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 چکیده:

 ندگینمای هزینه کاهش اصلی هایمکانیزم عنوانبه بدهی و سود تقسیم مشیخط چگونگی خصوص در گیریتصمیم

 کنندگیتعدیل نقش بررسی به پژوهش؛ این در .است هاهزینه این کاهش برای حلی راه،  آزاد دینق هایجریان از ناشی

 2931-2931 دوره طی تهران بهادار اوراق بورس نقد در وجوه جریان و شرکتی حاکمیت بین رابطه بر سود تقسیم هایسیاست

 رابطه قدن وجوه جریان با مدیرعامل وظیفه و دوگانگی یرهمدهیئت اندازه بین که داد نشان فرضیات آزمون نتایج. است پرداخته

 یمعنادار رابطه نقد وجوه جریان سود با و پرداخت رموظفیغ اعضای مدیریتی، درصد بین مالکیت .نداشت وجود معناداری

 وگانگیابطه بین دمعناداری نداشته اما بر ر و مثبت تأثیر و مدیرههیئت اندازه بین رابطه بر سهام سود پرداخت .داشت وجود

 .داشت معناداری و مثبت تأثیر نقد وجوه با جریان رموظفیغ اعضای مدیریتی و درصد مدیرعامل، مالکیت وظیفه

 

 وجوه یان، جررموظفیغ مدیریتی، اعضای مدیرعامل، مالکیت وظیفه ، دوگانگیمدیرههیئت سود، اندازه تقسیمکلمات کلیدی: 

 نقد



Abstract: 

Deciding how dividend and dividend policies are to be the main mechanisms for reducing 

agency costs resulting from free cash flow is a solution to reduce these costs. In this study, we 

examine the moderating role of dividend policies on the relationship between corporate 

governance and cash flow in the Tehran Stock Exchange during the period 1392-1396. The 

results showed that there was no significant relationship between the size of the board of 

directors and the duality of the CEO's duties with the cash flow. There was a significant 

relationship between managerial ownership, percentage of non-performing members, and 

payoff with cash flow. Dividend payout did not have a positive and significant effect on the 

relationship between board size and board size, but it did have a positive and significant effect 

on the relationship between managerial dichotomy, managerial ownership, and percentage of 

non-performing members with cash flow. 
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