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چكیده
مطالعات موجود درباره نظام راهبری شرکتی ،به طور عمده تمرکز بر این دارد که سیستم نظام
راهبری قوی ،ارزشگذاری شرکتهای با جریانهای نقدی آزاد مازاد یا مشکل جریانهای نقدی آزاد
را افزایش میدهد .هدف این مطالعه ،بررسی اثر جریانهای نقدی آزاد مازاد ،نظام راهبری شرکتی
و اندازه شرکت بر پیش بینی پذیری سود است .ابتدا اثر جریانهای نقدی آزاد مازاد بر پیش بینی
پذیری سود بررسی میشود .سپس به بررسی اثر تعدیل کننده متغیرهای نظام راهبری شرکتی بر
رابطه اثر جریانهای نقدی آزاد مازاد و پیش بینی پذیری سود پرداخته میشود .در نهایت ،توانایی
نظام راهبری شرکتی در کاهش اثر جریانهای نقدی آزاد مازاد و بهبود پیش بینی پذیری سود در
بین شرکتهای کوچک و بزرگ مورد آزمون قرار میگیرد .برای محاسبه اثر جریانهای نقدی آزاد
مازاد از معیار باکیت و اسکندر(  )9002و برای نظام راهبری شرکتی از استقالل هیات مدیره ،هیات
مدیره کوچک ،استقالل رییس هیات مدیره ،مالکیت نهادی باال و مالکیت مدیریت باال استفاده شده
است .نتایج بررسی  00شرکت نشان میدهد که شرکتهای با اثر جریانهای نقدی آزاد مازاد باال
دارای پیش بینی پذیری سود کمتری هستند .همچنین مکانیسمهای نظام راهبری شرکتی (از
جمله مستقل بودن رییس هیات مدیره و مالکیت نهادی) اثر مثبتی در کاهش اثر جریانهای نقدی
آزاد مازاد و بهبود پیش بینی پذیری سود دارند که این اثر در شرکتهای بزرگ بیشتر است.
واژههای كلیدی :نظام راهبری شرکتی ،اندازه شرکت ،پیشبینیپذیری سود ،جریانهای نقدی
آزاد.
 -1دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران( .نویسنده اصلی) Naser.izadinia@gmail.com
 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد مبارکه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران( .مسئول مکاتبات) Vahid_Rohollahi@yahoo.com
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انها ينقديآزادمازاد،نظامراهبريشرکتيواندازهشرکتبر...
تأثیرجری 

 -1مقدمه
به دنبال رسواییهای گزارشگری مالی شرکتهای مختلف در سرتاسر جهان و کاهش اعتماد
سرمایه گذاران به درستی ارقام حسابداری ،توجه به کیفیت سود در میان پژوهشگران افزایش یافته
است .پیش بینی پذیری سود ،یعنی اندازه ای که سرمایه گذاران بتوانند سود آتی و یا جریانهای
نقدی آتی شرکت را بر اساس اطالعات سود جاری که یکی از نمایندههای کیفیت سود است ،پیش
بینی کنند .اگر اطالعات سود ،سرمایه گذاران را در تجزیه و تحلیل عملکرد جاری شرکت خاص
یاری سازد و بتوانند چشم انداز آتی آن را بهتر برآورد کنند ،اطالعات سود از کیفیت باال برخوردار
میباشد (حسینی .) 9002 ،9تنها زمانی کیفیت ارقام سود باالست که بازار سهام در هنگام ارزیابی
یک شرکت ،بر اطالعات جریانهای نقدی اعتماد بیشتری داشته باشد (چنگ و همکاران.)9099 ،9
یکی از تئوریهایی که در تبیین ویژگیهای شرکتی و عوامل مؤثر بر مانده وجه نقد مورد
استفاده قرار گرفته است ،تئوری جریان نقد آزاد است .جریان نقد آزاد ،جریان نقدی است که مازاد
بر آنچه برای تأمین مالی تمامی پروژههای سرمایه گذاری حاوی خالص ارزش فعلی مثبت مورد نیاز
است ،باقی میماند .نتایج مطالعات اخیر نشان میدهد که یک ریال اضافی در نگهداشت وجه نقد،
دارای بازده ای کمتر از یک ریال میباشد .این نتایج مطابق با فرضیه جریان وجه نقد آزاد جنسن
( )9201میباشد .جنسن در این فرضیه نشان میدهد که به طور متوسط ،جریان وجه نقد آزاد بر
اثربخشی تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر منفی میگذارد .مطابق با تئوری جریان نقد آزاد ،تضاد
منافع موجود بین مدیران و سهامداران موجب میگردد که مدیران به منظور دنبال نمودن پروژهها
و اهداف خودشان تمایل باالیی برای انباشت وجوه نقدی داشته باشند .این تضاد منافع بین مدیران
و سهامداران مخصوصاً زمانی که شرکتها جریانهای نقدی آزاد قابل توجهی دارند بیشتر
است(فریرا و ویلال .)9004، 4
در تئوری نمایندگی جریانهای نقدی آزاد ،به احتمال زیاد "شرکتهای با جریانهای نقدی
آزاد باال اما فرصتهای رشد پایین"( مشکل نمایندگی جریانهای نقدی آزاد یا جریانهای نقدی
آزاد مازاد ( ))SFCFکاهشی در ارزششان ایجاد میشود (جنسن .)9201 ،مروری بر ادبیات موجود
نشان میدهد که سود شرکتهای با هزینههای نمایندگی جریانهای نقدی آزاد باال ،دارای کیفیت
پایین است (باکیت و اسکندر9002 ،5؛ چونگ و همکاران9005 ،1؛ رحمان و مهد-صالح.)9000 ،0
در این خصوص ،جنسن ( ) 9201بیان داشت که استفاده از ابزارهای راهبری شرکتی ،تضاد در
ارتباط با منابع تحت کنترل مدیران شرکت را کاهش و بنابراین ارزش شرکت را افزایش میدهد.
90
پس از جنسن پژوهشگران مختلفی از جمله ریچاردسون ،)9001( 0وو ،)9004( 2چن و چوانگ
()9002؛ آفیسر )9099( 99به بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر مشکل نمایندگی جریان نقدی
9
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پرداختند .زماری و اسماعیل ) 9094( 99نشان دادند که استفاده از ابزارهای نظام راهبری همزمان با
برطرف کردن مشکل تضاد نمایندگی جریان نقد آزاد ،پیش بینی پذیری سود شرکتها را افزایش
میدهد .وی همچنین نشان داد که نقش ابزارهای نظام راهبری در کاهش تضاد نمایندگی جریان
نقدی آزاد و بهبود پیش بینی پذیری سود در شرکتهای بزرگ بهتر از شرکتهای کوچک است.
این مطالعه مطابق با پژوهش زماری و اسماعیل ( ،)9094اثر جریانهای نقدی آزاد مازاد
( )99SFCFبر پیش بینی پذیری سود و همچنین اثر تعدیلی نظام راهبری شرکتی (ساختارهای
مدیریت و مالکیت) بر این رابطه را در میان شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
تهران بررسی مینماید .افزون بر این ،این مطالعه بررسی میکند که آیا توانایی ابزارهای نظارتی
نظام راهبری شرکتی در کاهش  SFCFو بهبود ارزش پیش بینی سود ،درشرکت های بزرگ بیشتر
است یا شرکتهای کوچک .پیش بینی میشود که از میان شرکتهای با  SFCFباال ،آن
شرکتهایی که دارای هیات مدیره مستقل ،هیات مدیره کوچک ،مالکیت نهادی و مالکیت
مدیریت(مالکیت هیات مدیره) بیشتر است ،به احتمال زیاد سود قابل اعتمادتری گزارش میکنند.
 -2مبانی نظری و فرضیههای پژوهش
در این بخش ابتدا تأثیر جریانهای نقدی آزاد مازاد بر پیش بینی پذیری سود ارائه میشود.
سپس تأثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین جریانهای نقدی آزاد مازاد و پیش بینی پذیری
سود بررسی و در آخر به توانایی نظام راهبری شرکتی در میان شرکتهای کوچک و بزرگ
پرداخته میشود.
 -1-2جریانهای نقدی آزاد مازاد و پیش بینی پذیری سود
بر اساس تئوری نمایندگی جریانهای نقدی آزاد ،هنگامی که جریانهای نقدی آزاد افزایش
مییابد ،مدیران انگیزههایی برای انجام پروژههایی دارند که دارای بازده منفی میباشد (جنسن،
 .)9201چونگ و همکاران ( )9005نشان دادند که این پروژهها میتواند حامی منافع شخصی
مدیران باشد و آنها را بر سطح وسیعتری از کنترل بر منابع شرکت عرضه میدارد .بنابراین مدیران
دست به فعالیتهای غیر بهینه مانند انجام سرمایه گذاریهای مخرب ارزش 99میزنند که منجر به
افزایش هزینههای نمایندگی و کاهش ارزش شرکت میشود و هیات رئیسه را در یک وضعیت در
معرض آسیب ،تحت فشار قرار میدهد .بدترین حالت داستان این است که مدیران میتوانند به
قصد مخفی کردن اثر مخرب چنین سرمایه گذاریهایی که ارزش شرکت را خراب میکند ،از
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ابزارهای مدیریت سود فرصت طلبان ه برای زیاد نشان دادن سود گزارش شده استفاده کنند (باکیت
و اسکندر9002 ،؛ چونگ و همکاران9005 ،؛ رحمان و مود-صالح.)9000 ،
در حقیقت ،این نوع از گزارش سود غیرواقعی (متورم شده) که توسط مدیران فراهم میشود،
توانایی پیش بینی بالقوه جریانهای نقدی بر اساس سود را تحت تأثیر قرار میدهد زیرا
برداشت(احساس) مثبت نادرست 94ایجاد مینماید .رحمان و مود -صالح ( )9000دریافتند که در
نتیجهٔ صورتهای مالی گمراه کننده ،بازار سهام اعتماد کمتری به سود شرکتهایی میکند که
مشکالت نمایندگی جریانهای نقدی دارند زیرا شرکتهای با تضاد نمایندگی باالی جریانهای
نقدی آزاد ،تمایل به دستکاری و گزارش نادرست اطالعات سودشان دارند و سرمایه گذاران نیز
اتکای کمتری بر این اطالعات برای ارزشگذاری شرکتها میکنند .بدین ترتیب ،ارزش پیش بینی
سود برای شرکتهای با مشکل نمایندگی جریانهای نقدی آزاد باال ،خراب میشود .در نتیجه،
فرضیه اول به شرح زیر است:
فرضیه اول :جریانهای نقدی آزاد مازاد ( )SFCFبر پیش بینی پذیری سود تأثیر منفی و معنی دار
دارد.
 -2-2نظام راهبری شركتی SFCF ،و پیش بینی پذیری سود
مطالعات متعددی وجود دارد که تأثیر نقش مکانیسمهای نظام راهبری در تعیین مشکالت
جریانهای نقدی آزاد را بررسی مینماید (براچ و همکاران9000 ،95؛ باکیت و اسکندر9002 ،؛
چونگ و همکاران ،9005 ،گول و تسوی9009 ،91؛ ریچاردسون9001 ،؛ وو .)9004 ،لی و لی
 ) 9002(90نشان دادند که در بازارهای در حال توسعه (نوظهور) ،اثرات منفی وجه نقد اضافی و
مدیران تثبیت شده( 90مدیرانی که با قدرت زیاد در شرکت ،در جهت پیشبرد منافع شخصی خود
اقدام مینمایند و نه در جهت منافع سهامداران) بر ارزش شرکت ،توسط ساختار هیات مدیره قوی
کاهش داده میشود .دیتمار و مارت-اسمیت )9000(92اثبات کردند که مالکیت سهام باال توسط
صندوقهای بازنشستگی عمومی ،90استفاده غیربهینه از وجه نقد اضافی توسط مدیران را کاهش و
ارزش شرکت را افزایش میدهد .در موردی مشابه ،مطالعه براش و همکاران ( )9000بیان میکند
که سهامداری باال توسط شرکتهای خرید و فروش سهام ،مدیران را تحت تأثیر قرار میدهد تا
جریانهای نقدی را میان سهامداران به عنوان سود سهام خرج نمایند و آنها را از سرمایه گذاری
در سرمایه گذاریهای غیربهینه که منجر به بازدههای پایین میشود دلسرد نماید .بعالوه ،در
شرکتهایی که دارای سرمایه گذاران نهادی فعال میباشد مدیران کمتر به سرمایه گذاری
جریانهای نقدی شرکتشان میپردازند(ریچاردسون.)9001 ،
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وو ( ) 9004خاطر نشان کرد که شرکتهای با هزینههای نمایندگی جریانهای نقدی آزاد باال،
تضاد منافع بیشتری بین مالکان و مدیران راجع به وجه نقد اضافی دارند و برای شرکتها حائز
اهمیت است که چنین هزینههایی را به واسطهٔ نقش مالکیت مدیریت ،کاهش دهند .بنابراین
انتظار میرود که مکانیسم (ابزار) های نظام راهبری ،اثر منفی  SFCFبر پیش بینی پذیری سود را
تحت تأثیر قرار دهد زیرا مشکل نمایندگی جریانهای نقدی آزاد توسط سیستمی بی عیب از نظام
راهبری شرکتی کاهش داده میشود .در نتیجه فرضیه دوم به قرار زیر است:
فرضیه دوم :ابزارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطهٔ منفی بین  SFCFو پیش بینی پذیری سود
تأثیر میگذارد.
 -3-2اثر اندازه شركت بر رابطه میان نظام راهبری شركتی ،SFCF ،و پیشبینیپذیری
سود
شرکتهای بزرگ تمایل به پراکندگی بیشتر مالکیت سهامداران داشته که این مسأله موجب
باالرفتن اختیارات مدیران میشود  .همچنین ،مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازهٔ بهینه
آن دارند؛ چرا که رشد ،قدرت مدیریت را به واسطه افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش میدهد.
بنابراین انتظار میرود که مدیران شرکتهای بزرگ اقدام به نگهداری وجه نقد بیشتر نمایند (نقی
نژاد .)9900،در شرکتهای بزرگ ،هزینههای نمایندگی جریانهای نقدی آزاد شدید است و
بنابراین ،مجوزی برای استفاده مکانیسمهای نظام راهبری است که مدیران را از اسراف منابع
شرکت بصورت نامعقول باز دارد و در عین حال توانایی پیش بینی سود را افزایش دهد که این در
اصل بازتاب مطالعه هارفورد و همکاران ( ) 9000و زماری و اسماعیل ( )9094است که دریافتند
مکانیسمهای نظام راهبری شرکتی مناسب در شرکتهای بزرگ رایج است .بنابراین ،انتظار میرود
که اثربخشی مکانیسمهای نظام راهبری در کاهش مشکل نمایندگی  SFCFو بهبود پیش بینی
پذیری سود در شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک باالتر باشد .بدین ترتیب فرضیه سوم
به شرح زیر است:
فرضیه سوم :اثر مثبت ابزارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین  SFCFو پیش بینی پذیری
سود ،در شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکتهای کوچک است.
 -3پیشینه پژوهش
زماری و اسماعیل ( )9094در پژوهشی به بررسی اثر جریانهای نقدی آزاد بر پیش بینی
پذیری سود و نقش تعدیل کننده نظام راهبری شرکتی بر این رابطه پرداختند .آنها همچنین
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توانایی نظام راهبری شرکتی در کاهش مشکل جریانهای نقدی آزاد و بهبود ارزش پیش بینی
پذیری سود در بین شرکتهای کوچک و بزرگ را بررسی نمودند .نتایج این پژوهش نشان میدهد
که شرکتهای با مشکل جریانهای نقدی آزاد ( )SFCFدارای پیش بینی پذیری سود کمتری
هستند .هنگامی که شرکت دارای سهامداران نهادی بیشتر و رئیس هیات مدیره مستقل است ،سود
شرکتهای با  SFCFباال قابلیت پیش بینی بیشتری دارد .در آخر نتایج پژوهش نشان میدهد که
نقش مالکیت نهادی و مدیریت در کاهش تضاد نمایندگی جریانهای نقدی آزاد و بهبود ارزش
پیش بینی پذیری سود در شرکتهای بزرگ برجسته تر است.
دیتمار و دوچین )9099( 99با انجام پژوهشی تحت عنوان تأثیر تجربه حرفه ای مدیر بر سطح
نگاهداشت وجه نقد شرکت ها به بررسی رابطه تجربیات کاری مدیران و نحوه رویارویی آنها با
مشکالت مالی تاثیرگذار بر تصمیمات مربوط به ذخیره سازی وجه نقد شرکتها پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد شرکتهایی که سطح رئیس هیات مدیره آن ها تجربهٔ مشکالت مالی را در
گذشته داشته است ،نسبت به دیگر شرکتها سطح بیشتری از وجه نقد نگهداری میکنند.
همچنین با استفاده از مدل استاندارد وجه نقد نشان دادند که ارزش نگهداشت وجه نقد در این
شرکتها نسبت ب ه دیگران پایین بوده که حاکی از تمایل مدیران به نگهداری وجه نقد بیش از
نیازشان است.
99
باو و همکاران ( ) 9099در پژوهشی با عنوان حساسیت نگهداری وجه نقد نسبت به
جریانهای نقدی رابطه بین اثر جریانهای نقدی مثبت و منفی بر سطح نگهداری وجه نقد
شرکتها را بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد در وضعیتی که واحد تجاری جریانهای نقدی
مثبت دارد ،تمایل کمتری به نگهداری وجه نقد خواهد داشت و در وضعیتی که جریانهای نقدی
منفی دارند تمایل بیشتری به نگهداری وجه نقد نشان میدهد.
تاناتاوی ) 9099( 99به بررسی نظریه چرخه عمر و فرضیه جریانهای نقدی آزاد پرداخت.
یافتههای وی نشان میدهد که شرکتهای سودآورتر و بزرگتر که دارای جریانهای نقدی آزاد و
سود انباشته بیشتری هستند ،تمایل به پرداخت سود سهام باالتری دارند.
رینا و تاکیا )9002( 94در پژوهشی با عنوان "جریانهای نقد آزاد مازاد ،مدیریت سود و کمیته
حسابرسی" به این پرداختند که چه قدرجریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است .در این
مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکتهایی که از جریانهای نقدی آزاد باالیی برخوردارند
شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند .نتایج پژوهش نشان میدهد که کمیته حسابرسی
مستقل به شرکتهای دارای جریان نقدی آزاد ،کمک میکند تا بر رویههای مدیریت سود نظارت
داشته باشد.
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قربانی و عدیلی ( ،) 9929به بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در وضعیت
عدم تقارن اطالعات پرداختند .بررسی آنها حاکی از رابطه معکوس و معنادار در وضعیت عدم
تقارن اطالعات بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت است و نظریه جریان نقدی آزاد را
تأیید میکند.
ایزدی نیا و رساییان ( )9902با بررسی رابطهٔ بین سطح نگهداشت وجه نقد و ابزارهای
نظارتی راهبری شرکتی شامل درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و اعضای غیرموظف هیات
مدیره با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که بین
سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مهرانی و باقری( ) 9900به بررسی اثر جریانهای نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت
سود پرداختند .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین مدیریت سود و جریانهای نقد آزاد باال در
شرکتهای با رشد کم ،رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد ،اما رابطه معناداری بین مدیریت سود و
سهامداران نهادی در شرکتهای با جریانهای نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد.
 -4روش شناسی پژوهش
این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع پژوهشهای پس رویدادی و در حوزه تحقیقات علّی
است .همچنین به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در فرایند تصمیم گیری مورد
استفاده قرار گیرد ،این پژوهش از لحاظ هدف ک اربردی است .گردآوری اطالعات در بخش ادبیات
نظری و پیشینه پژوهش مبتنی بر روش کتابخانه ای و گردآوری دادههای پژوهش به روش
اسنادکاوی انجام گرفته است .همچنین برای طبقه بندی و مرتب کردن دادهها ،تجزیه و تحلیل و
استخراج نتایج پژوهش از نرم افزارهای  Excelو  Evies8استفاده شده است.
دوره زمانی این پژوهش بین سالهای  9901تا  9929میباشد .جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و انتخاب نمونه از این
جامعه با در نظر گرفتن معیارهای زیر انجام شده است:
 )9به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،سال مالی شرکت منتهی به  92اسفند ماه باشد.
 )9طی بازه زمانی پژوهش ،سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
 )9کلیه دادههای مورد نیاز پژوهش برای شرکتهای مورد بررسی موجود و در دسترس باشد.
 )4جزء شرکتهای واسطه گری مالی (بانکها ،سرمایه گذاری و لیزینگ) نباشند.
با توجه به شرایط و محدودیتهای فوق ،از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،در مجموع  00شرکت انتخاب شدند.
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در این پژوهش بر اساس پژوهش زماری و اسماعیل ( )9094از الگو رگرسیونی چند متغیره و با
استفاده از دادههای ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است .برای تعیین نوع
دادههای ترکیبی از آزمون  Fلیمر و هاسمن و همچنین برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون t
و آزمون  Fاستفاده شده است.
 -1-4الگوهای پژوهش ،متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها
برای آزمون فرضیه اول پژوهش ،مطابق پژوهش زماری و اسماعیل ( )9094با افزایش  SFCFبه
رابطه جریانهای نقدی عملیاتی آتی و سود جاری والری و جنکسینس  ،)9001(95اتوود و
همکاران )9090( 91و یه و همکاران ، ،)9090( 90این رابطه بسط داده میشود .الگو  9برای آزمون
فرضیه اول به شرح  9است:
CFOt+1 = β0 +β1EARN + β2EARN*SFCF + β3-7 EARN*CG +β8EARN*SIZE +
β9EARN*DEBT + β10EARN*LOSS + β11YR+ε
()9

 :CFOt+1جریانهای نقدی عملیاتی برای شرکت  iدر سال  t+1تقسیم بر کل داراییهای ابتدای
دوره که به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشود.
 :EARNسود خالص برای شرکت  iدر سال  tتقسیم بر کل داراییهای ابتدای دوره
 :SFCFمتغیر مجازی با ارزش  9اگر جریانهای نقدی آزاد باالتر از میانه نمونه (رابطه  )9و نرخ
رشد (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام )MBR ،پایین تر از میانه نمونه برای هر سال باشد و
در غیر اینصورت عدد صفر.
 :CGمتغیر نظام راهبری شرکتی که معرف متغیرهای  IOWN ،CHIND ،BDSIZE ،BDINDو
 MOWNمیباشد.
 :BDINDنسبت اعضای مستقل هیات مدیره به کل نفرات اعضای هیات مدیره
 :BDSIZEتعداد کل اعضای هیات مدیره
 :CHINDمتغیر مجازی با ارزش  9اگر رئیس هیات مدیره ،عضو مستقل باشد و در غیر اینصورت
عدد صفر.
 :IOWNنسبت سهام نگهداری شده توسط پنج سرمایه گذار نهادی اصلی
 :MOWNنسبت مالکیت مستقیم سهام هیئت مدیره به تعداد کل سهام منتشر شده
 :SIZEلگاریتم طبیعی کل داراییها.
 :DEBTنسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها
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 :LOSSمتغیر مجازی با ارزش  9برای شرکتهای زیان ده و  0برای سایر شرکتها
 :YRمتغیر سال که برای کنترل نوسانهای مالی به الگو اضافه شده است.
انتظار میرود که ضریب متغیر  EARN*SFCFدر این الگو منفی و معنی دار باشد.
برای آزمون فرضیه دوم که به بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه منفی بین  SFCFو
پیش بینی پذیری سود میپردازد ،بر اساس پژوهش زماری و اسماعیل ( )9094از الگو  9استفاده
شده است:
CFOt+1=β0 +β1EARN +β2EARN*SFCF + β3-7 EARN*CG + β8-12 EARN*CG*SFCF +
β14EARN*SIZE + β14EARN*DEBT +β15EARN*LOSS + β16YR + ε
()9

انتظار میرود که ضریب متغیر  EARN*SFCF*CGدر الگو  9مثبت و معنی دار باشد.
مشکل نمایندگی  SFCFبا استفاده از تعاریف عملیاتی  FCFو انتظار رشد ( )MBRیک شرکت
اندازه گیری میشود .شرکتهای با  FCFباال اما فرصتهای رشد پایین بعنوان شرکتهای با مشکل
نمایندگی  SFCFمعرفی میشوند (باکیت و اسکندر .)9002 ،طبق ادبیات موضوع FCF ،برای هر
شرکت بصورت رابطه  9محاسبه میشود:
()9
 :FCFi,tجریانهای نقدی آزاد شرکت  iدر سال t
 :INCi,tسود عملیاتی قبل از استهالک شرکت  iدر سال t
 :TAXi,tمالیات بر درآمد شرکت  iدر سال t
 :INTEXPi,tهزینه بهره ناخالص بدهیهای کوتاه مدت و بلندمدت شرکت  iدر سال t
 :OSDIVi,tکل مبلغ سود سهام عادی شرکت  iدر سال t
 :TAi,tارزش دفتری کل داراییهای شرکت  iدر سال t

انتظارات رشد بصورت  MBRنشان داده میشود .این نسبت بیانگر تفاوتهای بین ارزش بازار
سهام و ارزش دفتری سهام شرکت است؛ باالترین اختالف به منزله باالترین فرصتهای رشد برای
شرکت میباشد (جاگی و گول .)9222 ،90شرکتهایی که در پایین میانه  SFCFنمونه و باالی
میانه  MBRنمونه باشد ،بیانگر آن شرکتهایی است که دارای مشکل نمایندگی  SFCFبالقوه
هستند.
برای آزمون فرضیه سوم ،نمونه آماری به دو دسته مساوی بر اساس اندازه شرکت تقسیم
میشود ،الگو  9بر اساس دو گروه اندازه (شرکتهای بزرگ و کوچک) برآورد میشود و بررسی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /63زمستان 1633

141

انها ينقديآزادمازاد،نظامراهبريشرکتيواندازهشرکتبر...
تأثیرجری 

میشود که آیا توانایی نظام راهبری شرکتی در کاهش اثر منفی  SFCFبر پیش بینی پذیری سود با
اندازه شرکت تغییر میکند.
 -5یافتههای پژوهش
 -1-5آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  9ارائه شده است.
جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شركتهای كوچک

شركتهای بزرگ
نام متغیر

حاكثر

حداقل

میانگین

حداكثر

حداقل

میانگین

CFOi,t+1

0/59

-0/45

0/010

0/41

-0/95

0/00

EARN

0/99

-0/90

0/059

0/91

-0/45

0/099

BDIND

0/099

0/99

0/45

0/09

0/95

0/45

BDSIZE

0
-

5
-

1/99
0/99

0
-

5
-

5/15
0/90

IOWN

0/10

0/000

0/00

0/90

0/000

0/009

MOWN

0/05

0/000

0/05

0/12

0/000

0/94

SFCF

-

-

0/94

-

-

0/99

DEBT

0/15

0/000

0/99

0/54

0/000

0/90

LOSS

-

-

0/90
منبع :یافتههای پژوهشگر

-

-

0/95

CHIND

 -2-5تعیین نوع دادههای تركیبی و بررسی مفروضات رگرسیون خطی
در این پژوهش از دادههای ترکیبی برای برآورد الگوهای پژوهش استفاده شده است ،برای
تشخیص بین دادههای تلفیقی و پانل(اثرات ثابت) از آزمون  Fلیمر و کای اسکوئر) ) استفاده
شد .نتایج نشان میدهد که برای برآورد الگوی  9و الگوی  9باید از شیوه دادههای تلفیقی استفاده
شود( نتایج جدول .)9

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /63زمستان 1633

ناصرایزد ينیاووحید روحالهي

 141

جدول  -2نتایج حاصل از تشخیص نوع دادههای تركیبی
الگو
اول
دوم

تعیین تلفیقی یا پانل( اثرات ثابت) بودن دادهها
آماره

P-Value

تشخیص

 Fلیمر

0/2059

تلفیقی

0/2922

تلفیقی

0/2220

تلفیقی

0/2201

تلفیقی

)

(

 Fلیمر
)

(

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتیجه حاصل از بررسی مفروضات رگرسیون خطی کالسیک (نرمال بودن باقیماندهها با استفاده
ازآماره جارکبرا ،عدم وجود همخطی با استفاده از ماتریس همبستگی انفرادی بین متغیرها ،عدم
خودهمبستگی مرتبه اول با استفاده ازآماره دوربین واتسن و همسانی واریانس با استفاده از آماره
نسبت راستنمایی( )) LRنیز نشان داد که از میان مفروضات رگرسیون خطی کالسیک ،فرض
همسانی واریانس برقرار نبوده و برای رفع این مشکل برای برآورد الگوی  9و ( 9آزمون فرضیههای
اول تا سوم) از شیوه رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده شد (.نتایج آزمونها به
علت حجم زیاد ارائه نشده است).
 -3-5نتایج آزمون فرضیهها
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول در جدول  9ارائه شده است.
نتایج حاصل از جدول  9نشان میدهد که ضریب متغیر  EARNمثبت و معنی دار میباشد که
داللت بر این دارد که سرمایه گذاران و سهامداران از سود جاری برای پیش بینی جریانهای نقدی
آتی استفاده میکنند .مطابق انتظار SFCF ،بطور منفی و معنی دار با پیش بینی پذیری سود رابطه
دارد .همان طور که مشاهده میشود ضریب متغیر  )-0/945( EARN*SFCFو ارزش احتمال آن
( ) 0/09است .این بدین معنی است که برای هر واحد افزایش در  ،SFCFارزش پیش بینی سود در
حدود  0/945کاهش مییابد .بنابراین ،جریانهای نقدی آزاد مازاد بر پیش بینی پذیری سود تأثیر
منفی و معنی دار دارد و فرضیه اول تأیید میشود .این نتیجه مطابق با پژوهشهای باکیت و
اسکندر()9002؛ چونگ و همکاران()9005؛ رحمان و مود -صالح()9000؛ زماری و اسماعیل
( )9094میباشد .از میان متغیرهای نظام راهبری ،تنها استقالل رییس هیات مدیره دارای اثر بر
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پیش بینی پذیری سود است که بیانگر آن است که شرکتهای با رییس هیات مدیره مستقل،
دارای پیش بینی پذیری سود بیشتری هستند.
همچنین یافتهها نشان میدهد که سود شرکتهای بزرگ و شرکتهای زیان ده دارای قابلیت
پیش بینی پذیری پایین هستند زیرا مدیران این شرکت ها تا حدود زیادی برای اجتناب از ابزارهای
نظارتی و گزارش سود منفی ،سود را دستکاری میکنند (واتز و زیمرمن.)9200 ،92
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز در جدول  4ارائه شده است.
جدول  -3نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
CFOt+1= β0+β1EARN+ β2EARN*SFCF+ β3-7EARN*CG+ β8EARN*SIZE+ β9EARN*DEBT+
β10EARN*LOSS+ β11YR+ε

متغیر

ضریب برآوردی

آماره t

p-value

Β0

-0/929

-4/209

0/000

EARN

0/540

0/495

0/000

EARN*SFCF

-0/945

-9/094

0/09

EARN*BDIND
EARN*BDSIZE

-0/094
-0/091

-9/99
-0/59

0/95
0/19

EARN*CHIND

0/999

9/09

0/004

EARN*IOWN

0/050

9/49

0/95

EARN*MOWN

-0/0000

-0/95

0/00

EARN*SIZE

-0/000

-9/019

0/000

EARN*DEBT

-0/090
-0/990

-9/91
-9/09

0/904
0/0010

YR

0/901

4/20

EARN*LOSS

آماره دوربین واتسن ()D-W

9/99

آماره  (Fارزش احتمال)

0/000
2

ضریب تعیین ( )adj R

)0/99(0/99

)0/00000(90/05

منبع :یافتههای پژوهشگر
همان طور که در جدول  4مشاهده میشود ضریب متغیر  EARN*SFCF*CHINDو
 EARN*SFCF*IOWNمثبت و معنیدار میباشد .این بدین معنا است که
 EARN*SFCF*CHINDو  EARN*SFCF*IOWNبصورت مثبت و معنی دار با پیش بینی
پذیری سود رابطه دارد.
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جدول  -4نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
CFOt+1= β0+β1EARN+ β2EARN*SFCF+ β3-7EARN*CG+ β8-12EARN*CG*SFCF+ β13EARN*SIZE+
β14EARN*DEBT+ β15EARN*LOSS+ β11YR+ε

متغیر

ضریب برآوردی

آماره t

p-value

Β0

-0/920

-9/019

0/000

EARN

0/505

0/900

0/000

EARN*SFCF

-0/990

-9/221

0/09

EARN*SFCF*BDIND

-0/095

-0/99

0/09

EARN*SFCF*BDSIZE

0/902

1/099

0/000

EARN*SFCF*CHIND

0/400

5/052

0/000

EARN*SFCF*IOWN

0/929
0/022

9/40
9/49

0/099
0/90

EARN*BDIND

-0/055

-9/14

0/002

EARN*BDSIZE

-0/049

-9/90

0/90

EARN*CHIND

0/000

9/41

0/94

EARN*IOWN

0/099

0/019

0/25

EARN*MOWN

-0/092
-0/000

-0/54
-9/00

0/52
0/001

EARN*DEBT

-0/040

-9/50

0/99

EARN*LOSS

-0/994

9/91

0/0992

YR

0/901

4/259

EARN*SFCF*MOWN

EARN*SIZE

آماره دوربین واتسن ()D-W

9/94

0/000
2

ضریب تعیین ( )adj R

)0/99(0/94

آماره  (Fارزش احتمال) )0/00000(90/419
منبع :یافتههای پژوهشگر

این یافتهها نشان میدهد که اگر رئیس هیات مدیره مستقل و مالکیت نهادی باال باشد،
شرکتهای با  SFCFباال تا حدود زیادی سود قابل پیش بینی دارند .این نتایج ،یافتههای قبلی را
حمایت میکند که نشان دادند نقش نظارتی رییس هیات مدیره و سرمایه گذاران نهادی در کاهش
هزینه نمایندگی جریانهای نقدی آزاد اثربخش است (براش و همکاران9000 ،؛ چن و چوانگ،
9002؛ چی و لی9090 ،90؛ دیتمار و مارت-اسمیت9000 ،؛ ریچاردسون.)9001 ،
همچنین همان طور که در الگو مشاهده میشود EARN*SFCF*BDSIZE ،بصورت مثبت و
معنادار با پیش بینی پذیری سود ارتباط دارد و رابطه در راستای عکس قضیه میباشد .این نتیجه
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نشان میدهد که شرکتهای با هیات مدیره کوچک تا حدود کمتری تضاد نمایندگی در خصوص
 SFCFرا کاهش و پیش بینی پذیری سود را افزایش میدهند .ضریب  EARN*SFCF*BDINDو
 EARN*SFCF*MOWNنیزمعنی دار نیست.
با توجه به نتایج فوق میتوان به طور کلی نتیجه گرفت که مکانیسمهای نظام راهبری شرکتی
مناسب بر رابطه منفی بین  SFCFو پیش بینی پذیری سود تأثیر میگذارد .بنابراین فرضیه دوم
پژوهش نیز تأیید میشود.
جدول  -5نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
CFOt+1= β0+β1EARN+ β2EARN*SFCF+ β3-7EARN*CG+ β8EARN*SIZE+ β9EARN*DEBT+ β10EARN*LOSS+ β11YR+ε

شركتهای بزرگ
متغیر

ضریب

شركتهای كوچک
ضریب

آماره t

p-value

Β0

-0/909

-4/401

0/000

-0/909

EARN

0/100

1/999

0/000

0/10

5/519

EARN*SFCF

-0/909

-0/200

0/99

-0/410

-9/009

0/000

EARN*SFCF*BDIND

0/904

9/41

0/94

- 0/90

-9/099

0/000

EARN*SFCF*BDSIZE

0/994

0/20

0/90

-0/090

-0/92

0/00

EARN*SFCF*CHIND

0/452

9/999

0/000

0/950

0/59

0/52

EARN*SFCF*IOWN
EARN*SFCF*MOWN

0/000
0/999

9/240
9/050

0/000
0/000

-0/051
0/000

-0/94
0/22

0/09
0/99

EARN*BDIND

-0/005

-9/910

0/99

-0/090

-0/44

0/11

EARN*BDSIZE

0/009

0/900

0/29

-0/050

-9/90

0/92

EARN*CHIND

برآوردی

برآوردی

آماره t

p-value

-4/299

0/000
0/000

0/000

0/119

0/42

0/004

0/090

0/20

EARN*IOWN

-0/990

-4/021

0/000

0/995

9/9

0/095

EARN*MOWN

-0/990
-0/049

-9/500
-0/091

0/99
0/49

-0/090
-0/022

-0/91
-9/91

0/00
0/094

EARN*LOSS

-0/495

-9/001

0/000

-0/955

-9/50

0/99

YR

0/991

4/519

0/000

0/402

5/042

0/000

EARN*DEBT

آماره دوربین واتسن ()D-W

9/90

9/00

ضریب تعیین ( )adj R2

)0/90(0/90

)0/90( 0/92

آماره  (Fارزش احتمال)

)0/000( 2/999
منبع :یافتههای پژوهشگر
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همان طور که در جدول  5مشاهده میشود ضریب  EARN*SFCF*BDINDدر شرکتهای
کوچک منفی و معنادار است .این یافتهها نشان میدهد که مدیران مستقل ،کمتر مایل به
جلوگیری مدیران از اسراف منابع شرکت در سرمایه گذاریهایی با بازده منفی هستند .اگر چنین
حالتی وجود داشته باشد ،منجر به کاهش در ارزشگذاری شرکت و سرانجام کیفیت سود میشود.
این یافتهها متناقض با پژوهشهای قبلی است که یافتند ساختار هیات مدیره نقش اثربخشی در
کاهش مشکل نمایندگی جریانهای نقدی آزاد و افزایش ارزش شرکت بازی میکنند (السفر،99
9009؛ لی و لی.)9002 ،
همچنین EARN*SFCF*IOWN ،و  EARN*SFCF*MOWNو EARN*SFCF*CHIND
دارای اثر معنی دار بر پیش بینی پذیری سود در شرکتهای بزرگ هستند .این یافتهها نشان
میدهد که در شرکتهای بزرگتر ،هنگامی که سهامداری نهادی و سهامداری مدیران اجرایی
باالست و رییس هیات مدیره مستقل است ،سود برای شرکتهایی با  SFCFباال  ،قابل پیش بینی
تر است .بطور کلی مطابق این نتایج میتوان نتیجه گیری کرد که اثر مثبت مکانیسمهای نظام
راهبری بر رابطه بین  SFCFو پیش بینی پذیری سود در شرکتهای بزرگ بیشتر است .در نتیجه
فرضیه سوم پژوهش تأیید میشود.
 -6بحث و نتیجه گیری
در تئوری نمایندگی جریانهای نقدی آزاد ،به احتمال زیاد "شرکتهای با جریانهای نقدی
آزاد باال اما فرصتهای رشد پایین" کاهشی در ارزششان ایجاد می شود همچنین سود شرکتهای با
هزینههای نمایندگی جریانهای نقدی آزاد باال ،دارای کیفیت پایین است .استفاده از ابزارهای نظام
راهبری ،تضاد در ارتباط با منابع تحت کنترل مدیران شرکت را کاهش میدهد و همزمان با برطرف
کردن مشکل تضاد نمایندگی جریان نقد آزاد ،پیش بینی پذیری سود شرکتهای با مشکل
نمایندگی جریان نقد را افزایش میدهد .در این پژوهش به بررسی اثر نظام راهبری شرکتی بر
رابطه بین جریانهای نقدی آزاد مازاد و پیش بینی پذیری سود در بین شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد .نتایج حاصل از فرضیه اول نشان داد که جریانهای نقدی
آزاد مازاد بر پیش بینی پذیری سود تأثیر منفی و معنی دار دارد .نتایج بررسی فرضیه دوم و سوم
پژوهش بیان میدارد که استفاده از ابزارهای نظام راهبری (به خصوص نقش نظارتی رییس هیات
مدیره و سرمایه گذاران نهادی) ،در کاهش هزینه نمایندگی جریانهای نقدی آزاد اثربخش است.
در نتیجه شرکتهای با  SFCFباال تا حدود زیادی سود قابل پیش بینی دارند .استفاده از ابزارهای
نظام راهبری درکاهش مشکالت نمایندگی و بهبود قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای بزرگ
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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نسبت به شرکتهای کوچک بیشتر است .به طور کلی نتایج پژوهش تا اندازه ای از نظریه نمایندگی
جریانهای نقدی آزاد حمایت میکند که بیان میدارد زمانی که وجه نقد در دسترس توسط
مدیران کنترل میشود ،رویههای نظام راهبری ،نقش حیاتی در کاهش تضاد بین سهامداران و
مدیران در خصوص این وجوه بازی میکند .این نتایج نیز با یافتههای زماری و اسماعیل ()9094
مطابقت دارد.
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