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هايحسابداريماليوحسابرسيپژوهش

5931بهار/51شماره/7سال

  95تا51صفحه

 
 

 تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقدی آزاد


 
 1محمدحسین ستایش

 2نیا محسن صالحی

 

 

 چكیده
 جریان شاخص ،ها شرکت مالی پذیری انعطاف تعیین و بدهی بازپرداخت قدرت ارزیابی ابزارهای از یکی

یر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر تأثباشد. از این روی هدف پژوهش حاضر بررسی  یم آزاد نقد

ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش دو جنبه ها شرکتهای نقد آزاد  یانجر

یعنی ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفت.  ها شرکتختار مالکیت اساسی سا

ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی 

اده شده است. های پژوهش استف اندازه گیری شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه

دهد مالکیت شرکتی به صورت  یمهای پژوهش نشان  باشد. یافته یمشرکت  57نمونه آماری پژوهش شامل 

رابطه معناداری دارند. ولی شواهدی  ها شرکتمستقیم و نسبت بدهی به صورت معکوس با جریان نقد آزاد 

دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت با جریان نقد آزاد 

 .مشاهده نشد ها شرکت
 

های نقد آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی،  یانجرساختار مالکیت، ساختار سرمایه،  هاي كلیدي: واژه

 .و تمرکز مالکیتمالکیت مدیریتی 
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 مقدمه -1

 شالوده که است رویدادهایی ترین یاساس جزء تجاری واحد یک نقد وجه خروج و ورود های یانجر

 سرمایه. باشد یم واحد آن درباره دهندگان اعتبار و گذاران سرمایه یها قضاوت و ها یریگ تصمیم از بسیاری

 داشته باالیی 0آزاد نقد جریان که نمایند گذاری سرمایه ییها شرکت در دارند تمایل اعتباردهندگان و گذاران

 شاخص ،ها شرکت مالی پذیری انعطاف تعیین و بدهی بازپرداخت قدرت ارزیابی ابزارهای از یکی زیرا. باشد

(. این مطلوبیت جریان نقد آزاد باال زمانی قابل 00،4،73)رضوانی راز و حقیقت،د باش یم آزاد نقد جریان

د ی سرمایه گذاری سودآور باالیی نداشته باشها فرصته شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر قبول است ک

های نقد آزاد منفی  یانجرممکن است که با  ها شرکت(. در مقابل برخی از 00،0،40فر و مهرانی، )بهرام

م بوده و مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نامطلوب نیست. بلکه علل منفی شدن آن مه

بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. اگر بدان سبب منفی شده که سود خالص عملیاتی پس از کسر 

با  احتماالًکند، زیرا که شرکت  یممالیات منفی باشد، بی شک این نوع منفی شدن پیام بدی را مخابره 

ان وجوه نقد آزاد ناشی از سرمایه مسایل و مشکالت عملیاتی رو به رو شده است. اما چنانچه منفی شدن جری

ی سودآور موجود و بکارگیری منابع زیاد در اقالم سرمایه عملیاتی برای ادامه و ها فرصتگذاری وجوه در 

ی کوتاه مدت زمان سرمایه ها دورهتحقق رشد باشد، این نوع منفی شدن هیچ عیبی ندارد، مقطعی است و به 

یی در بلندمدت ظاهر ها فرصتشود. مطلوبیت و سودآوری سرمایه گذاری در چنین  یمگذاری مربوط 

؛ به نقل از 0053)رشیدی،د گرد یمهای وجوه نقد آزاد منجر  یانجرشود و در درازمدت به مثبت شدن  یم

و  تواند به بستانکاران یم(. به طور کلی جریان نقد آزاد شاخصی است که 31،،،00راز و همکاران، رضوانی

شرکتی دارای وضعیت  ها آنسهامداران تصویر بهتری از انعطاف پذیری مالی شرکت ارائه نماید و از دید 

تواند این وجوه را برای اجرای عملیات،  یممطلوب است که دارای جریان نقد آزاد باالیی باشد، زیرا شرکت 

مدیر محافظه کاری که در جهت  توزیع سود سهام، بازپرداخت بدهی و گسترش واحد انتفاعی بکار گیرد.

ی سودآور سرمایه گذاری کند. جدایی ها فرصتبایست در  یمکند،  یمافزایش منافع سهامداران تالش 

یی مصرف شود که ها راهمالکیت و مدیریت ممکن است باعث اغوای مدیران شده و مبالغ وجوه مازاد در 

اطالعات و نمایندگی را با هم ترکیب کرده و نظریه نابرابری  1موجب هدر دادن منابع شرکت شود. جنسن

ی ها پروژهین مالی تمامی تأمفرضیه جریان نقد آزاد را مطرح کرد که بر اساس آن وجوه باقیمانده پس از 

د شو یمدارای ارزش فعلی خالص مثبت، باعث به وجود آوردن تضاد میان منافع مدیران و سهامداران 

( با شرح هزینه نمایندگی که به علت نابرابری 0351) 0و مک لینگ جنسن (.00،1،05)اعتمادی و چاالکی،

های کاهش این هزینه را کاهش جریان  یزممکانشود، یکی از  یماطالعات میان مدیریت و سهامداران ایجاد 

  شود. یمنقد آزاد در دسترس مدیران عنوان کردند که از طریق پرداخت سود تقسیم حاصل 
ران ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمایند که هدف آن بهینه نمودن ثروت و طبق تئوری نمایندگی، مدی

یا حداقل نمودن ریسک و خطرپذیری خودشان به قیمت از دست رفتن سرمایه مالکان باشد. در راستای 

حاکمیت »کنترل این وضعیت، ساز و کارهای متعددی برای محدود کردن تضادهای نمایندگی، تحت عنوان 
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و (. حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ساز 000، 4،1303)گارسیا سانچزت شده اسپیشنهاد  «شرکتی

کند که عملکرد  یمبه نفع شخصی خویش را ترغیب به اتخاذ تصمیماتی  مند عالقهکارهایی که مدیران 

ن (. در این راستا، جنس1، 1،1330و مک کونل 7نماید )دنیس یمشرکت را برای سهامدارانش حداکثر 

داند. در این پژوهش به  کارهای درون سازمانی موثر میو ( ساختار مالکیت را به عنوان یکی از ساز 0330)

ی پذیرفته شده در بورس ها شرکتدنبال پاسخ به این سواالت هستیم. آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت 

ی مختلف، ها گروهمالکان شرکت را یر دارد؟ یعنی، اگر تأث ها آنهای نقد آزاد  یانجراوراق بهادار تهران بر 

ی دیگر تشکیل دهند، ها شرکت، مدیران شرکت، سهامداران بزرگ و ها بانکمالی،  مؤسساتمانند دولت، 

ی دارای سطوح باالی بدهی که تحت ها شرکتمتفاوت خواهد بود؟ آیا جریان نقد آزاد  ها آنجریان نقد آزاد 

که از فرصت کمتری برای سرمایه  ها شرکتدارند و مدیران این نظارت بیشتری از سوی اعتباردهندگان قرار 

ی دارای سطوح پایین بدهی متفاوت ها شرکتآزاد  نقدی غیر بهینه برخوردارند، با جریان ها پروژهگذاری در 

 است؟

 

 پژوهش مبانی نظري و پیشینه -2
شرکت حضور دارند، مایلند سود )از قبیل مدیران( با توجه به این موضوع، که در  سرمایه گذاران داخلی

)کرمی و د سهام تقسیم نشود تا بدین طریق کنترل خود را بر وجوه نقد قابل توزیع، حفظ کنن

( معتقد است که افزایش سود تقسیمی، مشکالت نمایندگی و تضاد 03،1)ن (. جنس71،،،00اسکندری،

ت به سهامداران، منابع تحت کنترل دهد؛ زیرا پرداخ یمهای نقدی آزاد را کاهش  یانجرمنافع ناشی از 

شود. مالکیت مدیریتی ممکن است در جهت  یمدهد و موجب کاهش قدرت مدیران  یممدیران را کاهش 

و  5های نقدی آزاد موثر باشد )استراتیس یانجرهمگرایی منافع بین مدیر و سهامداران و کاهش مشکالت 

 (.1، 1334،،وو

های نقدی آزاد در قالب سود تقسیمی توزیع شود تا  یانجرتا  دهند یمسرمایه گذاران نهادی ترجیح 

(. مالکان نهادی 7، 1334)استراتیس و وو،د های نقد آزاد کاهش یاب یانجرهای نمایندگی مربوط به  ینههز

های نقدی مخالفت، و با توجه به قدرت رای خود،  یانجرممکن است با تمایل مدیران مبنی بر انباشت بیشتر 

 (.،133، 3)بیچراد به تقسیم سود وادار کنن مدیران را

( 1331) 01و نگوین 00( و هارادا1330) 03(، فارینها0331)ن ی جنسن و همکاراها پژوهشهای  یافته

ی با تمرکز مالکیتی زیاد برای بهبود نظم مالی یا همگرایی منافع بین ها شرکتموید این دیدگاه است که در 

توزیع سود بیشتر نیست؛ زیرا در غیاب تضادهای نمایندگی، سهامداران مدیران و سهامداران، ضرورتی برای 

شود. از سوی دیگر  یمی صحیح استفاده ا گونههای نقدی شرکت به  یانجربه اندازه کافی اطمینان دارند که 

های نقدی  یانجربه توزیع  ها شرکتی متمرکز(، قدرت کافی برای وادار کردن ها شرکت)گ سهامداران بزر

 (.1، 1331)هارادا و نگوین، د های نمایندگی را دارن ینههزیا مازاد، به منظور کاهش  اضافی

Archive of SID

www.SID.ir



 تاثیرساختارمالکیتوساختارسرمایهبرجریانهاينقديآزاد      51

 های حسابداری مالی و حسابرسی پژوهش 
 1931بهار / 22شماره   

های نقد آزاد،  یانجری دارای سطوح باالی ها شرکت( در تحقیقی دریافت که در 1331) 00ریچاردسون

سرمایه گذاری به میزانی بیش از حد بهینه بیشتر است. همچنین وی طی بررسی رابطه ساختار نظام 

های نقد آزاد، دریافت که برخی از سازوکارهای  یانجرراهبری شرکت و سرمایه گذاری بیش از حد بهینه 

 گردد. یمان نقد آزاد نظام راهبری شرکت باعث کاهش سرمایه گذاری بیش از حد بهینه جری

 های جریان کاهش موجب سو یک از سهامداران، به نقدی سود پرداخت( معتقد است 03،1جنسن )

 04شود. کواالسکی می بهینه غیر گذاری سرمایه های پروژه در گذاری سرمایه احتمال کاهش و آزاد نقدی

ی توزیع جریان نقد آزاد که در  یلهوس( نیز معتقد است که سود تقسیمی هزینه نمایندگی را به 1335)

دهد. اگر مدیران مقدار سود تقسیمی را  یمشود، کاهش  یمی بی ثمر توسط مدیریت سرمایه گذاری ها پروژه

( به این نتیجه رسیده است که یک 03،1)ن جنس. یابد یمافزایش دهند، مقدار جریان نقد آزاد کاهش 

ی سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص منفی ها پروژهلی ندارد تا شرکت با جریانات نقدی آزاد قابل توجه تمای

اتخاذ کند. اگر مدیران میزان سود سهام را افزایش دهند، در صورتی که سایر شرایط همانند و یکسان باشد، 

شود.  یمدهند که به موجب آن مشکل جریان نقدی آزاد رفع  یممیزان جریانات نقدی آزاد را کاهش  ها آن

های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در  یانجر( به بررسی رابطه بین ،،00)ن از و همکارارضوانی ر

ی ها شرکتدهد که هم در  یمی پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند. نتایج این بررسی نشان ها شرکت

سیم سود یین بین وجوه نقد آزاد و تغییرات تقپای سرمایه گذاری ها فرصتی دارای ها شرکتبزرگ و هم در 

 رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

01و گوئیزانی 07در پژوهشی که توسط کوکی
ساختار مالکیت و سیاست تقسیم »( تحت عنوان 1333) 

ی تونسی از سال ها شرکتیر هویت سهامداران روی سیاست تقسیم سود در بخشی از تأثانجام شد،  «سود

ی تونسی با ها شرکته این نتیجه رسیده است که ین پژوهش با مورد بررسی قرار گرفت. 1330تا  0337

ی بین  رابطهمالکیت متمرکز باال، توزیع سود سهام بیشتری دارند. همچنین این پژوهش نشان داده است که 

مالکیت نهادی و سطح توزیع سود منفی و از طرف دیگر رابطه بین مالکیت دولتی و سطح توزیع سود سهام 

 باشد. یممثبت 

مشی پرداخت سود ( به این نتیجه دست یافت که مالکیت نهادی به صورت منفی با خط1330)فارینها 

( بیانگر آن بود که مالکیت نهادی دارای رابطه معنی 1331) 05در ارتباط است. نتایج حاصل از پژوهش کومار

ز بیانگر این ( نی،133) و همکاران ،0های پژوهش عبدالسالم دار و منفی با نسبت پرداخت سود است. یافته

 بود که بین مالکیت نهادی و پرداخت سود نقدی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

ها، ریسک  ( بیانگر این است که ساختار دارایی1333) 13و حسینی 03نتایج حاصل از پژوهش انجار

 تجاری، اندازه شرکت، سودآوری و مالکیت شرکتی، بر نسبت تقسیم سود موثر هستند.

 ها شرکت( به بررسی رابطه بین ساختار مالکیتی و نسبت پرداخت سود ،،00صادقی شریف و بهادری )

ین سهامدار و هم چنین میزان مالکیت تر بزرگدهد که میزان مالکیت  یمپرداختند. نتایج این پژوهش نشان 

یی که بیشتر اه شرکتیر مثبت دارد. یعنی تأثبر روی نسبت پرداخت سود شرکت  تر بزرگسهامدار  7
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آن است  تر بزرگسهامدار  7در اختیار یک سهامدار است و یا این که بیشتر مالکیت در اختیار  ها آنمالکیت 

پراکندگی بیشتری دارد، نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز  ها آنیی که مالکیت ها شرکتنسبت به 

یر نهادی بودن سهامداران بر نسبت تأثشود.  یمدر مالکیت باعث افزایش نسبت پرداخت سود شرکت 

پرداخت سود شرکت تایید گردید. یعنی هرچه مالکیت سهامداران نهادی در یک شرکت بیشتر باشد باعث 

شود که نسبت پرداخت سود آن در طی زمان افزایش یابد. هرچه مالکیت سهامداران حقیقی در یک  یم

، ،،00)صادقی شریف و بهادری،. د آن کاهش یابدشود که نسبت پرداخت سو یمشرکت بیشتر باشد باعث 

10) 

)نوع ساختار مالکیت(  ( به بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری سهامداران نهادی،،00) فروغی و همکاران

)میزان مشارکت سهامداران در مدیریت شرکت( بر خطمشی تقسیم سود پرداختند.  و نیز سهام مدیریتی

نگر این بود که میزان سهام مدیریتی شرکت دارای تأثیر معنی دار و مثبت ها بیا نتایج حاصل از پژوهش آن

بر خطمشی پرداخت سود است، در حالی که مالکیت سهامداران نهادی تأثیر معنی داری بر خطمشی 

( نیز بیانگر این بود که مالکیت 00،3) پرداخت سود ندارد. نتایج حاصل از پژوهش ستایش و کاظم نژاد

ل هیأت مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود پرداختی شرکتی و استقال

ها شواهدی دال بر وجود  دهد. با این وجود، در پژوهش آن های مورد بررسی را تحت تأثیر قرار می شرکت

 رابطه معنی دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با خطمشی پرداخت سود یافت نشد.

تر آن در مقایسه با نرخ بازده  تأمین مالی از طریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایینغالباً 

مورد انتظار سهامداران، برای مدیران از ارجحیت خاصی برخوردار است. تأمین مالی مدیران از دو جهت بر 

طلبانه  ناشی از رفتار فرصتگذارد. اول آنکه بدهی ممکن است مشکالت نمایندگی  مسأله نمایندگی تأثیر می

مدیران را کاهش دهد. بدین صورت که در صورت ایجاد بدهی، مدیر موظف است حواله پرداخت اقساط را 

ها  شود. دوم آنکه بدهی تقبل کند، که در نهایت موجب محدود شدن رفتار مدیر روی جریانات نقدی آزاد می

 کند شکالت نمایندگی سهامداران را تشدید میبه خاطر مخاطره شرکت در ناتوانی پرداخت اقساط، م

( به این نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری جریان 1300) فاتما و همکاران .(1300و همکاران،  10)فاتما

تواند خطر جریان نقدی را  (، سیاست بدهی به عنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می03،1) نقدی آزاد جنسن

دارد از آن جایی که بدهی فرصت اتالف منابع شرکت توسط  اد بیان میکند. فرضیه جریان نقد آز محدود می

دهد، روی آوردن از سهام به بدهی در تأمین منابع مالی، ارزش شرکت را افزایش  مدیران را کاهش می

 (.00، 00،1زاده، )باقر خواهد داد

 

 هاي پژوهش یهفرض -3
های پذیرفته شده در  آزاد شرکت نقد های یانجربه منظور بررسی اثر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر 

 ها زیر طراحی و آزمون شده است. بورس اوراق بهادار تهران فرضیه

 رابطه وجود دارد. ها شرکتبین مالکیت نهادی و جریان نقد آزاد  :1فرضیه 
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 رابطه وجود دارد. ها شرکتبین مالکیت شرکتی و جریان نقد آزاد  : 2فرضیه 

 رابطه وجود دارد. ها شرکتلکیت مدیریتی و جریان نقد آزاد بین ما : 3فرضیه 

 رابطه وجود دارد. ها شرکتبین میزان تمرکز مالکیت و جریان نقد آزاد  : 4فرضیه 

 رابطه وجود دارد. ها شرکتبین مالکیت خارجی و جریان نقد آزاد  : 5فرضیه 

 رابطه وجود دارد. ها شرکت)اهرم مالی( و جریان نقد آزاد ه بین ساختار سرمای:  6ه فرضی

 

 یرهاي پژوهشمتغ -4
در این پژوهش، ساختار مالکیت و ساختار سرمایه متغیرهای مستقل، جریان نقد آزاد شرکت متغیر وابسته و 

 اندازه شرکت متغیر کنترلی است.

 

 مستقل متغیر -4-1

 ساختار مالكیت -4-1-1

 رود. یمبه شمار  ها شرکت، دو جنبه اساسی ساختار مالکیت 10و میزان تمرکز مالکیت 11ترکیب سهامداران

 تركیب سهامداران 

(، ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر 00،3( و نمازی و کرمانی )1330مشابه پژوهش کومار )

 شود. یماندازه گیری  15و مالکیت نهادی 11، مالکیت مدیریتی17، مالکیت شرکتی14مالکیت خارجی

ها از کل سهام سرمایه شرکت است  یخارجبرابر درصد سهام نگهداری شده توسط  مالكیت خارجی :

های ایران است. این  یممقهای خارجی و غیر  یتملی مالی خارجی، ها موسسهکه شامل شرکای خارجی، 

( نیز با همین 00،5) ( و نمازی و کرمانی1331) ،1(، ارن هارت و لیزال1330)ر ی کوماها پژوهشمتغیر در 

 ف به کار رفته است. تعری

ی سهامی از کل سهام ها شرکتبرابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای  مالكیت شركتی :

که در مورد قبل بیان شد. این  ها آنی سهامی است، به جز ها شرکتباشد و شامل تمام انواع  یمسرمایه 

( نیز با همین 00،5) ی و کرمانی( و نماز1331)ل (، ارن هارت و لیزا1330)ر ی کوماها پژوهشمتغیر در 

 تعریف به کار رفته است.

بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره است. این  مالكیت مدیریتی :

( نیز با همین تعریف به کار 00،5) ( و نمازی و کرمانی1337) 13(، رز1330)ر ی کوماها پژوهشمتغیر در 

 رفته است.

ی دولتی و عمومی از کل سهام ها شرکتبرابر درصد سهام نگهداری شده توسط  مالكیت نهادي :

ی دولتی و دیگر ها شرکت، ها بانکی مالی، ها موسسهی بیمه، ها شرکتشامل  ها شرکتسرمایه است که این 

 ( و نمازی و کرمانی1331)ل (، ارن هارت و لیزا1330)ر ی کوماها پژوهشاجزای دولت است. این متغیر در 

 ( نیز با همین تعریف به کار رفته است.00،5)
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 میزان تمركز مالكیت 

کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره امور شرکت را تمرکز مالکیت گویند. در این  تمركز مالكیت:

 7و مساوی  تر بزرگهیرشمن و برای درصد مالکیت  -پژوهش، تمرکز مالکیت با استفاده از شاخص هرفیندال

 نشان داده شده است. 0شود. این شاخص در فرمول شماره  یمدرصد اندازه گیری 

    ∑           
 

  

   
                                                                                               (0)  

 

است. هر اندازه که این شاخص  jدر شرکت  iلک سهامدار درصد سهام تحت تم         در این رابطه 

بیشتر باشد، بیانگر تمرکز بیشتر و حضور تعداد اندکی سهامدار عمده در ساختار مالکیت شرکت است و 

 7ی مورد بررسی، میزان مالکیت کمتر از ها شرکتدرصد نیز این است که برخی از  7برعکس. دلیل انتخاب 

 7الی خود افشا نکرده اند. بنابراین، با توجه به کم اهمیت بودن درصدهای کمتر از ی مها گزارشدرصد را در 

و  تر بزرگ، درصد مالکیت ها شرکتدرصد و در راستای همگن شدن نحوه اندازه گیری در خصوص همه 

 (.44، 0031)نمازی و ابراهیمی،د لحاظ شدن ها فرمولدرصد در محاسبه  7مساوی 

 ساختار سرمایه -4-1-2
 ها( به عنوان شاخص ساختار سرمایه استفاده شده است. ییداراها تقسیم بر کل  یبدهاز نسبت بدهی )کل 

 

 وابسته متغیر -4-2

 متفاوت آن محاسبه روش و آزاد نقد جریان خصوص در افراد های یدگاهد شده، انجاممطالعات  با توجه به

 کسی اولین جنسن .است نگرفته صورت تجاری واحد آزاد نقدی های یانجر از واحدی تعریف تاکنون و بوده

. نمود ارائه آزاد نقدی جریان از تعریفی آن در و تبیین را آزاد نقدی های یانجر تئوری 03،1 سال در که بود

 نقد وجوه) تجاری واحد دسترس در نقد وجوه از است عبارت تجاری واحد آزاد نقد های یانجر جنسن نظر از

 دارای که یها پروژه در گذاری سرمایه منظور به الزم وجوه کسر از پس( عملیاتی های یتفعال از حاصل

 هزینه نرخ مبنایر ب یها پروژه چنین از حاصل نقد های یانجر که حالی در مثبت، فعلی خالص ارزش

 ارزش نظر ازها  پروژه است الزم ابتدا جنسن نظر از بنابراین. باشد یم است شده تنظیم اتکایی قابل ای یهسرما

 آن بودن مثبت صورت در و ارزیابی اتکایی، قابل ی یهسرما هزینه نرخ بردن کار به طریق از فعلی خالص

. گردد کسر تجاری واحد دسترس در نقد های یانجر از یها پروژه چنین در گذاری سرمایه برای الزم وجوه

 جنسن مدل اساسر ب آزاد نقد جریان محاسبه. شد خواهد تلقی آزاد نقد جریان عنوان به ماند یم که آنچه

 مثبت فعلی خالص ارزش با یها پروژه تمام سریع طور به توان ینم که دلیل این به باشد یم مشکل بسیار

 هزینه نرخ تعیین خصوص در اطالعاتمعموالً  همچنین و نموده شناسایی را تجاری واحد انتظار مورد

 رو این از. نیست دسترس در مذکور یها پروژه فعلی خالص ارزش محاسبه منظور به اتکا قابل ی یهسرما

 نقد جریان محاسبه برای هستند، جنسن مدل جایگزین نوعی به که دیگری یها مدل از تا است شده سعی

 .نمود اشاره( 03،3) 00پلسن و 03لن مدل به توان یها م مدل این ینتر مهم از. شود استفاده تجاری واحد آزاد
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 وجوه کسر از پس استهالک هزینه از قبل عملیاتی سود از شرکت آزاد نقد جریان پلسن و لن نظر از

آید و با  یمعادی به دست  سهامداران سود و ممتاز سهامداران سود بهره، هزینه، مالیات بابت پرداختی

 نشان داده شده است. 1این مدل در فرمول شماره . شود یمها استاندارد  ییداراتقسیم بر مجموع 

      = (      -       -          -         -         ) /                                  (1)  

 که در آن:

 tدر سال  iهای نقد آزاد شرکت  جریان        :

 tدر سال  iسود عملیاتی قبل از استهالک شرک         :

 tدر سال  iکل مالیات پرداختی شرکت         :

 tدر سال  iی پرداختی شرکت  هزینه بهره          : 

 tدر سال  iسود سهامداران ممتاز پرداختی شرکت           :

 tدر سال  iسود سهامداران عادی پرداختی شرکت           :

  tدر سال  iهای شرکت  ییکل ارزش دفتری دارا        :

 

 متغیر كنترلی -4-3
ها، که با متغیرهای مستقل در  های نقد آزاد شرکت به منظور کنترل سایر عوامل احتمالی موثر بر جریان

 اندازه متغیر محاسبه برای نظر گرفته نشده، متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شده است.

 شده است. استفاده ها دارایی مجموع لگاریتم از شرکت

 

 روش پژوهش -5
از آنجایی که این پژوهش در پی یافتن رابطه معناداری بین سه گروه اطالعات )یعنی ساختار مالکیت و 

های  باشد، بنابراین پژوهش در زمره پژوهش های نقد آزاد( در یک جامعه می ساختار سرمایه و جریان

ژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل همبستگی قرار دارد. از طرف دیگر، پ

 گیرد. ها( انجام می های مالی شرکت )صورت اطالعات گذشته

 دوره مورد آزمون، جامعه و نمونه آماري-5-1
جامعیه آمیاری    0033تیا   00،0 هیای  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طیی سیال   شرکت

شیود؛ امیا شیرایط زییر      گیری آماری استفاده نمی دهند. در این پژوهش از نمونه یل میپژوهش حاضر را تشک

 برای انتخاب نمونه قرار داده شد و نمونه مطالعه به روش نمونه گیری حذفی انتخاب گردید:

ها منتهی به پایان اسفند ماه و در بازده زمانی مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته سال مالی آن (0

 های محاسبه شده در پایان سال مالی دارای تطابق زمانی الزم باشد. تا شاخصباشند. 

گری مالی، هلدینگ، بانک و لیزینگ گذاری، واسطههای سرمایهبه دلیل تفاوت نوع فعالیت شرکت  (1

 اند. ها از نمونه خارج شده این شرکت
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 اطالعات مورد نیاز در دسترس باشند. (0

به ( سال -شرکت 133) شرکت 57های نمونه تعداد  خصوص انتخاب شرکتبا در نظر گرفتن شرایط فوق در 

 عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 

 ها و اطالعات روش گردآوري داده -5-2
ای استفاده شده است. در  ها و اطالعات، ابتدا از روش کتابخانه در این پژوهش برای جمع آوری داده

تب و مجالت تخصصی فارسی و التین گردآوری گردید و سپس ای، مبانی نظری پژوهش از ک بخش کتابخانه

ها منتخب و با استفاده از  های توضیحی شرکت های مالی و یادداشت های پژوهش با مراجعه به صورت داده

 پرداز جمع آوری گردید.  نرم افزار تدبیر
 

 ها ها و آزمون فرضیه روش تجزیه و تحلیل داده -5-3
های نقد آزاد،  ررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریاندر این پژوهش، به منظور ب

گیرند. از یک سو، این متغیرها در میان  متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار می

شوند. بنابراین، در این بررسی،  آزمون می 00،0-0033های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی  شرکت

های ترکیبی استفاده شد. روش مزبور در عین افزایش قدرت آماری ضرایب، باعث  ز تجزیه و تحلیل دادها

 شود هم خطی بین متغیرها کاهش یافته و به واسطه افزایش درجه آزادی، برآوردی کاراتر انجام شود می

های  رها با استفاده از دادهها، ابتدا متغی (. به منظور تلخیص داده55، 00،3قالیباف اصل و مشکی،  محمدی،)

های مورد مطالعه محاسبه شدند. همه عملیات  یک از سال ها و هر یک از شرکت جمع آوری شده برای هر

اقدام به آزمون  Eviewsانجام شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار  Excel تلخیص با استفاده از نرم افزار

 ها گردید. فرضیه

( p-value) و مقدار احتمال tها از آزمون  به منظور آزمون معناداری ضرایب جزئی رگرسیون در فرضیه

 های آزمون به صورت زیر بیان شده است:  استفاده شده است. فرضیه

 فرض صفر : نبودن رابطه معنادار بین متغیر مستقل و متغیر وابسته

 تغیر مستقل و متغیر وابستهفرض مقابل )فرض یک(: بودن رابطه معنادار بین م

درصد( باشد، ضریب به دست آمده  7) αتر از سطح خطای مورد نظر  بزرگ p-valueدر صورتی که 

از سطح خطای مورد نظر  p-valueتوان رد کرد. به صورت مشابه، اگر  معنادار نیست و فرض صفر را نمی

و به منظور  tشود. پس از آزمون میکوچک تر باشد، ضریب به دست آمده معنادار است و فرض صفر رد 

( استفاده شده است. در p-value) و مقدار احتمال Fها از آزمون  آزمون معناداری معادله رگرسیون در فرضیه

معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه رابطه ای بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل نباشد، باید تمام ضرایب 

وی صفر باشد. با داشتن الگوی رگرسیون چندگانه، قاعده تصمیم گیری به متغیرهای مستقل در معادله، مسا

 صورت زیر است:
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 فرض صفر : تمام ضرایب الگوی رگرسیون برابر صفر است.

 فرض مقابل )فرض یک(: حداقل یکی از ضرایب الگوی رگرسیون، غیر صفر است.

به دست آمده از  Fمحاسبه شده از معادله رگرسیون از مقدار  Fدرصد آماره  37اگر در سطح اطمینان 

 شود و در غیر این صورت فرض صفر پذیرفته خواهد شد.  تر باشد، فرض صفر رد می جدول توزیع فیشر بزرگ

برای آزمون همبستگی پیاپی در جمالت خطا از آزمون دوربین واتسون استفاده شد. آزمون دوربین 

قرار  4و  3د همبسته مرتبه اول مبتنی است. مقدار آماره این آزمون در دامنه واتسون بر مدل خطای خو

)عدم خود همبستگی(.  اند دهد که خطاها از یکدیگر مستقل باشد نشان می 1دارد. اگر دوربین واتسون 

)عدم خود همبستگی خطاها( پذیرفته  آزمونفرض صفر قرار گیرد  1.7تا  0.7چنانچه این آماره در بازه 

 .شود شود و در غیر این صورت فرض صفر رد می می

در ضرایب استاندارد نشده، مقایسه متغیرها با یکدیگر یکسان نیست. ولی در ضرایب استاندارد شده 

مقیاس متغیرها یکسان شده و امکان مقایسه متغیرها وجود دارد؛ به عبارت دیگر برای مقایسه اثر متغیرهای 

(. پس در 003 و 00،1،014)مؤمنی، شود از ضرایب استاندارد شده استفاده میمستقل بر متغیر وابسته فقط 

 شود. این پژوهش از این گونه ضرایب در تحلیل و مقایسه تأثیر هر یک از متغیرها استفاده می

 

 هاي پژوهش یافته -6

 آمار توصیفی -6-1
ت. مقایسه میانگین منعکس شده اس 0اطالعات مربوط به آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول 

 ها بیانگر عادی بودن توزیع مشاهدات است. ها و اختالف اندک آن مشاهدات با میانه آن

 

 

 . آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي تحقیق1جدول شماره 

 انحراف معیار حداكثر حداقل میانه میانگین متغیر

 3،،3.011 0.311140 -3.011531 3.37،310 3.350335 جریان نقد آزاد

 3.01،1،7 3.333،4 3 3.4030 3.4415،7 مالکیت نهادی

 3.00333 3.33 3 ،3.1،3 3.7،3170 مالکیت شرکتی

 ،3.10،73 3.33 3 3.5 ،3.17434 مالکیت مدیریتی

 3.11171 3.35،504 3 3.13،701 3.0000،5 تمرکز مالکیت

 3.035715 0.305575 3.00،771 3.1710،3 3.171،00 اهرم مالی

 31،،0.05 01.10470 ،3.55513 00.00443 00.01351 شرکتاندازه 

 های پژوهشگر منبع: یافته
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 ها نتایج آزمون فرضیه-6-2

 ها رابطه وجود دارد. : بین مالكیت نهادي و جریان نقد آزاد شركت 1فرضیه 
نشان آورده شده است. همان گونه که این جدول  1های آماری فرضیه اول در جدول شماره  نتایج آزمون

)البته این رابطه کم است(،  ها رابطه منفی و معناداری دارد دهد، متغیر اندازه شرکت با جریان نقد شرکت می

( نیز به این 0030) ها معنادار نیست. رضایی و تیموری ولی رابطه مالکیت نهادی و جریان نقد آزاد شرکت

ریان نقدی آزاد شرکت وجود ندارد. با نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و ریسک ج

، الگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و مالکیت نهادی و اندازه شرکت با هم بر Fتوجه به مقدار آماره 

درصد از  17ها تأثیر معناداری دارند و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها حدود  جریان نقد آزاد شرکت

است که نشان دهنده عدم  ،.0دهد. آماره دوربین واتسون  ها را توضیح می تغییرات جریان نقد آزاد شرکت

 خود همبستگی خطاها است.

 

 . نتایج آزمون رگرسیون براي فرضیه اول2جدول شماره 

 tآماره  بتا نام متغیر
سطح    

 معنی داري
 Fآماره 

سطح    

 معنی داري

دوربین 

 واتسون

ضریب 

 تعیین

نتیجه 

 فرضیه

 70،.3 3.0،55 3.301 مالکیت نهادی

 3.331 -1.570 -3.303 اندازه شرکت رد فرضیه 3.17 3،.0 0.000 73.73

 3.333 0.340 3.000 مقدار ثابت

 های پژوهشگر منبع: یافته

 

 ها رابطه وجود دارد. : بین مالكیت شركتی و جریان نقد آزاد شركت 2فرضیه 
آورده شده است. همان گونه که این جدول نشان  0جدول شماره های آماری فرضیه دوم در  نتایج آزمون

ها رابطه معناداری دارد. مالکیت  دهد، متغیرهای مالکیت شرکتی و اندازه شرکت با جریان نقد شرکت می

)هرچه  ها دارد شرکتی رابطه مستقیم و متغیر کنترلی اندازه شرکت رابطه معکوسی با جریان نقد آزاد شرکت

، Fهای نیز باالتر خواهد رفت(. با توجه به مقدار آماره  بیشتر شود جریان نقد آزاد شرکت مالکیت شرکتی

الگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و مالکیت شرکتی و اندازه شرکت با هم بر جریان نقد آزاد 

تغییرات جریان درصد از  17ها تأثیر معناداری دارند و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها حدود  شرکت

است که نشان دهنده عدم خود همبستگی  0.53دهد. آماره دوربین واتسون  ها را توضیح می نقد آزاد شرکت

 خطاها است.
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 . نتایج آزمون رگرسیون براي فرضیه دوم3جدول شماره 

 tآماره  بتا نام متغیر
سطح    

 معنی داري
 Fآماره 

سطح    

 معنی داري

دوربین 

 واتسون

ضریب 

 ینتعی

نتیجه 

 فرضیه

 3.333 0.437 3.3،1 مالکیت شرکتی

10.،، 3.333 0.53 3.17 
تایید 

 فرضیه
 3.333 -0.4،7 -3.310 اندازه شرکت

 3.333 ،4.13 ،3.01 مقدار ثابت

 های پژوهشگر منبع: یافته

 

 ها رابطه وجود دارد. : بین مالكیت مدیریتی و جریان نقد آزاد شركت3فرضیه 
آورده شده است. همان گونه که این جدول  4های آماری فرضیه سوم در جدول شماره  آزموننتایج 

)البته این رابطه کم  ها رابطه منفی و معناداری دارد دهد، متغیر اندازه شرکت با جریان نقد شرکت نشان می

، Fها معنادار نیست. با توجه به مقدار آماره  است(، ولی رابطه مالکیت مدیریتی و جریان نقد آزاد شرکت

الگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و مالکیت مدیریتی و اندازه شرکت با هم بر جریان نقد آزاد 

درصد از تغییرات جریان  14یین، این متغیرها حدود ها تأثیر معناداری دارند و با توجه به ضریب تع شرکت

است که نشان دهنده عدم خود همبستگی  0.53دهد. آماره دوربین واتسون  ها را توضیح می نقد آزاد شرکت

 خطاها است.

 

 . نتایج آزمون رگرسیون براي فرضیه سوم4جدول شماره 

 tآماره  بتا نام متغیر
سطح    

 معنی داري
 Fآماره 

سطح    

 عنی داريم

دوربین 

 واتسون

ضریب 

 تعیین

نتیجه 

 فرضیه

 3.554 -3.1،1 3.331 مالکیت مدیریتی

 ،3.33 -1.14 -،3.30 اندازه شرکت رد فرضیه 3.14 0.53 3.333 73.30

 3.333 0.31 3.001 مقدار ثابت

 های پژوهشگر منبع: یافته

 

 ها رابطه وجود دارد. آزاد شركت: بین میزان تمركز مالكیت و جریان نقد  4فرضیه 
آورده شده است. همان گونه که این جدول  7های آماری فرضیه چهارم در جدول شماره  نتایج آزمون

)البته این رابطه کم  ها رابطه منفی و معناداری دارد دهد، متغیر اندازه شرکت با جریان نقد شرکت نشان می

( نیز به 0030) ها معنادار نیست. رضایی و تیموری آزاد شرکت است(، ولی رابطه تمرکز مالکیت و جریان نقد

این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت و ریسک جریان نقدی آزاد شرکت وجود ندارد. با 

، الگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و مالکیت نهادی و اندازه شرکت با هم بر Fتوجه به مقدار آماره 

درصد از  14ها تأثیر معناداری دارند و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها حدود  قد آزاد شرکتجریان ن
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است که نشان دهنده عدم  0.53دهد. آماره دوربین واتسون  ها را توضیح می تغییرات جریان نقد آزاد شرکت

 خود همبستگی خطاها است.

 

 ارم. نتایج آزمون رگرسیون براي فرضیه چه5جدول شماره 

 tآماره  بتا نام متغیر
سطح    

 معنی داري
 Fآماره 

سطح    

 معنی داري

دوربین 

 واتسون

ضریب 

 تعیین

نتیجه 

 فرضیه

 0،،.3 ،3.04 3.303 تمرکز مالکیت

 3.331 -1.54 -،3.30 اندازه شرکت رد فرضیه 3.14 0.53 3.333 73.33

 3.333 0.30 3.000 مقدار ثابت

 پژوهشگرهای  منبع: یافته

 

 ها رابطه وجود دارد. : بین مالكیت خارجی و جریان نقد آزاد شركت 5فرضیه 

ی مورد بررسی و در نتیجه عدم امکان یک الگوی ها شرکتبه دلیل نبود مالکیت خارجی عمده در 

( در مورد این نوع مالکیت، آزمونی انجام نشده است و نظری ارائه 00،5معتبر، مشابه نمازی و کرمانی )

 شود. ینم

 

 ها رابطه وجود دارد. : بین میزان اهرم مالی و جریان نقد آزاد شركت 6فرضیه 
آورده شده است. همان گونه که این جدول  1های آماری فرضیه ششم در جدول شماره  نتایج آزمون

دارند ها رابطه منفی و معناداری  دهد، متغیرهای اهرم مالی و اندازه شرکت با جریان نقد شرکت نشان می

های نیز کمتر خواهد بود(. این  )نسبت بدهی به دارایی( بیشتر شود جریان نقد آزاد شرکت )هرچه اهرم مالی

، الگوی رگرسیون F( هماهنگ است. با توجه به مقدار آماره 1300) های فاتما و همکاران نتیجه با یافته

ها تأثیر معناداری دارند  یان نقد آزاد شرکتبرازش شده معنادار است و اهرم مالی و اندازه شرکت با هم بر جر

ها را توضیح  درصد از تغییرات جریان نقد آزاد شرکت 00و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها حدود 

 است که نشان دهنده عدم خود همبستگی خطاها است. ،.0دهد. آماره دوربین واتسون  می
 

 فرضیه ششم. نتایج آزمون رگرسیون براي 6جدول شماره 

 tآماره  بتا نام متغیر
سطح    

 معنی داري
 Fآماره 

سطح    

 معنی داري

دوربین 

 واتسون

ضریب 

 تعیین

نتیجه 

 فرضیه

 3.333 -5.77 -3.105 اهرم مالی

53.3، 3.333 0.، 3.00 
تایید 

 فرضیه
 3.300 -1.74 -3.305 اندازه شرکت

 3.333 5،.7 3.471 مقدار ثابت

 های پژوهشگر یافتهمنبع: 
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 بحث و نتیجه گیري -7

 آزاد نقد جریان که نمایند گذاری سرمایه ییها شرکت در دارند تمایل اعتباردهندگان و گذاران سرمایه

 مالی پذیری انعطاف تعیین و بدهی بازپرداخت قدرت ارزیابی ابزارهای از یکی زیرا. باشد داشته باالیی

یر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر تأثباشد. این پژوهش به بررسی  یم آزاد نقد جریان شاخص ،ها شرکت

ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ساختار مالکیت از ها شرکتجریان نقد آزاد 

دهد که بین مالکیت شرکتی و  یمطریق پنج متغیر اندازه گیری شد. نتیجه حاصل از فرضیه سه نشان 

ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ها شرکتآزاد  جریان نقد

الکیت مدیریتی و تمرکز ، مدهد که مالکیت نهادی یمهای دیگر ساختار مالکیت نشان  یهفرضنتایج حاصل از 

ابطه معناداری ندارند. رن ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراها شرکتمالکیت با جریان نقد آزاد 

)تمرکز مالکیت و  ( نیز به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای حاکمیت شرکتی0030) رضایی و تیموری

ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ها شرکتمالکیت نهادی( با ریسک جریان نقدی آزاد 

دهد که بین نسبت بدهی و جریان نقد آزاد  یممعناداری وجود ندارد. نتیجه فرضیه ساختار سرمایه نیز نشان 

ن ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. فاتما و همکاراها شرکت

در صورت ایجاد بدهی، مدیر موظف است حواله پرداخت اقساط را تقبل کند، که در نهایت  ( معتقدند1300)

های فاتما و همکاران  شود. این نتیجه با یافته موجب محدود شدن رفتار مدیر روی جریانات نقدی آزاد می

-ان، سرمایههای پژوهش به سهامدار ( هماهنگ است. لذا با توجه به پیشینه نظری و تجربی و یافته1300)

گذاری به رابطه بین  شود در زمان سرمایه گران مالی و کارگزاران پیشنهاد می گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل

ها توجه نمایند. عالوه بر آن به سازمان  های نقد آزاد شرکت حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه و جریان

ا و هیأت تدوین استانداردهای حسابداری و ه بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نهاد ناظر بر شرکت

ها  های نقد آزاد شرکت شود اطالعات الزم در زمینه اجزاء حاکمیت شرکتی و جریان حسابرسی پیشنهاد می

ها  های مالی افشا نمایند. همچنین به مدیران شرکت را جهت بهره برداری بهتر استفاده کنندگان صورت

های نقد آزاد توجه بیشتری کنند.  همچنین به منظور استفاده هر چه   شود بر پیامدهای جریان توصیه می

بیشتر از نتایج تحقیق و نیز کمک به روشن شدن تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان نقد آزاد 

 های زیر توجه بیشتری نمود: توان به موضوع ها در آینده می شرکت

 ها. م راهبری شرکتی بر جریان نقد آزاد شرکتتأثیر ساز و کارهای داخلی و خارجی نظا  (0

ها به تفکیک در صنایع  بررسی اثر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان نقد آزاد شرکت (1

 مختلف.

 و وابسته در تحقیقات آتی. استفاده از سایر تعاریف متغیرهای مستقل (0

 ها. کتتأثیر تورم و سایر متغیرهای کالن اقتصادی بر جریان نقد آزاد شر (4
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 فهرست منابع
های  رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت"(، 00،1اعتمادی، حسین و چاالکی، پری، ) (0

، بهار، صص 03های حسابداری و حسابرسی، شماره  ، بررسی"پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

45-00. 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  شرکتتبیین الگوی ساختار سرمایه "(، 00،1) زاده، سعید، باقر (1
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