + eit

آمار توصیفی پژوهش
ابتدا جهت تجزیه و تحلیل داده ها ،آماره های توصیفی داده های تحت مطالعه محاسبه می گردد .جدول ( ،)8آمار 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 ( :)5آمار 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
1/389
1/211
1/187
1/352
1/599
1/382
33/79
8/118

میانه
1/195
1/211
1/131
1/312
1/281
1/319
33/73
3/917

انحراف معیار
1/389
1/837
1/831
1/853
1/377
1/388
1/235
3/791

حداقل
1/119
1/111
1/111
-1/723
1/151
-1/817
31/15
1/135

حداکثر
1/912
1/781
1/719
1/721
1/777
1/281
37/18
33/11

همان طور که در جدول  8مالحضه می شود ،اصلی ترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز
ثقل توزیع 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  1/211 ،1/389و  1/187است که نشان می دهد بیشتر دادهها حول این
نقطه تمرکز یافته اند .میانگین جریان های نقد عملیاتی برابر با  1/352می 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
ترتیب برابر  1/211 ،1/195و  1/131است که نشان میدهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این
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مقدار هستند .مینیمم و ماکزیمم ،به ترتیب کمترین و بیشترین عدد متغیر در جامعه آماری را نشان می دهد .برای مثال
کمترین مقدار برابر  -1/817برای متغیر بازده دارایی و بیشترین مقدار برای اندازه شرکت با مقدار  37/18می 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 ( )3/791و برای
متغیر بازده دارایی برابر با ( )1/388میباشد 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 پارامتری 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  %5باشد
( ،)Sig > %5فرض صفر در سطح اطمینان  %75رد می شود .مفروضات آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sبه قرار زیر
می باشد:
 :H0توزیع داده ها نرمال است.
 :H1توزیع داده ها نرمال نیست.
نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sدر جدول ( )1ارائه شده است:
همانطور که نتایج نشان می دهد سطح معنیداری وابسته سطح سرمایه گذاری برابر  1/175می باشد که رقم آن بیشتر از %5
است؛ با اطمینان  %75متغیر وابسته دارای توزیع نرمال هستند؛ لذا در سطح اطمینان  %75فرض  H1رد ،و فرض  H0تائید
می شود .همچنین در بین متغیرهای مستقل تمرکز مالکیت و جریان های نقد آزاد با سطح معنی داری  1/127 ،1/159دارای
توزیع نرمال است .از آنجایی که شرط نرمال بودن برای متغیر وابسته ضروری است ،نیازی به نرمال کردن سایر داده ها نیست.
جدول( :)3نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ()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

P-Value

تعداد مشاهدات
991
991

آماره Z
3/385
3/777

1/175
1/172

991

3/182

1/159

991
991

3/817
8/831

1/127
1/111

991
991

3/799
8/789

1/111
1/111

991

8/127

1/111
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آزمون  Fلیمر (چاو) و آزمون هاسمن
در صورتی که داده های آماری به گونه ای بود که مقاطع دارای عکس العمل های متفاوتی باشند و برای هر مقطع 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 مقاطع 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 مقاطع در عرض از مبدأ منظور می گردد ولی در مدل اثر
تصادفی چنین خطاهایی به طور تصادفی در نظر گرفته می شود .هاسمن ( ،)3799آزمونی 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 ( )7و ( )5ارائه شده است:
جدول ( :)4نتایج آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی)
فرضیه صفر ()H0

تفاوت در ضرایب
سیستماتی نیست

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

آماره کای دو
31/931
31/529
31/175
7/219

P-Value
1/195
1/127
1/157
1/372

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  ،2نتیجه این آزمون بیانگر این مطلب است که مقاطع مورد
بررسی ناهمگن و دارای تفاوت های فردی بوده ،بنابراین استفاده از روش های داده های تابلویی برای هر  7مدل مناسب تر
است .بعد از انتخاب روش داده های تابلویی توسط 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 ( :)2نتایج آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی)
فرضیه صفر ()H0
تفاوت در ضرایب
سیستماتی نیست

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

آماره کای دو
31/931
31/529
31/175
7/219

P-Value
1/195
1/127
1/157
1/372

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

همانطور که نتایج جدول  5نشان می دهد ،مقدار این آماره برای تمام مدل ها غیر معنی دار است و سطح معناداری گزارش
شده در جدول  9برای  7مدل بیشتر از  1/15است و بیانگر پذیرش فرضیه  H0و رد فرضیه  H1در سطح اطمینان  75درصد
بوده و بر استفاده از روش اثرات تصادفی داللت دارد.
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ضریب همبستگی پیرسون
جدول  2ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش را برای  331شرکت نمونه ( 991مشاهده) از ابتدای سال  3197تا
پایان  3175نشان میدهد .همانطور که یافتهها نشان میدهد بین سطح سرمایه گذاری شرکت ها و جریان های نقد آزاد
همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد .یعنی در صورت افزایش جریان های نقد آزاد ،سطح سرمایه گذاری افزایش می یابد.
همچنین نتایج نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و استقالل هیات مدیره با سطح سرمایه گذاری همبستگی مثبت و
معنی داری وجود دارد .بدین معنا که با اعمال مکانیزم های نظارتی تمایل شرکت برای سرمایه گذاری افزایش می یابد.
یافته های آزمون همبستگی پیرسون سازگار با یافته های فرضیه های پژوهش است.

3/111
1/127* 3/111
*1/123* 1/193
**1/855** -1/375
*-1/199* 1/127
*-1/138 1/129
**1/385** 1/387
1/323** 1/113
INV
FCF
CON
OWN
INDE
SIZE
LEV
MBV
ROA

نکته :همبستگی معنی دار بین متغیرهای پژوهش با عالمت ** و * نشان داده شده است که عالمت
** نشان دهنده همبستگی در سطح معنی  1/13و عالمت * نشان دهنده سطح معنی داری 1/15
می باشد

3/111
3/111
-1/371** 3/111
1/178 3/111
1/118
/112 1/837** 3/111
1/175
*811** 1/112 1/129
1/111
3/111
1/185
1/
1/138
1/112 1/138
**317
1/

LEV MBV ROA
CONOWN INDE SIZE
FCF
INV

تاثیر جریان های نقد آزاد و ویژگی های حاکمیت شرکتی بر سطح سرمایه گذاری

جدول ( :)6ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش
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آزمون فرضیه های پژوهش
آزمون فرضیه فرعی اول
این فرضیه بیان میدارد که استقالل هیات مدیره بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد و فرضیه
صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر تنظیم می شود:
فرضیه صفر ( :)H0استقالل هیات مدیره بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر ندارد.
فرضیه مقابل ( :)H1استقالل هیات مدیره بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه در جدول  9نشان میدهد استقالل هیات مدیره بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح
سرمایه گذاری تاثیر منفی ( )-1/879و معنیداری ( )1/111در سطح اطمینان  75درصد دارد .بنابراین فرضیه فرعی اول
پژوهش در سطح معنی داری  75درصد پذیرش میشود .ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که حدود  71/7درصد از
تغییرات متغیر وابسته سطح سرمایه گذاری توسط متغیرهای مستقل و سایر متغیرها قابل تبیین است .آماره دوربین واتسون بین
 3/5و  8/5بوده 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 معنیداری  Fبرابر با  1/111و کوچکتر از  1/15میباشد که حاکی از معنی داری کل
مدل است .همچنین در آزمون فرضیه سوم مقدار آمارة  VIFبرای همة متغیرها کمتر از  31بود ،بنابراین مشکل هم خطی بین
متغیرهای پژوهش وجود نداشت .در ارتباط با سایر متغیرها ،عالمت مثبت ضریب اندازه شرکت ،اهرم مالی و بازده دارایی
( )1/315 ،1/181 ،1/198 ،1/188حاکی از ارتباط منفی و معنی دار ( )1/111 ،1/117 ،1/111بین این متغیرها با سطح سرمایه
گذاری میباشد .همچنین نتایج نشان داد که بین اهرم مالی و سطح سرمایهگذاری ارتباط مثبت ( )1/111و غیرمعنی داری
( )1/382وجود دارد.
جدول ( :)7تاثیر استقالل هیات مدیره بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری
INVit = β0 + β1 INDE it + β2 FCF it + β3 INDE * FCF it + β4 SIZEit + β5 MBVit + β6 LEVit + β7 ROAit + eit

متغیرها
ضریب ثابت
INDE
FCF
INDE * FCF
SIZE
LEV
MBV
ROA
 R2تعدیل شده

متغیر وابسته :سطح سرمایه گذاری
t
ضرایب استاندارد نشده

سطح معنیداری

میزان خطا
1/193
1/181
1/187
1/125
1/112
1/185
1/111
1/115

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/117
1/382
1/111

ضریب
-1/179
-1/373
1/313
-1/879
1/188
1/198
1/117
1/315

-7/731
-2/759
5/759
-1/935
1/295
8/711
3/122
8/722
1/717

دوربین واتسون
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احتمال آمارهF

1/111

آزمون فرضیه فرعی دوم
این فرضیه بیان میدارد که تمرکز مالکیت بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد و فرضیه صفر و
فرضیه مقابل به صورت زیر تنظیم می شود:
فرضیه صفر ( :)H0تمرکز مالکیت بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر ندارد.
فرضیه مقابل ( :)H1تمرکز مالکیت بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم در جدول  9نشان میدهد که تمرکز مالکیت بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح
سرمایه گذاری تاثیر منفی ( )-1/839و معنیداری ( )1/137در سطح اطمینان  75درصد دارد .بنابراین فرضیه فرعی دوم
پژوهش در سطح معنی داری  75درصد پذیرش میشود .ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که حدود  87/7درصد از
تغییرات متغیر وابسته سطح سرمایه گذاری توسط متغیرهای مستقل و سایر متغیرها قابل تبیین است .آماره دوربین واتسون بین
 3/5و  8/5بوده 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 معنیداری  Fبرابر با  1/111و کوچکتر از  1/15میباشد که حاکی از معنی داری کل
مدل است .همچنین در آزمون فرضیه چهارم مقدار آمارة  VIFبرای همة متغیرها کمتر از  31بود ،بنابراین مشکل هم خطی
بین متغیرهای پژوهش وجود نداشت .در ارتباط با سایر متغیرها ،عالمت مثبت ضریب اندازه شرکت ،فرصت های رشد ،بازده
دارایی ( )1/351 ،1/81 ،1/189حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار ( )1/119 ،1/183 ،1/111بین این متغیرها با سطح سرمایه
گذاری می باشد .همچنین نتایج جدول  38حاکی از آن است که بین اهرم مالی با سطح سرمایه گذاری ارتباط منفی ()-1/119
و غیر معنی داری ( )1/271در سطح اطمینان  75درصد وجود دارد.
جدول ( :)8تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری
INVit = β0 + β1 CONOWN it + β2 FCF it + β3 CONOWN * FCF it + β4 SIZEit + β5 MBVit +
β6 LEVit + β7 ROAit + eit
متغیر وابسته :سطح سرمایه گذاری
VIF
t
سطح معنیداری
ضرایب استاندارد نشده
متغیرها
ضریب ثابت
CONOWN
FCF
CONOWN * FCF
SIZE
LEV
MBV
ROA
 R2تعدیل شده

ضریب
-1/897
-1/391
1/199
-1/839
1/189
-1/119
1/181
1/351

میزان خطا
1/823
1/191
1/113
1/192
1/119
1/171
1/119
1/198
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-3/333
-8/372
8/912
-8/587
1/195
-1/175
8/513
8/385
1/877

1/829
1/189
1/117
1/137
1/111
1/271
1/183
1/119

3/997
3/195
8/319
3/812
3/187
3/879
3/119
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احتمال آماره F

1/111

یافته های پژوهش
نتایج نشان می دهد که ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری تاثیر منفی و
معنی داری دارد .بدین معنی که در شرکت هایی که جریان های نقد آزاد باال است ،ارتباط ویژگی های حاکمیت شرکتی و
سطح سرمایه گذاری منفی است .تئوری نمایندگی پیشنهاد میکند که حاکمیت شرکتی ،ورودیهایی جهت پردازش در فرایند
تصمیمگیری فراهم مینماید .مدیرانی که سهام قابل مالحظه ای از شرکت را مال هستند میتوانند بطور مستقیم تصمیمات
شرکت را در جهت استفاده از جریانهای نقد آزاد برای تامین مالی پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت تحت تاثیر قرار
دهند .این مدیران بر جریانهای نقد آزاد نظارت موثری خواهند داشت تا اطمینان حاصل کنند که تنها طرحهای مربوط به
پروژههای سودآور تصویب میشود (وارفیلد و همکاران .)3775 ،به عبارت دیگر ،مدیریت به طور فعاالنه در تصمیمگیری و
استفاده از جریانهای نقد آزاد برای تولید سودهای بلند مدت که منجر به حداکثرسازی ارزش سهامداران میشود ،مشارکت
میکند .حاکمیت شرکتی بطور مستقیم به استفاده موثر از جریانهای نقد آزاد شرکت کم می کند ،به خصوص هنگامی که
مبالغ زیادی از جریانهای نقد آزاد در دسترس باشد .این مطالعه بیان میکند که جریان های نقد آزاد ارتباط بین ویژگی های
حاکمیت شرکتی و سطح سرمایهگذاری را به دو دلیل تضعیف میکند :ابتدا افزایش جریان های نقد آزاد میتواند ،با توجه به
کم کردن عدم تقارن اطالعاتی بین شرکت و سرمایهگذاران ،موجب کاهش هزینههای انتخاب ناسازگار شود .از سوی دیگر،
وجود عدم تقارن اطالعاتی بین شرکت و سرمایهگذاران ،میتواند باعث شود تا تأمین کنندگان سرمایه شرکت ،قیمت سهام را
کاهش و هزینه تأمین مالی شرکت را افزایش دهند ،زیرا سرمایه گذاران این گونه استنباط میکنند که شرکتهایی که در حال
تأمین مالی هستند ،به شیوهای نامناسب عمل میکنند .بنابراین ،اگر میزان نظارت بر جریان های نقد آزاد ،هزینههای انتخاب
ناسازگار را کاهش دهد ،میتواند سطح سرمایهگذاری مطلوب نماید ..دوم اینکه ،بخش عمدهای از ادبیات پیشین اشاره دارند که
حاکمیت شرکتی ،نقشی حیاتی در کاهش مشکالت نمایندگی ایفا میکند .برای نمونه ،حاکمیت شرکتی میتواند منبع اصلی
سهامداران برای نظارت بر مدیران و افزایش ارزش سهامداران باشد .بنابراین ،اگر حاکمیت شرکتی مشکالت نمایندگی را
کاهش دهد ،میتواند با افزایش توانایی سهامداران در نظارت بر مدیران و کنترل دسترسی به جریانهای نقد آزاد ،به بهبود
سطح سرمایهگذاریها یاری رساند .نتایج سازگار با یافته های سانداراماتی و لویز ()8111؛ فلوراکیس ( )8137می باشد.
ساندارامارتی و لویز ( )8111تاکید میکنند که نقش مالکیت مدیریتی کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در شرکت
میباشد .عالوه براین ،فلوراکیس ( )8137نشان داد که افزایش در مالکیت مدیریت عملکرد شرکت را بهبود میبخشد.
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 ( )8131استدالل میکنند که این پروژهها منافع
مدیران را حمایت میکنند .اقدامات مدیران مانند سرمایهگذاری با ارزش مخرب میتواند هزینههای نمایندگی را افزایش داده و
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ارزش شرکت را کاهش میدهد و مدیران ارشد را تا ی 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 توسط 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 ی مکانیزم نظارتی برای کنترل استفاده از
جریانهای نقد آزاد وجود دارد (عباسی .)3175 ،حاکمیت شرکتی برای نظارت بر استفاده شرکت از جریان نقد آزاد در جهت
اطمینان از این رویکرد که تنها پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت اجرا میشود ،به کار میرود .تئوری نمایندگی پیشنهاد
میکند که حاکمیت شرکتی ،ورودیهایی جهت پردازش در فرایند تصمیمگیری فراهم مینماید .مدیرانی که سهام قابل
مالحظه ای از شرکت را مال هستند میتوانند بطور مستقیم تصمیمات شرکت را در جهت استفاده از جریانهای نقد آزاد
برای تامین مالی پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت تحت تاثیر قرار دهند .این مدیران بر جریانهای نقد آزاد نظارت
موثری خواهند داشت تا اطمینان حاصل کنند که تنها طرحهای مربوط به پروژههای سودآور تصویب میشود (وارفیلد و
همکاران .)3775 ،به عبارت دیگر ،مدیریت به طور فعاالنه در تصمیمگیری و استفاده از جریانهای نقد آزاد برای تولید
سودهای بلند مدت که منجر به حداکثرسازی ارزش سهامداران میشود ،مشارکت میکند .مالکیت مدیریتی بطور مستقیم به
استفاده موثر از جریانهای نقد آزاد شرکت کم می کند ،به خصوص هنگامی که مبالغ زیادی از جریانهای نقد آزاد در
دسترس باشد .در این پژوهش تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که مکانیزم های نظارتی
حاکمیت شرکتی همچون استقالل هیات مدیره و تمرکز مالکیت بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری
تاثیر منفی دارد .نتایج با یافتههای جنسن ()3792؛ چن و لین ( )8131و ثقفی و همکاران ( )3171سازگار میباشد.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
 .3با توجه به این که بان 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.
 .8به 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.
 .1پیشنهاد می شود تاثیر جریان های نقد آزاد بر سطح سرمایه گذاری را در مراحل چرخه عمر انجام گیرد.
 .7به محققین داخلی پیشنهاد می شود که رابطه بین جریان های نقد آزاد و سطح سرمایه گذاری را با معیارهای جدید سرمایه
گذاری بررسی کنند.
 .5تحقیقات 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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