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 چکیده

در تئوری نباید بین سطح سرمایه گذاری و جریان های نقدی تولیدی داخلی رابطه ای وجود داشته باشد. با این وجود 

بررسی تاثیر هدف از این تحقیق تحقیقات قبلی رابطه بین مخارج سرمایه ای و جریان های نقدی آزاد را تایید نموده اند. 

میت شرکتی بر سطح سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)مطالعه جریان های نقدی آزاد و حاک

-نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفیلحاظ هدف از تحقیق از موردی:شرکتهای سیمانی، دارویی و پتروشیمی( است. 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران این موضوع در شرکت فرضیه تدوین شد.  8همبستگی است. برای انجام تحقیق 

یافته ها تاثیر جریان های نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر تایی بررسی شد.  831با نمونه ای  8393تا  8389در فاصله زمانی 

تروشیمی سطح سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به طور کلی و در شرکتهای سیمانی و پ

 تایید و در شرکتهای دارویی تایید نکرد.

 

 حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاری بیش از حد ،جریان های نقدی آزاد کلمات کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسأله

تحقیقات مختلفی به بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و سطح سرمایه گذاری پرداخته اند. نتایج مختلفی از این 

بدست آمده است. برخی بیان نمودند که در بازارهای سرمایه کامل هیچ ارتباطی بین جریان های نقدی آزاد و سطح تحقیقات 

. با این وجود برخی دیگر بیان نمودند که تحقیقات (Modigliani & Miller, 1958)سرمایه گذاری شرکت وجود ندارد

. برای این ارتباط دو علت وجود دارد: یکی عدم تقارن (Hubbard, 1998)قبلی ارتباط مثبت بین آنها را تایید نموده اند

اطالعاتی و دیگری هزینه های نمایندگی است. در بازار سرمایه ناقص عدم تقارن اطالعاتی هزینه سرمایه را افزایش می دهد و 

حدودیت های تامین . بنابراین م(Myers & Majulf, 1984)از اینرو تامین مالی خارجی برای شرکت هزینه بر خواهد شد

مالی خارجی شرکت را محدود می کند که سرمایه گذاری های راحت را کاهش دهد و برای سرمایه گذاری بیشتر بر جریان 

های نقدی آزاد شرکت با هزینه سرمایه پایین تر تکیه نماید. دلیل دیگر هزینه های نمایندگی است. هزینه های نمایندگی از 

وجود جریان های نقدی آزاد به سبب نبود تقارن اطالعاتی بین مدیران و  أت می گیرد. یعنیجدایی مالکیت و کنترل نش

بندی سرمایه . این موضوع از این مسائل برداشت می شود. مسئله اول سهمیهشودمنجر به بیش سرمایه گذاری می ،سهامداران

اد می شود. اگر مدیران بتوانند از اطالعات محرمانه است که به سبب نبود تقارن اطالعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران ایج

سوء استفاده نمایند سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری خودداری می نمایند.  دومین مسئله از مشکالت مربوط به 

تند. نمایندگی ناشی می شود. یعنی زمانی که مدیران به جای تحصیل بازده نقدی بیشتر در پی تامین منافع شخصیشان هس

این گونه مسائل)منفعت گرایی مدیران و عدم تقارن اطالعاتی( حساسیت سرمایه گذاران را به جریان های نقدی آزاد برمی 

(. در شرکتهای با سرمایه گذاری باال نشان 8388انگیزاند و سبب تغییر در میزان سرمایه گذاری می شود)تهرانی و حصارزاده، 

با جریان نقد آزاد انگیزه باالیی برای سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش خالص فعلی داده شده که مدیران در شرکتهای 

منفی دارند. تشریح هزینه های نمایندگی نشان می دهد که مدیران به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که از دید مدیران 

می که مدیران ضعیف ترند مشهود تر سودمند، اما برای سهامداران شرکت ممکن است خوب نباشد. این موضوع هنگا

است.محققی سطح باالی سرمایه گذاری شرکت با جریان های نقدی آزاد را بررسی نمود و یافت که سرمایه گذاری باال در 

شرکتهای با سطح جریان های نقدی آزاد خیلی باال مرتبط است. این موضوع با تفسیر هزینه های نمایندگی مرتبط 

شواهد همچنین پیشنهاد می کند که ساختارهای حاکمیت شرکتی خاص برای افزایش سرمایه  .(Richardson, 2006)است

بر میزان سرمایه گذاری شرکتها اثر گذار است و این  نیز  گذاری ظاهر می شوند. مطالعات نشان داده که حاکمیت شرکتی

موارد سبب شد تا مسئله ای بدین شکل در  (. همه اینChen et al, 2015موضوع در صنایع مختلف نیز متفاوت بوده است)

صنایع مرتبط با شرکتهای سیمانی،   ذهن بوجود آید که آیا جریان های نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر سطح سرمایه گذاری

 اثر گذار است.دارویی و پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین کلیه شرکتها 

 مبانی نظری

 یکی به آن که تحقق ای گونه به است؛ اقتصادی توسعه بحث حاضر، عصر مسائل ترین برانگیز چالش و ینتر تامل قابل از یکی

 در اقتصادی اندیشمندان است اکثر  شده تبدیل کشورها اقتصادی های گیری تصمیم و ها گذاری سیاست اساسی اهداف از

است.  موثر گذاری سرمایه اقتصادی، پایدار توسعه و شدر بر موثر عوامل یکی از که اند رسیده نتیجه این به خود، تحقیقات

 عدیده با تهدیدات که توسعه حال در کشورهای در خصوصا   است، داده رخ امروز جهان در که تحوالتی به توجه با این، عالوه بر

 امکانات از بهتر استفاده جهت های مناسب روش نیازمند خود اقتصادی مشکالت حل جهت کشورها این باشند، می رو به رو ای

 منظور، است. بدین گذاری سرمایه توسعه و بسط مهم، راه کارهای از یکی راستا این در باشند؛ می خود خدادادی های ثروت و

 منابع، به محدودیت توجه با را گذاری سرمایه میزان یا حد باید مختلف، های پروژه در گذاری سرمایه برای واحد اقتصادی یک

 جریان حد، از بیش گذاری سرمایه ایجاد در موثر عوامل از یکی که، دهد می نشان گرفته صورت تحقیقات دهد. قرار توجه مورد
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(. و یکی از عوامل اثر گذار بر نوع سرمایه گذاری جریان های نقدی مازاد 8389تجاری است)محمدیان،  واحد در آزاد نقدی

از مباحث اقتصادی مالی و یکی از عوامل مهم در جهت حل سرمایه گذاری، (. Chen et al, 2015حاکمیت شرکتی است)

مشکالت اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است. اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع 

ارزیابی مالی طرح های  مالی، عالوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کفایت سرمایه گذاری نیز از مسائل با اهمیت است.

سرمایه گذاری، بر عهده مدیران است. مدیران باید به صورت بهینه و در طرح هایی سرمایه گذاری کنند که برای شرکت ارزش 

آفرینی کند؛ یعنی، طرح هایی با ارزش فعلی مثبت پذیرفته و طرح هایی با ارزش خالص منفس رد شود. به طور مفهومی 

مانی حاصل می شود که شرکت در تمامی)فقط( طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت، سرمایه گذاری کفایت سرمایه گذاری ز

کند. البته این سناریو در صورتی کارساز است که بازار کامل باشد و هیچ یک از مسائل بازار ناقص، مانند گزینش نادرست و 

مایه گذاری و یا سرمایه گذاری در حد بهینه، مستلزم انست هزینه های نمایندگی وجود نداشته باشد. عالوه بر این، کفایت سر

که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری بیش از حد در آن مطلوب انجام شده است، جلوگیری شود و 

ت سرمایه گذاری از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارند هدایت شود. عدم کفای

ریشه در نظریه نمایندگی و نظریه اقتصاد اطالعات و مسائلی همچون هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی دارد. به 

عبارتی دیگر در بازار سرمایه کامل، تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری، مستقل از یکدیگر نیستند و کنقایص بازار سرمایه، 

ن اطالعاتی و هزینه های نمایندگی، عدم کفایت سرمایه گذاری)فرآیندهای سرمایه گذاری بیش از حد و یا از قبیل عدم تقار

کمتر از حد را بوجود می آورند. با وجود این مسائل همه طرح های با ارزش فعلی مثبت پذیرفته نمی شوند)سرمایه گذاری 

شوند)سرمایه گذاری بیش از حد(. به طور کلی عدم تقارن کمتر از حد( و برخی از طرح ها با ارزش خالص منفی رد نمی 

اطالعاتی چندین تضاد بین صاحبان منافع اصلی ایجاد می کند. که منجر به سرمایه گذاری بیش)کم تر( از حد می شود. 

که عدم  فرآیند سرمایه گذاری بیش از حد ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران رخ دهد. هنگامی

تقارن اطالعاتی وجود دارد و مکانیسم های همسو نمودن منافع سهامداران و مدیران کامال  کارا نیست، مدیران ممکن است از 

جریان نقدی آزاد استفاده نموده و طرح هایی با ارزش خالص فعلی منفی را برای افزایش منافع خود بکار گیرند که این اقدام به 

 که، دهد می نشان گرفته صورت تحقیقات(. لذا می توان گفت 8391حد منجر شود)ثقفی و همکاران، سرمایه گذاری بیش از 

(. و یکی از 8389تجاری است)محمدیان،  واحد در آزاد نقدی جریان حد، از بیش گذاری سرمایه ایجاد در موثر عوامل از یکی

یت شرکتی است؛ چرا که یکی از تئوری های زیر بنایی عوامل اثر گذار بر نوع سرمایه گذاری جریان های نقدی مازاد حاکم

حاکمیت شرکتی تئوری نمایندگی است که این موضوع در خصوص جریان های نقدی آزاد نیز مطرح است. از سویی صنایع و 

 (. Chen et al, 2015ویژگی آنها نیز بر این ارتباط اثرگذار است)

 پیشینه خارجی

جریان های نقدی آزاد، یافته ها نشان داد که بین ری مازاد و حاکمیت شرکتی در چین: جریان های نقدی آزاد، سرمایه گذا

سرمایه گذاری مازاد و حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره و اهرم نیز با 

 (.Chen et al, 2015)سرمایه گذاری رابطه معناداری دارند

جریان نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سوود: نتوایج نشوان داد کوه جریوان بررسی تاثیر 

نقدآزاد اضافی با قابلیت پیش بینی سود شرکتها رابطه منفی معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان داد که حاکمیوت شورکتی 

 Al-Dhamari and)طوه بخصووص در شورکتهای بزرگتور موی شوودخوب بر این رابطه اثرگذار است و سبب بهبود ایون راب

Ismail, 2014). 
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کیفیت اطالعات حسابداری، جریان های نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش از حد: این تحقیق در خصوص شرکتهای کشور چین 

تری بسوتگی قوویارنود، همهایی که از جریان نقد آزاد بواالیی برخوردشرکتصورت گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که 

 .(Yang and Jiang, 2008)دارد آنها وجود گذاری بیش از حدبین کیفیت اطالعات حسابداری و سرمایه

ها گذاری بیش از حود در شورکتسرمایهسرمایه گذاری بیش از حد جریان های نقدی آزاد: یافته های این تحقیق نشان داد که 

 .(Richardson, 2006)استبا سطوح جریان نقد آزاد در ارتباط 

ی بوین رابطوهفرضیه های سرمایه گذاری بویش از حود و کمتور از حود بوا تحلیول داده هوای پنلوی: یافتوه هوا نشوان داد کوه 

گذاری ای از سورمایهکه خطی باشد، نمایی )درجه دوم( است. در نتیجه، سطح بهینوهگذاری و ارزش شرکت به جای اینسرمایه

 .(Morgado& Pindado, 2003) در شرکت وجود دارد

 ینقد های جریانهزینه های نمایندگی، امور مالی شرکت و بدست آوردن اکثریت آراء شرکت: یافته های تحقیق نشان داد که 

 (Jensen, 1986) شود.تجاری می در واحدهای گذاری بیش از حد واحدتجاری، موجب سرمایه های آزاد در واحد

 پیشینه داخلی

گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق با تاکید بر کارایی سرمایه راهبری شرکت بر ارزش شرکتنظامررسی تاثیر ب

نتایج پژوهش نشان می دهد سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر ارزش شرکت و کارایی سرمایه گذاری تاثیر : بهادار تهران

شرکتی بر ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری و ارزش شرکت، تاثیر  کارهای نظام راهبری و معناداری ندارد. همچنین ساز

 .(8391و همکاران، محمدزاده سالطه )معناداری نشان نداد

نتایج پژوهش نشان موی دهود کوه بوین : اثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی هات

یریتی و استفاده بهینه از دارایی ها رابطه ی مثبت و معنی داری وجوود دارد اموا، ارتبواط بوین جریان های نقد آزاد، مالکیت مد

مالکیت نهادی و استفاده بهینه از دارایی ها تایید نگردید. همچنین، نتایج حاکی از این است که با افوزایش مالکیوت مودیریتی، 

 (.8391)خدادای و همکاران، ها منفی و معنی دارتر می شود ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی

: های پذیرفته شوده در بوورس اوراق بهوادار تهورانهای نمایندگی بر عملکرد شرکتهای نقدی آزاد و هزینهررسی تأثیر جریانب

معنوادار دارد. بنوابراین،  های نقدی آزاد با کلیة معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطوة مثبوت ودهد که جریاننتایج نشان می

های نقدی آزاد دست یافت. با این وجوود ایون، رابطوة معنواداری بوین پژوهش حاضر به شواهدی در زمینة نقض فرضیة جریان

)محمود آبوادی و های نمایندگی و عملکرد به منظور تأیید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهوادار تهوران مشواهده نشودهزینه

 (.8391همکاران، 

نتوایج حواکی : بررسی روابط تعاملی بین ریسک جریان های نقدی آزاد، ساختار حاکمیت شرکتی و سیاست بودهی شورکت هوا

است که بین متغیرهای حاکمیت شرکتی )تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی( با ریسک جریان نقدی آزاد رابطه معنی داری وجوود 

مشهود ، اندازه شرکت، فرصتهای رشد، رابطه مثبت و معنی دار و بوین اهورم  ندارد. همچنین بین اهرم مالی با دارایی های ثابت

و مالیات بر درآمد رابطه منفی و معناداری و بین استقالل اعضای هیئت مدیره و بدهی با ریسک جریان نقدی آزاد رابطه منفوی 

 .(8398)رضایی و تیموری،و معنی دار وجود دارد

های سرمایه گذاری بر نسبت های بدهی و تقسیم سوود شورکت هوای پذیرفتوه شوده در  اثیر جریان های نقدی آزاد و فرصتت

نتایج نشان می دهد که بین جریان های نقدی آزاد و نسبت بدهی شرکت ها، رابطه معنوی دار منفوی : بورس اوراق بهادار تهران

اری وجوود نودارد. عوالوه بور آن، بوین وجود دارد؛ اما بین فرصت های سرمایه گذاری و نسبت بدهی شرکت ها، رابطه معنوی د

گوذاری و  جریان های نقدی آزاد و نسبت تقسیم سود شرکت ها، رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین فرصوت هوای سورمایه

 (.8391، ذوالفقاریو  ستایش)نسبت تقسیم سود، رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد
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دست آموده حواکی از آن اسوت کوه هور چوه نتایج به: نقد آزاد ز حد و جریانگذاری بیش اکیفیت اطالعات حسابداری، سرمایه

آیود و ایون رابطوه در وجوود میتور بوهگذاری بیش از حد، کمی سرمایهها باالتر باشد، مسألهکیفیت اطالعات حسابداری شرکت

ی بیش از حد از طریوق کیفیوت اطالعوات گذاردهد و تأثیر کاهش سرمایهتر رخ میهای نقد آزاد باال بیشهایی با جریانشرکت

 (.8391)ثقفی و همکاران، تر استها به مراتب بیشحسابداری در این شرکت

 روش شناسی تحقیق

کتابخانه ها و سایت های معتبر اینترنتی از  همبستگی است.-از نوع توصیفی از لحاظ نحوه اجرا وز نظر هدف تحقیق کاربردی ا

بورس اوراق بهادار تهران برای دسترسی به صورتهای مالی و نرم افزارهای  کدال و سایت های بورسی و شبکه جمله سایت

. از سویی به دلیل نیاز جامعه تحقیق شامل کلیه شرکتهای بورسی استبورسی همچون ره آورد نوین جزء ابزارهای پژوهش اند. 

شرکتهاست. برای نمونه گیری نیز با روش حذف صنعت خاص دارویی، پتروشیمی و سیمانی تاکید بیشتر بر این  3به بررسی 

شرکتهایی که سال مالی  -سیستماتیک موارد زیر حذف گردید: بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه و لیزینگ حذف شدند

ال شرکتهایی که اطالعات آنها به طور کامل و به راحتی در دسترس نبود. پس از اعم -نبود حذف گردید 19/81آنها منتهی به 

مشاهده  811سال( می باشد. از این تعداد مشاهده -مشاهده)شرکت 071شرکت انتخاب شد که کال   831محدودیت های فوق 

مشاهده  391مشاهده مربوط به شرکتهای دارویی و  98مشاهده شرکتهای پتروشیمی،  88مربوط به شرکتهای سیمانی، 

 مربوط به سایر شرکتها بود.

 قتشریح متغیرهای مدل تحقی

 (:1تا8مدل اول)فرضیه

ittNEW                                    1رابطه FCFI   10, 

 (:8تا8مدل دوم)فرضیه

            2رابطه













FCFFactors

FactorsFCFNEWI

ttj

titt

Governance

Governance

*_

_
10,

 

FCFدر مدل های فوق:  ti,
 به عنوان متغیر مستقل می باشد.  tدر سال  iجریان های نقدی آزاد شرکت 

Factorsti
Governance_ شرکت به عنوان فاکتورهای حاکمیت شرکتیi  در سالt  به عنوان متغیر تعدیل گر

به عنوان خطای  εها شیب خط رگرسیونی متغیرهای تحقیق می باشد.  βعرض از مبدأ و  سایر 0βدر فرضیه دوم می باشد. 

. برای ی نقدی آزاد طبق فرمول مورد تایید بورس می باشدمحاسبه جریان ها رگرسیونی تحقیق در نظر گرفته می شود. مدل

متغیر حاکمیت شرکتی از تعداد و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره، مالکیت نهادی)درصد سرمایه گذاری نهادهای بزرگ 

ا برآورد می و حقوقی( استفاده می شود. با استفاده از این مدل که در زیر آمده است، سطح معمول سرمایه گذاری در شرکته

 شود:

       3رابطه












InsStockreturSizeAge

CashCashLeveragePVI

tNEWttt

tttttNEW

1,7161514

141312110, /
 

اهرم)بودهی تقسویم بور  Leverage-معیار فرصت های رشد)ارزش بازار به دفتری حقوق صواحبان سوهام( V/Pدر مدل فوق 

 -انودازه شورکت)لگاریتم طبیعوی دارایوی هوا( Size-سوال هوای پوذیرش شورکت در بوورس Age-وجه نقود Cash-دارایی(

turnsStockre بازده سهام- I NEW t 1
نشان داده می شود؛ باقیمانده مثبت،   εمیزان سرمایه گذاری سال قبل و باقیمانده با  
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Iبیانگر سرمایه گذاری بیش از حد و باقیمانده منفی بیانگر سرمایه گذاری کمتر از حد است. برای بدسوت آوردن  NEW t
نیوز از  

 .رداختی برای دارایی بلند مدت ثابت و سرمایه گذاری ها استفاده می شودوجه پ

 توصیف داده ها

ی رهایمتغی براانحراف معیار  جمله ازی پراکندگی شاخصها و انهیم و نینگیام جمله ازی مرکزی شاخصها ریز جدول در

 ریتاث تحت نیانگیم رایز دهد یم نشان ها دهدا در را بزرگ نقاط وجود انهیم از نیانگیم بودن بزرگ است شده محاسبه مختلف

در این موارد توزیع داده ها چوله به راست است و در حالت برعکس و در برخی موارد چوله به چپ  ردیگ یم قرار ریمقاد نیا

 .در صورتی که مقادیر میانگین و میانه متغیرها نزدیک به هم است توزیع متغیرها متقارن استاست. 
 وصیفی برای متغیرهای تحقیق: آمار ت1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانه میانگین متغیرها

Inew 99493 60669 135889 1056 1008249 

Ln(FCF) 13/05 12/94 0/8 10/92 15/83 

BSIZE 1/59 1/61 0/13 1/10 2/20 

BIND 0/61 0/60 0/19 0/00 1/00 

INSTINV 58/08 75/19 37/04 0/00 100/00 

FCF*BSIZE 20/75 20/61 2/30 13/39 30/54 

FCF*BIND 7/85 7/80 2/60 0/00 15/48 

FCF*INSTINV 794/78 983/51 476/29 0/00 1498/50 

 های وابستهمتغیر توزیع بودن نرمال بررسی

الزم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی 

برای نرمال نمودن آنها ) از جمله تبدیل نمودن آن( اتخاذ نمود.  
 

 : آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق 2جدول

 دادتع متغیرها
 بیشترین تفاوت پارامترهای نرمال

 مقدار احتمال k-sاز  Zمقدار 
 منفی مثبت قدرمطلق انحراف معیار میانگین

Inew 365 99493 135889 0/23 0/22 -0/23 4/48 0/000 

Ln(Inew) 362 10/93 1/12 0/07 0/04 -0/07 1/31 0/066 

است یعنی فرض صفر یعنی نرمال بودن این متغیر رد  18/1که کمتراز  111/1برابر با  Inewمقدار احتمال برای متغیر وابسته 

است یعنی توزیع این متغیر مطابق پیش بینی )  18/1است که بیشتر از  100/1برابر با لگاریتم آن میشود در صورتیکه برای 

 شاخصهای چولگی و کشیدگی نزدیک به صفر( نرمال است. 

 های اول تا چهارم تحقیقفرضیه

ین سرمایه گذاری بیش از حد و جریان های نقدی آزاد شرکتهای سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ب .8

 رابطه معناداری دارد.

بین سرمایه گذاری بیش از حد و جریان های نقدی آزاد شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  .1

 معناداری دارد.

ه گذاری بیش از حد و جریان های نقدی آزاد شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمای .3

 رابطه معناداری دارد.
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بین سرمایه گذاری بیش از حد و جریان های نقدی آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  .1

 معناداری دارد.

ittNEW بااز حد و جریانهای نقدی آزاد  رابطه سرمایه گذاری بیش FCFI    مدلسازی می گردد. ,10

است که به ترتیب مقادیر عورض از مبودا و شویب  حداقل مربعات معمولی با استفاده از روش ,10های هدف، برآورد پارامتر

، 939/1ا ، شورکتهای دارویوی برابور بو 111/1برابر با برای شرکتهای سیمانی  F داریمعنی سطح رادیمقخط را نشان میدهند. 

 از کمتور قادیر به جز برای شرکتهای داروییم این. است 111/1 با برابرو برای کل شرکتها  110/1شرکتهای پتروشیمی برابر با 

درصود مودل معنوی داری  98یعنی در سطح اطمینان  شودمی رد درصد 98 اطمینان سطح در صفر فرض بنابراین ستا 18/1

 18/1برای شرکتهای سیمانی برابر بوا  تعیین یباضر میزان ای شرکتهای دارویی معنادار نیست.وجود دارد. بنابراین مدل تنها بر

 میوزان درصود اسوت.  39درصد و برای کل شرکتها برابر بوا  88، شرکتهای دارویی برابر با صفر ، شرکتهای پتروشیمی برابر با 

 73/8، شرکتهای پتروشیمی برابر بوا  8/1های دارویی برابر با ، شرکت 01/8برای شرکتهای سیمانی برابر با  آماره دوربین واتسون

حاکی از عدم خود همبستگی باقیمانده ها در یک مدل  1درصد است. مقادیر نزدیک به  70/8درصد و برای کل شرکتها برابر با 

 رگرسیونی یکی از پیش فرضهای مهم است که یکی از نشانه های اعتبار برآورد هاست.
 

 د و آزمون پارامترهای مدل برای شرکتهای سیمانی: برآور3جدول

 نتیجه مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب پارامترها

 معنادار و مثبت 0/006 2/860- 5/792- مقدار ثابت

Ln(FCF) 1/256 8/109 0/000 معنادار و منفی 

 F 0/000مقدار احتمال  F 65/76مقدار 

 1/64 دوربین واتسون 0/48 ضریب تعیین

 : برآورد و آزمون پارامترهای مدل برای شرکتهای دارویی 4جدول

 نتیجه مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب پارامترها

 معنادار و مثبت 0/000 6/922 12/118 مقدار ثابت

Ln(FCF) -0/010 -0/078 0/939 بی معنی 

 F 0/939مقدار احتمال  F 0/01مقدار 

 2/10 ندوربین واتسو 0/00 ضریب تعیین

 : برآورد و آزمون پارامترهای مدل برای شرکتهای پتروشیمی5جدول

 نتیجه مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب پارامترها

 معنادار و مثبت 0/036 2/15 4/734 مقدار ثابت

Ln(FCF) 0/486 2/84 0/006 معنادار و مثبت 

 F 0/006مقدار احتمال  F 8/08مقدار 

 1/73 ربین واتسوندو 0/11 ضریب تعیین

 : برآورد و آزمون پارامترهای مدل برای کل شرکتها6جدول

 نتیجه مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرایب پارامترها

 معنادار و مثبت 0/001 3/20 2/568 مقدار ثابت

Ln(FCF) 0/640 10/45 0/000 معنادار و مثبت 

 F 0/000مقدار احتمال  F 109/11مقدار 

 1/76 دوربین واتسون 0/39 ضریب تعیین
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) بی  -18/1) معنادار و مثبت(، شرکتهای دارویی برابر با  88/8برای شرکتهای سیمانی برابر با  Ln(FCF)برای  tمقدار آماره 

 است. ) معنادار و مثبت(   18/81) معنادار و مثبت(  و برای کل شرکتها برابر با  81/1معنی(، شرکتهای پتروشیمی برابر با 

یجه گیری: بین سرمایه گذاری بیش از حد و جریان های نقدی آزاد شرکتهای سیمانی و پتروشیمی و کل شورکتها پذیرفتوه نت

شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد. اما بین سرمایه گذاری بیش از حد و جریان های نقودی آزاد شورکتهای 

 ر تهران رابطه معناداری وجود ندارد.دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا

 های پنجم تا هشتم تحقیقفرضیه

حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد و جریان های نقدی آزاد شرکتهای سیمانی پذیرفته شده در  .8

 بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

ن های نقدی آزاد شرکتهای دارویی پذیرفته شده در حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد و جریا .0

 بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد و جریان های نقدی آزاد شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در  .7

 بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

اری بیش از حد و جریان های نقدی آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه گذ .8

 بهادار تهران تاثیر دارد.

 مفروض به صورت زیر است: برای بررسی فرضیات باال مدل
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 1شرکتهای پتروشیمی برابر بوا ، 313/1، شرکتهای دارویی برابر با  1برابر با برای شرکتهای سیمانی  F داریمعنی سطح رادیمق

 سوطح در صوفر فورض بنابراین ستا 18/1 از کمتر قادیر به جز برای شرکتهای داروییم این. است 1 با برابرو برای کل شرکتها 

بورای شورکتهای  تعیین یباضر میزان . بنابراین مدل تنها برای شرکتهای دارویی معنادار نیست.شودمی رد درصد 98 اطمینان

درصد و برای کل شرکتها برابور بوا  38درصد، شرکتهای پتروشیمی برابر با  31، شرکتهای دارویی برابر با  78/1برابر با  سیمانی

، شورکتهای  80/1، شرکتهای دارویی برابر با  01/8برای شرکتهای سیمانی برابر با  آماره دوربین واتسون میزاندرصد است.  39

 درصد است.  70/8ای کل شرکتها برابر با درصد و بر 71/8پتروشیمی برابر با 
 : برآورد و آزمون پارامترهای مدل برای شرکتهای سیمانی7جدول

 VIF نتیجه مقدار احتمال tمقدار آماره  مقدار ضرایب پارامترها

   بی معنی 0/228 1/22- 2/334- ثابت

Ln(FCF) 0/930 6/62 0/000 1/36 معنادار و مثبت 

BSIZE 0/398 0/62 0/539 2/32 بی معنی 

BIND 0/130 0/23 0/820 2/00 بی معنی 

INSTINV 0/030 5/88 0/000 7/52 معنادار و مثبت 

FCF*BSIZE 0/025 0/50 0/620 2/70 بی معنی 

FCF*BIND -0/010 -0/23 0/822 1/92 بی معنی 

FCF*INSTINV -0/002 -6/47 0/000 7/05 معنادار و منفی 

 F 0/000تمال مقدار اح F 65/76مقدار 

 1/64 دوربین واتسون 0/71 ضریب تعیین 
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 : برآورد و آزمون پارامترهای مدل برای شرکتهای دارویی8جدول

 VIF نتیجه مقدار احتمال tمقدار آماره  مقدار ضرایب پارامترها

   معنادار و مثبت 0/007 3/04 10/078 ثابت

Ln(FCF) 0/236 1/38 0/186 1/67 بی معنی 

BSIZE -1/958 -1/14 0/272 1/28 بی معنی 

BIND 2/242 1/62 0/123 3/35 بی معنی 

INSTINV 0/008 1/43 0/171 1/48 بی معنی 

FCF*BSIZE 0/076 1/16 0/262 1/84 بی معنی 

FCF*BIND -0/115 -1/64 0/120 2/31 بی معنی 

FCF*INSTINV -0/001 -1/25 0/228 1/78 بی معنی 

 F 0/32تمال مقدار اح F 1/25مقدار 

 2/16 دوربین واتسون 0/34 ضریب تعیین 

 : برآورد و آزمون پارامترهای مدل برای شرکتهای پتروشیمی9جدول

 VIF نتیجه مقدار احتمال tمقدار آماره  مقدار ضرایب پارامترها

   معنادار و مثبت 0/039 2/11 6/156 ثابت

Ln(FCF) 0/440 2/58 0/012 1/23 معنادار و مثبت 

BSIZE -0/165 -0/14 0/886 1/22 بی معنی 

BIND 0/221 0/21 0/837 1/28 بی معنی 

INSTINV 0/029 4/24 0/000 7/66 معنادار و مثبت 

FCF*BSIZE -0/011 -0/24 0/811 1/33 بی معنی 

FCF*BIND -0/087 -1/20 0/235 1/37 بی معنی 

FCF*INSTINV -0/002 -3/83 0/000 8/07 معنادار و منفی 

 F 0/006مقدار احتمال  F 8/08مقدار 

 1/74 دوربین واتسون 0/35 ضریب تعیین 

 : برآورد و آزمون پارامترهای مدل برای کل شرکتهای بورسی11جدول

 VIF نتیجه مقدار احتمال tمقدار آماره  مقدار ضرایب پارامترها

   بی معنی 0/750 0/32- 0/305- ثابت

Ln(FCF) 0/815 12/10 0/000 1/50 نادار و مثبتمع 

BSIZE 0/684 1/57 0/118 1/49 بی معنی 

BIND 1/322 3/04 0/003 3/09 معنادار و مثبت 

INSTINV 0/024 7/87 0/000 5/76 معنادار و مثبت 

FCF*BSIZE -0/026 -0/94 0/348 1/86 بی معنی 

FCF*BIND -0/089 -2/77 0/006 3/17 معنادار و منفی 

FCF*INSTINV -0/002 -7/75 0/000 5/88 معنادار و منفی 

 F 0/000مقدار احتمال  F 32/49مقدار 

 1/76 دوربین واتسون 0/39 ضریب تعیین 

حاکی از عدم خودهمبستگی باقیمانده ها که یکی دیگر از  1است مقادیر نزدیک به  17/1مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 

) عامل افزایش   VIFبراین خودهمبستگی بین باقیمانده ها وجود ندارد(. مقادیر فروض رگرسیون است را نشان میدهد. ) بنا

باشد احتمال وجود  81واریانس( شاخصی برای بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل است در صورتیکه مقدار آن باالتر از 

است بنابراین بین متغیرهای  00/7همخطی بین متغیرهای مستقل وجود دارد. میزان این شاخص در بیشترین مقدار برابربا 
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معنادار و منفی ، در کل  FCF*INSTINVمستقل همخطی ) همبستگی ( وجود ندارد. در شرکتهای سیمانی و پتروشیمی  

معنادار و منفی است یعنی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین  FCF*INSTINVو  FCF*BINDشرکتهای بورسی متغیرهای 

های نقدی آزاد شرکتهای سیمانی و پتروشیمی  و کل شرکتها رابطه معناداری وجود دارد  سرمایه گذاری بیش از حد و جریان

اما حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد و جریان های نقدی آزاد شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس 

 اوراق بهادار تهران تاثیر ندارد.

 نتیجه گیری و پیشنهادها
جریان های نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر سطح سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بررسی تاثیر حقیق هدف از این ت

بین سرمایه گذاری بود. یافته ها نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران)مطالعه موردی:شرکتهای سیمانی، دارویی و پتروشیمی(

شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبتی هست و حاکمیت  بیش از حد و جریان های نقدی آزاد شرکتهای پذیرفته

دارد. این موضوع در دو صنعت شرکتی نیز بر رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد و جریان های نقدی آزاد کل شرکتها تاثیر 

عاملی برای سرمایه گذاری سیمانی و پتروشیمی نیز صدق می کرد اما در صنعت دارویی خیر. لذا می توان جریان نقدی آزاد را 

( با chen et al, 2015) بیش از حد دانست و حاکمیت شرکتی را نیز عاملی موثر بر این ارتباط دانست. این نتایج  با تحقیق

( با عنوان 8391عنوان جریان های نقدی آزاد، سرمایه گذاری مازاد و حاکمیت شرکتی در چین و تحقیق )ثقفی و همکاران، 

احدهای تجاری، همواره با آزاد، همخوانی دارد. و نقدی و جریان حد از بیش گذاری سرمایه حسابداری، تاطالعا کیفیت

هستند. در  گذاری بهینهگیری منطقی نسبت به یک سرمایهشوند و نیازمند تصمیمرو میبهگذاری زیادی روهای سرمایهفرصت

دودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد؛ واحدهای تجاری برای گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محواقع، سرمایه

از  هک ،منابع، مورد توجه قرار دهند گذاری را با توجه به محدودیتهای مختلف، باید حد یا میزان سرمایهگذاری در طرحسرمایه

 دارای حیث این از آزاد نقد ریانجدر واحد تجاری است.  دنقد آزا گذاری بیش از حد، جریانعوامل مؤثر در ایجاد سرمایه

 اختیار در بدون دهد. می افزایش را ارزش سهامدار که کند جستجو را هایی فرصت تا می دهد اجازه شرکت به که است اهمیت

بدهی  کاهش و سهامداران به نقدی سودهای تجاری، پرداخت های تحصیل انجام جدید، محصوالت توسعه ی نقد، وجه داشتن

 ی هزینه و نقد وجه نگهداری ی هزینه بین که شود سطحی نگهداری در باید نقد وجه دیگر، طرف از نمی باشد. رامکان پذی ها

با توجه به یافته های تحقیق حاکمیت شرکتی ابزاری برای حل این موارد است. لذا  .شود برقرار تعادل ناکافی نقد وجه

نتایج این تحقیق، است های حاکمیت شرکتی مناسب تر ترغیب نماید. تدوین سیرا به  شرکتهاتواند های این تحقیق مییافته

شود میها پیشنهاد شود و به آنمی وضعیت حاکمیتی شرکتهاکنندگان از گذاران و سایر استفادهموجب افزایش آگاهی سرمایه

گذاران پیشنهاد چنین، به سرمایهمکه با استفاده از این اطالعات، از اتالف منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری به عمل آورند. ه

 مربوط به حاکمیت شرکتیگذاری، از اطالعات ویژه، نوع و میزان سرمایهگذاری و بههای سرمایهشود که در انتخاب پروژهمی

اهش شود تا در راستای کعالوه بر این، به مدیران و مسئوالن سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد می استفاده کنند.

حاکمیت شرکتی تری بر گذاری راهکارهایی عملی اتخاذ نماید و نظارت بیشعدم تقارن اطالعات و بهبود کارایی سرمایه

چنین جهت کاهش تضاد منافع، مؤسسات را به دقت در امر گزارشگری حسابرسی و اعتباردهی به داشته باشند؛ هم شرکتها

گر مطرح شد، جهت هایی که طی انجام آن برای پژوهشسشایج این پژوهش و پربا توجه به نت های مالی ملزم نمایند.گزارش

های مرتبط با این پژوهش، پیشنهادات زیر برای انجام مطالعات آتی ارائه تر در حوزهتکمیل این پژوهش و انجام مطالعات بیش

 شود:می

 ار تهران انجام شود.صنایع موجود در بورس اوراق بهادسایر این پژوهش به تفکیک برای    .8 

 تواند موضوع مطالعات بعدی باشد.گذاری نیز میی بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه با کفایت سرمایه. رابطه1  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 

 

 منابع فارسی

اثیر جریانهای نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه ت(، 8388تهرانی، رضا، حصارزاده، رضا، ) .8

 .08-81، صص 3، شمارهتحقیقات حسابداری و حسابرسی نشریه، گذاری

آزاد،  نقدی و جریان حد از بیش گذاری سرمایه حسابداری، اطالعات کیفیت(، 8391ثقفی، علی، بولو، قاسم، محمدیان، محمد، ) .1

 .03-37، صص 1، شماره3مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، جلد

اثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین جریان های نقد ت (،8391) ،مریم ،کاویانی ،رامین قربانی، ،ولی، رشیدی باغی، محسن ،خدادادی .3

 .818-93 صص، 8مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره ، آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها

ررسی روابط تعاملی بین ریسک جریان های نقدی آزاد، ساختار حاکمیت شرکتی و ب(، 8398رضایی، فرزین،تیموری، محمد، ) .1

 .888-98 صص، 3صلنامه دانش حسابداری مالی، سال دوم، شماره ، فسیاست بدهی شرکت ها

اثیر جریان های نقدی آزاد و فرصت های سرمایه گذاری بر نسبت های بدهی و (، ت8391) ،مهدی، ذوالفقاری ،محمد حسین ستایش، .8

  .91-78صص، 88اره صلنامه بورس اوراق بهادار، شم، فتقسیم سود شرکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

های نمایندگی بر های نقدی آزاد و هزینهررسی تأثیر جریان(، ب8391محمودآبادی، حمید، مهدوی، غالمحسین، فریدونی، مرضیه، ) .0

 .838-888 صص ،81، شماره 1دوره ، فصلنامه دانش حسابداری، های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانعملکرد شرکت

آزاد، پایان نامه  نقدی و جریان حد از بیش گذاری سرمایه ی،حسابدار اطالعات کیفیت بین (، رابطه8389محمدیان، محمد، ) .7

 کارشناسی ارشد،دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی.

ررسی تاثیر نظام راهبری شرکت بر ارزش شرکت با (، ب8391، )مجید ،اسماعیل نژاد ،بادآور نهندی، یونس، محمدزاده سالطه، حیدر .8

فصلنامه بررسی های حسابداری و  ،ه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتاکید بر کارایی سرمای

 .811-818 صص، 79حسابرسی، شماره 

 منابع انگلیسی
1. AL-Dhamari, Redhwan Ahmed , Ismail, Ku Nor Izah Ku, )2014(, An investigation into the effect of surplus 

free cash flow, corporate governance and firm size on earnings predictability, International Journal of 

Accounting and Information Management, Vol. 22 No. 2, pp. 118-133. 

2. Chen, Xin, Sun, Yong, XU, Xiaodong, (2015), Free Cash Flow, Over-Investment and Corporate 

Governance in China, Pacific-Basin Finance Journal, doi: 10.1016/j.pacfin.2015.06.003, PP.1-50. 

3. Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic 

Review, 76 (2): 323-329. 

4. Hubbard, R. Glenn. 1998. Capital market imperfections and investment. Journal of Economic Literature 36: 

193-227. 

5. Modigliani, F., & Miller, M. 1958. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. 

American Economic Review 48, 261-297. 

6. Myers, Stewart and Nicholas Majluf. 1984. Corporate financing and investment decisions when firms have 

information that investors do not have. Journal of Financial Economics 13: 187-221. 

7. Morgado, M and Pindado, J. (2003). The underinvestment and overinvestment hypotheses: An Analysis 

using panel data. European Financial Management, 9 (2): 163-177. 

8. Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11: 159-189. 

9. Yang, J., and Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A 

Chinese study. The Business Review, 11 (1): 159-166. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://iranianaa.com/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://iranianaa.com/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7027&Number=1&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6483&Number=5&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6397&Number=15&Appendix=0
http://jak.uk.ac.ir/?_action=article&vol=107&issue=108&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+7-175
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1206&Number=79&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1206&Number=79&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1206&Number=79&Appendix=0
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

