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 چکيده
های نقد آزاد بر اررتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بیش بررسی تأثیر جریانین پژوهش، به  ا

پردازد. مبانی نظری این میهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گذاری در شرکتسرمایه

اطالعات است و ریشه در مسائلی چون ی اقتصاد ی نمایندگی و نظریهپژوهش مبتنی بر نظریه

ی اصلی مربوط به نوعی از عدم کفایت تضاد منافع و عدم تقارن اطالعاتی دارد. مسأله

دست آمده حاکی از آن است نتایج به .است گذاری بیش از حدگذاری، تحت عنوان سرمایهسرمایه

تر ، کم گذاری بیش از حدمایهی سرها باالتر باشد، مسألهشرکت گزارشگری مالیکه هر چه کیفیت 

. شودهای نقد آزاد باال منجر به افزایش عدم کارایی سرمایه گذاری میجریان آید ووجود میبه

آزمون فرضیات تحقیق به کمک رگرسیون چند گانه به با کنترل عوامل تعیین کننده بیش سرمایه 

-های پذیرفتهاری پژوهش کلیه شرکتهای تابلویی انجام شده است. جامعه آمگذاری از طریق داده

 901باشد. در نهایت تعداد می 9818-9831شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 

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

گذاری رابطه منفی ی و بیش سرمایهقرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت گزارشگری مال

های نقد آزاد،  تأثیر منفی و و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که جریان

 گذاری  داردمعناداری بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بیش سرمایه

 ادهای نقد آزکیفیت گزارشگری مالی، بیش سرمایه گذاری، جریان :يديکل واژگان

 

 مقدمه

باشد. منابع از طریق بازارهای تأثیر نهادهای مختلفی از جمله بازار بورس اوراق بهادار میای تحتفرآیند تخصیص منابع سرمایه

کننده گذاری گمراهگردند. حال اگر سیستم گزارشگری به بازار درست عمل نکند و قیمتهای پربازده هدایت میای به سمت فعالیتسرمایه

گیری و ها زمانی درست اندازهشوند. قیمتآور هدایتهای سوداندازها به سوی فعالیتداشت که وجوه نقد و پستوان انتظار ، نمیباشد

های ورودی انواع ترین دادهشوند. اطالعات حسابداری، یکی از مهمطور کامل در بازار سرمایه منتشرشوند که اطالعات مربوط، بهسنجیده می

ترین وظیفه رود. فراهم آوردن اطالعات مربوط مهمشمار میکارهای متفاوت بهگذاران برای انتخاب از میان راهگیری سرمایهتصمیمهای مدل

رود نقش مؤثری در های سرمایه است که انتظار میهای مالی یکی از منابع اطالعاتی در دسترس بازارشود. گزارشحسابداری محسوب می
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هاي نقد آزاد بر اررتباط بين کيفيت بررسی تأثير جریان

 گذاريگزارشگري مالی و بيش سرمایه
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اری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. در این راستا اساتید، محققان و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت گذتوسعه سرمایه

اند. از طرفی ممکن است مدیران برای به های جامعه خود بودهگویی به نیازگزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ادای مسؤلیت پاسخ

نقد آزاد را نیز انتخاب و گزینش کنند.  بر اهرم، سیاست تقسیم سود و ساختار سررسید بدهی، جریان حداکثررساندن ارزش شرکت، عالوه

(9.) 

عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری که  گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است

طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری  .مل مختلفی تاثیر گذار استمالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوا

ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکت

 می باشد. ر این ارتباط های نقد آزاد بو تأثیر جریانگزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری 

 مبانی نظری پژوهش:

ی بازارهای سهام کمک های شرکت، به نقش کنترل کنندهعنوان یک منبع اطالعاتی مهم از ویژگیهاطالعات حسابداری مالی ب

امداران در کنترل تواند با افزایش توانایی سهکنند. بنابراین، اگر کیفیت گزارشگری مالی مشکالت نمایندگی را کاهش دهد ، پس میمی

 گذاری را بهبود دهد.مدیران و همچنین بهبود انتخاب پروژه و کاهش هزینه های تامین مالی، کارایی سرمایه

-اطالعاتی که برای سرمایه "، گزارشگری مالی بایدآمده است FASBحسابداری مالی  9همانگونه که در بیانیه مفاهیم شماره 

اطالعاتی را که سرمایه گذاران  "( و 83)بند "مفید هستند را فراهم بیاورد و گذاری منطقیصمیمات سرمایهگذاران فعلی و بالقوه در گرفتن ت

(.بعالوه، 83)بند "های نقدی آینده را بسنجند، فراهم بیاوردکند تا مقادیر، زمانبندی و عدم اطمینان در  جریانفعلی و بالقوه را کمک می

 .(2)ورودی مهم در بودجه بندی سرمایه شرکت است های نقدی مورد انتظار، یک جریان

های مهم این نقش، بهبود تصمیمات یکی از اهداف کیفیت گزارشگری مالی، تسهیل اختصاص کارآمد سرمایه است. یکی از جنبه

ایی که ارزش فعلی هکه تمامی پروژه ،گذاری، وقتی یک سیاست کارآمد استهاست.با در نظر گرفتن کارایی سرمایهگذاری شرکتسرمایه

 . (9) رد شوند دارند منفی NPV( مثبت دارند شناسایی، تامین مالی و اجرا شوند و در همین حال تمامی پروژه هایی که NPVخالص )

 منابع محدودیت به با توجه را گذاری سرمایه میزان یا حد باید مختلف، های طرح در گذاری سرمایه برای تجاری واحدهای

 این برطبق .شود می انجام خالص، ارزش فعلی روش جمله از ها طرح ارزیابی هایروش طریق از موضوع این .دهند قرار وجهت مورد سازمانی

 پذیرش بنابراین .باشد مثبت طرح، آن خالص ارزش فعلی که بود خواهد پذیر توجیه صورتی در طرح، چند یا یک در گذاری سرمایه روش،

 عوامل از یکی .شود می گذاری سرمایه نبودن بهینه نتیجه در حد و از بیش گذاری سرمایه به منجر ی،منف خالص فعلی ارزش با هایی طرح

 شرکت به که است اهمیت دارای حیث این از آزاد نقد جریان .است تجاری در واحد آزاد نقد جریان حد، از بیش گذاری سرمایه ایجاد در موثر

 محصوالت توسعه نقد، وجه داشتن اختیار در بدون .دهد می افزایش را سهامدار ارزش هکند ک جستجو را هایی فرصت تا دهد می اجازه

 باید نقد وجه دیگر، طرف از .باشدنمی نپذیر امکا هابدهی کاهش و سهامداران به نقدی سودهای تجاری، پرداخت های تحصیل انجام جدید،

 (.8شود ) برقرار تعادل ناکافی نقد وجه ی نههزی و نقد وجه نگهداری ی هزینه بین که شود سطحی نگهداری در

گذاری رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن سرمایهدلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ممکن است فرایند بیشبه

های نقد آزاد از جریان های هم راستا نمودن منافع سهامداران و مدیران کامال کارا نباشد، مدیران ممکن استاطالعاتی وجود دارد و مکانیسم

گذاری های با ارزش فعلی خالص فعلی منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این اقدام به بیش سرمایهاستفاده نموده و پروژه

هند. از این رو مدیران (. بنابراین مدیران ممکن است به جای اینکه وجوه نقد آزاد را به سهامداران بپردازند، آنها را هدر د3شود )منتهی می

 (.3گذاری جهت استفاده از منافع نقدی و غیر نقدی مرتبط با اندازه بزرگتر شرکت خواهند داشت )سرمایههایی جهت بیشانگیزه

های نمایندگی و عدم تقارن گذاری ریشه در نظریه نمایندگی و نظریه اقتصاد اطالعات و مسائلی چون هزینهعدم کفایت سرمایه

های گذاری مستقل از یکدیگر نیستند و کاستیی کامل تصمیمات تأمین مالی و سرمایه(. به عبارتی دیگر در بازار سرمایه1تی دارد )اطالعا

گذاری بیش از حد( را به وجود گذاری )سرمایههای نمایندگی، عدم کفایت سرمایه)نقایص( بازار سرمایه از قبیل عدم تقارن اطالعاتی و هزینه

طور کلی عدم تقارن اطالعاتی گذاری بیش از حد(. بهشوند )سرمایههایی با ارزش فعلی خالص منفی رد نمید. با این وجود طرحآورنمی

گذاری بیش از شود. فرایند سرمایهتر( از حد میگذاری بیش)کمکند. که منجر به سرمایهچندین تضاد بین صاحبان منافع اصلی ایجاد می

 (. 3ل وجود تضاد منافع بین مدیرا ن و سهامداران رخ دهد )حد ممکن است به دلی

 پیشینه تحقیق:
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( معتقدند، کیفیت پایین اطالعات مالی سبب ایجاد عدم تقارن اطالعاتی بین خریداران و 2003)9پالمروس و همکاران 

ده و سبب کاهش نقدینگی بازار سهام شود که منجر به افزایش تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شفروشندگان سهام شرکت می

 (.6شوند)شود در چنین شرایطی، سهامداران ریسک بیشتری را در بازار متحمل میمی

های مانع حاکمیت شرکتی، دریافت که گذاری مدیران و مکانیزم( در بررسی رابطه بین پدیده بیش سرمایه2003) 2اندرسون     

 (.3گردد)گذاری ایجاد میدالر بیش سرمایه 0433ها، ، به طور متوسط در شرکتهای نقدی آزادبه ازای هر دالر جریان

 

گذاری دریافتند که  بین اهرم مالی و بیش (، در بررسی رابطه بین اهرم مالی )بدهی( و بیش سرمایه2001)8لیاندس و زادنو     

هایی که از طریق اوراق مالکانه تأمین مالی ها نشان دادند که شرکتعالوه آنداری وجود ندارد. به گذاری به لحاظ آماری رابطه معنیسرمایه

-گذاری و تمایل بیشاند تمایل کمتری به افزایش سرمایههایی که از طریق اوراق بدهی اقدام به تأمین مالی نمودهاند نسبت به شرکتکرده

 (.3هایشان دارند)تری به کاهش سرمایه گذاری

گذاری را با کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین افتند که کیفیت حسابداری باالتر، کارایی سرمایه( دری2006)3بیدل و هیالری

نماید. آنان هم چنین بیان نمودند که در کشورهایی که تأمین مالی عمدتاً از طریق کنندگان خارجی سرمایه، تقویت میمدیران و تأمین

های دهندگان )مانند بانکتر از طریق اعتبارهایی که تأمین مالی بیشد، در مقایسه با آنشومعامالت در شرایط عادی )بازار سرمایه( انجام می

 (.1تر خواهد بود)گذاری بیششود، ارتباط بین کیفیت حسابداری و کارایی سرمایهدولتی( انجام می

های هایی که دارای ماندهرکتگذاری در ش( نشان داد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم سرمایه2006) 1وردی     

 (. 90باشد)تر میوجه نقد عمده هستند، قوی

-داری را بین جریانگذاری رابطه مثبت و معنیهای نقدی آزاد و بیش سرمایه( در بررسی رابطه بین جریان2006) 6ریچاردسون

 (.99گذاری نشان داد)های نقدی آزاد و بیش سرمایه

المللی گزارشگری مالی پذیرفته شده است، تأثیر های بیندند که در کشورهایی که استاندارد( معتق2090)3فلورا و همکاران 

برابری اطالعاتی و ریسک و هزینه سرمایه کاهش یابد. این امر باعث افزایش ها داشته و باعث شده است نازیادی بر هزینه سرمایه شرکت

 (.9شود)کیفیت گزارشگری مالی می

بررسی کردند و به این « شرایط مرزی»گذاری براساس ( رابطه کیفیت گزارشگری مالی بر بازده سرمایه2099)3چن و همکاران 

-های خصوصی کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار میگذاری در شرکتنتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی، بازده سرمایه

 (.98دهد)

گذاری و تأثیر ساختار ررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه( در تحقیقی به ب2098)1گوماریز و بالستا 

گذاری سرمایهسررسید بدهی بر این ارتباط پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که افزایش کیفیت گزارشگری مالی مشکالت مربوط به کم

ساختار سررسید بدهی تأثیر منفی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری  دهد، همچنین نتایج نشان داد کهگذاری را کاهش میسرمایهو بیش

 (.9گذاری دارد )مالی و کارایی سرمایه

گذاری و هزینه بدهی و تأثیر ساختار مالکیت بر این ارتباط ( در تحقیقی به بررسی ارتباط بین بیش سرمایه2093)90چو و چوی 

گذاری و هزینه بدهی وجود دارد، نتایج تحقیق همچنین سرمایهت و معنادار بین بیشپرداختند، نتایج تحقیق نشان داد که یک رابطه مثب

تر است های دارای درصد باالی سهامداران نهادی و مدیریتی ضعیفگذاری و هزینه بدهی در شرکتنشان داد که ارتباط بین بیش سرمایه

(93.) 
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های نقد گذاری و جریانیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه( در تحقیقی به بررسی ارتباط بین ک2091)99وانگ و همکاران 

پرداختند، نتایج تحقیق آنها نشان داد که کیفیت  2092-2003زمانی بین شده در بورس چین در فاصلهپذیرفته شرکت 8326آزاد در 

ود دارد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند گذاری رابطه منفی و معناداری وجگذاری و هم کم سرمایهگزارشگری مالی هم با بیش سرمایه

 (.91های نقد آزاد باالتر قویتر است)های با  جریانگذاری در شرکتسرمایهکه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بیش

ایج نت . پرداختند گذاری سرمایه و کارایی حسابداری کاری محافظه بین یرابطه بررسی (،به 9810محمود آبادی و مهتری )

 صنایع، از گروه 3 سطح در و هاشرکت سطح در گذاری آتی، سرمایه و حسابداری کاری محافظه بین که داد نشان پژوهش آنها از حاصل

 دارویی، و غذایی شیمیایی، در صنایع و هاشرکت کل سطح در آتی گذاریسرمایه و شرکت یهانداز بین همچنین. دارد وجود دارمعنی ارتباط

 و نساجی، چوب صنایع در و ها شرکت کل سطح در آتی گذاریسرمایه و دفتری به ارزش بازار ارزش نسبت بین منفی، دار نیمع ارتباط

 غذایی صنایع در و ها شرکت کل سطح در آتی گذاری سرمایه و اهرم مالی بین و مثبت دار معنی ارتباط سرامیک، و کاشی و فلزی شیمیایی،

 (.96دارد ) وجود منفی دارمعنی دارویی، ارتباط و

های با امکانات سرمایه ی میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت(، رابطه9810ثقفی و معتمدی فاضل )

ها با امکانات سرمایه گذاری بیشتر از حسابرسان با کیفیت بیشتر های آنان نشان داد اگر شرکتگذاری بیشتر رابررسی کردند. نتایج یافته

 (.93فاده کنند، سطح باالتری از کارایی سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد)است

 و مالی شیوه تأمین الگو، بر شاخص کیفیت سود عنوان به اختیاری تعهدی اقالم تأثیر مقاله خود  ( در9819هاشمی و همکاران )

اقالم  دارای هایشرکت در نمونه کل سطح در ن است کهآ از پژوهش حاکی های یافته .را مورد بررسی قرار دادند گذاری سرمایه کارایی

 این بر افزون .دارد داخلی نقدی های جریان حساسیت بیشتری به ای سرمایه های دارایی در گذاریسرمایه بزرگ، مثبت اختیاری تعهدی

 دهد که می نشان تحقیق دیگر نتیجه .ردداللت دا ها دارایی آتی بازده و جاری اختیاری اقالم تعهدی بین منفی رابطه بر شده حاصل نتایج

 بین در تحقیق های فرضیه آزمون این بر افزون .قرار ندارد خارجی مالی تأمین میزان تأثیر تحت اختیاری تعهدی اقالم بازار گذاری قیمت

 (93).گردید متنوع منتهی نتایجی به بررسی مورد صنایع

 در حسابرسی جایگاه خدمات اقتصادی پیامدهای از ای جنبه مطالعة هدف با ی( در پژوهش9812زاده خانقاه )بادآور نهندی و تقی

 تهران پرداختند  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های در شرکت ی گذار سرمایه کارایی و حسابرسی کیفیت بین ارتباط بررسی به ایران،

بهبود  ترتیب، بدین . دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط گذاری هسرمای کارایی و کیفیت حسابرسی بین کل در داد که  نشان پژوهش نتایج

 سرمایه کارایی افزایش به نمایندگی، کردن مشکالت برطرف و گذاران سرمایه و مدیریت بین اطالعاتی تقارن عدم کاهش با حسابرسی کیفیت

 (.91شود) می منجر گذاری

گذاری و تأثیر ساختار بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه ( در تحقیقی به بررسی ارتباط9818پور )مشایخی و محمد

 مطالعه پرداختند، نتایج9810-9836شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پذیرفته شرکت 990سررسید بدهی بر این ارتباط در 

می افزایش را گذاریسرمایه کارایی تر،کوتاه بدهی سررسید و کاسزینک(  مدل استفاده از با ویژه مالی)به گزارشگری کیفیت آنها نشان داد،

 مالی کیفیت گزارشگری )بیشتر( کمتر تأثیر شاهد کنند، می مدت کوتاه بدهی از )کمتر( بیشتری استفادة که هایی همچنین، شرکت .دهند

 (.20بود) خواهند گذاریسرمایه کارایی بر

 های پژوهش:فرضیه

-بینی میاحتمالی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل خود را پیش گر، رابطهت که طی آن پژوهشسازی، فرایندی اسفرضیه

سازی را انجام در چارچوب نظری پژوهش به شیوه قیاسی، فرضیه شدهانتخابهای گر در این مرحله بر اساس نظریه یا نظریهکند. پژوهش

 (.29پردازد )تحلیلی می های پژوهش به طراحی مدلدهد و بر اساس فرضیهمی

 شود:های پژوهش به شرح زیر تدوین میفرضیه

 گذاری رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه اول: بین کیفیت گزارشگری مالی و بیش سرمایه

 گذاری دارد.های نقد آزاد تأثیر معناداری بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بیش سرمایهفرضیه دوم: جریان

 یق:روش تحق

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 رویکرد پس رویدادی )از طریق تئوری مزبور را مورد مطالعه قرار می

 اطالعات گذشته( است. 
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 گیری و حجم نمونه:ماری، روش نمونهجامعه آ

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

. در انتخاب باشدشده 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

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

 اسفند هر سال باشد. 21سال مالی شرکت مزبور   

 رسی تغییر سال مالی نداشته باشند.های انتخابی در دوره مورد برشرکت

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

 های بیمه نباشند؛ گذاری، لیزینگ و شرکتگری، سرمایهها جزء صنایع واسطهشرکت

ند به عنوان نمونه شرکت که دارای شرایط فوق بود-سال 121شرکت شامل  901بنابراین با در نظر گرفتن شرایط فوق تعداد    

 پژوهش انتخاب شدند.

 گیری متغیرهای تحقیق و تصریح الگوی تحقیق:شرح اندازه

 متغیر وابسته: 

 بیش سرمایه گذاری:

شود. بدین صورت که اگر باقیمانده مدل ( استفاده می2001)92های رشد،  بیدل و همکارانبرای اندازه گیری آن از مدل فرصت

 (.22باشد )گذاری میزیر مثبت باشد بیش سرمایه

 
 که در این مدل:

I: های سال قبل(، های ثابت مشهود و نامشهود به جمع داراییگذاری)برابر است با نسبت تغیرات داراییسرمایهGROTH :

 تغییرات فروش

 متغییرهای مستقل:

 کیفیت گزارشگری مالی:

-( می23(که برگرفته از مدل جونز )28) 98گیری کیفیتت گزارشگری مالی از باقیمانده مدل کازانکیدر این تحقیق برای اندازه

 شود.باشد استفاده می

 

 
 که در این مدلها:

 : اموال ماشین آالت و: تغییرات فروش؛ های سال قبل؛ جمع دارایی: جمع اقالم تعهدی؛ 

: : تغییرات در بدهی جاری؛: تغییرات در داراییهای غیر جاری؛ : وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی؛  تجهیزات؛ 

 : هزینه استهالک DEPتغییرات در بدهی کوتاه مدت؛ 

 های نقد آزاد:جریان

 (.90شود)( از مدل زیر استفاده می2006های نقد آزاد به پیروی از وردی )ر این تحقیق برای اندازه گیری جریاند

 
 که در این مدل:

FCF جریانهای نقد آزاد؛ :CFO جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی؛ :I آن بخش از سرمایه): سرمایه گذاری مورد انتظار-

 شود(.های رشد توضیح داده نمیگذاری که به وسیله فرصت

 متغییرهای کنترل:

 های شرکتاندازه شرکت: برابر است با لگاریتم طبیعی جمع دارایی
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 های شرکتها به جمع داراییاهرم مالی: برابر است با نسبت جمع دارایی

در غیر این  9ه آن ارزش زیان دهی: یک متغییر موهومی است بدین صرت که اگر شرکت در سال مورد نظر زیان گزارش کند ب

 شود.صورت صفر ارزشگذاری می

 عمر شرکت: برابر است با لگاریتم طبیعی تعداد سالهای فعالیت واحد تجاری

 هانسبت جریان نقدی عملیاتی: برابر است با نسبت جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری به جمع دارایی

 فروش شرکت نسبت به سال قبلنرخ رشد: برابر است با تغییرات 

 الگوی تحقیق:

( از مدل زیر برای آزمون فرضیات تحقیق 2091)93در این مطالعه برای آزمون فرضیات تحقیق به پیروی از  وانگ و همکاران 

 (.91شود)استفاده می
 

 
 که در این مدلها:

OverIگذاری؛ : بیش سرمایهFRQ کیفیت گزارشگری مالی؛ :SIZE؛ : اندازه شرکتLEV اهرم مالی؛ :LOSS زیان دهی؛ :

LNAGE عمر شرکت؛ :CFO جریان نقدی عملیاتی؛ :TA جمع داراییها؛ :GROTH نرخ رشد؛ :FCFهای نقد آزاد؛: جریان 

 های پژوهش:یافته

 آمار توصیفی:

ر توصیفی این متغیرها، ی یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده، در جدول زیر برخی از مفاهیم آمابرای ارائه

 شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و اکثر مشاهدات ارائه شده است.

 ( آمار توصيفی متغييرهاي تحقيق1جدول )

 متغییر میانگین میانه حداکثر حداقل انحراف معیار

968٫0  - 639٫0  331٫0  993٫0  921٫0 وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتینسبت    

089٫9  - 026٫92  368٫1  089٫0  - 032٫0  جریان نقد آزاد 

801٫0  - 112٫2  0 - 901٫0  - 933٫0  کیفیت گزارشگری مالی 

833٫0  - 11٫0  323٫9  962٫0  201٫0  نرخ رشد شرکت 

232٫0  011٫0  333٫9  866٫0  632٫0  اهرم مالی 

326٫0  913٫2  99٫3  683٫8  109٫8 تعمر شرکلگاریتم طبیعی    

831٫0  0 9 0 961٫0  زیان دهی 

012٫0  0 311٫9  0 021٫0  بیش سرمایه گذاری 

23٫9  089٫90  811٫93  818٫98  869٫98  اندازه شرکت 
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، ردیپذیماعداد صفر و یک را  صرفاً( قابل مشاهده است، با توجه به اینکه متغیر زیان دهی، 9که در جدول شماره ) گونههمان

دهد که میانگین نسبت وجه نقد ایج کمی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نشان میی نتبررسی توصیفی معناداری ندارد. همچنین هاآماره

بوده است. همچنین به طور متوسط میانگین  -032/0های نقد آزاد باشد. همچنین میانگین جریانمی 921/0های عملیاتی حاصل از فعالیت

های بوده است. همچنین میانگین اهرم مالی شرکت 201/0بوده است. به طور متوسط نرخ رشد شرکت  -933/0کیفیت گزارشگری مالی 

های نمونه دهد. میانگین لگاریتم طبیعی عمر شرکتبوده است که درصد باالی تأمین مالی شرکت از طریق بدهی را نشان می 632/0نمونه 

 بوده است. 869/98بوده است. به طور متوسط میانگین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت   109/8

 هاد الگوی تحقیق و آزمون فرضیهبرآور

های ترکیبی، ابتدا از آزمون چاو مقید استفاده شده در چارچوب داده 9818 -9831ی زمانی برای برآورد الگوی تحقیق طی دوره

دار باشد، درصد، معنی 1در سطح خطای  Fیا مدل اثرات ثابت است. اگر آماره  Pooledی استفاده از مدل کنندهنییتعاست. این آزمون 

 شده است: ارائه( 2شود. نتایج آزمون چاو در در جدول )شود و مدل اثرات ثابت پذیرفته می( رد میPooledی صفر )مدل فرضیه

 مقيد( F(: نتایج آزمون چاو)2جدول )

 سطح معنی داری Fآماره  شرح

 000/0 683/9 آزمون چاو برای بررسی مدل

دار است،. از این رو، در این آزمون روش درصد معنی 1در سطح خطای  Fی شود، آمارهمیطور که در جدول باال مشاهده  همان

ی محاسباتی آزمون شود. اگر آمارهی بعد، روش اثرات ثابت در مقابل روش اثرات تصادفی آزمون میشود. در مرحلهاثرات ثابت پذیرفته می

شود. به منظور بررسی شود و مدل اثرات ثابت پذیرفته میتصادفی رد می دار باشد، فرضیه اثراتدرصد معنی 1هاسمن در سطح خطای 

 شده است: ارائه( 8انتخاب روش برآورد، نتایج آزمون هاسمن در جدول )

 (: نتایج آزمون هاسمن3جدول )

 سطح معنی داری آماره آزمون شرح

 000/0 111/81 آزمون هاسمن برای بررسی مدل

دار شده است، بنابراین، عدم وجود رابطه درصد معنی 1ی محاسباتی آزمون هاسمن در سطح خطای (، آماره8با توجه به جدول )

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

 ده است:( آم3در ادامه نتایج مربوط به برآورد مدل تحقیق در نگاره شماره )

 243واتسون  برابر با  –ی دوربین دهد. برای این مدل آماره(نتایج حاصل از برآورد پارامترهای الگوی تحقیق را نشان می3جدول )

جهت تصریح مدل برابر  Fی شود. مقدار احتمال مربوط به آمارهی اخالل رد میدرصد خود همبستگی جمله 1است که در سطح خطای 

 11شود. در نتیجه در سطح اطمینان درصد کمتر است. از این رو، فرض صفر مبنی بر خطای تصریح مدل رد می 1 است که از 000/0

ی این است دهندهنشاناست. این آماره  818/0ی مدل برابر با شدهعدیلتشود.. مقدار ضریب تعیین دار بودن مدل پذیرفته میدرصد، معنی

های مدل، ی متغیرهای مستقل و کنترل قابل توصیف است. با توجه به رد نشدن آمارهته به وسیلهدرصد تغییرات متغیر وابس 81که حدود

 شود.های تحقیق بررسی میفرضیه

 

 (: نتایج برآورد الگوي تحقيق4جدول)

 متغییر ضریب آماره آزمون احتمال خطا

000٫0  - 318٫8  - 033٫0  FCF*FRQ 

126٫0  681٫0  009٫0  جریان نقد آزاد 

000٫0  - 139٫3  - 013٫0  کیفیت گزارشگری مالی 
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002٫0  968٫8  093٫0  نرخ رشد 

021٫0  - 238٫2  - 001٫0  اهرم مالی 

226٫0  - 298٫9  - 091٫0  عمر شرکت 

000٫0  133٫3  093٫0  زیان دهی 

000٫0  331٫6  098٫0  اندازه شرکت 

209٫0  - 23٫9  - 096٫0  وجه نقد حاصل از فعالیتعای عملیاتی 

0390٫0  - 398٫9  - 903٫0  عرض از مبدأ 

818٫0 313٫0 ضریب تعیین تعدیل شده   ضریب تعیین 

000٫0 F 311٫8احتمال آماره    Fآماره  

  3٫2  آماره دوربین واتسون 

 

 های تحقیق:نتایج آزمون فرضیه

 آزمون فرضیه اول: 

 فرضیه اول تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

 رابطه معناداری وجود دارد.گذاری بین کیفیت گزارشگری مالی و بیش سرمایه

است  000/0گذاری، برابر سطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر  کیفیت گزارشگری مالی بر بیش سرمایه

 -013/0شود. ضریب متغیر مستقل کیفیت گزارشگری مالی درصد فرض صفر رد می 11تر است، بنابراین، با اطمینان کوچک 01/0که از 

 گذاری دارد.سرمایهتوان نتیجه گرفت که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معنادار و معکوس بر بیشبا توجه به منفی بودن ضریب میاست. 

 آزمون فرضیه دوم: 

 فرضیه دوم تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

 گذاری دارد.های نقد آزاد تأثیر معناداری بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بیش سرمایهجریان

سطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر  جریان نقد آزاد بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بیش 

شود. ضریب متغیر مستقل درصد فرض صفر رد می 11تر است، بنابراین، با اطمینان کوچک 01/0است که از  000/0گذاری، برابر سرمایه

توان نتیجه گرفت که جریان نقد آزاد تأثیر منفی بر ارتباط بین کیفیت است. با توجه به منفی بودن ضریب می -033/0جریان نقد آزاد 

 گذاری دارد.گزارشگری مالی و بیش سرمایه

 گیری:نتیجه

 زیرا کیفیت باشد،گذاری مینتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق حاکی از ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و بیش سرمایه

 متعاقباً و اطالعاتی تقارن عدم احتماالً و سازد می پاسخگوتر را مدیران بهتر، امکان نظارت سازی فراهم طریق از باالتر، مالی گزارشگری

 ،دیگر سویی دهد. از تسکین را ناکافی و اضافی گذاری سرمایه مشکالت تواند می همچنین، کاهد؛ می را اخالقی و خطرات معکوس گزینش

 برای بهتر گذاری سرمایه تصمیمات اتخاذ سازی امکان فراهم طریق از را گذاری سرمایه کارایی تواند می همچنین مالی گزارشگری کیفیت

 (.9بخشد) بهبود داخلی گیران تصمیم به تر حسابداری صادقانه ارقام ارائة و ها پروژه بهتر شناسایی و مدیران

تواند با افزایش توانایی سهامداران در کنترل ت نمایندگی را کاهش دهد ، پس میکیفیت گزارشگری مالی مشکالهمچنین 

کیفیت گزارشگری . همچنین گذاری را بهبود دهدمدیران و همچنین بهبود انتخاب پروژه و کاهش هزینه های تامین مالی، کارایی سرمایه
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گذاری را از هزینه های تامین مالی از منابع خارجی، کارایی سرکایه تواند با کاستنمالی، هزینه های انتخاب معکوس را کاهش دهد، پس می

(، وانگ و همکاران 2098(، گوماریز و بالستا )2001(، بیدل و همکاران )2006. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات وردی )بهبود ببخشد

 ( مخالف است9810ان )( مطابقت دارد و با نتایج ثقفی و همکار9818(، و مشایخی و محمد پور )2091)

های نقد آزاد تأثیر منفی و معنادار بر ارتباط بین کیفیت دهد که جریاننتایج حاصل از آزمون فرضیه دومم تحقیق نشان می

 کند که منجرطور کلی، عدم تقارن اطالعاتی، چندین تضاد بین صاحبان منافع اصلی ایجاد میبهگذاری دارد. گزارشگری مالی و بیش سرمایه

اران، رخ مدتضاد منافع بین مدیران و سها گذاری بیش از حد ممکن است به دلیل وجودشود. فرآیند سرمایهاز حد می گذاری بیشسرمایه به

داران و مدیران کامال ًکارا نیست، مدیران ممکن سو نمودن منافع سهامهای همدهد. هنگامی که عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد و مکانیسم

کار بگیرند که این اقدام به هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود بههای نقد آزاد استفاده نموده و طرحز جریاناست ا

هایی های نقد آزاد باال، در مقایسه با شرکتهایی با جریانتضاد منافع در شرکتاز طرفی نیز (. 3شود )گذاری بیش از حد منتهی میسرمایه

تری جهت استفاده از جریان نقد ی بیشمنظور رسیدن به منافع شخصی خود، انگیزه های نقد آزاد پایین، شدیدتر است و مدیران بهیانبا جر

( 2091( و وانگ و همکاران )2006نتایج این تحقیق با تحقیقات ریچاردسون )(. 22و  1گذاری بیش از حد دارند)آزاد برای پذیرش سرمایه

 ( مخالف است.2006با نتایج وردی ) مطابقت دارد و
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