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چکیده
پژوهش حاضر ،تقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد را به همراه سایر عواملل اثرگلاار بلر
این رابطه بررسی میکند؛ به بیان دیگر ،ایلن پلژوهش افلوونبلر بررسلی رابطلهی متقابلل
(دوطرفه) بین جریان نقدی آزاد و عملکرد ،عوامل اثرگاار بر ایلن رابطله را نیلو شناسلایی
می کند .به این منظور ،از روش نیمهتجربلی دربلازه ی زملانی 0831تلا 0831بلرای 0101
سال-شرکت بورس اوراق بهادار تهران بهصلور داده هلای ترکیبلی اسلتااده شلده اسلت.
همچنین ،به دلیل وجلود اریل هموملانی در متغیرهلای درونزای پلژوهش بلرای آزملون
فرضیهها ،سیستم معادال همومان سهمرحلهای ( )3SLSبهکار گرفته شلده اسلت .نتلای
حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش ،حاکی از منای و معنادار بودن اثر متغیلر عملکلرد بلر
متغیر جریان نقدی آزاد و متقابالً منای و معنادار بودن اثلر متغیلر جریلان نقلدی آزاد بلر
متغیر عملکرد است؛ بنابراین ،این دو متغیر یکدیگر را تضعیف میکنند .افوونبر این ،نتلای
نشاندهنده ی اثر معنادار و متااو ساختار های مالکیت (شلامل تمرکلو مالکیلت و سلط
مالکیت) بر رابطه ی یادشده است .به عبار دیگر ،برخالف متغیرهای تمرکلو مالکیلت کله
یک قدر تکقطبی را در شرکت به وجود می آورند ،سط مالکیت بهمنوله ی یلک قلدر
چند قطبی می تواند اثری ارزش آفرین بر رابطه ی متقابل بین جریان نقلدی آزاد و عملکلرد
داشته باشد.

واژههای کلیدی :جریان نقدی آزاد ،عملکرد ،مالکیت نهادی ،روابط متقابل.
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** کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز ahmad1sh@yahoo.com
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 .1مقدمه
افوایش قیمت و ارزش شرکت و پرداخت سود نقدی ،موج افوایش ثرو شرکت میشود.
این موضوع ،نه تنها برای سهامداران حائو اهمیت است ،از نظلر ملدیران نیلو بله لالاي ارزیلابی
عملکرد خودشان و همچنین میوان پاداشی که به آنها پرداخت میشود اهمیت دارد .دوللتهلا
نیو برای رسیدن به سه هدفِ تخصیص بهینهی منابع و توزیع عادالنهی درآمد و تثبیت شلرایط
اقتصادی ،با مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و بانکها و مؤسسا مالی-اعتباری نیو بهمنظلور
اطمینان از تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه ی تسهیال اعطلایی از نظلر
نرخ و میوان ،افوایش ارزش شرکتها را بررسی میکنند (ملکیان و اصغری.)11 :0831 ،
وقتی یک شرکت قادر است جریان های نقدی ایجاد کند که بیشتر از مخارج سرمایه گااری
بهمنظور بقاء در تجار  ،دارای جریان نقدی آزاد است؛ ملیتوانلد جریلانهلای نقلدی آزاد را بلا
پرداخت سود بین مالکین مصرف کند یا به منظور رشد بیشلتر و حتلی جریلانهلای نقلدی آزاد
بیشتر در شرکت نگهداری کند؛ بنلابراین ،شلرکتی بلا جریلان نقلدی آزاد ممکلن اسلت نلامود
مناسبی برای سرمایه گااری باشد؛ زیرا ،این جریان نقدی آزاد به افوایش قیمت های سهام منجلر
میشود (آشورزاده .)23 :0811 ،یکی از مهمترینترین عوامل مؤثر بر افوایش ارزش شلرکتهلا،
بهکارگیری وجوه نقد برای توسعهی فعالیتهای آنان و بهرهگیری از فرصتهلای بلهوجلودآملده
است .افوونبر این ،وجه نقد مازاد ،هوینههای نمایندگی را افوایش میدهد و درنتیجه بر عملکرد
شرکت تأثیر می گاارد .از طرف دیگر ،عملکرد مناس  ،شرکت را در موقعیت مناس تلری بلرای
تأمین وجه نقد قرار می دهد .موضوع دیگر این است که شرکتی که فرصتهلای بیشلتری بلرای
رشد دارد ،ممکن است برای استااده از این فرصتها از وجه نقد خود بیشتر اسلتااده کنلد .بلا
توجه به این مطال  ،می توان نتیجه گرفت که جریان نقدی آزاد ،بر عملکرد اثلر گااشلته ،از آن
نیو اثر میپایرد و رابطهای متقابل بین آنها وجود دارد.
از دیدگاه تئوری ،سط مطلوبی از وجه نقد برای شرکتها وجود دارد که در آن مدیریت با
رویکردی فعاالنه ،براساس تالیل هوینه-مناعت برای نگهداری وجه نقد تصمیمگیلری ملیکنلد
(جانی 0و همکلاران .)1112 ،براسلاس نظریلهی موازنله ،ملدیریت بلرای حداکثرسلازی ثلرو
سهامداران ،باید ماندهی وجه نقد شرکت را بهنالوی تنظلیم کنلد کله منلافع نهلایی ناشلی از
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نگهداری وجه نقد ،با هوینههای نهایی آن برابر شود (اوپلر 1و همکاران .)0333 ،در اینجا فلر
اساسی این است که ارزش واحد تجاری ،ناشی از توانایی آن در ایجاد جریانهای نقدی حاصلل
از عملیا مستمر و سایر جریانهای نقدی ناشی از سرمایهگااری میباشلد (ایلودینیلا:0832 ،
 .)11در پیوند با این موضوع جنسن )0331( 8بیان میکند که وقتی مدیران جریانهلای نقلدی
آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند ،رفتارهای فرصتطلبانلهای از جملله ،سلرمایهگلااری در
پروژههای با خالص جریانهای نقدی کمتر ،تالش کمتر برای درآمد ،تامیل هوینههای اضلافی،
ازبین بردن منافع و کارهایی از این قبیل را انجام میدهند .همچنین ،براش 2و همکاران (:1111
 ،)211بیان میکنند که وقتی یک شرکت جریانهای نقلد آزاد 1بلیشازحلدی را ایجلاد کنلد و
فرصتهای سرمایهگااری سودآور دردسترس وجود نداشته باشد ،ملدیر تمایلل دارد از جریلان-
های نقد آزاد سوءاستااده کند؛ بنابراین ،تخصیص ناکارآمد منابع و سرمایهگااری در پروژههلایی
که ارزش فعلی خالص منای دارند ،اتااق میافتد و نتیجهی آن افلوایش هوینلههلای نماینلدگی
است .از این رو ،هنگامی که مدیران واحد تجاری با جریانهای نقد آزاد مواجه ملیشلوند ،مهلم
است که بتوانند وجوه ماکور را در پروژههای مناس و پربازده سرمایهگلااری کننلد تلا از ایلن
طریق برای مالکان خود ایجاد ارزش نمایند .این ،زمانی اتااق میافتد که در واحلدهای تجلاری،
فرصتهای رشد مناسبی وجود داشته باشد و مدیران با شناسایی آنها ،جریانهلای نقلد آزاد را
بهطور مؤثری سرمایه گااری کنند و بدین ترتی

سب افوایش رشد واحد تجاری شوند (تلوی و

گال .)102: 0333 1،به عبار دیگر ،برای کاهش هوینلههلای نماینلدگی و در نتیجله افلوایش
ارزش شرکت ،باید جریان نقدی آزاد در دست مدیران کلاهش یابلد .بهتلرین گوینله بلرای ایلن
کاهش ،انتقال این وجوه به سمت پروژه هلای مطللو  ،از طریلق حاکمیلت شلرکتی مناسل و
نظار بر مدیریت و درنتیجه ،ایجاد ارزش بیشتلر و عملکلرد مطللو تلر بلرای شلرکت اسلت
(نمازی و شکرالهی.)0831 ،
با وجود باث باال درخصوص رابطه ی جریان نقدی آزاد و عملکرد شلرکت ،سلؤال اساسلی
این است که آیا جریان نقدی آزاد و عملکلرد شلرکت روابلط متقابلل دارنلد .در صلور وجلود
رابطهی متقابل ،چه چیوهایی این رابطه را تضعیف یا تقویت میکند؟ هدف پژوهش حاضلر ایلن
است که با توجه به بررسی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت و همچنین ملد نظلر
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قراردادن سایر متغیرهای اثرگاار ،به مطالعلهی اهمیلت جریلان نقلدی آزاد در تعیلین عملکلرد
شرکت بپردازد .درنتیجه ،این پژوهش به ارائهی رهیافتی کاربردی در تعیین جریلان نقلدی آزاد
مناس برای حداکثرسازی ارزش شرکت میانجامد و اهمیت جریان وجه نقلدی آزاد و عملکلرد
شرکت را به گونهای دقیقتر بررسی و مطالعه میکند.
در اداملله مبللانی نظللری مربللوو بلله موضللوع پللژوهش حاضللر بررسللی مللیشللود؛ سللپ
پژوهشهای انجامشده در این زمینه ارائه میشود و فرضیههای مطالعه بیان ملیگلردد .پل

از

آن ،دربارهی روششناسی و طرح پژوهش باث میشود .در نهایت نیو به تجویهوتالیل یافتههلا
و باث و نتیجهگیری پرداخته میشود.
 .2مبانی نظری
این مطالعه مبتنیبر «نظریهی موازنه» 1است (اوپلر و همکاران0333 ،؛ هونل

و جاسلون،

1111؛ آدار و آداسکا 1101 ،و رازاک و روسلی .)1101 ،براساس نظریهی موازنه ،میوان بهینهی
وجه نقد که الزم است در شرکت نگهداری شود ،از طریق برقلراری یلک موازنله (تعلادل) میلان
منافع حاصل از نگهداری وجوه نقد و هوینههای نگهداری وجه نقد تعیین میشلود .در حقیقلت،
شرکت ها سط بهینه ی وجه نقد خود را با تعیین میوان اهمّیت هوینه های نهایی و منافع نهایی
ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می کنند .ذکر این نکته ضروری است که راه حلل بهینله بلرای
کاهش مشکال نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد ،کاهش جریان نقدی شلرکت اسلت؛ امّلا
این کاهش باید از طریق انتقال جریان نقدی آزاد موجود به سلمت بهتلرین پلروژه هلا از لالاي
سودآوری انجام شود (نمازی و شکرالهی.)0831 ،
جنسن ( ،)1 :0331جریانهای نقدی آزاد را «وجه نقد مازاد بر نیاز سرمایهگااری هملهی
پروژههایی که خالص ارزش فعلی مثبت» تعریف میکنلد .اسلتوار  )0330( 3نیلو جریلانهلای
نقدی آزاد را چنین تعریف میکند« :منظلور از جریلانهلای نقلدی آزاد واحلد تجلاری ،خلالص
جریانهای نقدی بهدست آمده از عملیا واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایهگااری
شده برای رشد شرکت است» (به نقل از ایودینیا.)18 :0832 ،
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وجوه نقلد حاصلل از فعالیلتهلای عملیلاتی ،نلهتنهلا بایلد در دارایلیهلای ثابلت جدیلد
سرمایهگااری شود تا شرکت بتواند سط جاری فعالیتهای عملیاتی خود را حاظ کنلد؛ بلکله،
بخشی از این وجوه نیو باید به منظور رضایت سهامداران ،تات عنوان سلود سلهام یلا بازخریلد
بین آن ها توزیع شود؛ بنابراین ،وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیلاتی بلهتنهلایی نملیتوانلد
بهمنولهی توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقلدی تلقلی شلود .از ایلن رو ،الزم اسلت
به منظور ارزیابی توانایی واحلد تجلاری ،در کنلار وجلوه نقلد حاصلل از فعالیلتهلای عملیلاتی،
جریانهای نقد آزاد آن نیو مااسبه و ارزیابی شود (کیمل 3و همکاران)1112 ،؛ چراکله مقیلاس
جریان های نقدی آزاد ،از جمله مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش است که نارسایی های سلایر
مقیاس های حسابداری را ندارد و تالش می کند بین منافع طبقه ی سهامدار و مدیران همسلویی
ایجاد کند (ایودی نیا .)11 :0832 ،ملارتین 01و پتلی ،)1111( 00نیلو معتقدنلد کله معیارهلای
حسابداری از جمله ،سود هر سهم و بازده داراییها ،بهتنهایی نمیتواننلد بیلانگر عملکلرد واحلد
تجاری باشند؛ بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریان نقدی آزاد واحلد تجلاری
بهکار برده شوند .آنان استدالل میکنند که سود ممکلن اسلت ازسلوی ملدیران واحلد تجلاری
مدیریت شود؛ امّا دستکاری جریان نقدی آزاد بسیار دشوار است.
 .3پیشینهی پژوهش
چن 01و همکاران ( )1100هوینه ی نماینلدگی ناشلی از جریلان نقلدی آزاد و اثلر حقلوق
سهامداران را بر هوینهی سرمایه بررسی کردند .آنها اثر حقلوق سلهامداران در کلاهش هوینله
سرمایه و اثرگااری هوینه ی نمایندگی حاصل از جریلان نقلدی آزاد را در ایلن رابطله آزمودنلد.
نتای پژوهش آنان حاکی از ایلن بلود کله شلرکتهلای بلا حقلوق سلهامداران قلوی ،هوینلهی
سرمایهی کم تری دارند .همچنین ،این اثرگااری برای شرکتهای مواجه با هوینلهی نماینلدگی
جریان نقدی آزاد بهصور درخورتوجهای بیشتر است.
حبی  )1101( 08نیو بله بررسلی فرصلتهلای رشلد و تلداوم سلود و جریلان نقلدی آزاد
پرداخت .وی در پژوهش خود به بررسی تجربی اثر فرصتهای رشد و کیایت سلود بلر ارزیلابی
بازار از جریان نقدی آزاد پرداخته است .پژوهش وی با کنترل متغیرهلای ارزش دفتلری و سلود
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سهام و درآمدهای ارزی ،به این نتیجه رسید کله شلرکتهلای بلا جریلان نقلدی آزاد مثبلت و
فرصتهای رشد زیاد ،بهتر ارزیابی میشوند .افوونبر این ،وقتلی کله سلود ناپایلدار باشلد ،بلین
جریان نقدی آزاد و بازده سهام رابطهی مثبت وجود دارد.
همچنین ژو 02و همکاران ( ،)1101به بررسی رابطهی بلین جریلان نقلدی آزاد و عملکلرد
مالی شرکت های امالک و مستغال پرداختند .آنان رابطهی جریان نقدی آزاد و عملکرد مالی را
بهمنظور بهینهسازی تصمیمگیری ملالی بلرای ملدیریت و سلرمایهگلااری تالیلل کردنلد .ژو و
همکاران با استااده از تجویهوتالیل رگرسیون و دادهها طی بازهی زمانی1111تا ،1101به ایلن
نتیجه رسیدند که شاخص های کلیدی عملکرد در شرکتهای بررسیشده با جریان نقلدی آزاد،
رابطهی خطی و منای دارند .در همین راستا ،آنان نتیجه گرفتند که جریان نقدی آزاد بهمنظلور
افوایش عملکرد باید کاهش یابد.
اخیراً پارک و جان

( )1108به بررسی رابطه ی بین ساختار سرمایه ،جریان وجه نقد آزاد،

تنوع پایری و عملکرد شرکت پرداختنلد .آنلان بله دنبلال بررسلی وجلود رابطله ی خطلی بلین
متغیرهای پژوهش بودند و دریافتند که اهرم بدهی ،روشی کارا برای کلاهش جریلان وجله نقلد
آزاد و تقویت عملکرد شرکتهای بررسیشده است .هم چنین ،هلارفورد و همکلاران ( )1102در
بررسی نگهداشت وجه نقد و ریسک آن به این نتیجه رسیدند که پرداخت وجلهنقلد بلهمنوللهی
سود سهام به سهامداران ،شرکت را در وضعیت مطلو تری برای سرمایهگااریهای جدیلد قلرار
میدهد.
در ایران قربانی و عیدلی ( ،)0830به بررسی رابطهی نگهداشت وجوه نقد و ارزش شلرکت
و بیتقارنی اطالعاتی پرداختند .در پژوهش آنان  011شرکت بهمنولهی نمونه انتخا شدهانلد و
در بازهی زمانی 0831تا 0831بررسی گردیدهانلد .همچنلین از دادههلای ترکیبلی و رگرسلیون
حداقل مربعا ادغامی بهمنظور آزمون فرضیهها و تخمین ضلرای اسلتااده شلده اسلت .نتلای
پژوهش آنها حاکی از آن است که در وضعیت بیتقارنی اطالعاتی ،بین نگهداشت وجلوه نقلد و
ارزش شرکت رابطهی منای معناداری وجود دارد.
ایودینیا و کربالییکریم ( )0830نیو به شناسایی تأثیر متغیرهای منتخ

مالی بلر بلازده

سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .متغیرهای مستقل در پژوهش آنان جریلان نقلدی
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آزاد ،بازده نقدی سرمایهگااری ،ارزش افووده اقتصادی و سود هر سلهم بلود .همچنلین ،بلازده
سهام بهمنولهی متغیر وابستهی پژوهش در نظر گرفته شده است .نتای پلژوهش آنهلا نشلان
میدهد که شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد ،ارتباو معناداری با بازده سهام ندارنلد .افلوونبلر
این ،نتای نشان میدهد که اعتبار سود هر سهم بهمنولهی یک معیار سلنتی ارزیلابی عملکلرد،
هنوز به قو خود باقی است .در رابطه با ارزیابی عملکرد شرکت براساس سه شاخص فلوق ،در
سط کل صنایع در دورهی زمانی مربوو ،برتری این شاخصها نسبتبه معیار سنتی سلود هلر
سهم نیو مبهم است.

نمازی و شکرالهی ( )0831به بررسی تعامل بلین جریلان نقلدی آزاد و سیاسلت بلدهی و
ساختار مالکیت ،با استااده از سیستم معادال همومان حلداقل مربعلا دومرحللهای ()2SLS
پرداختند .آنان نظریهی جریان نقدی آزاد جنسن (( )0331مبنیبر استااده از اهرم ملالی بلرای
کاهش جریان نقدی آزاد) را بررسی کردند .نتای حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش حلاکی از
تأییدنشدن نظریه ی جریان نقدی آزاد جنسن بوده است؛ بلدان معنلا کله پلژوهش آنلان نشلان
میدهد ،افوایش جریان نقدی آزاد از طریق ایجاد بدهی برای شرکتها ارزشآفرین نخواهد بود.
مامودآبادی و همکاران ( )0831نیو در پژوهشی به بررسی تأثیر جریان وجله نقلد آزاد و
هوینه ی نمایندگی بر عملکرد شرکتها پرداختند .آنان برای اندازهگیری عملکلرد از  2شلاخص
بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت کیوتوبین و بازده سهام استااده کردند .نتلای
پژوهش آنان نشان داد که بین جریان وجه نقد آزاد و کلیهی معیارهلای انلدازهگیلری عملکلرد،
رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین هوینهی نمایندگی و عملکرد شلرکتهلا رابطلهی
معناداری مشاهده نشد.
اخیراً نمازی و شکرالهی (0838الف) در پژوهشی به آزمون نظریلهی جریلان نقلدی آزاد و
نظار بستانکاران با استااده از سیستم معادال همومان حداقل مربعا سهمرحللهای ()3SLS
پرداختند .نتای حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از مثبت و معنلاداربودن اثلر متغیلر
اهرم مالی بر متغیر جریان نقدی آزاد و متقابالً مثبت و معنادار بودن اثلر متغیلر جریلان نقلدی
آزاد بر متغیر اهرم مالی است .همچنین ،با استناد به نتای آزمون های آماری ،متغیرهای تمرکلو
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مالکیت نهادی و مالکیت دولتی دارای اثر منایِ بااهمیت و متغیر سلط مالکیلت نهلادی دارای
اثر مثبتِ بااهمیت بر جریان نقدی آزاد است.
 .4فرضیههای پژوهش
براساس مسئلهی پژوهش و مبانی نظری و پیشینهی پلژوهش ،بلین جریلان نقلدی آزاد و
عملکرد شرکت رابطه ای دوطرفه و متقابل وجود دارد؛ به صورتی که تغییر یکی بلر دیگلری اثلر
میگاارد .به عبار دیگر ،رابطهی متقابل بلین آنهلا برقلرار اسلت .افلوونبلر ایلن ،بلر مبنلای
پیشینه ی پژوهش متغیرهای دیگری نیو وجود دارند که بر جریان نقدی آزاد یا عملکرد شلرکت
یا هردو اثر میگاارند؛ درنتیجه ،این رابطه را تات تأثیر قرار میدهنلد .از ایلن رو ،فرضلیههلای
مطالعه به شرح زیر ارائه میشود:
الف .فرضیهی مربوط به متغیرهای درونزا( 11جریان نقدی آزاد و عملکرد):
 .0بین جریان نقدی آزاد و عملکرد ،رابطهی متقابل معناداری وجود دارد.
ب .فرضیههای مربوط به متغیرهای برونزا:

11

 .0سیاست بدهی بر رابطهی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد ،اثری معنادار دارد.
 .1اندازهی شرکت بر رابطهی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد ،اثر معنادار دارد.
 .8تمرکو مالکیت بر رابطهی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد ،اثر معنادار دارد.
 .2سط مالکیت بر رابطهی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد ،اثر معنادار دارد.
 .1مالکیت مدیریتی بر رابطهی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد ،اثر معنادار دارد.
 .1مالکیت دولتی بر رابطهی متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد ،اثر معنادار دارد.
 .1روششناسی و طرح پژوهش
 .1-1گردآوری دادهها
برای گردآوری دادههای موردنیاز ،عمدتاً از اطالعا صور های مالی حسابرسی شلده و از
گوارشهای هیأ مدیره به مجمع استااده گردیده است که از طریق بانکهای اطالعاتی سازمان
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بورس اوراق بهادار تهران و تدبیرپرداز منتشر می شود و اطالعا بخش نظری پژوهش از کت و
مجال فارسی و انگلیسی تأمین شده است.
 .1-2جامعهی آماری و نمونه و دورهی پژوهش
جامعهی آماری پژوهش حاضر ،همهی شرکتهلای پایرفتلهشلده در بلورس اوراق بهلادار
تهران است .در این پژوهش از نمونهگیری هدفمند استااده میشود؛ بنابراین ،شرکتهای ملالی
(بانک و بیمه و ،)...از آنجا که مشمول قوانین خاص می شوند و دارای شرایط متااو در ارتبلاو
با جریان نقدی هستند ،از نمونه حاف شده ،تمرکو تنها بر شرکتهای غیرمالی است .همچنین،
شرکتهایی در نمونهی پژوهش حاضر قرار گرفتهاند که طی بازهی زمانی 0831تا 0831فعالیت
مستمر داشتهاند و همه ی اطالعا مالی و غیرمالی موردنیاز شامل صور های ملالی بله هملراه
یادداشتهای توضیای آن و گوارشهای هیأ مدیره بله مجملع را ارائله کلرده باشلند .پل

از

اعمال موارد فوق ،تعداد نمونهها به  081شرکت رسید که به لااي ترکیبی در سیوده سال مورد
بررسی به  0101نمونه میرسد.
 .1-3متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش حاضر ،شامل متغیرهای درونزا و متغیرهای برونزاست .متغیلر بلرونزا
متغیری است که هیچ اثری از متغیرهای درون مدل نمیپایرد .متغیر درونزا متغیری است کله
از حداقل یک متغیر دیگر در مدل و الگوی طراحیشده اثر ملیپلایرد .بلدین گونله کله متغیلر
درونزا ،نهتنها به متغیرهای برونزا بستگی دارد ،بلکه بعضی از متغیرهای درونزا نیو به نوبلهی
خود از متغیرهای درونزای دیگر تأثیر میپایرند یا بر آن اثلر ملیگاارنلد .بله گونلهی خالصله
می توان گات که در این موارد بین متغیرهای درونزا و (بعضی از) متغیرهای بلرونزا ،رابطلهای
یکطرفه و بین متغیرهای درونزا با یکدیگر رابطلهای دوطرفله یلا هموملان وجلود دارد کله در
نتیجه تاکیک متغیرها با عنوان متغیرهای مستقل و وابسته ،اعتبلار خلود را از دسلت ملیدهلد
(گجراتی101: 1112 ،01؛ نمازی و شکرالهی .)0831 ،برمبنلای توضلیااتی کله در بخلشهلای
مقدمه و مبانی نظری ارائه شد و پژوهشهای پیشین ،الگوی پژوهش حاضر مبتنلیبلر معلادال
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همزمان 03به این شرح است که متغیرهلای جریلان نقلدی آزاد و عملکلرد افلوونبلر اثرگلااری
متقابل بر یکدیگر ،از چند متغیر دیگر در سیستم نیو اثر میپایرند؛ بنلابراین ،نقلش متغیرهلای
درونزا را در سیستم دارند؛ امّا ،سایر متغیرها (سیاست بدهی ،اندازهی شلرکت ،سلط مالکیلت
نهادی ،تمرکو مالکیت نهادی ،مالکیت مدیریتی و مالکیت دولتی) تنها بر متغیرهای درونزا اثلر
میگاارند و از متغیرهای دیگر اثر نمیپایرنلد؛ در نتیجله ،نقلش متغیلر بلرونزا را دارنلد .ایلن
متغیرها براساس پژوهشهای پیشین که برخی از مهمترین آنهلا در قسلمت پیشلین پلژوهش
آمده و در قسمت تعریف متغیرها نیو به تاکیک بیان شده ،انتخا شده است.
 .1-3-1متغیرهای درونزا
 .1-3-1-1جریان نقدی آزاد
جریان نقدی آزاد مطابق بلا ملدل ارائله شلده توسلط یلوان 03و جیانل ،)011 : 1113( 11
بهصور زیر مااسبه شد.
بهره بدهی  -سود تقسیمی  -خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی=جریلانهلای
نقدی آزاد
 .1-3-1-2عملکرد مالی
نسبت  Qتوبین یکی از مهمترین معیارهای اندازهگیری عملکلرد ملالی اسلت (فرنانلدو 10و
همکاران1111 ،؛ کرنلت 11و همکلاران1111 ،؛ الیاسلیانی 18و جلانجیلا 1113 ،12و دراکلو 11و
بکیری  .)1101 ،11انواع مختلای از نسبت  Qوجود دارد؛ از جملله  Qاسلتاندارد Q ،سلادهQ ،

لیندنبرگ و راس Q ،لیندنبرگ و راس تعدیلشده (نمازی و زراعتگری .)0833 ،در این پژوهش
از جدیدترین فرمول ارائهشده مطابق با پژوهش جرکوس 11و همکاران ( ،)031 :1101به طریلق
زیر استااده شد:
()1
که در آن
 :MVOCEارزش بازار سهام عادی در پایان سال

= Tobin's Q
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 :PSLVارزش نقدشوندگی سلهام ممتلاز در پایلان سلال (بلهدلیلل نبلود ایلن متغیلر در
شرکتهای پایرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،از فرمول حاف شد)
 :BVOLTDارزش دفتری بدهیهای بلندمد در پایان سال
 :BVOSHTAارزش دفتری داراییهای جاری در پایان سال
 :BVOSHTLارزش دفتری بدهیهای جاری در پایان سال
 :BVOTAارزش دفتری کل داراییها در پایان سال
 .1-3-2متغیرهای برونزا
 .1-3-2-1سیاست بدهی
مطابق با پژوهش های ملو و میرندا ( )1101و فاتملا و چیچیتلی ( )1100و ژو و همکلاران
( ،)1101سیاست بدهی میتواند جریان نقدی آزاد و سرمایهگااری آن را در طرحهلای مناسل
که باعث بهبود عملکرد می شود ،تات تأثیر قرار دهد؛ بنابراین این متغیر میتوانلد بلر رابطلهی
بین جریان نقدی آزاد و عملکرد اثرگاار باشد .معیلار سیاسلت بلدهی مطلابق بلا پلژوهشهلای
پویری 13و مائوری )1113( 13و ملو 81و میرندا )1101( 80و نمازی و شکرالهی ( )0831بهصور
زیر در نظر گرفته شد:
() 8

بدهیهای بلندمد
کل داراییها

 .1-3-2-2اندازهی شرکت
برای مااسلبهی متغیلر انلدازهی شلرکت ،معملوالً از معیارهلایی ماننلد لگلاریتم مجملوع
داراییهلا یلا لگلاریتم فلروش اسلتااده ملی شلود؛ امّلا بله دلیلل وضلعیت تلورمی و در نتیجله،
نامربووبودن ارقام تاریخی داراییها ،همچنین برای پرهیو از اثر نوسلانهلای فلروش (نملازی و
منارد ،)02 :0831 ،معیار اندازهی شرکت در ایلن پلژوهش ،مطلابق بلا پلژوهشهلای بلون 81و
همکاران ()1111؛ گوئست ( ،)1113نملازی و منالرد ( )0831و نملازی و شلکرالهی (،)0831
لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت در پایان سال است.
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لگاریتم ارزش بازار سهام

()2

اندازه

 .1-3-2-3مالکیت نهادی
در پژوهش حاضر مالکیت نهادی از نظر سط و تمرکو بررسلی شلده اسلت کله در ادامله
تشری میشود.
 .1-3-2-3-1سطح و تمرکز مالکیت نهادی
برای مااسبهی سلط مالکیلت نهلادی ،مجملوع سلهام در اختیلار بانلکهلا و بیملههلا،
هلدین ها ،شرکتهای سرمایهگااری ،صندوقهای بازنشستگی ،شرکتهلای تلأمین سلرمایه و
صندوقهای سرمایهگااری ،سازمانها و نهادهای دولتی و شلرکتهلای دولتلی ،بلر کلل سلهام
88

منتشرشدهی شرکت،تقسیم میشود و درصد یا میوان مالکیت نهادی بهدست میآید (روبلین،

81

 1111و کوئتو .)1113 82،این متغیر در پژوهشهلای کوملار ،)1118( 81ارنهلار  81و لیلوال

( ،)1111نمازی و کرمانی ( ،)0831نمازی و شکرالهی ( ،)0831نمازی و شکرالهی (0838اللف)
و نمازی و شکرالهی ( ) 0838نیو با همین تعریف بهکار رفتله اسلت .تمرکلو مالکیلت نهلادی
عبار است از مجموع سهام در اختیار مالک نهادی که بیشترین میوان مالکیت سهام شرکت را
در میان مالکان نهادی آن شرکت دارد ،تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت مد نظر .این متغیر در
پژوهشهای روبین ( ،)1111مهرانی و همکاران ( ،)0833مرادزاده و همکاران ( ،)0833نمازی و
شکرالهی ( ،)0831نمازی و شکرالهی (0838الف) و نمازی و شکرالهی ( ) 0838نیو با هملین
تعریف بهکار رفته است .این اعداد در مااسبا بهصور درصد سط مالکیلت نهلادی و درصلد
تمرکو مالکیت نهادی استااده میشود.
مجموع سهام در اختیار مالکان نهادی

() 1
()1

کل سهام منتشرشده شرکت

= سط مالکیت نهادی

مجموع سهام در اختیار بورگترین مالک نهادی
کل سهام منتشرشده شرکت

=تمرکو مالکیت نهادی

 .1-3-2-4مالکیت مدیریتی
در پی جدایی مالکیت از مدیریت ،نظریههای رفتاری مدیریت بر انگیلوههلای ملدیر تکیله
کرد .این نظریهها پیشبینی میکنند که میتوان با اسلتااده از سلازوکارهایی ،منلافع ملدیران و
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صاحبان سلرمایه را در یلک راسلتا قلرار داد (بلامول0313 83،؛ سلایمون0313 83،؛ سلیر  21و
مارچ 0318 20،و ولیامسون .)0312 21،جنسن و مکلین

( )0311استدالل میکنند که افلوایش

درصد مالکیت مدیریتی ،ارزش شرکت را از طریق کاهش هوینهی نمایندگی افلوایش ملیدهلد.
این متغیر در پژوهش حاضر مطابق با پلژوهشهلای کرنلت و همکلاران ( )1111و حسلن بلو
( )1113برابر با درصد سهام عادی متعلق به مدیران است.
() 1

مجموع سهام در اختیار مدیران
کل سهام منتشرشده شرکت

= مالکیت مدیریتی

 .1-3-2-1مالکیت دولتی
شرکتهای خصوصی به دلیل نداشلتن روابلط سیاسلی بلا دوللت ،در زمینلهی رقابلت بلا
شرکتهای دولتی ،موقعیت نامناس تری دارند .این وضعیت بلهویلژه در کشلورهلایی مشلاهده
میشود که نهادهای پشتیبانیکننده از بازار که موردنیاز شرکتهای خصوصی است ،وجود ندارد
و حااظت از حقوق مالکانه در آنها ضعیف است و همچنین در حال انتقال مالکیت شرکتهلا از
دولتی به خصوصی هستند (وو 28و همکاران.)8 :1100 ،
براساس دیدگاه مدیریتی ،نظار دقیقی بر مدیران شرکتهای دولتلی وجلود نلدارد؛ زیلرا
یک مالک انارادی و خصوصی وجود ندارد که انگیلوهی الزم را بلرای نظلار بلر رفتلار ملدیران
شرکتهای دولتی داشته باشد .ایلن موضلوع بله سلاختارهلای انگیوشلی ضلعیف و در نتیجله،
ناکارایی عملکرد شرکت منجر میشلود (بوبلاکری 22و همکلاران .)111 :1113 ،ایلن متغیلر در
پژوهش حاضر برابر با میوان مالکیت دولت در شرکت بر کل حقلوق مالکیلت اسلت .الزم اسلت
گاته شود که برای مااسبهی این متغیر ،از میوان مالکیت دولت و شرکت دولتی در شرکت ملد
نظر استااده شده و روابط پیچیدهی آنها با یکدیگر در نظر گرفته نشلده اسلت .ایلن متغیلر در
پللژوهشهللای وو و همکللاران ( )1100و نلللی سللاری و آنللوگراه ( )1100و نمللازی و شللکرالهی
( )0831نیو استااده شده است.
() 3

میوان مالکیت دولت
کل حقوق مالکیت

= مالکیت دولتی
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 .1مدل پژوهش
مطابق با روابط یکطرفله و دوطرفله بلین متغیرهلای بررسلیشلده ،بلا دسلتهبنلدی مجموعله
متغیرهایی که بهطور همومان بهوسیلهی سلایر مجموعله متغیرهلا تعیلین ملیشلوند ،سیسلتم
معادال همومان بهصور زیر فرموله میشود:
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

=
+

=
+

که در آن:
 :جریان نقدی آزاد
 :عملکرد مالی
 :بدهی بلندمد
 :اندازهی شرکت
 :تمرکو مالکیت نهادی
 :سط مالکیت نهادی
 :مالکیت مدیریتی
 :مالکیت دولتی
روشللن اسللت کلله در سیسللتم بللاال ،متغیرهللای جریللان نقللدی آزاد (
(

) و عملکللرد
21

) ،در قال یک سیستم رابطهی همومان دارند؛ بنابراین ،بهعلّت اری هموملانی

یا اری معادال همومان( 21که به دلیل درونزا بودن برخی از متغیرهلا و همبسلتگی آنهلا بلا
جمال خطا ایجاد می شود) که باعث اریبی و ناسازگاری 21برآوردکنندههای ضلرای سلاختاری
مدل میشود ،استااده از روش برآورد حداقل مربعا معمولی امکانپایر نیست؛ به این معنا کله
نمیتوان این معادال را بهصور جداگانه برآورد کرد .درنتیجه ،این معلادال را بایلد در قالل
سیستم معادال همومان برآورد کرد .پرکاربردترین روشها برای این منظلور دو روش سیسلتم
معادال همومان حداقل مربعا سهمرحللهای ( )3SLSو سیسلتم معلادال هموملان حلداقل
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مربعا دومرحلهای ( )2SLSاست (گجراتی1112 ،؛ گرین 1111 ،و ذوالنلور .)0812 ،سیسلتم
معادال همومان حداقل مربعا سهمرحلهای ( ،)3SLSنسلبتبله سیسلتم معلادال هموملان
حداقل مربعا دومرحلهای ( ،)2SLSاز لااي مجانبی کاراتر است (بله دلیلل اینکله بلهصلور
همزمان و یکجا معادلههای موجود در سیستم را در نظر میگیرد و بلرآورد ملیکنلد) و فلر
استقالل پسماندها را در نظر نمی گیرد .همچنین ،سیستم همومان حداقل مربعا سهمرحللهای
یک روش سیستمی است که ارتباطا احتمالی بین اجوای هر معادله را در نظر میگیرد .بلدین
معنا که تمامی ضرای فرم ساختاری معادلههایی را که به دنبلال بلرآورد آن هسلتیم ،یلکبلاره
مااسبه میکند و همهی معادلهها را بلهصلور هلمزملان در یلک سیسلتم بلرآورد ملینمایلد
(گجراتللی1112 ،؛ گللرین 1111 ،و ذوالنللور .)0812 ،در پللژوهش حاضللر نیللو بللرای آزمللون
فرضیه های پژوهش از سیستم معادال همومان حداقل مربعا سهمرحلهای ( )3SLSاسلتااده
شده است.
در معادال همومان ،فرم ساختاری سیستم (معادال و روابطلی اسلت کله در پلژوهش بله
دنبال بررسی آن هستیم) به فرم تبدیلی (اگر سیستم معلادال را بله گونلهای حلل کنلیم کله
مقادیر متغیرهای درونزا ،تنها بر حس متغیرهای برونزا بیان شوند ،سیستم به دست آملده را
فرم تبدیلی الگو گویند) (ذوالنور )011-003 :0812،بدل می شلود؛ سلپ

بلا اسلتااده از فلرم

تبدیلی برآوردهای الزم انجام میشود (گجراتی1112 ،؛ گرین 1111 ،و ذوالنور.)0812 ،
 .7تجزیهوتحلیل یافتهها و نتایج
 .7-1آمار توصیفی
نگارهی شماره  0آمار توصیای مطالعه را نشان میدهد.

111

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 5931

نگاره  :1آمار توصیفی
نام متغیر

تعداد
مشاهدا

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

اناراف معیار

01111/3

8112/1

1118213

-2311111

833032

جریان نقدی آزاد

0101

عملکرد مالی

0101

2/101108 -00/11181 083/2111 1/111131 0/1101101

سیاست بدهی

0101

1/122111 1/131812

1/11

1/013383

اندازهی شرکت

0101

01/23811 01/81111 01/11111

3/280133

0/102331

تمرکو مالکیت نهادی

0101

21/101

23

33/33

1/11

12/8111

سط مالکیت نهادی

0101

12/181

11/18

33/33

1/11

11/113012

مالکیت مدیریتی

0101

1/131

1/11

31/38

1/11

03/01138

مالکیت دولتی

0101

83/100

21/00

33/33

1/11

81/21381

2/01801

این نگاره نشان میدهد که متغیر جریان نقلدی آزاد دارای انالراف معیلار  ،833032مقلدار
حداکثر  1118213و حداقل  -2311111میباشد که این موضوع حاکی از متالاو بلودن ایلن
متغیر در بین شرکتهای بررسیشده است؛ همچنین ،میانگین  01123برای این متغیلر نشلان
می دهد که میانگین جریان نقدی آزاد در بین شلرکتهلای بررسلی شلده پلایین اسلت .متغیلر
عملکرد ملالی نیلو دارای انالراف معیلار  2/101108و مقلدار حلداقل  -00/11181و حلداکثر
083/2111است که از اناراف این متغیر در بین شرکتهای بررسیشده حکایت میکند .افوون
بر این ،میانگین  0/1101101برای  Qتوبین (عملکرد) نشان میدهد که بهصور میلانگینQ ،

توبین شرکتهای بررسی شده از عدد یک بیشتر است .در ارتبلاو بلا ایلن ،سلویا )1110( 23بله
بررسی  Qتوبین ،بهمنولهی یک معیار اندازهگیلری عملکلرد شلرکتهلا پرداختله اسلت .نتلای
پژوهش وی نشان داد ،شرکتهایی کله دارای  Qتلوبینی بلاالتر از  0هسلتند ،عملکلرد بهتلری
دارند؛ بنابراین ،عملکرد شرکتهای پژوهش حاضر را میتوان مناس توصیف کلرد .نتلای آملار
توصیای سایر متغیرهای پژوهش نیو در نگارهی باال ارائه شده است.
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 .7-2آمار استنباطی
 .7-2-1ساکنپذیری
در پژوهش حاضر از آزمونهای ریشه واحد از نوع آزمونهای لوین و فلیلپ

پلرون و نیلو

لین و چو برای بررسی ساکنپایری تمامی متغیرها اسلتااده شلده اسلت .نتلای از آن حکایلت
داشت که مقدار  P-Valueدربارهی همهی متغیرها از  %1کمتر است؛ بنابراین ،همهی متغیرها
در سط پایاست .بهعلت آنکه ارائهی اطالعا در پیوند با این آزمونها ،از حوصلهی ایلن مقالله
خارج است و موج افوایش حجم آن میشلود ،تنهلا نتلای آزملون سلاکنپلایری متغیرهلای
درونزا در نگارهی شمارهی  1ارائه شده است.
نگاره P-value :2حاصل از آزمونهای ساکنپذیری متغیرهای درونزا
نام آزمون

لوین ،لین و چو

نام متغیر و روش
جریان نقدی آزاد
عملکرد

فلیپ

پرون

ثابت

1/111

1/111

ثابت و روند

1/111

1/111

ثابت

1/111

1/111

ثابت و روند

1/111

1/111

.7-2-2آزمون درونزا بودن متغیرهای درونزا
برای پایرش سیستم مورداستااده بهمنولهی یک سیستم معلادال هموملان ،الزم اسلت اریل
همومانی متغیرهای درونزا آزموده شود .درصورتیکه درونزایی متغیرهای درونزا احراز نگردد،
اری معادال همومان دچار خدشه میشود؛ بنابراین نملیتلوان از سیسلتم معلادال هموملان
استااده کرد .به منظور آزمون درونزابودن متغیرهای درونزا از آزملون تعلدیلشلدهی هاسلمن
11

( )0311استااده میشود که ازسوی دیویدسون 23و مککینون

در سال  0338ارائه شده است.

در این آزمون دو معادلهی رگرسیون برآورد ملیشلود .در ادامله آزملون درونزایلی متغیرهلای
درونزای پژوهش حاضر تشری شده است.
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برای آزمون درونزایی متغیر جریان نقدی آزاد در معادلهی عملکرد بهصور زیر عمل شد:
(جریلان نقلدی آزاد) بلا اسلتااده از هملهی متغیرهلای برونلوای سیسلتم

ابتدا متغیلر

بهوسیلهی نرمافلوار اقتصلاد سلنجی  EViewsنسلخهی  1بلرآورد شلد و مقلادیر باقیمانلدهی
(پسماندها) ناشی از تخمین به صور یلک متغیلر جداگانله در نظلر گرفتله شلد (ملثالً )RES؛
سپ

معادلهی عملکرد به همراه متغیر ( RESبهمنولهی یک متغیر توضلیای جدیلد) بلرآورد

گردید؛ حال اگر ضری

متغیر جدید ( )RESمعنادار باشد ،نشاندهندهی آن اسلت کله متغیلر

جریان نقدی آزاد در معادلهی عملکرد درونزاسلت .بلا انجلام ایلن عملیلا  ،درونزایلی متغیلر
جریان نقدی آزاد تأیید شد (به نگارهی  8توجه شود).
نگاره  : 3نتایج آزمون درون زا بودن متغیر جریان نقدی آزاد
نام متغیر
RES

ضری
13113213

اناراف معیار

P-value

1/11131

1/111

برای آزمون درونزایی متغیر سیاست بدهی در معادلهی جریان نقدی آزاد بهصلور زیلر عملل
شد:
ابتدا متغیر

(عملکرد) با استااده از همهی متغیرهای برونلوای سیسلتم بلرآورد

شد و مقادیر باقیماندهی (پسماندها) ناشی از تخمین بهصور یک متغیر جداگانه در نظر گرفته
شد (مثالً )RES؛ سپ

معادلهی جریان نقدی آزاد بله هملراه متغیلر ( RESبلهمنوللهی یلک

متغیر توضیای جدید) برآورد گردید .حال اگر ضری متغیر جدید ( )RESمعنادار باشلد ،از آن
حکایت دارد که متغیر عملکرد در معادلهی جریان نقدی آزاد ،درونزاست .با انجام این عملیا ،
درونزایی متغیر سیاست بدهی تأیید شد (به نگارهی  2توجه شود).
نگاره  :4نتایج آزمون درونزا بودن متغیر عملکرد
نام متغیر
RES

ضری
1/111111

اناراف معیار

P-value

8/8011

1/111
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.7-2-3آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از سیستتم معتادالت حتدامل مربعتات
سهمرحلهای ()3SLS
پ

از آن که رابطهی متقابل بین متغیرهای درونزا تأیید گردید ،بله تخملین ایلن معلادال از

طریق سیستم معادال همومان حداقل مربعا سهمرحلهای ( )3SLSپرداخته شد .نگلارههلای
شمارهی  1و  1اطالعا مربوو به برآورد سیستم را نشان میدهد.
نگاره  :1نتایج تخمین معادلهی جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادالت همزمان
حدامل مربعات سهمرحلهای ()3SLS
+

+

+

+

+
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
نام متغیر
عر

عملکرد (

)

بدهی بلندمد (
اندازهی شرکت (

)
)
)

تمرکو مالکیت نهادی (
)

سط مالکیت نهادی (
مالکیت مدیریتی (
مالکیت دولتی (

)
)

+

+

اناراف معیار

آماره t

-0001018

100231/3

-1/131

Pvalue
1/111

-011321

21201/11

-2/111

1/1110

180133

121100/0

1/011

1/1802

011218

01131/81

1/1313

1/111

0018/310

1333/101

1/8332

1/1311

-212/231

8000/210

-1/08111

1/3311

-113/1118

0120/323

-1/21111

1/1311

-1011/182

1/211011

-0/20181

1/0138

ضری

از مبدأ ( )

+

=

Durbin-Watson stat = 0/1
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نگاره  :1نتایج تخمین معادلهی عملکرد با استفاده از سیستم معادالت همزمان حدامل
مربعات سهمرحلهای()3SLS
+

+

+

+

+
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
نام متغیر
عر

)

جریان نقدی آزاد (
بدهی بلندمد (
اندازهی شرکت (

)
)
)

تمرکو مالکیت نهادی (
)

سط مالکیت نهادی (
مالکیت مدیریتی (
مالکیت دولتی (

)
)

+

+

اناراف معیار

آماره t

P-value

-1/1111

1/11111

-2/1331

1/111

-3/81111

1/211183

-8/1111

1/1111

0/8211

1/182333

8/0331

1/1101

1/101011

1/111013

1/0211

1/111

-1/101011

1/11111

-8/11133

1/1108

1/10118

1/11101

8/2111

1/1111

-1/1213

1/111131

-0/11111

1/1311

-1/112113

1/111120

-0/1112

1/0111

ضری

از مبدأ ( )

+

=

Durbin-Watson stat = 0/1

الف .فرضیهی مربوط به متغیرهای درونزا (جریان نقدی آزاد و عملکرد)
نتای بیانشده در نگارهی  ،1مؤید اثر منای و بااهمیت متغیر عملکلرد بلر متغیلر جریلان
نقدی آزاد است .از طرف دیگر نتای مشخصشده در نگارهی  1نیو نشاندهنلدهی اثلر منالی و
معنادار متغیر جریان نقدی آزاد بر متغیر عملکرد است .این نتیجه حاکی از آن است که افوایش
عملکرد ،جریان نقدی آزاد را کاهش میدهد و ملادامیکله ایلن افلوایش رخ ملیدهلد ،کلاهش
عملکرد حاصل میشود .ولف )011 :1118( 10دراینباره بیان میکند که اگر شلاخص  Qتلوبین
مااسبه شده ،برای شرکت از عدد یک بیشتر باشد ،انگیوهی زیادی برای سلرمایهگلااری وجلود
دارد .اگر شاخص مااسبهشده کوچلکتلر از یلک باشلد ،سلرمایهگلااری متوقلف خواهلد شلد.
بنابراین ،هرقدر این نسبت بیشتر باشد ،به معنای بیشتر بودن ارزش داراییهای شرکت در بلازار
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سهام است .به عبار دیگر ،این نسبت بیانگر چگونگی استااده از دارایی شلرکت و عملکلرد آن
است .با توجه به نتای پژوهش حاضر می تلوان ایلن گونله بیلان کلرد :کلاهش جریلان نقلدی و
سرمایهگااری آن ،عملکرد را بهبود میبخشد؛ همچنین ،افوایش عملکرد و قرارگرفتن شرکت در
وضعیت مناس  ،فرصتهای سرمایهگااری جدید را ایجاد میکند که به صرف بیشتر وجله نقلد
نیاز دارد .افوون بر ایلن ،بلا کلاهش جریلان نقلدی و بله دنبلال آن کلاهش جریلان نقلدی آزاد،
هوینههای نمایندگی کاهش یافته ،عملکرد افوایش مییابد .درواقع ،جریان نقلدی در مسلیرهای
مناس سرمایهگااری می شود و عملکرد را بهبود میبخشد .مهمترین علّت حرکت جریان نقدی
آزاد به سمت پروژههای مناس

می تواند ساختار مالکیت باشد که بر این رابطه اثرگلاار اسلت و

در فرضیههای آتی بررسی میشود.
ب .فرضیههای مربوط به متغیرهای برونزا
نتای مندرج در نگارهی  ،1حاکی از آن است که در معادلهی جریلان نقلدی آزاد (
ضری متغیلر بلدهی (

)،

) معنلادار اسلت ( .)P-value = 1/1802همچنلین ،نتلای

مشخصشده در نگارهی  1نشان میدهد که در معادلهی عملکرد (

) ،ضری متغیر

بدهی (

) معنادار است ( .)P-value = 1/1101این نتیجه بیانگر آن است که تغییر

بدهی (

) و استااده از اهرم مالی ،میتواند رابطهی متقابل میان جریان نقلدی آزاد و

عملکرد را تات تأثیر قرار دهد .مطابق با نظریهی جنسن ( )0331و نتیجهی پلژوهش نملازی و
شکرالهی ( )0831که ایجلاد بلدهی را علاملی تأثیرگلاار بلر جریلان نقلدی آزاد و هوینلههلای
نمایندگی آن معرفی میکنند ،پژوهش حاضر نیو استااده از بلدهی را بلرای ایلن منظلور ملورد
پایرش قرار میدهد؛ بنابراین میتوان بیان کرد که ایجاد بدهی میتواند موج حرکلت جریلان
نقدی آزاد در مسیر مناس و درنتیجه ایجاد عملکرد مناس و از طلرف دیگلر اثلر عملکلرد بلر
جریان نقدی آزاد شرکت شود .افوون بر این ،نتای پژوهش همراهی متغیر اندازهی شرکت را در
تقویت تقابل متغیرهای جریان نقدی آزاد و عملکرد تأیید میکند .نتلای منلدرج در نگلارهی ،1
 P-Valueمربوو به متغیر انلدازهی شلرکت را کمتلر از  %1بلا علدد  1/111نشلان ملیدهلد؛
همچنین ،نتای مندرج در نگارهی  P-Value ،1مربوو به متغیر اندازهی شرکت را کمتر از %1
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با عدد  1/11نشان میدهد؛ بنابراین ضری های مربوو به متغیر اندازهی شرکت معنلادار اسلت.
این بدان معناست که نتای نشان میدهد ،افوایش اندازهی شرکت و حجم عملیا آن ،میتوانلد
اثر بااهمیتی بر تقویت رابطهی جریان نقدی آزاد و عملکرد داشته باشد .شرکتهای بورگتلر بلا
فرصتهای رشد بیشتری نسبتبه شرکتهای کوچکتلر مواجلهانلد؛ بنلابراین ملیتواننلد بلرای
رسیدن به عملکرد بهتر ،جریان نقلدی آزاد خلود را بله مصلرف مناسل برسلانند؛ ایلن نتیجله
برخالف استدالل دوکاس و همکاران ( )1111است که اظهار داشتهاند شرکتهای بلورگتلر بله
دلیل پیچیده بودن ،برای مالکان جهت بهدستآوردن اطالعا  ،مشکالتی را ایجاد ملیکننلد .در
نتیجه ،شرکتهای بورگتر به گونهای مناس نمیتوانند جریان نقلدی خلود را در فرصلتهلای
رشد خود به مصرف برساند و عملکرد بهتر را به ارمغان آورند.
نتای پژوهش حاضر همچنین نشان میدهد که سلاختار مالکیلت از بدعلد سلط و تمرکلو
مالکیت نهادی در تقابل جریان نقدی آزاد و عملکرد تنها بر متغیر عملکرد نقش تعیینکننلده و
دوگانه ای دارد .بدین معنا که ضری متغیرهای سط مالکیت نهلادی ،تمرکلو مالکیلت نهلادی،
مالکیت مدیریتی و مالکیت دولتی در اثر گلااری بلر متغیلر جریلان نقلدی آزاد معنلادار نیسلت
(نگارهی  )1و متغیرهای سط مالکیت نهادی و تمرکو مالکیت نهادی ،در اثرگلااری بلر متغیلر
عملکرد معنادار است .افوون بر این ،ضری متغیر سط مالکیت نهادی در اثرگلااری بلر متغیلر
عملکرد ،مثبت و معنادار و ضری متغیر تمرکو مالکیت نهادی منای و معنادار است .این نتیجله
افوونبر نشاندادن اثرگااری مالکیت بر رابطه ی متقابل جریان نقدی آزاد و عملکلرد ،مبلین آن
است که افوایش قدر یک شخص یا یک شرکت (تمرکو مالکیت نهلادی) باعلث ملیشلود کله
افوایش عملکرد ،موج افوایش جریان نقدی آزاد گردد؛ امّا ،این افوایش موج کاهش عملکلرد
می شود؛ به عبار دیگر ،از حرکت این نقدینگی به سمت مناس کله عملکلرد بهتلر را حاصلل
میکند ،جلوگیری میکند .به این معنی که قدر ها ،سودآوری و عملکرد مناس شلرکتهلا را
به نقدینگی تبدیل کرده ،آن را در جهت منافع خود و نه منافع شرکت بلهکلار ملیگیرنلد .ایلن
نتیجه مطابق با فرضیهی منافع شخصی 11است .فرضیهی منلافع شخصلی بیلان ملیکنلد کله
احتمال بیشتری وجود دارد که سرمایهگااران بورگ از منافع خاصی در جهت رسیدن به اهداف
خود بهره ببرند؛ منافعی همچون دسترسی به اطالعا مارمانه که ملیتوانلد در جهلت اهلداف
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معامالتی استااده شود (کیم .)0338 18،به عبار دیگر ،سهامداران نهادی با اسلتااده از قلدر
خود و فشار بر مدیریت ،اقداماتی را برای منافع شخصی خود انجام میدهند؛ بنلابراین ،براسلاس
این فرضیه همیشه نمیتلوان وجلود قلدر هلا را در شلرکت ،نقطلهی قلو بلرای رسلیدن بله
ارزشهای افوون تر برای کل شرکت دانست؛ بلکه این سرمایهگااران اقداما و نظار های خلود
را در راستای رسیدن به اهداف مد نظر خود سازماندهی میکننلد کله ممکلن اسلت در بعضلی
مواقع با منافع دیگر ذیناعان در تضاد باشد.
ذکر این نکته ضروری است که این نتیجه دربارهی سط مالکیلت نهلادی کلامالً بلرعک
است .بدان معنا که افوایش سط مالکیت نهادی بر تقویت رابطهی جریان نقدی آزاد و عملکلرد
اثر مثبت معنادار دارد .به عبار دیگر ،وقتی که در شرکتها قدر در اختیار چند نار یلا نهلاد
باشد ،نظار مالکان نهادی بلر یکلدیگر و ملدیریت ،موجل حرکلت جریلان نقلدی بله سلمت
پروژههای مناس و در نتیجه ایجاد عملکرد مناس تر میشود .این نتیجله مطلابق بلا فرضلیهی
نظار فعال 12است .این فرضیه بیان میکند که سهامداران نهادی ،سرمایهگلاارانی بلا نگلرش
بلندمد هستند که انگیوه و توانایی زیلادی بلرای نظلار فعاالنله ملدیران دارنلد (بلروس 11و
کینی .)0332 11،آنان اقداما مدیر را بهصور فعال بررسی کرده ،از انجام کارهلایی کله در آن
منافع مدیران دنبال میشود جلوگیری می کننلد .بنلابراین ،ایلن تئلوری بیلانگر ایلن اسلت کله
سهامداران نهادی در جهت افوایش ارزش شرکت ،مدیران را به اتخاذ تصمیما سلرمایهگلااری
بلندمد ترغی

می کنند (پتلرا)21 :1112 11،؛ درنتیجله ،براسلاس ایلن فرضلیه و مطلابق بلا

نتیجهی پژوهش حاضر ،وجود سهامداران نهادی برای کل شرکت ارزشآفرین است.
 .8بحث و نتیجهگیری
جریان های نقدی آزاد ماهومی است که بر مقدار نقدینگی متمرکو است و مالکین شلرکت
بدون کاهش در ارزش می توانند آن را مصلرف کننلد .شلایان ذکلر اسلت کله شلرکت بایلد در
داراییهای جاری و بلندمد خود بهمنظور ادامهی حیاتش سرمایهگااری کند؛ بنابراین ،جریلان
نقدی آزاد به ارزیابی توانایی شرکت در ایجاد جریانهلای نقلدی ،بله منظلور سلرمایهگلااری در
داراییهایی مانند موجودیهای انبار ،وسایل و تجهیوا  ،سهام سلایر شلرکتهلا و ...ملیپلردازد
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(آشورزاده .)23 :0811 ،در ارتباو با این ،مقیاس جریان های نقدی آزاد ،از جملله مقیلاس هلای
اصلی اندازه گیری ارزش است که نارسایی های سایر مقیلاس هلای حسلابداری را نلدارد و تلالش
می کند بین منافع طبقه ی سهامدار و ملدیران همسلویی ایجلاد کنلد (ایلودی نیلا.)11 :0832 ،
پژوهش حاضر به بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد شلرکت هلای پایرفتله شلده در
بورس اوراق بهلادار تهلران ،بلا اسلتااده از سیسلتم معلادال هموملان سله مرحللهای ()3SLS
میپردازد و روابط متغیرها را بهصور متقابل در نظر میگیرد .بنابراین ،پژوهش حاضلر در پلی
بررسی اثر جریان نقدی آزاد بر عملکرد شرکت و به موازا آن اثر عملکرد بر جریان نقلدی آزاد
است .همچنین ،متغیرهای اثر گاار بر رابطهی ذکرشده بررسی گردیده اسلت .بنلابراین ،نلوآوری
پژوهش حاضر درنظرگرفتن روابط متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد است؛ چراکه معملوالً
در سایر پژوهشها اثر یک متغیر بر دیگری بهصور یکطرفه بررسی شده است؛ اما همانگونله
که آزمون های پژوهش حاضر نشان داد ،این متغیرها دارای روابلط متقابلل هسلتند؛ در نتیجله،
بررسی اثر یک متغیر بر دیگری بهتنهایی نتای ناقصی را ارائه میکند .همچنین ،از نظلر آملاری
نیو در شرایط وجود روابط متقابل ،آزمون یکطرفه صای نیست.
نتای حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش حاضر ،حاکی از منای و معنادار بلودن رابطلهی
متقابل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد است .بدین معنا که این دو متغیلر یکلدیگر را تضلعیف
میکنند .افوونبر این ،متغیرهای بدهی بلندمد و اندازهی شرکت و سط مالکیت نهادی ،ایلن
رابطه را تشدید می کنند .با توجه به اینکه اثر متغیر تمرکو مالکیت نهلادی بلر متغیلر عملکلرد،
منای و بااهمیت بوده است ،نتیجهگیری میشود که وقتی یک قلدر در شلرکت حلاکم باشلد،
نمیتواند برای کل شرکت ارزشآفرین باشد؛ بدین معنا که این قدر  ،جریان نقدی ایجاد شلده
را در جهت منافع شخصی خود بهکار میگیرد .از طرف دیگر ،اثر مثبلت متغیلر سلط مالکیلت
نهادی بر متغیر عملکرد ،حکایت از آن دارد که وقتی چند قدر در یک شرکت حاکم باشلد ،از
بالاستااده ماندن جریان نقدی جلوگیری شده ،جریان نقدی به سمت پروژههای بلا بلازده زیلاد
سوق داده میشود .نتای پژوهش حاضر مطابق با نظریهی جریلان نقلدی آزاد جنسلن (،)0331
اثرگااری سیاست بدهی در ارتباو با مدیریت جریان نقدی آزاد را تأیید کرده اسلت .همچنلین،
نتای  ،حجم زیاد عملیا شرکت و به دنبال آن وجود فرصتهای رشد را عامل تقویلتکننلدهی
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معرفی کرده است .این یافتلههلا بلا نتلای

( ،)1111اوان و همکاران ( ،)1101سسپدس و همکاران ( ،)1101فاتملا و

چیچیتی ( ،)1100فارق و ایو ( ،)1101ژو و همکلاران ( ،)1101قربلانی و عیلدلی ( )0830و
نمازی و شکرالهی ( ،)0831همسو است و با نتای پلژوهشهلای اسلتولو ( ،)0331وو (،)1112
یوتامی و اینانگا ( ،)1100طال ( ،)1101واوریو و همکاران ( )1101و حبی ( )1101مغلایر
دارد.
 .9پیشنهادها
شرکت هلایی کله بیشلتر سلهام آنلان در اختیلار سلهامداران عملده ،بلهویلژه سلهامداران
کنترلکننده است ،بیش تر در معر

خطرا و مشکال ناشی از مسئلهی نماینلدگی هسلتند.

زیرا نظر سهامداران کنترل کننده ،در تمامی تصمیما اتخاذشده در سلط هیلأ ملدیره ،نظلر
غال است و این سهامداران ،بسیار آسانتر از سایر سهامداران میتوانند سازوکارهای نظلارتی را
بر عملکرد مناس و شااف مدیریت نادیده بگیرند و برای دستیابی به منافعشان ،بلرخالف ایلن
سازوکارها عمل کنند و نظلار سلایر سلهامداران را نلاممکن سلازند (فاملا و جنسلن.)0338 ،
موضوعی که مالکان نهادی ممکن است از آن برای رسیدن به سودهای بیشلتر اسلتااده کننلد،
«اطالعا مارمانه» است .معموالً مالکان عمده کمتر از دیگر مالکان به افشای اطالعا شلرکت
در بازار تمایل دارند و علّلت آن نیلو ،مالرومکلردن سلایر سلهامداران و ذیناعلان ،از اطالعلا
مارمانه شرکت است تا بدین شکل ،برنامهها و سیاستهای شرکت را که غالباً در جهلت منلافع
آنان است ،از دیگران پنهان نگه دارند (فان 13و وان  .)1111 13،این مالکان بهعلّت داشتن سهم
زیادی از شرکت ،نظار و کنترل بسیار زیادی بر تصمیما مدیریت دارند و عملیا شلرکت را
به سمتی هدایت میکنند که به نتای مطلو و مد نظلر خلود برسلند؛ درنتیجله ،بلر عملکلرد
11

شرکت بهطور مستقیم تأثیرگاار هستند .افوون بر پژوهش حاضر ،پژوهشهای زیادی (الپورتلا

و همکاران1111 ،؛ اندرسون 10و همکاران 1112 ،و هانتون 11و همکاران )1111 ،این فرضلیه را
تأیید کردهاند که ممکن است افوایش تمرکو مالکیت نهادی موج شود که آنلان بلا اسلتااده از
قدرتی که بهدست میآورند برای بیشینهنمودن منلافع خلود تلالش کننلد و منلافع موجلود در
شرکت را به ناع خود مصادره نمایند .این مشکل هنگامی حلشدنی اسلت کله در شلرکت یلک
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قدر مطلق وجود نداشته باشد تا بتواند تنها با رأی خویش عمل کرده ،به دنبال منافع شخصی
خود باشد؛ بنابراین ،وجود چند مالک نهادی می تواند بلر عملکلرد ملدیریت بلرای جللوگیری از
دنبال کردن منافع شخصی خود ،نظار کند .افوونبر این ،نظار مالکان نهادی ،از سوءاسلتااده
هر یک آنها نیو جلوگیری میکند؛ به عبار دیگر ،وجود چند قدر افوونبر کاهش مشلکال
نمایندگی حاصل از جدایی مدیر از مالک ،خطر مالکان نهادی را نیو به دنبال ندارد .در نتیجه ،با
توجه به نتای حاصل از پژوهش حاضر ،به شرکتهای پایرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهلران
توصیه می شود که جهت ایجاد ارزش برای شرکت ،سط مالکیلت نهلادی یلا بله عبلار دیگلر
پراکندگی قدر در دست چند مالک نهادی را افوایش دهند و از تمرکو مالکیت در دستان یلک
مالک نهادی جلوگیری شود .این موضوع میتواند با تصوی قانون ملرتبط بلا آن ،حاصلل شلود.
همچنین ،به سرمایهگااران توصیه میشود در شلرکتهلایی سلرمایهگلااری کننلد کله سلط
مالکین نهادی آن ها بلاالتر اسلت .بله تالیلگلران ،اسلتادان ،پژوهشلگران و دانشلجویان توصلیه
میشود که در بررسیها و پژوهشهای خود ،به سیستم معادال همومان به دلیل وجلود اریل
همومانی در بسیاری از متغیرها توجه داشته باشند و آن را بهکار گیرند.
 .11محدودیتهای عمدهی پژوهش
در ادامه ،مادودیتهایی بیان شده است که میتوان بلا حلاف آنهلا بله نتلای دقیلقتلر
رسید؛ البته ،ذکر این نکته ضروری است که وجود مادودیت برای هر پژوهش ،مسئلهای بدیهی
میباشد و اعتقاد ما بر این است که هیچکدام از مادودیتهای زیر ،به خدشهدارشلدن پلژوهش
منجر نمیشود و پژوهش همچنان از روایی داخلی و خارجی مناسبی برخوردار است.
 .0نبود اطالعا موردنیاز و قابلاتکا درارتباوبلا متغیرهلای بررسلیشلده بلرای برخلی از
شرکتها.
 .1در فرایند پژوهش علمی ،برخی موارد (مانند متغیرهای ناشناخته ،عواملل ملؤثری کله
شرکتهای بررسیشده آن را افشاء نکردهاند ،وقایعی موثری که در آینده اتااق میافتد و تعملیم
نتای پژوهش را با مشکل مواجهه میکند و )...خارج از کنترل پژوهشگر اسلت و بلهطلور بلالقوه
میتواند نتای تاقیق را تات تأثیر قرار دهد .همچنین ،متغیرهایی که براساس مبلانی نظلری و
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 سلایر متغیرهلای احتملالی، ازاینرو. مد نظر قرار میگیرند،پیشینهی پژوهش مهمترین هستند
ممکن است بر نتای پژوهش اثر بگاارد که در استااده از یافتههای پژوهش باید در نظلر گرفتله
.شود
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12. Chen
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20. Jiang
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