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 گذاری دربررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه

 بهادار تهران های پذیرفته شده در بورس اوراقشرکت 
 

 ac.afsorde@yahoo.com  نور پیام دانشگاه علمی هیئت ،مجتبی افسرده

 rahimniazi22@yahoo.comحسابداری   ارشد کارشناس، رحیم نیازی
 

گذاری بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه حاکمیت شرکتیهدف کلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر  -چکیده 

باشد. در این تحقیق برای  سنجش حاکمیت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میدر شرکت

آماری این  یجامعه .شرکتی از متغیرهای مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و استقالل هیئت مدیره استفاده شد

تا پایان سال  1388، از ابتدای سال های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهرانشامل تمامی شرکت تحقیق

است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین میزان مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، استقالل هیات مدیره و  1392

وجود دارد به عبارت دیگر بین حاکمیت شرکتی و گذاری ارتباط معناداری های نقدی سرمایهحساسیت جریان

های تحقیق نشان داد که گذاری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. یافتههای نقدی سرمایهحساسیت جریان

های های مالی و حساسیت جریانهای قوی حاکمیت شرکتی در هر شرکت موجب کاهش محدودیتمکانیسم

شود، که این نتایج بر پایه تئوری نمایندگی گذاری میص بهینه سرمایهگذاری از طریق تخصینقدی سرمایه

 استوار است.

-حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و استقالل هیئت مدیره، حساسیت جریان کلمات کلیدی:

 گذاریهای نقدی سرمایه

 
 مقدمه 

شود. این ساختار شرکت ناشی مینیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در 

افراد  شود. اوالًاز دو منبع اصلی ناشی می ،شوداطالق می 1تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی

اطالعات افراد مزبور  مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیاً

( این تضاد منافع را از 1932) 2باشد. برل و مینزاز اعمال دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر کامل نمی

طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش 

                                                           
1- Agency Problem 

2- Berle and Means 
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های حاکمیت شرکتی، تفکیکی نمودند. آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم

دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع مالکیت از کنترل این امکان را به مدیران می

های مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و سهامداران اقدام نمایند. با وجود این، فعالیت

مواردی از قبیل هیات مدیره )که شود. این عوامل تاثیرگذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می

حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند( قراردادهای تامین مالی، قوانین و مقررات، 

گیرد. به طور کلی قراردادهای کارگری، بازار برای کنترل شرکت و حتی محیط رقابتی را در بر می

های رل داخلی )همانند هیات مدیره( و مکانیسمهای کنتتوان در دو قالب مکانیسمعوامل فوق را می

 کنترل بیرونی )همانند کنترل بازار( در نظر گرفت.

 بر. گرددمی تلقی آن ارزش تعیین در بنیادین عاملی و شرکت حیات نبض سودآور، گذاریسرمایه

 آتی نقدی هایجریان فعلی ارزش از تابعی شرکت، ارزش رودمی انتظار موجود، نظری مبانی اساس

های ویژگی آیا که موضوع این اما گردد،می متأثر آن هایگذاریسرمایه از شدت به که است آن

 به توجه با و نمایندگی متون عرصه در توانمی را خیر یا است مؤثر ایسرمایه مخارج بر نیز شرکت

 است ممکن نمایندگی، منظر از .داد قرار پژوهش و بررسی مورد ناقص، و نوظهور بازارهای وضعیت

 وجود منافع تضاد هاگروه این بین و نبوده جهتهم و همسو اعتباردهندگان، و مالکان مدیران، نگرش

 سهامداران، و گذارانسرمایه منافع با لزوماً مدیران، سوی از اتخاذی هایتصمیم لذا .باشد داشته

 نظر به مشکل گروه دو این بین اطالعاتی تقارن عدم به توجه با تضاد، این رفع و بود نخواهد همراستا

 هایتصمیم بر طورغیرمستقیم به هاآن کمک به بتوان که معیارهایی به دستیابی راستا، این در. رسدمی

 در ویژه به کرد، درک بهتر را گروه این گذاریسرمایه رفتارهای و گذاشت اثر مدیران گذاریسرمایه

 رسدمی نظر به ضروری نمایندگی، مشکالت و اطالعاتی تقارنعدم وجود فرض با ناقص بازارهای

-بر جریانات نقدی سرمایهحاکمیت شرکتی ثیر أتهدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی  .(2002 ،1)هتون

 باشد.می های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت گذاری در

 

 

                                                           
1- Heaton, J 



 
 
 

 1394اردهم، مرداد ماه چهشماره                                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

 

125 

 

 بیان مسئله 

ناشی از عوامل متعددی باشد. یکی از این عوامل جریان وجوه تواند ها میگذاری شرکتمیزان سرمایه

های جدید است. اینکه تامین نقد شرکت و در واقع میزان منابع مالی در اختیار برای تامین مالی پروژه

ثر از تصمیمات مدیریت است أهای جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متگذاریمالی سرمایه

-چه جریانات وجوه نقدی شرکت باالتر باشد، میزان سرمایه رسد که هرمیولی به طورکلی به نظر 

توان اینگونه برداشت نمود که دسترسی شرکت به منابع مالی، هایش افزایش یابد. بنابراین میگذاری

شدیدی در جریانات  که نوسانات نسبتاً شود. زمانیگذاری محسوب میعامل مهمی در میزان سرمایه

 هایشان هستندگذاریآید؛ مدیران واحدهای انتفاعی، ناگزیر از تعدیل سرمایهمینقدی به وجود 

 (.2007 ،1)آلمیدا و همکاران

مین مالی و دسترسی أهای تها با محدودیتشود که شرکتاهمیت جریانات نقدی زمانی بیشتر می

که یک نوسان منفی در جریان به منابع مواجه هستند و ناگزیر به اتکا بر منابع مالی داخلی هستند. زمانی

دهد و تغییراتی در رفتار آید؛ شرکت مقداری از منابع مالی خود را  از دست مینقدی به وجود می

گذاری به جریان آید. این پدیده در ادبیات مالی به حساسیت سرمایهگذاری مدیران بوجود میسرمایه

یرد این است که توضیح این شرایط در رار گـشود. آنچه که باید مدنظر قوجوه نقد شناخته می

های تحمیل شده به مالکان این تواند براساس تئوری نمایندگی و هزینهای سهامی میـهشرکت

های منفعت جویانه مدیران است؛ صورت گیرد. شواهد تجربی ناشی از انگیزه ها که عمدتاًشرکت

ترسی آنها به منابع مالی در تعیین ها و دسزیادی وجود دارد مبنی بر اینکه سطح نقدینگی شرکت

-واهد، حساسیت سرمایهـای دارد. همچنین این شگذاری آنها نقش تعیین کنندهرمایهـهای سسیاست

مین مالی از طریق منابع خارج از أهای تگذاری به تغییرات جریان نقدی را ناشی از تفاوت در هزینه

 (. 1984، 3و مجلوف و میر 1998، 2)برای مثال، هوبارد دانندشرکت می

کنند که تغییرات جریان نقدی، تعیین کننده مهمی برای برخی دیگر از تحقیقات، پیشنهاد می

هایی است که با حاکمیت شرکتی ضعیف و مشکالت نمایندگی گذاری در شرکتهای سرمایهسیاست

                                                           
1- Almida and all 

2- Hubbard, 

3- Myers, S., Majluf 
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گذاری حساسیت سرمایهتواند ( نشان داد که یک محیط قانونی می2003) مواجه هستند. برای مثال، الو

( دریافتند که حساسیت 2005) ها را کاهش دهد. لینز و همکارانبه تغییرات جریان نقدی شرکت

یابد. شواهد های فعال در محیط قانونی ضعیف، کاهش میگذاری به جریان نقد برای شرکتسرمایه

را عوامل موثر در  های هیات مدیرهتجربی پیشین، تعارضات نمایندگی، تمرکز مالکیت و ویژگی

اند. در ادبیات مسائل نمایندگی ذکر شده است که تعارض اصلی بین تصمیمات مالی مدیران دانسته

گذاران اقلیت برآورد کنند که سهامداران باشد. اگر سرمایهسهامداران اقلیت و سهامداران عمده می

-ه، در جهت منافع خود بکار میهای نظارتی و پیشگیرانابع مالی شرکت را بدون مکانیسمـعمده، من

مین مالی شرکت افزایش یافته و اتکای مدیران به وجوه نقد داخلی در جهت تامین أگیرند؛ هزینه ت

گذاری به تغییرات شود و در نتیجه، حساسیت سرمایهها بیشتر میگذاریمنابع مورد نیاز برای سرمایه

شود که تدالل میـدر تحقیق حاضر، اس (.2005 )لینز و همکاران، یابددت میـجریان نقدی ش

تواند توانایی کنترل سهامداران عمده در هدایت تصمیمات مالی های حاکمیت شرکتی، میمکانیسم

مدیران را کاهش داده و به حفظ منافع سهامداران اقلیت کمک کند. برای مثال، در یک شرکت دارای 

ثیر نفوذ سهامداران عمده قرار گرفته و این أت تتر، تصمیمات مالی مدیر، کمتر تحت مدیره مستقلأهی

گذاران اقلیت چنین سهامداران کنترل کمتری بر منابع مالی شرکت خواهند داشت. در نتیجه سرمایه

مین مالی در این أهای تکنند و هزینهگذاری ارزیابی میهایی را محل مناسبی برای سرمایهشرکت

های حاکمیت شرکتی بر حساسیت رسد که مکانیسمنظر میه یابد. بر این اساس بها کاهش میشرکت

ثیرگذار باشد و سوال اصلی تحقیق بصورت ذیل بیان شده أگذاری به تغییرات جریانات نقدی تسرمایه

 .است
 

 حاکمیت شرکتی

( در زبان انگلیسی وجود نداشت. 1980)تقریباً سال  ی گذشتهاصطالح حاکمیت شرکتی، تا دو دهه

ی گذشته موضوعات مرتبط بـا حاکمیت شرکتی نه تنها در ادبیات آکادمیک بلکه در دو دهـهبنابراین، 

ی مذکور، حاکمیت شرکتی با های سیاست عمومی اهمیت پیدا کرده است. در طول دورهدر بحث

، 1)زینگالس گذاران نهادی شناسایی شده استی مالکیت، تجدید ساختار مالی و سرمایهی قبضهفلسفه

                                                           
1- Zingales, 
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به معنی راهنمایی کردن یا   "Kyberman"ی یونانی (. اصل اصطالح حاکمیت شرکتی کلمه1997

به معنای هدایت کردن  "Gubernare"باشد و از کلمه یونانی به کلمه التین به صورتاداره کردن می

آن دارد که اولین تعریف حاکمیت  تبدیل شده است. که داللت بر "Governer"و در فرانسه قدیم

ها یا های مختلف توسط سازمانرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. اما این کلمـه به راهش

های متعددی (. روش2009، 1)ابو تپانچه ها تعریف شده استها مطابق عالیق ایدئولوژیکی آنکمیته

سهامداران ها و برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت

ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا آنها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت

دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت نفعان متغیر هستند. بررسی ادبیات موجود نشان میذی

های مل دیدگاهشرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شا

 های گسترده در سوی دیگر قرار دارند.محدود در یکسو و دیدگاه

شود. این یک ی شرکت و سهامداران محدود میهای محدود حاکمیت شرکتی به رابطهدر دیدگاه

شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می

یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها )سهامداران( توان به صورت را می

از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان  2بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذی نفعان

شود. بررسی کلی نفعان دیده میاوراق قرضه و غیره وجود دارد.  چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی

دهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و کمیت شرکتی در متون علمی نشان میتعاریف حا

 است. « 3پاسخگویی»معینی هستند که ویژگی مذکور 

تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر تعاریف گسترده

 های آینده و منابع طبیعیامعه، نسلها در برابر کل جدهند که شرکتنفعان تاکید دارد. و نشان میذی

های تعادل )محیط زیست( مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم

کند آنها مسئولیت خود را نسبت باشد که تضمین میها میسازمانی برای شرکتسازمانی و بروندرون

کنند. ی فعالیت تجاری، به صورت مسئوالنه عمل میهادهند و در تمام زمینهبه تمام ذینفعان انجام می

                                                           
1- Abu-Tapanjeh 

2- Stockholders 
3. Accountability 
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توان با در نظر گرفتن همچنین، استدالل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می

توانند ارزش آفرینی خود را در بلندمدت افزایش دهند و ها مینفعان برآورده کرد. شرکتمنافع ذی

 دهندنفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود انجام میر برابر تمام ذیاین کار را با مسئولیت خود د

ای( )رابطه سازمانی(. سیستم حاکمیت شرکتی در ایران، بیشتر شبیه سیستم درون1384)حساس یگانه، 

و  1307اردیبهشت  18دهد منشا این سیستم قانون مدنی مصوب است. شواهد موجود نشان می

، 1311اردیبهشت ماه  13(، قانون تجارت مصوب 1361آخرین مصوبه دی ماه  )شامل اصالحات بعدی

 و قوانین و مقررات بورس اوراق 1347ماه  اسفند 24قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

 باشد.   بهادار می

کشورمان حاکی از آن است که قانون تجارت حاضر  بررسی سیستم حاکمیت شرکتی در

-های فراوانی به ویژه در سالباشد. هرچند که تالشا و روابط تجاری موجود نمیپاسخگوی کارکرده

ها انجام شده نامهها و آیینبهادار در قالب دستورالعمل های اخیر توسط مسئوالن سازمان بورس اوراق

اسر لکن حاکمیت شرکتی ارتقا چندانی نیافته است. بنابراین، براساس مبانی نظری و پیشینه علمی در سر

گذاران داخلی و ها و بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایهدنیا، برای اطمینان از کارکرد مناسب شرکت

خارجی ارتقا حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه کشورمان ضرورت حیاتی دارد. افزون بر آن ارتقا 

د و فقدان های بلندمدت و رشد اقتصادی خواهد شگذاریحاکمیت شرکتی موجب افزایش سرمایه

های احتمالی )به ویژه سهامداران جزء( سوءاستفاده حاکمیت شرکتی مناسب، سلب حقوق سهامداران

ترین دهد یکی از اصلیمدیران، فرار سرمایه و غیره را به همراه خواهد داشت. شواهد موجود نشان می

رای ایجاد بازاری  منصفانه سازی است. بنابراین، بهای سوم و چهارم( خصوصی)برنامه های دولتبرنامه

 (. 1384)حساس یگانه،  بهادار، ارتقا و اصالح حاکمیت شرکتی ضروری است برای دادوستد اوراق

 
 های حاکمیت شرکتی  ویژگی

طریق چند جنبه حاکمیت  گیری شده ازمطالعات حاکمیت شرکتی به یک اندازه منفرد حاکمیتی اندازه

گیری ( از چهار جزء برای اندازه2002) عنوان نمونه، جنکینز (. به6200، 1)جنکینز شرکتی توجه دارند

                                                           
1- Jenkins 
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تعهدی اختیاری و کارایی کمیته  کند و رابطه منفی بین اقالمکارایی کمیته حسابرسی استفاده می

دارد. جریان سوم مطالعات حاکمیت شرکتی، از یک شاخص حاکمیت شرکتی حسابرسی را بیان می

عنوان شاخص کارایی حاکمیت  غیر حاکمیت شرکتی مرتبط با حسابداری بهچند مت تجمعی متشکل از

(. در این تحقیق از 2008، 1عنوان مثال، چانگ و سان)به کنندصورت کلی استفاده می شرکتی به

گیری ابعاد مختلف ای از هشت ویژگی حاکمیت شرکتی برای اندازهجریان اول یعنی مجموعه

 .شودحاکمیت شرکتی استفاده می

های حاکمیت شرکتی های حاکمیت شرکتی مذکور برخی از ویژگیاین تحقیق از بین ویژگی در

های پذیرفته شده در مدیره شرکت های مالی و گزارشات هیاترسد با استفاده از صورتکه به نظر می

تمرکز گیرد که عبارتند از: دسترسی است، مورد استفاده قرار می بهادار تهران قابل بورس اوراق

های حاکمیتی مورد استفاده مدیره. در ادامه هریک از ویژگی مالکیت، مالکیت نهادی و استقالل هیات

 شود. این تحقیق توضیح داده می در

 

 تمرکز مالکیت 

ترکیب  مانند مختلفی هایواژه و شده ارایه مالکیت ترکیب از گوناگون عبارات با متعددی تعاریف

به  سهامداری ترکیب یا مالکیت ساختار .است رفته کار به مفهوم این برای مالکیتی ساختار و سهامداری

 5موجودیت و ماهیت به عالوه 4سرمایه و 3رأی حق لحاظ به مالکیت حقوق و 2سهام توزیع نحوه معنی

 .است 6سهام مالکان

 (.2000، 7)تامسون و پدرسن تمرکز مالکیت، اندازه سهامداران بزرگ در یک شرکت است

های مرتبط با نظارت سهامداران بزرگ انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند زیرا هزینه

این  ( بر1993داشت سهام در شرکت است. رامسی و بالیر)مدیریت کمتر از منافع مورد انتظار نگه

                                                           
1- Chang, J.Ch., Sun 
2- Distribution of Equity 

3- Votes 

4- Capital 

5- Identity 

6- Equity Owners 

7- Thomsen, S., Pedersen, 
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فراهم اند که افزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران عقیده

طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، ( به1985) 1آورد. دمستز و لهنمی

آوری اطالعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت های ثابت جمعانگیزه تحمل هزینه

هایی د، در وضعیتهای پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارنمقابل مالکیت کنند. درمی

ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه

رت بر مدیران های نظارت بر منافع نظا(، زیرا هزینه1995، 3؛ هارت1993، 2)رامسی و بالیر کمی دارند

 فزونی خواهد داشت.

( را 1985؛ استیگلیتز، 1985)دمستز و لهن،  ر مدیریتاگر تمرکز مالکیت باالتر باشد نظارت ب

توان گفت تمرکز مالکیت باالتر، ظرفیت مدیران برای تغییر سودهای حسابداری دهد و میافزایش می

دهد. با درنظر گرفتن اثر تمرکز مالکیت بر را کاهش و محتوای اطالعاتی سودها را افزایش می

تواند محتوای اطالعاتی سود را های با تمرکز باالتر میمالکیت مدیریت سود و محتوای اطالعاتی سود،

 دهد.تاثیر قرار میدر صورت وجود مدیریت سود تحت

 
  مالکیت نهادی

صورت کار کردن در انگیزه و هم قدرت تاثیرگذاری بر سیاست شرکت را به گذاران نهادی همسرمایه

که مالکان نهادی بخش بزرگی از سهام را در اختیار جهت بهترین منافع سهامداران دارند. از آنجائی 

طور فعال به دارند، لذا، برخالف سهامداران اقلیت انگیزه زیادی برای کنترل و تاثیر بر مدیریت به

گذاری خود دارند. در کنار انگیزه مالی، آنها قدرت منظور بدست آوردن سود بلندمدت از سرمایه

 (.2008، 4)پارک و دیگران ت شرکت دارندزیادی برای تاثیرگذاری بر مدیری

شود روش )مالکیت نهادی( که توسط موسسات نگهداری می سهام تملک شده برون شرکتی

 (. بریکلی، لیز و اسمیت2009، 5)مک نایت و ویر آورددیگری از نظارت بر اعمال مدیریت فراهم می

                                                           
1- Demsetz, H. & Lehn 

2- Ramsay, and Blaiz 

3- Hart 
4- Park, 

5- McKnight, P. J and Weir 
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تری در مورد اطالعات ضد سهام هگذاران نهادی به شکل فعاالندهند که سرمایه( نشان می1988)

هایی را که کنند و احتمال بیشتری وجود دارد که طرحکنترلی نسبت به سایر سهامداران شرکت می

( استدالل 1988) براساس فرضیه نظارت موثر، پوند رسد به ضرر سهامداران است را نپذیرند.نظر میبه

ری دارند و توانایی نظارت بر مدیریت را با هزینهگذاران نهادی تخصص و منابع بیشتکند که سرمایهمی

 گیرند، دارند.تر نسبت به سهامداران خصوصی که کمتر در جریان امور قرار میهای پایین

 های ناشی از مقیاس بهره بگیرند و درجوئیتوانند از صرفهعنوان یک گروه میگذاران نهادی بهسرمایه

های تخصصی باال و گذارانی که مهارتبسیار موثر باشند. سرمایه توانند در پردازش اطالعاتنتیجه می

گذاران که سرمایهای بهره ببرند، در حالیتوانند از اطالعات افشا نشده میان دورهمنابع بزرگی دارند می

 کنند.های تخصصی پایین و منابع محدود فقط بر اطالعات عمومی تکیه میبا مهارت

 

 مدیرهاستقالل هیأت

مدیره، ایجاد راهبری کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و  ولیت اصلی هیاتمسئ

گذاران و جوامع محلی نفعان مختلف آن ازجمله مشتریان، کارکنان، سرمایهتعادل در منافع ذی

جاری رود تصمیمات تآورد از مدیران انتظار میعمل میمدیره به باشد. در کلیه اقداماتی که هیاتمی

نامه نظام )آیین ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن استگونه خود را به

 (.1386بهادار تهران،  راهبری شرکتی شرکت بورس اوراق

های اخیر نقش نظارتی مدیران مستقل در ساختار حاکمیت شرکتی یک شرکت موضوعی در سال

چند که مفهوم مذکور در ایاالت  ه خود جلب کرده است. هربوده است که توجه روبه رشدی را ب

در سطح جهانی  روی نقش بارز اعضای مستقل، اخیراًباشد اما روند پیشمتحده آمریکا جدید نمی

 مطرح شده است.

در چارچوب تئوری نمایندگی، اعضای بیرونی انگیزه اجتناب از تبانی با مدیران را دارند زیرا 

 شوداعضای مستقل تا حدودی بوسیله موثر بودن نقش نظارتی آنها تعیین می ارزش سرمایه انسانی

طور کافی مدیران را نظارت نکنند، ارزش سرمایه ( و اگر آنها به1983، 2؛ فاما و جنسن1980، 1)فاما

                                                           
1- Fama 

2- Fama E., and  M. C. Jensen 
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عنوان اعضای بیرونی کم خواهد شد. بنابراین، اعضای بیرونی ممکن است از منافع ها بهانسانی آن

گیرد: طور موثرتری حفاظت کنند. انتصاب اعضای بیرونی از سه عامل اصلی نشات میان بهسهامدار

ها که ممکن است توانـایی مدیران برای حفاظت اول گستردگی تجربه و معلومات آنها، دوم  روابط آن

داخلی که اعضای  ها.  از آنجائیاز برخی منابع خارجی کمیاب را افزایش دهد و در نهایت استقالل آن

ها به وظایف نظارت و کنترل عملکرد  مدیرعامل رود که آنکنند انتظار نمیبرای مدیرعامل کار می

مدیره منصوب کنند که  ها باید به تعداد کافی اعضای غیرموظف در هیاتمدیره هیئت عمل کنند.

هایی از ائه کنند. مثالهایی که امکان بالقوه تضاد منافع وجود دارد، قضاوت مستقل اربتوانند در زمینه

های کلیدی عبارتند از: تضمین سالمت گزارشگری مالی و غیرمالی، بررسی معامالت چنین مسئولیت

گیری مدیره و مدیران اجرایی اصلی و تصمیم با اشخاص وابسته، معرفی نامزدهای عضویت در هیات

 (.2004 مدیره )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛ الزحمه هیأتمورد حق در

 

 گذاری جریان نقدیحساسیت سرمایه

ای شرکت به ازای یک واحد تغییر گیری میزان تغییرات در مخارج سرمایهاین شاخص از طریق اندازه

-گذاری به جریانشود. بر این اساس، هر اندازه حساسیت مخارج سرمایهدر جریان نقدی تعریف می

شرکت بر منابع داخلی خود بیشتر است و بنابراین، از  های نقدی شرکتی باالتر باشد، میزان اتکای آن

هایی محدودیت مالی بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین، بر اساس این شاخص در مورد شرکت

 1جریان نقدی - گذاریهای بازار سرمایه در مورد آنها شدیدتر باشد، حساسیت سرمایهکه نقص

 باالتری وجود دارد.

 
 پیشینه تحقیق

گذاری به میزانی بیش از حد بهینه، در ( در تحقیقی دریافت که سرمایه2006سون و همکاران )ریچارد

های نقد آزاد بیشتر است، در میان نمونه مورد بررسی ایشان، شرکت های دارای سطوح باالی جریان

های نقد آزادشان را از جریان %20به طور میانگین  2002 – 1988های غیرمالی در طی دوره شرکت

                                                           
1- Sensitivity of cash holding 
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نمودند. همچنین وی طی بررسی رابطه ساختار نظام راهبردی گذاری میبیش از حد بهینه سرمایه

های نقد آزاد، دریافت که برخی از سازوکارهای نظام گذاری بیش از حد بهینه جریانشرکت و سرمایه

 گردد.گذاری بیش از حد بهینه میراهبردی شرکت باعث کاهش سرمایه

، 2003-1992ی شرکت در دوره - سال 2040ای شامل ( با انتخاب نمونه2007) شوبن و ون هول

های نقدی گذاری به جریانهای رشد بر حساسیت سرمایهشرکت های بلژیکی به بررسی تاثیر فرصت

گذاری به های رشد، باعث کاهش حساسیت سرمایهپرداختند و به این نتیجه رسیدند که افزایش فرصت

 گردد.های نقدی میریانج

ی زمانی شرکت هندی در دوره 339ای شامل ( با انتخاب نمونه2008) 1گئورک و همکاران

های مالی شامل گروه تجاری، ساختار مالکیت، اهرم مالی، ، نشان دادند که محدودیت1995-2000

اوراق بهادار  گذاری در بورسهای نقدی سرمایهی شرکت و عمر شرکت بر حساسیت جریاناندازه

 بمبئی تاثیرگذار است.

های مالی در چین، گذاری و محدودیت( در تحقیقی با عنوان سرمایه2011) دینگ و همکاران

های مالی را بررسی های ثابت و سرمایه در گردش با محدودیتگذاری در داراییارتباط بین سرمایه

گردش،  گذاری در سرمایه درباال، سرمایههای با سرمایه در گردش کردند. آنها دریافتند که شرکت

گذاری در ها، سرمایهحساسیت باالیی به تغییرپذیری جریانات نقدی دارد. در حالی که در این شرکت

های ثابت، حساسیت پایینی به تغییرپذیری جریانات نقدی دارد. آنها پیشنهاد نمودند که مدیران دارایی

های ثابت، از گذاری در داراییهای مالی بر سرمایهمحدودیتتوانند برای کاهش اثرات ناشی از می

 عملکرد سرمایه در گردش و مدیریت مناسب آن استفاده نمایند. 

ها را گذاری و کارآیی شرکتپذیری مالی بر سرمایه(، تاثیر انعطاف2011) 2ارسالن و همکاران

کارانه در انتخاب یک سیاست محافظه توانند از طریقها میبررسی کردند. آنها نشان دادند که شرکت

اهرم مالی، به انعطاف پذیری مالی بیشتری در مقایسه با نگهداری ذخایر نقد، دست یابند.آنها همچنین 

گذاری و کارآیی شرکت، نقش های سرمایهثابت کردند که انعطاف پذیری مالی در تعیین سیاست

 کند. مهمی ایفا می

                                                           
1- George,R.,Kabir,R.,Qian, 

2- Arslan, O., Florackis 
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گذاری را با کاهش ( دریافتند که کیفیت حسابداری باالتر، کارایی سرمایه2012) 1بیدل و هیالری

نماید. آنان همچنین بیان کنندگان خارجی سرمایه، تقویت میعدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و تامین

نجام از طریق معامالت در شرایط عادی )بازار سرمایه( ا نمودند که در کشورهایی که تامین مالی عمدتاً

 های دولتی(هایی که تامین مالی بیشتر از طریق اعتباردهندگان )مانند بانکمی شود، در مقایسه با آن

 گذاری بیشتر خواهد بود. شود، ارتباط بین کیفیت حسابداری و کارایی سرمایهانجام می

تند که بین گذاری دریاف(، در بررسی رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه2012) 2لیاندس و زادنو

ها نشان دادند داری وجود ندارد. بعالوه آنگذاری به لحاظ آماری رابطه معنیاهرم مالی و بیش سرمایه

هایی که از طریق اند نسبت به شرکتهایی که از طریق اوراق مالکانه تامین مالی کردهکه شرکت

گذاری و تمایل بیشتری به سرمایهاند تمایل کمتری به افزایش اوراق بدهی اقدام به تامین مالی نموده

 .هایشان دارند گذاریکاهش سرمایه

-گذاری در شرکت( نشان داد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم سرمایه2013) 3وردی

رو هستند و نیز رابطه بین کیفیت گزارشگری و بیش های تامین مالی روبههایی که با محدودیت

باشد. بیدل، تر میهای وجه نقد عمده هستند، قویکه دارای ماندههایی گذاری در شرکتسرمایه

های تجاری هایی که در حوزه( نیز دریافتند که کیفیت گزارشگری در شرکت2008) هیالری و وردی

گذاری رابطه منفی )مثبت( دارد. به گذاری( هستند با سرمایهمتمایل به بیش سرمایه گذاری )کم سرمایه

 شود. گذاری مییت باالتر گزارشگری موجب جلوگیری از بیش )کم( سرمایهاین معنا که کیف

-ها در کوتاه مدت در عکس( به این نتیجه رسیدند که شرکت2013توماس، وانگ و داس گوپتا )

 آورند.انداز وجوه نقد و کاهش تامین مالی خارجی روی میهای وجوه نقد به پسالعمل به تکانه

اند و به این را در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی بررسی نمودهها همچنین رفتار شرکت

گذاری به تکانه وجوه نقد در شرایط العمل سرمایهساله عکس 3اند که در یک دوره نتیجه رسیده

-است در حالی که عکس %80و در شرایط عدم محدودیت مالی حدود  %60محدودیت مالی حدود 

 های وجه نقد بسیار ناچیز و کم اهمیت بود.ای به تکانهیهالعمل سود سهام و مخارج سرما

                                                           
1- Biddle, G., and G. Hilary. 
2- Lyandres, E. A, Zhdanov  

3- Verdi, R 
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های مالی داخلی و خارجی و اتخاذ تصمیمات ( در پژوهشی رابطه محدودیت2013گواریگلیا )

 شرکت بوده است. 24184گذاری را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری مشتمل بر سرمایه

دهد حساسیت نشان می (GMM)ها با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته نتایج تجزیه و تحلیل داده

 های مالی و خارجی وابسته استگذاری نسبت به جریان نقدی به درجات مختلف محدودیتسرمایه

 )منبع پیشین(.

های مالی داخلی و خارجی را بر روی حساسیت ( تاثیر محدودیت2013) 1کالری و همکاران

بینی کردند که این اند. آنها مدلی پیشهای نقدی مورد بررسی قرار دادهت به جریانگذاری نسبسرمایه

-دهد طبق اثر هزینه سطوح باالتر سرمایهحساسیت را به وسیله اثر متقابل بین درآمد و هزینه نشان می

مثبت های بیشتر و در نتیجه ریسک باالتر است که یک رابطه گذاری نیازمند مقروضات بیشتر، هزینه

از طرف دیگر طبق اثر درآمد سطح باالتر  دهد.گذاری را نشان میهای نقدی و سرمایهبین جریان

کند و در نتیجه ریسک شرکت را کاهش خواهد گذاری، درآمد بیشتری برای شرکت ایجاد میسرمایه

 دهد.گذاری را نشان میهای نقدی و سرمایهاین تاثیر یک رابطه منفی بین جریان داد.

 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 78ای شامل نمونه انتخاب با، (1388) نژاد نقی و پورکاشانی

 جریان حساسیت بر مالی هایاثر محدودیت بررسی به 1385تا  1380زمانی  دوره بهادار تهران طی

 تقسیمی سود نسبت شرکت، عمر اندازه شرکت، معیارهای از استفاده با آنها. پرداختند نقدی وجه نقد

 تأثیر نقدی هایجریان که دادند نشان های مالیمحدودیت وجود از اینماینده عنوان به گروه تجاری و

 هایجریان حساسیت بین داریتفاوت معنی همچنین نداشته، نقد وجه نگهداری سطوح داری برمعنی

 .ندارد وجود مالی بدون محدودیت هایشرکت و مالی محدودیت با هاینقد شرکت وجه نقدی

بر  مالی تأمین محدودیت و آزاد نقدی هایتأثیر جریان بررسی به، (1388) حصارزاده و تهرانی

طی  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 120در گذاریسرمایه کم و گذاریسرمایه بیش

نقدی  هایجریان بین رابطه دهدکهمی نشان آنها پژوهش نتایج. پرداختند 1385تا  1379 زمانی دوره

 و مالی تأمین در محدودیت بین. است دارآماری معنی لحاظ به و مستقیم گذاریسرمایه بیش و آزاد

                                                           
1- Cleary, S. & Michael, R 
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 وجود داریمعنی رابطه تهران بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته هایشرکت در گذاریکم سرمایه

 ندارد.

-و خارجی و رابطه آن با سرمایههای مالی داخلی ( به بررسی محدودیت1388) صادقی کریمی و

گذاری نتایج پژوهش آنها حاکی از افزایش حساسیت سرمایه. ای پرداختندهای سرمایهگذاری دارایی

-های مالی خارجی و نیز افزایش حساسیت سرمایههای نقدی در قبال افزایش محدودیتبه جریان

 .اخلی بودهای مالی دهای نقدی در قبال کاهش محدودیتگذاری به جریان

گذاری به های مالی و حساسیت سرمایه( به بررسی محدودیت1389) همکاران و پورکاشانی

های با محدودیت مالی، نسبت به نتایج حاصله نشان داد که شرکت. های نقدی پرداختندجریان

    گذاری باالتری برخوردارند و درهای بدون محدودیت مالی، از حساسیت جریان نقد سرمایهشرکت

 کنند.های نقدی داخلی تأکید باالیی میگذاری، بر جریانگیری سرمایهتصمیم

 
 روش تحقیق

کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی  - تحقیق حاضر براساس هدف، از نوع توصیفی

از نوع پس رویدادی است؛ بدین معنی که انجام پژوهش براساس اطالعات گذشته  روش شناسیاست. 

های برای گردآوری داده این تحقیقروش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است.  .شودمی انجام

افزارهای اطالعات مالی های بورس و بانک مرکزی و نرمهای بورس و سایتمورد نظر از ماهنامه

ان همچنین برای گردآوری اطالعات مربوط به ترازنامه و صورت سود و زی .شودها استفاده میشرکت

-وحل)های مالی فراهم آمده در آرشیوهای الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار تهران از صورت

 های فشرده موسوم به آرشیو( استفاده شده است. 

برای آماده سازی اطالعات از نرم افزار اکسل استفاده شده است، به این ترتیب که پس از استخراج 

های ایجاد رسی از منابع ذکر شده، این اطالعات در کاربرگاطالعات مربوط به متغیرهای مورد بر

افزار وارد گردیده و سپس محاسبات الزم برای دستیابی به متغیرهای مورد شده در محیط این نرم

بررسی انجام شده است. پس از آماده سازی متغیرها با استفاده از نرم افزار اکسل و انجام محاسبات 

های اقتصاد سنجی با رهای مورد نیاز جهت انجام تحقیق، برای تخمین الگوالزم جهت دستیابی به متغی

 ستفاده شده است.ا Eviews رهای گردآوری شده از نرم افزااستفاده از داده
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 قلمرو، جامعه و نمونه آماری

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. منظور از قلمرو مکانی تحقیق حاضر، شرکت

های مورد بررسی ی زمانی است که محقق در تحقیق خود از اطالعات شرکتزمانی، دورهقلمروی 

 است.  1392-1388ی رو زمانی تحقیق حاضر دوره شش سالهمکند. قلطی این دوره استفاده می

بینی یک پدیده در یک جامعه آماری است. برای کسب هدف از انجام تحقیق، شناخت و پیش

ها بر روی این نمونه شود و تجزیه و تحلیلهای از آن جامعه انتخاب میمونهن پدیده، نآشناخت از 

شود. جامعه آماری مورد انجام شده و سپس، نتایج به دست آمده به کل جامعه آماری تعمیم داده می

پس از اعمال این شرایط،  اندشده هایی هستند که در بورس اوراق بهادار پذیرفتهنظر تحقیق شرکت

 .بهادار تهران شده است شرکت عضو بورس اوراق 110شامل  این تحقیقآماری  ینمونه

 
 های تحقیقفرضیه

های گونه که بیان شد تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریانهمان

 اند:های تحقیق به شرح زیر تدوین شدهفرضیه روگذاری است. از ایننقدی سرمایه

 گذاری تاثیر معناداری دارد.های نقدی سرمایهمیزان مالکیت نهادی بر حساسیت جریان فرضیه اول:

 گذاری تاثیر معناداری دارد.های نقدی سرمایهمیزان تمرکز مالکیت بر حساسیت جریان فرضیه دوم:

 گذاری تاثیر معناداری دارد.های نقدی سرمایهاستقالل هیات مدیره بر حساسیت جریان :فرضیه سوم

 
 گیری متغیرهای تحقیقتعریف و اندازه

 متغیر وابسته 

گذاری به تغیرات جریان نقدی است که از طریق بررسی متغیر وابسته تحقیق حاضر حساسیت سرمایه
)این متغیر از طریق محاسبه تفاوت  آالت و تجهیزاتگذاری در اموال، ماشینارتباط بین میزان سرمایه

با جریانات نقدی  شود(تجهیزات دوره جاری با دوره قبل محاسبه میآالت و مانده اموال، ماشین

 شود.بررسی می

Investment i,t=
𝑃𝑃𝐸 𝑖𝑡−𝑃𝑃𝐸 𝑖𝑡−1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑡
 

Investment: های ثابتگذاری شرکت در داراییمیزان سرمایه 
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PPEارزش دفتری اموال، ماشین آالت و تجهیزات : 

 Assets: هاکل دارایی 
 

 متغیرهای مستقل

باشند که در این تحقیق مطابق با های حاکمیت شرکتی میمتغیرهای مستقل تحقیق حاضر مکانیسم
( شامل سه عامل میزان مالکیت نهادی، میزان تمرکز مالکیت و 1390) تحقیق بادآور نهندی و همکاران

مون فرضیات با نماد اند. این عوامل در مدل کلی آزاستقالل هیات مدیره موردنظر قرار گرفته
FirmGov اند.نشان داده شده 

 

 مالکیت نهادی

 نهادی باشد. شود که بخشی از سهام یک شرکت در مالکیت سهامدارانبه حالتی اطالق می

OC=
 تعداد سهام متعلق به سهامداران نهادی

 جمع تعداد سهام شرکت
 

 

 تمرکز مالکیت 

مالکیت سهامدار واحدی باشد؛ تمرکز مالکیت ای از سهام یک شرکت در به حالتی که بخش عمده
نسبت تعداد سهام شود که ممکن است باعث تمرکز راهبری  نیز بشود. این متغیر از طریق گفته می

محاسبه رکز مالکیت ـره به عنوان میزان تمـهامدار شرکت به کل سهام منتشـمتعلق به بزرگترین س
 . شودمی

تعداد سهام متعلق بزرگترین سهامدار

جمع تعداد سهام شرکت
= OI 

 

 استقالل هیات مدیره

جهت محاسبه و کمی نمودن استقالل هیات مدیره، ماهیت و نقش هر یک از اعضای هیات مدیره، 

اعضای  دگیرد. بر این اساس، نسبت تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره به تعداموردنظر قرار می

شود و هرچه این نسبت باالتر باشد، استقالل موظف، معیاری برای استقالل این هیات محسوب می

 شود. هیات مدیره بیشتر تلقی می

BRDIND=
تعداد اعضای غیر موظف

تعداد اعضای هیأت مدیره
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 مدل آزمون فرضیات

-های راهبری بر ارتباط بین سرمایه( تاثیر هر یک از این مکانسیم2012) مطابق با فرانسیس و همکاران

شود. بنابراین، مدل کلی آزمون قالب یک مدل رگرسیونی بررسی میگذاری با جریان نقدی در 

 فرضیات بصورت ذیل است. 
Investment i,t= β0 + β1CFit + β2FirmGovit + β3CFit*FirmGovit + β4Q it  +  
                             β5Sizeit+ β6CFVol it + β7Levit + β8Salesit + β9Cashit +€i 

 

:FirmGov های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل مکانیسم 

Q: شود. نسبت کیوتوبین بعنوان متغیر کنترل که بصورت ذیل محاسبه می 

 هاکل دارایی /ارزش دفتری سهام( + حقوق صاحبان سهام - ها)کل دارایی = نسبت کیوتوبین

Size: ها()لگاریتم طبیعی دارایی اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترل 

CFVol: انحراف معیار سه ساله خالص جریان نقدی( تغییرپذیری جریان نقدی بعنوان متغیر کنترل( 

Lev: ها(ها به کل دارایی)کل بدهی اهرم مالی شرکت بعنوان متغیر کنترل 

Sales: های دوره قبل بعنوان متغیر کنترلنسبت درآمد فروش به کل دارایی 

Cash: های دوره قبل بعنوان متغیر کنترلنسبت مانده وجوه نقد به کل دارایی 
 

 آمار توصیفی

ی آن از ی مورد پژوهش و آشنایی بیشتر با متغیرهای توصیف کنندهبه منظور شناخت بهتر جامعه

ها، نخستین گام تشخیص های معتبر اقتصادسنجی استفاده شده است. بررسی این شاخصشاخص

 روند.ر رفتار متغیر وابسته و تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میالگوی حاکم ب

در  1388-1392ی زمانی نتایج آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق طی دوره

محاسبات آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق، شامل میانگین، میانه، انحراف  .آمده است 1جدول 

دهد که مم است. بررسی نتایج کمی آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، نشان مییمعیار، ماکزیمم و مین

است. میانگین متغیر مالکیت  -25/10و  021/0 گذاریمیانگین و انحراف معیار متغیر وابسته سرمایه
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ای تحقیق، است. نزدیکی میانگین و میانه متغیره 641/0و  620/0نهادی و تمرکز مالکیت به ترتیب 

 دهد که این متغیرها از توزیع مناسبی برخوردار هستند.  نشان می
 

 جدول آمار توصیفی متغیرها (1جدول )

 کمترین بیشترین انحراف معیار میانه میانگین 

 -15/2 82/0 -25/10 018/0 021/0 گذاریسرمایه

 -25/0 23/1 95/1 114/0 112/0 جریانات نقدی

 0 921/0 450/0 521/0 620/0 مالکیت نهادی

 0 938/0 -125/1 650/0 641/0 تمرکز مالکیت

 0 1 -24/0 413/0 410/0 استقالل هیات مدیره

 

  متغیرهای تحقیق همبستگیبررسی 

کنیم بیشترین دهد همانطور که مالحظه میضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان می 2جدول 

است و بقیه  %34 گذاری برابرتداوم جریانات نقدی و سرمایهبین ، ضریب همبستگی بین متغیرها

 د.شوها کمتر از این مقدار هستند. و لذا همبستگی شدید بین متغیرهای مستقل مشاهده نمیهمبستگی
 

 ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق 2جدول 

 گذاریسرمایه متغیرها
جریانات 

 نقدی
مالکیت 

 نهادی
تمرکز 
 مالکیت

استقالل 
 هیات مدیره

     1 سرمایه گذاری
    1 -341/0 جریانات نقدی
   1 021/0 007/0 مالکیت نهادی
  1 088/0 016/0 029/0 تمرکز مالکیت

 1 -18/0 -071/0 016/0 -004/0 استقالل هیات مدیره

 

  بررسی پایایی متغیرهای تحقیق

تحقیق با استفاده از آزمون لوین، لین و پیش از برآورد پارامترهای مدل، چگونگی پایایی متغیرهای 

 آمده است.3بررسی شده است. نتایج کمی آزمون پایایی متغیرهای تحقیق در جدول  1چو

                                                           
1- Levin-lin-chu 
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 نتایج آزمون پایایی متغیرها 3جدول 

 داریسطح معنی ی آزمون لوین، لین و چوآماره متغیرها

 00/0 -22/2 سرمایه گذاری

 00/0 -14/30 جریانات نقدی

 00/0 -14/412 مالکیت نهادی

 00/0 -12/48 تمرکز مالکیت

 00/0 -74/23 استقالل هیات مدیره

 00/0 -41/20 اهرم مالی

 00/0 -54/17 فروش به دارایی ها

 00/0 -87/18 وجه نقد به دارایی ها

 00/0 -08/30 اندازه شرکت

 

و  واریانس متغیرها در طول زمانپایایی متغیرهای پژوهش، به این معنی است که میانگین و 

های مختلف ثابت بوده است. در نتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل، کوواریانس متغیرها بین سال

 95شود، در سطح اطمینان . همانطور که مالحضه میشودباعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی

پارامترهای آن را بدون نگرانی از کاذب بودن آنها توان درصد متغیرهای تحقیق پایا بوده، در نتیجه می

 برآورد کرد.

 

 های تحقیقبرآورد مدل زبررسی نتایج کمی حاصل ا

های ترکیبی از آنجا که روش مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده

-. ابتدا از آزمون چاو استفاده میگیردهای خاصی در این روش مورد استفاده قرار میاست، لذا آزمون

 شود. 

لیمر یا  Fی یا مدل اثرات ثابت است. اگر آماره 1ی استفاده از مدل تلفیقیکنندهاین آزمون تعیین

شود و مدل ی صفر )مدل تلفیقی( رد میدار باشد؛ فرضیهدرصد، معنی 5آزمون چاو در سطح خطای 

 آمده است: 4در جدول شود.  نتایج آزمون اثرات ثابت پذیرفته می

                                                           
1- Pooled 



 
 
 

 1394اردهم، مرداد ماه چهشماره                                         های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

 

142 

 

 لیمر  Fنتایج آزمون 4 جدول

 (OC) نهادی مالکیت باواردکردن اول مدل

Investment i,t= β0 + β1CFit + β2OC it + β3CFit*OC it + β4Q it 

                               + β5Sizeit+ β6CFVol it + β7Levit + β8Salesit + β9Cashit 

 احتمال Fیآماره 

 18/0 45/1 آزمون چاو

 (OI) مالکیت تمرکز واردکردن با دوم مدل

Investment i,t= β0 + β1CFit + β2OI it + β3CFit*OI it + β4Q it 

                                 + β5Sizeit+ β6CFVol it + β7Levit + β8Salesit + β9Cashit 

 احتمال Fیآماره 

 14/0 12/1 آزمون چاو

 (BRDIND) استقالل هیات مدیره واردکردن سوم با مدل

Investment i,t= β0 + β1CFit + β2 BRDIND it + β3CFit* BRDIND it + β4Q it 

                 β5Sizeit+ β6CFVol it + β7Levit + β8Salesit + β9Cashit i 

 احتمال Fیآماره 

 29/0 28/1 آزمون چاو

 

دار نیست، درصد معنی 95در سطح اطمینان  Fی شود آمارهمشاهده می 4 همانطور که در جدول

کند. در ادامه با را تایید می ((POOLEDهای تلفیقی بنابراین، در هر سه مدل آزمون چاو مدل داده

آمده است، به بررسی   5های تحقیق که در جدول های تلفیقی و نتایج برآورد مدلاستفاده از مدل داده

 پردازیم.یها مفرضیه

 های تحقیقنتایج تخمین مدل 5جدول 

 (OC) مدل اول با وارد کردن مالکیت نهادی

Investment i,t= β0 + β1CFit + β2OC it + β3CFit*OC it + β4Q it 

                              + β5Sizeit+ β6CFVol it + β7Levit + β8Salesit + β9Cashit 

 معناداری ضریب نماد متغیر نام متغیر

 CF 25/0- 000/0 جریانات نقدی
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 OC 215/0- 000/0 مالکیت نهادی

 CF*OC 21/2- 000/0 جریانات نقدی* مالکیت نهادی

 F 20/42آماره  2R 356/0ضریب تعیین 

 F 000/0سطح معناداری آماره   85/1 آماره دوربین ـ واتسون

 (OI)مدل دوم با وارد کردن تمرکز مالکیت

Investment i,t= β0 + β1CFit + β2OI it + β3CFit*OI it + β4Q it 

itCash9+ β itSales8+ β itLev7+ β itCFVol 6+ βitSize5+ β                                  

 معناداری ضریب نماد متغیر نام متغیر

 CF 19/2- 000/0 جریانات نقدی

 OI 65/0- 000/0 تمرکز مالکیت

 CF*OI 48/1- 000/0 نقدی*تمرکزمالکیتجریانات 

 F 12/45آماره  2R 391/0ضریب تعیین 

 F 000/0سطح معناداری آماره   85/1 آماره دوربین ـ واتسون

 (BRDIND) مدل سوم  با وارد کردن استقالل  هیات مدیره

Investment i,t= β0 + β1CFit + β2 BRDIND it + β3CFit* BRDIND it + β4Q it 

                 β5Sizeit+ β6CFVol it + β7Levit + β8Salesit + β9Cashit i 

 معناداری ضریب نماد متغیر نام متغیر

 CF 325/0- 000/0 جریانات نقدی

 BRDIND 012/0- 000/0 استقالل هییت مدیره

 CF*BRDIND 850/0- 000/0 جریانات نقدی* استقالل هییت مدیره

 F 52/42آماره  2R 321/0ضریب تعیین 

 F 000/0سطح معناداری آماره   99/1 آماره دوربین ـ واتسون

 

 ی اولنتایج آزمون فرضیه

گذاری معنادار بوده و های نقدی سرمایهبا توجه به نتایج تخمین مدل اول تحقیق متغیر حساسیت جریان

های حاکمیت از مکانیسمبرای بررسی تاثیر مالکیت نهادی به عنوان یکی  است. -25/0دارای ضریب 

گذاری ضرب شده است. های نقدی سرمایهشرکتی، متغیر مالکیت نهادی در متغیر حساسیت جریان
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 گذاری بعد از تاثیر متغیر مالکیت نهادیهای نقدی سرمایهضریب این متغیر یعنی حساسیت جریان

(CF*OC برابر ،)ه عبارت دیگر مالکیت درصد معنادار است. ب 95است و در سطح اطمینان  -21/2

تر شود. به این گذاری منفیهای نقدی سرمایهنهادی باعث شده است که ضریب حساسیت جریان

های نقدی تر حساسیت جریانهای با حاکمیت شرکتی قویه گرفت در شرکتجتوان نتیترتیب می

زمون این فرضیه با آاز  شود. نتایج حاصلگذاری کمتر است، بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید میسرمایه

 خوانی دارد.( هم2012) نتایج تحقیق بیل فرانسیس
 

 ی دومنتایج آزمون فرضیه

گذاری معنادار بوده و ضریب آن های نقدی سرمایهدر مدل دوم تحقیق نیز متغیر حساسیت جریان

گذاری سرمایههای نقدی در فرضیه دوم تاثیر متغیر تمرکز مالکیت بر حساسیت جریان است. -19/2

گذاری قبل و بعد از ورود های نقدی سرمایهبر اساس نتایج تحقیق حساسیت جریان. شودبررسی می

درصد معنادار است. ضریب این متغیر بعد از ورود متغیر  95متغیر تمرکز مالکیت در سطح اطمینان 

دهد که تمرکز یاست این نتایج نشان م -48/1آمده است، برابر  5ر جدول تمرکز مالکیت که د

گذاری تاثیر معناداری داشته، فرضیه دوم تحقیق نیز تایید های نقدی سرمایهمالکیت بر حساسیت جریان

 خوانی دارد.( هم2012) زمون این فرضیه با نتایج تحقیق بیل فرانسیسآشود. نتایج حاصل از می
 

 ی سومنتایج آزمون فرضیه 

شود. گذاری بررسی میهای نقدی سرمایهمدیره بر حساسیت جریاناین فرضیه تاثیر استقالل هیات  در

گذاری های نقدی سرمایهبا توجه به نتایج تخمین مدل سوم تحقیق این بار نیز متغیر حساسیت جریان

های حاکمیت شرکتی بر معنادار است همینطور استقالل هیات مدیره به عنوان یکی از مکانیسم

گذاری تاثیر معناداری دارد. به عبارتی ضریب این متغیر یعنی ایههای نقدی سرمحساسیت جریان

، (CF*BRDIND)گذاری بعد از تاثیر متغیر استقالل هیات مدیره های نقدی سرمایهحساسیت جریان

گذاری رابطه های نقدی سرمایهاست. این یعنی استقالل هیات مدیره با حساسیت جریان -856/0برابر 

زمون این فرضیه با نتایج تحقیق آشود. نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق تایید می منفی دارد، بنابراین

 خوانی دارد.( هم2012) بیل فرانسیس
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 گیریبحث و نتیجه

در این تحقیق برای  سنجش حاکمیت شرکتی از متغیرهای مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و استقالل 

های تاثیر میزان مالکیت نهادی بر حساسیت جریانفرضیه اول تحقیق،  در .هیئت مدیره استفاده شد

-های نقدی سرمایهگذاری بررسی شد نتایج نشان داد که این متغیر با حساسیت جریاننقدی سرمایه

 ارای رابطه معکوس و معنادار است.درصد د 95گذاری در سطح اطمینان 

-م استقالل هیات مدیره بر حساسیت جریاندر فرضیه دوم میزان تمرکز مالکیت و در فرضیه سو

های حاکمیت به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که مکانیسم گذاری بررسی شد.های نقدی سرمایه

معکوس و معنادار دارد که با مبانی نظری  رابطه گذاریهای نقدی سرمایهشرکتی با حساسیت جریان

 سازگار است.
 

 پیشنهادهای تحقیق

 برای تحقیقات آیندهایی پیشنهاده

 های پذیرفته شده در بورسانجام تحقیق حاضر به تفکیک صنایع در شرکت -

 .گذاریهای نقدی سرمایهحساسیت جریانها با بررسی رابطه بین اندازه شرکت -

های دیگر حاکمیت شرکتی و مقایسه نتایج با انجام مجدد پژوهش حاضر با استفاده از شاخص -

 یکدیگر
 

 کاربردیای پیشنهاده

های حاکمیت ها، که نشان دهنده رابطه معکوس و معنادار همه مکانیسمبا توجه به نتایج آزمون فرضیه

 شودارائه می رگذاری است پیشنهادهای زی)در این تحقیق( بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه شرکتی

جریان  شود با گسترش مطالعات و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و حساسیتپیشنهاد می -

ها، سهامداران و .... گذاری، فعاالن بازار بورس، اعضای هیئت مدیره شرکتنقدی سرمایه

 بیشتر با این مباحث آشنا شده تا بتوانند به نحو مناسبی ایفای نقش کنند.

و تحلیل،  های مالی هنگام تجزیهکنندگان صورتگذاران و استفادهشود سرمایهپیشنهاد می -

ها به حاکمیت شرکتی توجه ها و بررسی قایبلت اتکای گزارشگری شرکتبینیانجام پیش
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ها حاکمیت گذاری سهام شرکتداشته باشند و سازمان بورس اوراق بهادار هنگام قیمت

 شرکتی آن شرکت را لحاظ نمایند.

 

 های تحقیقمحدودیت

زیرا همین ها جزء الینفک تحقیق هستند. گیرد، محدودیتدر تمام تحقیقاتی که صورت می

سازند. این تحقیق نیز از این ها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید را فراهم میمحدودیت

 قاعده مستثنی نبود. 

 شرح ذیل بوده است:ه های این تحقیق بمحدودیت

ر تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیگر میکارا نبودن بازار سرمایه ایران، به عنوان یک عامل مداخله -

باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود پذیر نمیقرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان

 در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.

های مالی و آوری اطالعات بخصوص مشکالت دسترسی به صورتمشکالت مربوط به جمع -

 بر بودن پرهزینه و زمان های نمونه وهای  پیوست شرکتیادداشت

 آوری اطالعات و در نهایت عدم پشتیبانی مراکز پژوهشی و علمی از تحقیقات انجام شده.جمع  -

های های مورد مطالعه، انتخاب شرکتبه علت اعمال برخی معیارهای گزینشی در انتخاب شرکت -

 نمونه با محدودیت مواجه شد.

ی وجود تورم که ممکن است بر نتایج تحقیق موثر های مالی به واسطهعدم تعدیل اقالم صورت -

 باشد.
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