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 چکيده
-های هیئت مدیره و سود تقسیمی با در نظر گرفتن اثر جریاندر این پژوهش ارتباط بین ویژگی

های نقد آزاد بررسی شده است. سود تقسیمی عبارت است از نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم 

مل تعیین کننده سود . آزمون فرضیات تحقیق به کمک رگرسیون چند گانه به با کنترل عوا

های های تابلویی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتتقسیمی از طریق داده

باشد. در نهایت تعداد می 9818-9831شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی پذیرفته

مورد تجزیه و شرکت که اطالعات آنها در دسترس بود به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد و  11

های نقد آزاد تأثیر تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که جریان

معنادار و مستقیم بر ارتباط بین اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره با سود تقسیمی دارد. 

ر ارتباط بین دوگانگی های نقد آزاد تأثیر معناداری بنتایج تحقیق همچنین نشان داد که جریان

 وظیفه مدیر عامل و سود تقسیمی ندارد.

اندازه هیئت مدیره، استقالل هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، جریانهای  :يديکل واژگان

 نقد آزاد، سود تقسیمی

 

 مقدمه

 عمده نقدی هایپرداخت ربیانگ سود تقسیمی زیرا است؛ مالی مدیریت در مطرح مباحث مهمترین از یكی  سود تقسیم سیاست

شرکت  سود از میزان چه که بگیرد تصمیم باید مدیر .رودمی شمار به مدیران تصمیمات فراروی و هاگزینه مهمترین از یكی و هاشرکت

 را امدارانسه مستقیماً تقسیمی سود پرداخت به رغم اینكه .شود گذاریسرمایه شرکت در مجدداً انباشته سود قالب در میزان چه و تقسیم،

 سیاست این عالوه،(، به9میدهد ) قرار تأثیر تحت را رشد هایفرصت از گیریبهره منظور به سود در انباشت شرکت توانایی سازد،می مندبهره

 یقه، سهامسل نوع به توجه با گذارسرمایه هر .است اطالعات حاوی سهامداران برای نیز آن تغییر و دارد اطالعاتی محتوای سهام، بازار در

 حاوی معموالً مدیره هیئت توسط پیشنهادی سهام میزان سود .داندمی مطلوب را آن سود تقسیم سیاست که کندمی خریداری را شرکتی
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هاي هيئت مدیره و سود بررسی ارتباط بين ویژگی

هاي هاي نقد آزاد در شرکتتقسيمی با تأکيد بر جریان

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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 که است مواردی از یكی همچنین سود تقسیم (. سیاست2است  ) شرکت آینده سودآوری مورد در انتظارات مدیران خصوص در اطالعاتی

 (.8نمایندگی است ) ایتضاده تأثیر تحت

علیرغم گسترش دامنه مالكیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته 

است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای 

دت صورت می گیرد. که این امر عمال باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملكرد آنها بلند م

 شرکت ها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود.  هدایت و   کاسته شود و کنترل

آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و تعیین  همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت

 مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است.

 ذینفعان کلیه حقوق راستای در مدیره هیات ساختار و سهامداران ترکیب ٬تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی 

است که کلیه مباحث و تحیقات  ذکر شایان.  گرددمی شرکت بیشتر ریگذا ارزش آن تبع به و کمتر انتظار مورد بازده نرخ انتظار به منجر

 از بسیاری مطلع نمایندگی تئوری عبارتی به ٬راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد 

ت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمی هزینه که چرا.  است شرکتی راهبری مباحث

 مشكالت نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد

 مبانی نظری پژوهش:

 نقش هیئت مدیره در اصول راهبری شرکت 

 از بسیاری  .است مدیرعامل بر مدیره هیئت یک نظارت ، پراکنده سهامداران بین موجود مشترک مشكل حلهای یكی از راه

 و مدیریت بر نظارت ، مدیرعامل انتخاب ، آن مأموریت که کندمی مدیره هیئت یک انتخاب به ملزم را سهامداران ، سازمانی تهایچار

 بازخرید نظیر شرکت سرمایه ساختار در تغییر و مدیرعامل پاداش در تغییر و ها تحصیل ها،ادغام نظیر اهمیتی با تصمیمات در اظهارنظر

 شاخه مدیرعامل، که است سهامداران دموکراسی مثابه به سازمانی هایچارت از بسیاری اصل در . است جدید قرضه راقاو انتشار یا سهام

 .شود می محسوب آن قانونگذاری شاخه مدیره هیئت و آن اجرایی حاکمیتی

ش هیئت مدیره به عنوان یک عالوه بر داشتن مالكیت سهام توسط مدیران و سهامداران متمرکز برای کنترل اقدامات مدیران ، نق

مكانیزم کنترل داخلی برای حل مشكل نمایندگی در شرکت های امروزی مهم است . از جمله کنترل های مهم سازمانی ، هیئت مدیره است 

یریت . هیئت مدیره می تواند عدم توافق نمایندگی را با جدا کردن مدیریت و کنترل جنبه های تصمیم گیری کاهش دهد . جنبه های مد

 (.4شامل شروع  و اجرای تصمیمات است در حالی که جنبه های کنترل شامل تصویب و نظارت بر تصمیم گیری می باشد )

هیئت مدیره می تواند نقش مهمی در بهبود حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت ایفا کند . ارزش شرکت وقتی هیئت مدیره به 

ب کارکنان شرکت عمل کند افزایش می یابد . هیئت مدیره همچنین می تواند بر وظایفش مثل نظارت بر فعالیت های مدیریت و انتخا

های نمایندگی شرکت را های داخلی و هزینهتواند درگیریعملكرد حسابرس مستقل برای بهبود ارزش شرکت نظارت کند. هیئت مدیره می

 د . کاهش دهد . اعضای هیئت مدیره باید برای تصمیم گیری های خود پاسخگو باشن

هیئت مدیره شامل دو نوع مدیران است : مدیران خارجی ) مستقل ( و مدیران داخلی . اکثریت مدیران هیئت مدیره  باید 

های منطقی داشته باشند و برای سهامداران ایجاد ارزش کنند. هیئت مدیره می تواند بر شرکت نظارت کند و مستقل باشند تا تصمیم گیری

توانند نقش یک داور را بازی کنند و اصول حاکمیت شرکتی تصمیم های بیغرض بگیرند. مدیران مستقل همچنین می مدیران را وادار کند تا

که از حقوق سهامداران محافظت می کند را اجرا کنند . بطور مشابه ، مدیران داخلی نیز در حفاظت از منافع سهامداران مهم هستند . آنها 

 ( .  5را فراهم می کنند که باعث کاهش عدم تقارن اطالعات بین مدیران و سهامداران می شود )  برای سهامداران اطالعات مالی مهم

 های نقد آزادجریان

 اختیار در ها،دارایی یتوسعه یا نگهداری برای الزم مخارج انجام از پس شرکت که دهدمی نشان را نقدی وجه آزاد نقد جریان

شوند، در وهله اول مهم این است که آنان بتوانند وجوه مذکور را در های نقد آزاد مواجه میبا جریان، هنگامی که مدیران واحد تجاری دارد

 گذاری کرده تا از این طریق برای مالكان خود ایجاد ارزش نمایند.های مناسب و پربازده سرمایهپروژه

ن نقد آزاد بلكه، به میزان قابل توجهی به شیوه تنها به توانایی آن شرکت در ایجاد جریادر واقع، ارزش هر شرکتی نه     

های رشد ای که استفاده مناسب از جریان نقد آزاد توسط مدیران یک شرکت که دارای فرصتگونهبكارگیری این وجوه بستگی دارد. به

د در نتیجه قیمت سهام افزایش دهشود که بازار به این گونه جریان نقد آزاد واکنش مثبت نشان گذاری مناسبی هستند باعث میسرمایه

های رشد کمی هایی که جریان نقد آزاد باال و فرصتکند مدیران شرکتیابد.از سوی دیگر، جنسن با توجه به تئوری تضاد منافع استدالل می

مدت بتوانند برخی از منافع هایی با خالص ارزش فعلی صفر و یا منفی داشته تا در کوتاهگذاری نابخردانه در پروژهدارند، گرایش به سرمایه
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گذاری جریان نقد آزاد شخصی خود)که در تضاد با منافع سهامداران است( را تأمین نمایند. موارد گفته شده فوق بیانگر این است که ارزش

هایی با شرکتای که بازار سرمایه جریان  نقد آزاد های رشد آتی آن شرکت قرار بگیرد به گونهتواند تحت تاثیر فرصتیک شرکت می

 (.6کند )گذاری میتر ارزشهای رشد باالتر را بیشفرصت

 را ارزش سهامدار که کند جستجو را ییهافرصت تا دهدمی اجازه شرکت به که است اهمیت دارای حیث این از آزاد نقد جریان

 سهامداران به نقدی سودهای تجاری، پرداخت یاهتحصیل انجام جدید، محصوالت توسعه نقد، وجه داشتن اختیار در دهد. بدونمی افزایش

 یهزینه و نقد وجه نگهداری ی هزینه بین که شود سطحی نگهداری در باید نقد وجه دیگر، طرف باشد. ازنمی پذیرامكان هابدهی کاهش و

 (.6شود ) برقرار تعادل ناکافی نقد وجه

 

 سود تقسیمی

 خود منافع کردن حداکثر دنبال به اول ی وهله در همه است این بر فرض ٬افراد از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار 

 و اجتماعی رفاه ٬مستثنی نمی باشند. مدیران عالقه مندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی  قاعده این از نیز مدیران ٬ هستند

 . (7) کنند ارائه ذینفع افراد سایر و رانسهامدا به تجاری واحد مالی وضعیت از مطلوبی تصویر ٬ خود شغلی موقعیت

لیكن در برخی موارد الزاما افزایش ثروت مدیران در راستای ثروت سایر گروه ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی 

 ٬فع میان مدیران و مالكان میان منافع مدیران و سایر گروه های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد. با در نظر گرفتی تئوری تضاد منا

 . (7به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند ) سود دستكاری برای الزم های انگیزه از تجاری واحد مدیران

بررسی سیاست های مالی و عملیاتی شرکت ها و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن از موضوع های مهمی است که توسط محققین 

 و انباشته سود میزان ٬ررسی قرار گرفته است. هرچند شواهد تجربی موجود بیانگر ارتباط بین عواملی نظیر اندازه شرکت مختلف مورد ب

عه یافته و در حال توسعه که متعهد توس کشورهای در سرمایه بازار ساختار بررسی است، سود تقسیم سیاست با گذاری سرمایه هایفرصت

 نقش شرکتی حاکمیت کارهای و ساز از یكی عنوان به هاهیئت مدیره شرکت که دهد می نشان ٬د هستند به پیشرفت در بازار سرمایه خو

 و تقویت فضای رقابتی افزوده می شود. مالی نظام در آنها نقش اهمیت بر روز به روز و داده اختصاص خود به را سرمایه بازار از توجهی قابل

 سود رقم ٬ه گذاری در شرکت ها دست یابی به سود و نهایتا افزایش ثروت آنها است از آنجا که هدف اصلی سهامداران از سرمای

گزارش شده و  سود تاثیر تحت شدیدا سهام بازار قیمت زیرا. است برخوردار خاصی اهمیت از ها شرکت شده توزیع سود نیز و شده گزارش

 گذار اثر های تصمیم اتخاذ در تا کرد خواهد تالش نحوی به ذینفع های گروه از یک هر احتماال ٬توزیع شده شرکت ها قرار دارد. بنابراین 

ز  نی فشارهایی خود اهداف به یابی دست منظور به که است ممكن حتی و باشند گذار تاثیر ها شرکت شده توزیع سود و شده گزارش سود بر

 . (3به مدیریت وارد نمایند)

 پیشینه تحقیق:

 پیشینه خارجی:

های مربوط به قوانین با استفاده از معیارهای حاکمیت شرکتی، و همچنین در نظرگرفتن  محدودیت (2003)9 و همكاران هرفورد

ها با حاکمیت شرکتی ضعیفتر،ذخیره بدست آوردند که، شرکت ، این نتیجه را2ممنوعیت تملک شرکتها توسط مدیران و اعضای داخلی

ران توزیع می شود، شرکتها با ساختار حاکمیت ضعیفتر، بازخرید را به جای افزایش نقدی کمتری دارند. هنگامی که پول نقد بین سهامدا

 (.1) سود نقدی انتخاب می کنندتا از تعهدات پرداخت آتی اجتناب کنند

اقلیت،  سهامداران از وجوه مالكیت سلب برای سهامداران عمده توانایی در رشد هایفرصت که ( معتقدند2090)8لوپز و ویسنته 

 خطی غیر رابطه شرکت ارزش و ساختار مالكیت بین که رسیدند نتیجه این به شد، منظور انجام همین به که تحقیقی در آنان .است رگذارتاثی

 (.90شد ) خواهند غیرخطی این رابطه شدت افزایش باعث رشد فرصتهای وجود داشته،

لت متحده پرداخت که برخی نتایج بدست آمده او ( به مقایسه سیاست های تقسیم سود بین هنگ کنگ و ایا2090)4چیمانور 

های هنگ کنگی بسیار کمتر از ایاالت متحده بوده است و تغییرات تقسیم سود بر روی بازده عبارتند از:توسعه هموار سازی سود در شرکت

د در هر دو کشور می شود و در ایاالت متحده قوی تر بوده است و تقسیم سود نقدی به صورت کند منجر به تغییرات سیاست تقسیم سو

 (.99بازده سود سهام سال قبل تأثیر معكوس بر تقسیم سود نقدی دارد)

                                                           
1 Herford et all 
2.Takeover 
3 Lopez and Veceinte 
4 Chemmanur 
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( در بررسی استراتژی های مالی شرکت های با تكنولوژی باال در چین و تایوان به این نتیجه رسید که 2090)5هان مین وانگ 

لكرد شرکت ها وجود دارد و  همچنین نتایج نشان داد که هزینه های ارتباط منطقی میان سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود و عم

ای در تایوان ارتباط مثبت با عملكرد مالی و افزایش توانایی قرض برای سود شرکت ها دارد. هرچند که نتایج نشان  داد تصمیمات سرمایه

 (.92مالی شرکتهای چینی تأثیر مثبت بر هزینه های سرمایه ای دارد)

در مقاله ای خود ارتباط عواملی مانند: قابلیت سودآوری، فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت، ( 2090)6گ کیم و جان

های آمریكایی در دو مرحله از تصمیم گیری در مورد تقسیم سود بررسی چرخه حیات و پرداخت سود نقدی را با تقسیم سود نقدی شرکت

ا تقسیم سود انجام شود یا خیر؟ و مرحله دوم مربوط به مقدار سودی است که باید پرداخت کردند. مرحله اول مربوط به این است که آی

اما  شود. نتایج نشان داد که در مرحله اول )پرداخت سود( میان کلیه عوامل مذکور در باال با پرداخت سود رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد.

عنا دار و مثبت میان پرداخت سود و سود نقدی پرداختی گذشته نشان داده شد و در این در مرحله دوم )میزان پرداخت سود( تنها ارتباط م

 (.98مرحله چهار عامل دیگر فاقد ارتباط معنادار با پرداخت سود نقدی بودند)

 نتایج . دکردن بررسی را شده دارینقد نگه وجه میزان و شرکت ساختار بین رابطه ایمطالعه در (2099)7 همكاران و سوبرامانیام

 معناداری صورت به دارند مالكیت متمرکز که هاییشرکت با مقایسه در ، هستند متمرکز غیر مالكیت دارای که هاییداد شرکت نشان تحقیق

 (.94کنند)می نگهداری کمتری نقد وجه

 طریق از تایوان بهادار اوراق بورس در شدههای پذیرفتهشرکت سهام سود پرداخت سیاست بررسی ( به2099)3وانگ و همكاران 

 بیشتر رشد نرخ باال، آوری سود با تقسیمی سود نقدی، سهام سود پرداخت ارتباط نمودند که اعالم و پرداختند عمر چرخه فرضیه آزمون

 این . است شود بیشترنمی خت پردا تقسیمی سود و نقدی سهام سود که زمانی به نسبت باالتر دفتری ارزش به بازار نسبت ارزش ها،دارایی

 کمتر آوری سود با هایشرکت اما دارد، سازگاری رشد باالتر پتانسیل تر باجوان هایشرکت در سهام سود عمرپرداخت چرخه فرضیه با نتایج

 (.95دارند) نقدی به سود نسبت تقسیمی سود توزیع بیشتربه گرایش

 بررسی به نوظهور، بازارهای از برخی شواهدی :نقد وجه دارینگه کنندهتعیین مالی عوامل عنوان با پژوهشی در ( 2098) 1النجار

 .پرداخت چین( و روسیه هند، )برزیل، توسعه حال در کشورهای در سود( سیاست تقسیم و سرمایه نقد)ساختار وجه نگهداری بر موثر عوامل

 توسعه کشورهای بین هاییو شباهت ؛ است گذارتاثیر نقد وجه نگهداری بر سود تقسیم سیاست و سرمایه ساختار داد نشان تحقیق وی نتایج

 (.96دارد) وجود نقد وجه نگهداشت روی سود( بر تقسیم سیاست و سرمایه )ساختار تاثیرگذار کتورهای فا با رابطه در توسعه حال در و یافته

-شرکت سود تقسیم هایسیاست بر را کننده کنترل  سهامدار بزرگترین نوع و کنترل سطح تحقیق خود تاثیر ( در2098) 90گوا

 متغیر دو هر با مثبت رابطه سهامدار، یک بزرگترین کنترل حق باالی سطح که آن است از حاکی وی پژوهش نتایج .کرد بررسی های چینی

 تهایروی سیاس بر متفاوتی تاثیرات کننده، کنترل مختلف سهامداران انواع همچنین، .دارد سهام سود پرداخت و نسبت سود پرداخت احتمال

 (.97کنترل دارند ) تحت هایشرکت سود تقسیم

گذاری و رشدی دارد های سرمایههای خاص تقسیم سود بستگی به فرصت( نشان دادند که سیاست2094)99برادی و همكاران 

ها به احتمال اند، شرکتگذاری تحت یک اقتصاد ضعیف محدود شدههای سرمایهکه در یک محیط اقتصادی وجود دارد. در زمانی که فرصت

 (.93کنند )های خاص تقسیم سود استفاده میزیاد از سیاست

 پیشینه داخلی:

سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس  مبه بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و سیاست تقسی (9833همكاران )رضوانی و 

گرفتند که از شرکت های دارای  و چنین نتیجه شرکت پرداختنداوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه 

فرصت های سرمایه گذاری پایین بدلیل نبود یا کمبود فرصت های سودآور و از شرکت های بزرگ بدلیل دارا بودن طرق ایجاد استقراض و 

آماری آن ها از فرضیاتشان حمایت می کند و بیان می  توانایی تأمین مالی باال انتظار می رود که جریان نقد آزاد باالیی داشته باشند . نتایج

کند که تغییرات تقسیم سود از تغیرات وجوه نقد آزاد در شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین و هم در شرکت های بزرگ 

 .(91) تبعیت می کند

                                                           
5 Hang min Wang 
6 Kim and jang 
7Subramaniam  
8 Wang et al 
9 Elenjar  
10 Guo  
11 Brady  
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های پذیرفته شده در بورس د آوری شرکت( در تحقیقی به بررسی رابطه بین مدیریت سود وسو9810خدادادی و رضاجان جانی)

پرداختند، نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر عملكرد، سود تقسیمی، اندازه شرکت و  9835تا 9871اوراق بهادار تهران طی سال های 

 (.   20بازده بر مدیریت سود تاثیر گذاشته اما نسبت بدهی بی تاثیر بورده است )

های پذیرفته شده ( ارتباط میان جریان نقد آزاد، وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت9810فر و عمادی )زادهیحیی

 در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان دهنده این است که بین وضعیت سودآوری

 (. 29جود دارد، اما بین جریان نقد آزاد و میزان سود تقسیمی رابطه معناداری وجود ندارد )ها رابطه معناداری وو میزان سود تقسیمی شرکت

( در پژوهشی به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره بر رفتار تقسیم سود با تأکید بر اثر تعاملی 9819رضایی و عیدان ترک زاده )

قالل هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیر عامل نقشی در رفتار تقسیم سود متغییرها و نوع صنعت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که است

 (.22شرکت ندارند، نتایج تحقیق آنها همچنین نشان داد که اندازه هیئت مدیره تأثیر معنادار و معكوس بر رفتار تقسیم سود دارد )

اند، رابطه معناداری ان در جریان نقد مواجهها با عدم اطمین( به این نتیجه رسید که در شرایطی که شرکت9812قوهستانی ) 

ای ندارد بین این دو متغیر وجود ندارد؛ بدین معنا که عدم اطمینان در جریان نقد تاثیر قابل توجهی بر رابطه تقسیم سود و مخارج سرمایه

(28.) 

 شرکت  36سود در  تقسیم هایسیاست بر سهامدار بزرگترین نوع تاثیر ( در تحقیق خود به  بررسی9812آقایی و احمدیان )

 در سود تقسیم هایپرداختند و به این نتیجه رسیدند که سیاست 9810-9836تهران در فاصله زمانی  بهادار اوراق بورس شده در پذیرفته

 هاییشرکت در که لیحا در ست، آنها مالكیت از میزان متأثر مثبتی صورت به است، دولتی یا و داخلی آنها سهامدار بزرگترین که هاییشرکت

 در که است ازآن حاکی همچنین هایافته .پذیردنمی تاثیر مالكیت نوع تقسیمی از سود است، هلدینگ یا و مالی آنها سهامدار بزرگترین که

 سیاست بر را تهانباش سود و کنندمی اتخاذ را تریپایین سود تقسیم سیاست داخلی سهامدار، سهامداران بزرگترین مختلف هایگونه با رابطه

 (.24دهند )ترجیح می بیشتر سود تقسیم

نقد به این  وجه با نگهداشت سود تقسیم سیاست و سرمایه ساختار ( در تحقیقی تحت عنوان رابطه9818ملكیان و سلمانی )

 (.25داشت وجه نقد رابطه معناداری وجود دارد )نتیجه رسیدند که بین ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و نگه

( در تحقیقی تحت عنوان تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملكرد مالی شرکت به این نتیجه رسیدند که 9818خلعتبری و همكاران )

 (.26رابطه معناداری بین حضور سهامداران نهادی و نقش دوگانه مدیرعامل با عملكرد مالی شرکت وجود ندارد )

 های پژوهش:فرضیه

ی مناسب بستگی به برای پاسخگویی به مسئله است. به همین دلیل تدوین یک فرضیهفرضیه راه حل پیشنهادی پژوهشگر 

ی شرطی فرضی است که تأیید ی مناسب بیان مسئله در هم آمیخته است. فرضیه یک قضیهی یک فرضیهچگونگی بیان مسئله دارد و ریشه

 گردد.ذشته آزمایش مییا رد آن بر اساس سازگاری مفاهیم با استفاده از مدارک تجربی و دانش گ

 شود:های پژوهش به شرح زیر تدوین میفرضیه

 های نقد آزاد تأثیر معناداری بر ارتباط بین  اندازه هیئت مدیره و سود تقسیمی رابطه داردفرضیه اول: جریان 

 دارد. های نقد آزاد تأثیر معناداری بر ارتباط بین استقالل هیئت مدیره و سود تقسیمیفرضیه دوم: جریان 

 های نقد آزاد تأثیر معناداری بر ارتباط بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و سود تقسیمی دارد.فرضیه سوم: جریان 

 روش تحقیق:

کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است و به روش تجربی،  -تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع توصیفی

دهد. این تحقیق بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی با استفاده از رویكرد پس رویدادی )از طریق می تئوری مزبور را مورد مطالعه قرار

 اطالعات گذشته( است. 

 گیری و حجم نمونه:جامعه آماری، روش نمونه

تا  9831بینی یک پدیده در یک جامعه آماری است.  دوره زمانی در این تحقیق از سال یشپهدف از انجام تحقیق، شناخت و 

باشد. در انتخاب شده در بورس اوراق بهادار تهران مییرفتهپذهای باشد و جامعه آماری در این مطالعه، دربرگیرنده کلیه شرکتمی 9818

 ایم:های زیر را مدنظر قرار دادهنمونه از جامعه فوق ویژگی

 طور کامل از منابع مختلف، در دسترس باشد. های انتخابی بههای تحت بررسی، برای شرکتاطالعات مورد نیاز مربوط به سال

 اسفند هر سال باشد. 21سال مالی شرکت مزبور   

 های انتخابی در دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.شرکت

 ها باید در طول سال مالی تداوم فعالیت داشته باشند؛شرکت

http://www.joas.ir/


 68-78، ص5931، تابستان 2پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

 های بیمه نباشند؛ شرکت گذاری، لیزینگ وگری، سرمایهها جزء صنایع واسطهشرکت

شرکت که دارای شرایط فوق بودند به عنوان نمونه -سال 520شرکت شامل  904بنابراین با در نظر گرفتن شرایط فوق تعداد    

 پژوهش انتخاب شدند.

 گیری متغیرهای تحقیق و تصریح الگوی تحقیق:شرح اندازه

 متغییر وابسته:

 قسیمی هر سهم به سود هر سهم.سود تقسیمی: برابر است با نسبت سود ت

 متغییرهای مستقل:

 شود.ها تعریف میاندازه هیئت مدیره: این متغیر تعداد اعضای هیئت مدیره موجود در شرکت

 .است شده تعریف مدیره هیات اعضای کل به مدیره هیات غیرموظف اعضای نسبت متغیر ایناستقالل هیئت مدیره: 

تغیر یک متغیر موهومی است بدین صورت که اگر مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره دوگانگی وظیفه مدیر عامل: این م

 دهیم.و در غیر این صورت به آن ارزش صفر می 9باشد به آن ارزش 

 های نقد آزاد:جریان

 دهستفاا ریاـتج دـحوا( هشوژـپ مستقل متغیر) آزاد نقد نتعیین جریا ایبر (9131)92 پلسن و لن لمد از ،هشوپژ ینا در

 :(27ست )ا هشد محاسبه یرز لفرمو طریق از آزاد دـنق ناـجری س،اـسا ینارـب.   تـسا هدـش

 
 که در این مدل:

EBIT ،سود قبل از بهره و مالیات :DEP ،هزینه استهالک :INT ،هزینه بهره :TAX ،مالیات پرداختنی :DIV ،سود سهام :TA :

 جمع داراییها

 متغییرهای کنترل:

 های شرکتها به جمع داراییمالی: برابر است با نسبت جمع بدهیاهرم 

 های شرکتاندازه شرکت: برابر است با لگاریتم طبیعی جمع دارایی

 های شرکتبازده داراییها: برابر است با نسبت سود خالص به جمع دارایی

 تصریح مدل تحقیق:

شود ( استفاده می2098)98یق از مدل آلیاس و همكاران بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت آزمون فرضیات تحق

(23.) 

FCF*BSIZE+

 
 

 که در این مدل:

DPS : سود تقسیمی؛BSIZE : اندازه هیئت مدیره؛BIND : استقالل هیئت مدیره؛BDUA : دوگانگی وظیفه مدیر عامل؛FCF :

 بازده داراییها :ROAم مالی؛ اهر: LEVاندازه شرکت؛ : SIZEجریان نقد آزاد؛ 

 های پژوهش:یافته

 آمار توصیفی:

های مذکور شمایی کلی از وضعیت توزیع داده اند. آماره( ارائه شده9های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول )آماره

(؛ اندازه هیئت 801/0) 819/0ود تقسیمی دهد که میانگین )میانه( متغیرهای سهای پژوهش ارائه می نمایند. نتایج ارائه شده نشان می

(؛ اهرم مالی 978/0) 201/0(؛ جریان نقد آزاد 0) 242/0(؛ دوگانگی وظیفه مدیر عامل 6/0) 54/0(؛ استقالل هیئت مدیره 5) 907/5مدیره 

 (.405/98)851/98(؛ اندازه شرکت 034/0) 037/0ها (؛ بازده دارایی669/0) 639/0

                                                           
12 Lehn and  Poulsen 

13 Alias et al 
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توان نتیجه گرفت که متغییرهای تحقیق از توزیع های به دست آمده و نزدیک بودن آنها به هم مییانهبا توجه به میانگین و م

 نرمالی برخوردارند.

 (: آمار توصيفی1جدول)

 متغییر میانگین ميانه حداکثر حداقل انحراف معیار

725٫0  - 111٫9  946٫2  801٫0  819٫0  سود تقسیمی 

553٫0  8 7 5 907٫5  رهاندازه هیئت مدی 

938٫0  0 9 6٫0  54٫0  استقالل هیئت مدیره 

423٫0  0 9 0 242٫0  دوگانگی وظیفه مدیرعامل 

205٫0  - 218٫0  604٫2  978٫0  201٫0  جریان نقد آزاد 

237٫0  051٫0  396٫2  669٫0  639٫0  اهرم مالی 

941٫0  - 528٫0  946٫9  034٫0  037٫0  بازده داراییها 

287٫9  089٫90  815٫93  405٫98  851٫98  دازه شرکتان 

 
 

 

 آزمون انتخاب الگوی مناسب برآورد مدل

ها، ابتدا باید الگوی مناسب برآورد هر مدل مشخص شود. بدین منظور از آزمون های قبل از برآورد مدل تحقیق و آزمون فرضیه

 ( ارائه شده است. 2لیمیر )چاو( و هاسمن استفاده شده و نتایج در جدول )
 گوي مناسب برآورد مدل(: آزمون انتخاب ال2جدول )

 نتيجه سطح معنی داري آماره  شرح

 اثرات ثابت 000/0 947/4 آزمون چاو

 اثرات ثابت 000/0 528/45 آزمون هاسمن

دار است، بنابراین، آزمون چاو، درصد معنی 5ی آزمون چاودر سطح خطای شود، آماره( مشاهده می2طور که در جدول ) همان

شود. در ها را به طور قوی رد کرده است. از این رو، در این آزمون روش اثرات ثابت پذیرفته میا در تمام دورهمشابه بودن عرض از مبد

شود. برای این کار از آزمون هاسمن استفاده شده است. با توجه به ی بعد، روش اثرات ثابت در مقابل روش اثرات تصادفی آزمون میمرحله

دار شده است، بنابراین، عدم وجود رابطه بین اثرات فردی و درصد معنی 5هاسمن در سطح خطای ی محاسباتی آزمون اینكه آماره

 متغیرهای توضیحی رد شده است. از این رو، برای برآورد مدل از روش اثرات ثابت استفاده خواهد شد.

 ( آمده است:4در ادامه نتایج مربوط به برآورد مدل تحقیق در نگاره شماره )

برابر با  94واتسون –ی دوربین دهد. برای این مدل آمارهتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل تحقیق را نشان می( ن8جدول )

جهت تصریح مدل  Fی شود. مقدار احتمال مربوط به آمارهی اخالل رد میدرصد خود همبستگی جمله 5است که در سطح خطای  21294

 15شود. در نتیجه در سطح اطمینان از این رو، فرض صفر مبنی بر خطای تصریح مدل رد می درصد کمتر است. 5است که از  000/0برابر 

ی این است دهندهنشاناست. این آماره  362/0ی مدل برابر با شدهعدیلتشود.. مقدار ضریب تعیین دار بودن مدل پذیرفته میدرصد، معنی

های مدل، غیرهای مستقل و کنترل قابل توصیف است. با توجه به رد نشدن آمارهی متدرصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله 37که حدود 

 شود.های تحقیق بررسی میفرضیه
                                                           

14 Durbin-Watson Statistic 
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 (: نتایج برآورد مدل تحقيق3جدول )

 متغییر ضریب آماره آزمون احتمال خطا

000٫0  - 64٫94  - 396٫0  اندازه هیئت مدیره 

000٫0  - 759٫4  - 051٫0  استقالل هیئت مدیره 

954٫0  48٫9  054٫0  دوگانگی وظیفه مدیر عامل 

000٫0  - 144٫8  - 617٫4  جریان نقد آزاد 

009٫0  439٫8  355٫0  FCF*BSIZE 

217٫0  - 045٫9  - 075٫0  FCF*BDUA 

000٫0  507٫5  516٫0  FCF*BIND 

001٫0  - 681٫2  - 08٫0  اهرم مالی 

469٫0  - 787٫0  - 02٫0  بازده داراییها 

396٫0  - 288٫0  - 002٫0 رکتاندازه ش   

000٫0  635٫94  648٫4  عرض از مبدأ 

362٫0 312٫0 ضریب تعیین تعدیل شده   ضریب تعیین 

000٫0 F 402٫21احتمال آماره    Fآماره  

    294٫2  آماره دوربین واتسون 

 آزمون فرضیه اول:

 فرضیه اول تحقیق به شكل زیر تدوین شده است:

 ن  اندازه هیئت مدیره و سود تقسیمی دارد.های نقد آزاد تأثیر معناداری بر ارتباط بیجریان 

سطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر جریان نقد آزاد بر ارتباط بین اندازه هیئت مدیره و سود تقسیمی، 

است. با   355/0شود، ضریب متغیر نیز درصد فرض صفر رد می 5تر است، بنابراین، در سطح خطای کوچک 05/0است که از  009/0برابر 

 توان نتیجه گرفت که جریان نقد آزاد تأثیر مثبت بر ارتباط بین اندازه هیئت مدیره و  سود تقسیمی دارد.توجه به مثبت بودن ضریب می

 آزمون فرضیه دوم:

 فرضیه دوم تحقیق به شكل زیر تدوین شده است:

 ئت مدیره و سود تقسیمی دارد.های نقد آزاد تأثیر معناداری بر ارتباط بین  استقالل هیجریان 

سطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر جریان نقد آزاد بر ارتباط بین استقالل هیئت مدیره و سود 

شود، ضریب متغیر نیز درصد فرض صفر رد می 5تر است، بنابراین، در سطح خطای کوچک 05/0است که از  000/0تقسیمی، برابر 
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توان نتیجه گرفت که جریان نقد آزاد تأثیر مثبت بر ارتباط بین استقالل هیئت مدیره و  سود توجه به مثبت بودن ضریب می است. با516/0

 تقسیمی دارد.

 آزمون فرضیه سوم:

 فرضیه سوم تحقیق به شكل زیر تدوین شده است:

 و سود تقسیمی دارد. های نقد آزاد تأثیر معناداری بر ارتباط بین  دوگانگی وظیفه مدیرعاملجریان 

سطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر جریان نقد آزاد بر ارتباط بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و سود 

شود، در نتیجه جریان نقد آزاد درصد فرض صفر تأیید می 5تر است، بنابراین، در سطح خطای بزرگ 05/0است که از  217/0تقسیمی، برابر 

 یر معناداری بر ارتباط بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سود تقسیمی ندارد.تأث

 نتایج در رابطه با متغییرهای کنترل تحقیق:

که از  باشدمی 001/0 ،دهد که سطح خطای مربوط به متغیرهای اهرم مالی نتایج تحقیق در رابطه با متغیرهای کنترل نشان می

ط معناداری بین متغیر کنترل یاد شده و سود تقسیمی وجود دارد. اما نتایج تحقیق رابطه معناداری را تر است، بنابراین، ارتباکوچک 05/0

 دهد.ها با سود تقسیمی نشان نمیبین اندازه شرکت و بازده دارایی

 گیری:نتیجه

وردار است. از یک سو، های نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخداران، جریاندر راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهام

هایی با خالص ارزش فعلی مثبت های رشد مناسب، وجوه مزبور را در پروژهتوانند از طریق افزایش سود تقسیمی و یا  فرصتمدیران می

ان مدیران و داران خود گردند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری تضاد منافع میگذاری کرده و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامسرمایه

گذاری کرده هایی با خالص ارزش فعلی صفر و یا منفی سرمایهمالكان، ممكن است برخی مدیران درصدد برآیند جریان نقد آزاد را در پروژه

کتی و (. اجزای حاکمیت شر7داران است( را تأمین نمایند )مدت بتوانند برخی از منافع شخصی خود )که در تضاد با منافع سهامتا در کوتاه

های و از یک سو  با کاهش هزینه های نقد آزاد را تعدیل کنداز جریان های  ناشیتواند هزینهگذاری جذاب میهای رشد سرمایهوجود فرصت

تر سبگذاری مناگذاران را در ارزشتوان سرمایهتوان ارزش شرکت را افزایش داده و از سوی دیگر، مینقد آزاد مینمایندگی ناشی از جریان

گذاری سود تقسیمی های رشد سرمایهتوان انتظار داشت که با بهبود عملكرد مدیران و وجود فرصتها یاری رساند. بنابراین میسهام شرکت

 شرکت کاهش یابد.

مدیره و  های نقد آزاد تأثیر معنادار و مستقیمی بر ارتباط بین اندازه هیئتهای اول و دوم تحقیق جریانباتوجه به نتایج فرضیه

استقالل هیئت مدیره با سود تقسیمی دارد. بنابراین باتوجه به رابطه منفی که بین اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره با سود 

توان گفت که افزایش جریان نقد آزاد ارتباط منفی بین متغییرهای یاد شده و سود ( به دست آمده است،  می8تقسیمی که در جدول )

 هایفرصت مالی تأمین برای همچنین و نماید می پرداخت نقدی صورت به تقسیمی د سو معموال که شرکتیکند. زیرا ا تقویت میتقسیمی ر

 بنابراین . نماید استفاده جدید سهام انتشار یامشارکت  اوراق مانند خارجی منابع از تا بود خواهد مجبور دارد، نیاز نقدینگی به گذاریسرمایه

رود که مدیران بنابراین انتظار می .گذاردمی تأثیر سهامداران ثروت بر هم و بلندمدت مالی تأمین بر هم شرکت قسیمیت سود سیاست

های دارای خالص ارزش فعلی های نقدی آزاد به منظور بهبود عملكرد شرکت و افزایش ارزش آن را در پروژهها با افزایش جریانشرکت

 گذاری کنند.مثبت سرمایه

های نقد آزاد بر ارتباط بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل دهنده عدم تأثیر جریان نشان بررسی فرضیه سوم تحقیق  از حاصل شواهد

باشد. شاید دلیل عمده این امر این باشد که با توجه به نتایج تحقیق دوگانگی وظیفه مدیر عامل تأثیری بر رفتار تقسیم و سود تقسیمی می

 سود شرکت ندارد
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