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 لیبا نقش تعد ها در شرکت نقد آزاد انیو جر رانیمد یاعتماد شیب
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 3رمحمد قزوینی پو، 2زهرا مشایخ پول ،1حرضا فال
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 چکیده

 با ها آزاد در شرکت نقد جریان و مدیران اعتمادی بیش بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف

 بر و کاربردی نوع از هدف برحسب پژوهش  این باشد. مالکیت می تمرکز کنندگی تعدیل نقش

 این آماریجامعه  .باشد می همبستگی گروه از و توصیفی نوع از ها داده گردآوری نحوه حسب

تا  1394ساله )5 یدوره زمان یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیشرکت پذ 81 ،پژوهش

اطالعات شرکت های  تر به منظور بررسی دقیق جهت انتخاب نمونه آماری و باشد. ( می1398

 های انتخابی، به روش پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قابلیت اتکای بیشتر، نمونه

 بیش متغیر بین که رابطه آنست از حاکی نتایج فرضیه اول .گردد یانتخاب م کیستماتیحذف س

 و شده تایید( 0.0367) آمده بدست معناداری سطح به توجه با آزاد نقد جریان با مدیران اعتمادی

 تمرکز متغیر نتایج فرضیه دوم نیز، تاثیر .باشد می مستقیم رابطه این تی آماره بودن مثبت به توجه با

 بدست معناداری سطح به توجه با آزاد نقد جریان با مدیران اعتمادی بیش بین رابطه بر مالکیت

 .باشد می معکوس تاثیر این تی آماره بودن منفی به توجه با و شده تایید( 0.0234) آمده
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  مقدمه -1

و  ارىسرمایهگذ ىفقهاا اف،هدا ،عالیق با مؤسساتىو  ادفررا ا شرکت هر ارانسهامد

 شرکتها رمودر اداره ا که پیچیدگىهایى به توجه با .هندد می تشکیل مختلف ىنایىهااتو

 .گیرند هعهد به مسئولیتى شرکت رمودر اداره ا رودنمى رنتظاا ارانسهامددارد، از  دجوو

 :جملهاز  اردىموو در  ستا پذیر نمکاا عمومى مجامعدر  فقط شرکتهادر  ارنسهامد ذنفو

 ساسنامها حصالا ،قانونى زرسباو  همدیر تهیأ ىعضاا بنتخاا ،مالى ىتهارصو تصویب

و  دىقتصاا رىهمکا نمازسا)مىباشد  متمرکزو...  دهلعاا قفو تمعامال تصویب ،شرکت

 نمکاا ینا ارانسهامداز  بعضى بهاى  سرمایه ىهارساختااز  برخى طرفىاز  (.1385 ،توسعه

 شتهدا سترسىد نددار شرکتدر  که مالکیتى با نامتناسب کنترلى انمیز به که هدد ا میر

 رىبسیا که اچر ،باشد ارتأثیرگذ شرکت یک دعملکر بر ستا ممکن اردمو ینا همه .باشند

 ینا به ستا ممکن دخو مالکیت قحقو لعماا ةفاید هزینه سىربردر  ارانسرمایهگذاز 

 مالى زدهبا به ننداتو می دخو قحقواز  دهستفاو ا تحلیلاز  معقولى انمیز با که برسند نتیجه

 (.1398)یحیایی و همکاران، کنند  اپید ستد ىبیشتر سرمایه شدو ر

 ىهارکازوسااز  ىـیک انوـعن به دىاـنه ناـمالک نقش هـب هـتوج خیرا ىاـهلاـس در

 دىاـیز تاـتحقیقو  تـسا یافته یشافزا شرکت مدیریت بر رتنظادر  شرکتى حاکمیت

(. 1990 ،4واسرـسو  لـکون کـم) ستا هشد منجاا دىنها نمالکا ىها یژگىو مینهدرز

و  ،هـبیم ىاـرکتهـش ،اـکهـبان نظیر رگبزاران سرمایهگذ انمیتورا  دىنها ناـمالک

 که ستا لیلد بدین مسئله ینا. (1998 ،5بوشى) دکر تعریف ارىگذ سرمایه ىاـرکتهـش

و  مانکز) ندرا دار شرکت دیریتـم رـب رتاـنظ ایىـناتوو  ابعـمن ،فرصت دىنها نمالکا

 نایىاتو ،ثربخشا و ستمرـم رتاـنظ قـطریاز  دـننامیتو دىنها نمالکا(. 1995 ،6مینو

 نمالکا توسط رتدـق نـیاز ا دهستفاا چند هر. ندزسا ودمحدرا  دسو مدیریتدر  انمدیر

 دیاز دىنها نمالکا مسها صددر گر. اتـسا اـنهآ هدـش کـتمل مهاـس اددـتعاز  تابعى دىنها

 ىشترـبی ناـمز تدـم اىرـب طبعاًو  تـیاف دـهاخو اهشـکآن  وشفر قابلیت ،باشد

آورى  جمع جهت ىبیشتر ةنگیزا دىنها نمالکا عیتىـضو ینـچن. در دشو می ارىدـنگه

                                                           
4
 Mc Konell &Servas 

5
 Boshi 

6
 Mankens & Mino 
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بهتر  دعملکر به ستیابىد جهت رفشا دیجاا و دیریتـم درـعملک رـب رتاـنظ ت،اـطالعا

 رکتـش ولىـصا دآورىوـس به عالقمند قوـف عیتـضدر و اـنهآ وهعال به. شتدا هنداخو

 طمحتا مدیریت قعىوا دعملکر رىاـانکـپنهو  دوـس دیریتـم هـب سبتـنو  ستندـه

 رتصودر  ،باشند شتهدا تملّکرا در  کمى مسها صددر دىنها نمالکا گرا. دبو هنداخو

 اىبر ىکمتر هنگیزا ینابنابر .مىشوند رجخا شرکتاز  مدیریت دعملکراز  ایتىـضرنا

 ستا ممکن حتى ،ضعیتو ین. در اشتدا هنداخو شرکت دبر عملکر لکنتر لعماا

 دسو مدیریت و از دگیر ارقر رفشا تحت شرکت رىجا دآورىسو دوـبهب تـجه دیریتـم

  .(2020 ،7رانهمکاو  چانگ)نماید  دهستفاا

با توجه به اهمیت مطالب بیان شده در پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این سوال 

رابطه معنادارد دارد؟ و آیا تمرکز  نقد آزاد انیجربا  رانیمد یاعتماد شیب ها هستیم که آیا

 مالکیت بر این رابطه تاثیر دارد یا خیر؟

 مبانی نظری  -2

 همیتاز ا شرکت نقد ىهانجریا اران،سهامد اىبر هشد دیجاارزش ا تحلیل ىستادر را

 هجوو ،مناسب شدر ىفرصتها شناسایى طریقاز  نندامىتو انمدیر ست.ا رداربرخو خاصى

 باعث ترتیب ینا بهو  ارىگذ سرمایه مثبت خالص فعلىارزش  با هایىوژهپررا در  رمذکو

 سطح شرکتهااز  دىیاز ادتعد ،ینا بر وهعال .نددگر دخو ارانسهامد وتثر یشافزا

 دىقتصاا حدوا هر حیاتىو  مهم منابعاز  نقد جهوند. ا داده یشافزرا ا دخو ىنقد ىیىهادارا

 همچنین .نددار رىمحو نقشى ىنقد ىجریانها ،مالى تتصمیمااز  رىبسیا ذتخاا در .ستا

 ىیابىهاارز قتد انمیز لکنتر اىبر ندامىتو نقد هجوو نجریا به طمربو یخىرتا تطالعاا

 ىختهاداپرو  یافتهادر و رىتجا حدوا ىفعالیتها بین بطهو را هشد قعوا مفید گذشته

 .(2019 ،8نگ)ژاهد د ننشاآن را  تىآ

پن و ژامریکا در اباشد وت ها مختلف متفارکشودر نند امالکیت شرکتها مىتور ساختا

ها و  کتسایر شرم، سهان الال، دمالىت شرکتها متعلق به موسسام عظم سهاابخش 

از مالکیت شرکتها عمدتا متشکل ر ساختاان یردر ا .مىباشدارى سرمایهگذى شرکتها

 ارانسهامدو  شرکتها سایر ،لتىدو ىهانمازساو  هادنهاو ها دبنیاارى، سرمایهگذى شرکتها

                                                           
7
 Chang et al. 

8
 Zhang 
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 نتیجه ینا به انمىتو شرکتها مالکیت رساختا تشکیل صددر به توجه با. مىباشد ءجز

)یحیایی و همکاران، ند رداربرخو تمد بلند یدد فقاز ا انیردر ا مسها نندگادار که سیدر

1398) . 

 سرمایه رساختا ملاعو تعیین هستند جهاموآن  با معموال مدیریت که ملیاعواز  یکی

 شکستگیور نهایتو در  مالی شفتگیآ به منجر ستا ممکن هشتباا یتصمیمگیر. میباشد

 یتصمیمگیر که میکند نبیا( 2001) 10دارانمودا(. 2007، 9رانهمکا و یوتیس)ار دشو

. میباشد پویا شرکت عمر چرخه لطودر  لیکن ،نیست یستاو ا ثابت سرمایه رساختا رهبادر

 نتیجهدر  ،باشد پایین شدو ر لیهاو مرحلهدر  باید شرکتها بدهی انمیز که میکند ضفراو 

در  طنضباو ا نظم نقشو  ،باشند پذیرفنعطاا جدید یهاوژهپر ایبر نددار زنیا شرکتها

 ییژگیهاو به دموجو علمی تتحقیقا کثرا در(. 2007، 11فایرچیلد)ست ا پایین بدهی

 هیددنارا  نسانیا ملاعو نقش حالیکهدر ،نددکر دستناا سرمایه رساختا توضیحدر  دیبنیا

 رساختا تعییندر  ستا ممکن که انمدیر شخصیتی ییژگیهاو ،مخصوصاً ،ستا گرفته

 رساختا رهبادر یتصمیمگیردر  که دکر نبیا( 1996) 12یبل. زوباشد شتهدا نقش سرمایه

 (. 2016، 13رانهمکاو  تینگ) ستا ناپذیر رنکاا قیعتوا یک انمدیر نقش سرمایه

 دجوو باشد موثر هاآن یتصمیمگیردر  ندامیتو که انمدیر شخصیتی ملاعواز  یکی

 ندامیتو انمدیر دیعتماا بیش. میباشد طمینانیا بیش نهما یا حداز  بیش نفس به دعتماا

، (2013 ،14رانهمکاو  )فریس بکتساو ا مغااد قبیلاز  ،شرکت یسیاستهاروی  بر

و  رمالمیند) مالی تامینو  اریسرمایهگذ (،2013 ،15رانهمکاو  خشماد) دسو تقسیم سیاست

 رهبادر یتصمیمگیرروی  بر ندامیتو انمدیر طمینانیا بیش. باشد ارگذ ( تاثیر2011 ،تیت

 منطقی انمدیر به ست نسبتا ممکن نطمیناابیش انمدیر. باشد ارثرگذا مالی مهرا تعیین

                                                           
9
 Eriutus et al. 

10
 Damudaran 

11
 Fir Child 

12
 Zobil 

13
 Ting et al 

14
 Fris et al. 
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 Doshmakh et al. 
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 باعث دیعتماا بیش کهدارد  دعتقا( ا1999) 16شیفرین ،ما. اکنند بنتخارا ا یکمتر بدهی

 فایرچیلد کنند لقبو دیاز بدهی ،سرمایه رساختا رهبادر یتصمیمگیردر  انمدیر که دمیشو

 اری،سرمایهگذدر  شرکتها انمدیر که دمیشو منجر حداز  بیش نفس به دعتماا( 2007)

و  لنتلیواکو. اکنندرا اداره  مالکیت بیشترو  کنند دهستفاا بدهی طریقاز  مالی تامیناز  بیشتر

 هاآن غلبا میکنند بنتخاا باال بدهی انمیز که نیامدیر که ندداد ننشا( 2008) 17رسهاکبا

 بین بطهرا با طتبادر ار دموجو تجربی هداشو سسااهستند. بر نطمیناابیشو  بینشخو

. اردند دجوو ثابتی ندرو یک ،شرکت بدهی رهبادر یتصمیمگیرو  مدیریت طمینانیابیش

 ،باشند( غیرمنطقی) غیرعقالنی ندامیتو دممر که نددکر تائید نشناسیروا تتحقیقا کثریتا

و تینگ ) باشد هم شرکت یک مدیر ند شاملامیتو ینو ا میکنند یتصمیمگیر هنگامیکه

 (.2016 ران،همکا

 انمدیر حداز  بیش نطمیناا ندامیتو که ملیاعواز  یکی هشد منجاا تتحقیقا سساا بر

 نبیا به. میباشد ،مدیرعامل ییژگیهاو نهمچو شرکتی حاکمیت یشاخصها کند لکنتررا 

 مدیریت شخصیتی ییژگیهاو دنکر لکنتر شرکتی حاکمیت جدید نقش(، 2005) رادسپا

 ظایفو گانگیدو تاثیر( 2012) محمدو  بن. ستا بینیشخو یا دیعتماابیش قبیلاز 

 که نددکر نبیا هاو آن ندداد ارقر نموآز ردمورا  مدیریت بینیشخوروی  بر مدیرعامل

در  بینیشخو ناییاتو ندامیتو همدیر تهیا ئیسر ظیفهو و مدیرعامل ظیفهو ییاجد

 ازبیش شرکت شدر به تمایل ان(. مدیر2013 ،18رانهمکاو  ر)باکا هدد کاهشرا  مدیریت

و  رتقد یشافزا ان،مدیر لکنتر تحت منابع یشافزا ،شرکت شدر ایرز ،ندآن دار بهینه ازهندا

و  انمدیر افهدا دنبو وتمتفا به توجه با. شتدا هداخو پىرا در  نیشاا داشپا یشافزا

 به منجر ،شرکت خلدر دا زادما نقد ىهانجریا دجوو که شتدا رنتظاا انمىتو اران،سهامد

 نتیجه و در هیددگر منفى فعلىارزش  خالص با هایىوژهپردر  مبالغ ینا ارىسرمایهگذ

و  جنسن نمایندگى رىتئو سساا (. بر2008 ،19نسوردیچا)ر دشو منابع ینا فتالا باعث

 مالکو  مدیر بین منافع دتضا مدیریتاز  مالکیت یىاجد لیلد به( 1976) 20مکلینگ

                                                           
16

 Shifrin 
17

 Ecoalenti & Hakbars 
18

 Bakar et al. 
19

 Richardsun 
20

 Jensen & MC Ling 
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 دجوو لیلد به. هستند دخو منافع نساندر کثراحد به پىدر  امهرکد ایرز ستا ناپذیربجتناا

 دخو بارا  هنمایند منافع نندابتو تا نددگر متحملرا  جىرمخا باید نمالکا منافعى دتضا چنین

 (.2010، 21ولهیر)زکنند  همسو

 مدیریت ىمدرآناکا موجب ندامىتو ،شرکتدر  آزادنقد جریان نامناسب شتانگهد

 هیژوبه. دشو ىنقد منابع ینا به شرکت هکنندلکنتر ادفرا نساآ سترسىد طریقاز  منابع

 هجوو یناز ا دهستفاا یسکر ،شرکت دىعا ىفعالیتها زنیا بر زادما نقد جهو به سترسىد

 یشافزرا ا نددار شرکت ىتصمیمها بر ىچشمگیر تأثیر که هکنند لکنتر ارانسهامد توسط

 شرکت با نهاآ بطهرا که هشد باعث سهامى ىشرکتهادر  نمالکا کندگىاپر وزهمراهد. دمى

 جز به شرکتها ینا ارانکنیم. سهامد تجسم سنتى مالکیت قالبدر  نیمابتو سختى بهرا 

از  اردمو سایردر  د،خو سهم با مطابق شرکت منافعو  مداز درآ بخشى یافتدر قستحقاا

 هدد می ننشارا  انمدیرو  نمالکا بین رضتعا عموضو ین. انیستند رداربرخو نىاچند قحقو

 ینا به .نیست ارانسهامد مالکیت حق نشددار  خدشه جز ىچیز رضتعا ینا ماحصلو 

 که ندا هشد هکنداپر ننچناآ معا سهامى ىشرکتها ارانسهامد که دشو می مشخص ،ترتیب

 انمدیر که هستند سویى و سمت دنکر ودمحدو  حصالا اىبر زمال قشتیاو ا رتقد فاقد

 یندر ا لکنتراز  مالکیت دنفتادورا علت به ،نتیجهدر  .ندگیر می پیشدر  شرکتها ینا

 به لکنترو  مالکیتاز  شرکت دعملکر ىتأثیرپذیر ردمودر  هداشو نخستین ،شرکتها

 ید.آمى ستد

 پیشینه پژوهش -3

 نقدشوندگی و مالکیت تمرکز بین رابطه (، در مقاله ای به بررسی1399محمدزاده )

 پژوهش، این در. تهران پرداخت بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در سهام

 تلفیقی های داده روش از هاشرکت سهام نقدشوندگی بر مالکیت تمرکز اثر مطالعه برای

 از حاکی پژوهش های یافته. شد استفاده برآوردی یافته تعمیم مربعات حداقل روش و ایستا

 سهام نقدشوندگی و مالکیت تمرکز عامل دو بین دار معنی و خطی مثبت رابطه یک وجود

 است. بوده

                                                           
21

 Zahirul 
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پژوهشى، به بررسى نقش و اثرات جداگانه و همزمان (، در 1398محمدی و همکاران )

های پذیرفته شده در بورس  تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهى و ارزش در شرکت

های پژوهشى حاکى از وجود یک رابطه مثبت خطى و  اوراق بهادار تهران پرداخته اند. یافته

عدم وجود هرگونه رابطه معنادار ها و  معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهى شرکت

 .بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است

 سود مدیریت مالکیت، (، در مقاله ای به بررسی تمرکز1398مدانلوجویباری و خادملو )

 چشمگیری شکل به معامالت هزینه نقدشوندگی افزایش سهام پرداختند. با نقدشوندگی و

 بر مختلف عوامل تأثیرات بررسی به از پژوهشات بسیاری تعداد.  آمد خواهد پایین

 مالکیت تمرکز داد نشان متغیرها بین روابط بررسی نتایج. اند پرداخته سهام  نقدشوندگی

 مدیریت که داد نشان نتایج سایر همچنین. دارد سهام نقدشوندگی بر معناداری و مثبت تاثیر

 .دارد سهام نقدشوندگی بر معناداری و منفی تاثیر سود

(، به بررسى رابطه ی پراکندگى مالکیت )درصد سهام بلوکى در 2019) 22جاکبى و ژنگ

شرکت  3576دست سهامداران( و نقدشوندگى سهام پرداختند. با انتخاب نمونه ای شامل 

به   NASDAQشرکت از  2812و AXEX، شرکت از NYSE 323شرکت از  1701امریکایى 

ایج پژوهش آنها بیانگر آن است که پراکندگى بیشتر نتتجزیه و تحلیل داده ها پرداختند. 

 شود.  یمالکیت منجر به بهبود نقدشوندگى سهام م

جه و ولتى دومالکیت دى، توسعه نهاان با عنواى مقاله( در 2019) 23رانهمکاو یانگ 

در لت دوتأثیر مالکیت دى و سى چگونگى توسعه نهاربه بررکت شه شدارى نقد نگهد

ن ختند. نتایج مطالعه نشاداچین پرى شرکتهادر شرکتها ه شدارى دجه نقد نگهان ومیز

جه نقد بیشتر نسبت به ه وخیر، ذبیشتردى با توسعه نهاى ستانهادر اهد که شرکتها دمى

، ینابر وه مىکنند. عالارى لتى( نگهدل دوکنترى کمتر )شرکتهادى با توسعه نهاى ستانهاا

لتى دوغیرل با کنترى شرکتهااى نقد برجه ارى ونگهددى و ثر مثبت بین توسعه نهاا

ظ لحاى از کوچک توسعه یافته تهدیدت هند که موسسادمىن ست. یافتهها نشاابرجستهتر 

ى جه نقد بیشترونتیجه در لتى هستند. دوغیر ل با کنترى شرکتهااى سیاسى برى هزینهها

دى توسعه نهاند تأثیر دثابت کرى بعدى تحلیلهاو مىکنند. تجزیه ارى شرکتها نگهدن میا

                                                           
22

 Jocoby & Steven 
23

 Yang et al. 
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ه، سیاسى بنا شدت تباطاارلتى که با دوغیر ل کنترى شرکتهااى جه نقد بروشت ابر نگهد

ت تباطاارطریق از حیاتى راه هد که یک دمىن ین تحقیق نشا، ایناست. بنابراضعیف 

جهت کاهش خطر هزینه سیاسى در لتى دوغیرل کنترى شرکتهااى مند بردسیاسى سو

 د دارد.جوو

و  مدیریت دیعتماا بیش بین بطهرا دخو مقاله(، در 2019)  24لطفیو  بیهار

 ننشا هاآن هشوپژ نتایج. ندداد ارقر مطالعه ردمورا  تونس یشرکتها بدهی یتصمیمگیر

. ستا مثبت بدهی سطح به نسبتو  حداز  بیش نفس به دعتماا با انمدیر بین بطهرا کهداد 

 پایینرا  مالی ماندگیدر لحتماا حداز  یش نفس به دعتماا با انمدیر یگرد رتعبا به

 .باشند "منطقی" هاآن گرا میکنند بنتخارا ا بدهیاز  یباالتر حسطوو  ندآورمی

 مدل مفهومی  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهشمدل مفهومی ؛ 1 شکل

 فرضیه های پژوهش -5

 بین بیش اعتمادی مدیران و جریان نقد آزاد رابطه معناداری وجود دارد.  -1

 تمرکز مالیات بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد تاثیر دارد. -2

 روش تحقیق  -6

                                                           
24

 .Rihab & Lotfi 

 بیش اعتمادی مدیران جریان نقد آزاد

 تمرکز مالکیت

بازده 

 دارایی ها

اندازه 

 شرکت

 اهرم مالی
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است.  یپژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربرد

در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق  یتوسعه دانش کاربرد ،یهدف تحقیق کاربرد

روش تحقیق به صورت  است. یحاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگ

از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت  ژوهشو پیشینه پ ینظر یاست که در آن مبان یاستقرای

 یآمار یروش ها یپژوهش با بکارگیر یات فرضیه هاشده و در رد یا اثب یجمع آور

افزار مورد استفاده نرم .در تعمیم نتایج استفاده شده است یمناسب، از استدالل استقرا

 Eviews ها )مدل رگرسیون چندگانه(، نسخه نرم افزارها و آزمونتحلیل داده وجهت تجزیه 

شده در بورس اوراق بهادار تهران  جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته باشد.می 

اطالعات شرکت های  جهت انتخاب نمونه آماری وبه منظور بررسی دقیق ترهستند. 

بورس اوراق بهادار تهران؛ وقابلیت اتکای بیشتر، نمونه های انتخابی، با  پذیرفته شده در

 :گردد ی( انتخاب مکیستماتی)به روش حذف س ریز یها تیتوجه به اعمال محدود

 سال مالی مطابق باپایان اسفندماه باشد. پایان .1

 شده باشند. رفتهیدر بورس پذ 93از سال قبل .2

 یاتیماه وقفه عمل 6از  شیبازده سهام شرکت ها ب ریوجود متغ لیدل به .3

 نداشته باشند. 

 های مالی شامل: گری واسطه گذاری با های سرمایه گروه شرکت در شرکت .4

 بیمه و بانک نباشد.

 شرکت به  عنوان نمونه آماری انتخاب شد. 81محدودیتهای فوقبا توجه به 
 غربالگری جامعه آماری )نمونه گیری در  پژوهش حاضر( ؛1جدول 

 تعداد عنوان

 488 97در پایان سال   کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 116 باشد.ناسفند ماه  انیبه منظور قابل مقایسه بودن اطالعات، سال مالی آنها پا

 105 شده باشد. رفتهیدر بورس پذ 94از سال  بعد

 97 باشد. یو واسطه گر یگذار هیسرما یجز شرکت ها

 89 باشد.ن یقابل دسترس ازیاطالعات مورد ن

 81 تعداد شرکت های نمونه

 مدل رگرسیونی پژوهش  -6-1

 مدل فرضیه اول
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𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 مدل فرضیه دوم 
𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 × 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡

+ 𝛽4𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 نحوه اندازه گیری متغیرهای  پژوهش -6-2

 متغیر وابسته:

CFC  :در این پژوهش یک متغیر وابسته می باشد که شامل  :وجوه نقد آزاد  انیجر

خالص وجوه نقد پس از کسر از سود تقسیمی نقدی و مالیات پرداختنی را جریان وجوه 

 (. 1399نقد آزاد می نامند )ملکی و همکاران، 

 متغیر مستقل:

Overconfdence: را  بیش اعتمادی مدیراناست که  یمستقل ریمتغ :رانیمد یاعتماد شیب

در  iشرکت  یواقع جیو نتا تیریفروش مد ینیب شیپ نیکند که با تفاوت ب یم یریاندازه گ

 .(1395 ،یو صبح ینژاد ساروکالئ ی)عل شود یم یریاندازه گ tسال 

 متغیر تعدیلگر:

CON  :درصد تمرکز مالکیت، مجموع درصد سهامدارانی که دارای بیش  :تیتمرکز مالک

 (.1394باشند )آزادی و محمدی،  % از سهان شرکت می5از 

 متغیر کنترلی:

ROAi,tبازده دارایی ها که برابر است با سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه : 

Levi,tکلهای کل به درآمدهای  : اهرم مالی که برابر است با نسبت بدهی 

SIZEi,tهای کل : اندازه شرکت که برابر است با لگاریتم دارایی 

 یافته های پژوهش -7

 با است الزم مدل تخمین از قبل های تابلویی،داده سنجی اقتصاد ادبیات بر اساس

 های داده نیتخم روش از استفاده نتیجه در و ها داده همگنی لیمر Fآزمون آماره از استفاده

 بین از مناسب تخمین روش انتخاب منظور  بهد. همچنین گیر قرار آزمون مورد تابلویی

 . شود استفاده هاسمن  آزمون آماره از باید تصادفی و ثابت اثرات با روش
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 یابیارز یمعمول یونرگرس یلچندگانه را در تحل یشدت همخط یانس،عامل تورم وار

برآورد  یبمربوط به ضرا ییراتدارد چه مقدار از تغ می یانشاخص ب ینکند. در واقع ا می

عامل  ینهرچه مقدار ا ی،قاعده تجرب یکاست. به عنوان  یافته یشافزا یشده بابت همخط

 یرا برا یونمدل رگرس یجهو در نت یافته یشافزا  یزن یهم خط یزانباشد، م یشترب 2از عدد 

 یرمتغ یک یبرا یانسهرچه مقدار عامل تورم وار یننامناسب جلوه دهد. بنابرا ینیب یشپ

 یهدر مدل، نسبت به بق یادینقش ز یرکه آن متغ شود گرفته می یجهباشد، نت یشترمستقل ب

 .ندارد یرهامتغ
 (VIFآزمون عامل تورم واریانس ها )؛ 2جدول 

 VIFمقدار  ضریب نماد متغیرهای پژوهش

 CFC 0.000264 5.909380 جریان نقد آزاد 

 OCF 0.000454 2.687847 بیش اعتمادی مدیران

 CON 0.002836 3.494555 تمرکز مالکیت

 LEV 0.000221 6.305881 اهرم مالی

 SIZE 3.36 7.531471 اندازه شرکت

 ROA 3.89 1.074405 بازده دارایی ها

و  دهد یپژوهش را نشان م  یرهایمتغ ینب یهمخط یزان( مVIF) یانسآماره عامل تورم وار

 10(، کمتر از 2جدول ) یرکه مقاد ییو از آنجا باشد یم 10کمتر از  VIFمقدار مجاز 

 .داردوجود ن یهمخط ،پژوهش  یرهایمتغ ینب یجهدر نت باشد، یم

های پژوهش، پایایی متغیرها باید بررسی شود. پایایی متغیرهای پیش از تجزیه و تحلیل داده

ر طول زمان و کواریانس متغیرها پژوهش به این معنا است که میانگین و واریانس متغیرها د

های مختلف ثابت بوده است. در نتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل، باعث به بین سال

هایی نظیر لوین، لین و چو، شود. به این منظور، از آزمونوجود آمدن رگرسیون کاذب نمی

منظور انجام این بهتوان استفاده نمود. آزمون ایم، پسران و شین و آزمون دیکی فولر می

شود. نتیجه این آزمون در استفاده میچو ن،یل ن،یلوتحلیل، از آزمون ایم، پسران و شین و 

 ( ارائه شده است.3جدول شماره )
 آزمون مانایی ؛3 جدول

 نیپسران و ش م،یا چو ن،یل ن،یلو  

 معناداری tآماره  معناداری tآماره  نماد متغیرهای پژوهش
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 CFC 34.1841- 0.0000 7.99600- 0.0000 جریان نقد آزاد 

 OCF 49.6944- 0.0000 11.6357- 0.0000 بیش اعتمادی مدیران

 CON 40.0285- 0.0000 7.45342- 0.0000 تمرکز مالکیت

 LEV 63.0149- 0.0000 14.0910- 0.0000 اهرم مالی

 SIZE 12.2879- 0.0000 5.21313- 0.0000 اندازه شرکت

 ROA 18.6037- 0.0000 2.46754- 0.0068 بازده دارایی ها

درصد  5(، مقدار سطح معناداری متغیرهای پژوهش کمتر از 3با توجه به جدول شماره )

 است و بنابراین، همگی متغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی در سطح پایا هستند

 :فرضیه اول  پژوهش آزمون مدل

برای آزمون فرضیه ابتدا تحلیل ذیل مشخص شده است که آزمون به صورت مدل تلفیقی 

 بصورت جدول زیر محاسبه شده است: Fباشد. آماره آزمون  یا اثرات ثابت می

 آزمون چاو برای انتخاب مدل مناسب )مدل با اثرات یا مدل بدون اثرات(؛ 4 جدول

 نتیجه آزمون سطح معناداری Fآماره  فرض صفر

 رد 0.0014 9.802172 مدل بدون اثرات یا تلفیقی مناسب است

( است بنابراین فرض صفر مبنی بر استفاده از مدل تلفیقی 0.0014مقدار احتمال برابر با )

شود و مدل با اثرات )یا اثرات  تصادفی یا ثابت( مناسب است. پس ازآزمون  شده رد می

 نماییم. هاسمن استفاده می
 آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب )مدل با اثرات ثابت یا مدل با اثرات تصادفی( ؛ 5 جدول

 نتیجه آزمون سطح معناداری Chi-Sqآماره  فرض صفر

 رد 0.0133 6.740689 مناسب استاثرات تصادفی  مدل 

شود  ( است بنابراین فرض صفر رد می0.0133برای آزمون هاسمن مقدار احتمال برابر با )

پس مدل با اثرات ثابت مناسبترین مدل است )یعنی مدل با اثرات ثابت نسبت به مدل 

 اثرات تصادفی ارجحتر است(. 

 برازش مدل با اثرات ثابت:
 برازش مدل پژوهش فرضیه اول ؛ 6 جدول

𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 جریان نقد آزاد متغیر وابسته : 
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 سطح معنادار tآماره  خطای استاندارد ضرایب شاخص متغیر

 OCF 0.010933 0.065099 2.167940 0.0367 بیش اعتمادی مدیران

 LEV 0.072125- 0.045421 1.587916- 0.1131 اهرم مالی

 SIZE 0.001226- 0.008837 0.138746- 0.8897 اندازه شرکت

 ROA 0.002097- 0.018725 0.111993- 0.9109 بازده دارایی ها

 0.586403 ضریب تعیین F 9.644457آماره 

 0.573533 ضریب تعیین تعدیل شده

 1.711758 واتسون -مقدار دوربین F 0.001086احتمال آماره 

 

 برابر Fداری معنی احتمالمقداردر جدول ارائه شده، مدل با اثرات ثابت برآورد شده  است 

   95 اطمینان سطح در صفر فرض بنابراین ستا 05/0 از کمتردارمق این. است 0.001086 با

 .درصد مدل معنی داری وجود دارد 95یعنی در سطح اطمینان  شود می رد درصد

درصد از تغییرات متغیر وابسته  58یعنی در حدود  0.586403برابر با  تعیین ضریب میزان

است.  1.711758شود. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  توسط متغیرهای مستقل بیان می

ها که یکی دیگر از فروض  حاکی از عدم خودهمبستگی باقیمانده 2مقادیر نزدیک به 

 ها وجود ندارد(. ی بین باقیماندهدهد )بنابراین خودهمبستگ رگرسیون است را نشان می

رابطه بین متغیر بیش اعتمادی مدیران با  جریان نقد آزاد با توجه به سطح معناداری بدست 

 باشد.   شده و با توجه به مثبت بودن آماره تی این رابطه مستقیم می( تایید 0.0367آمده )

 :فرضیه دوم  پژوهش آزمون مدل

برای آزمون فرضیه ابتدا تحلیل ذیل مشخص شده است که آزمون به صورت مدل تلفیقی 

 بصورت جدول زیر محاسبه شده است: Fباشد. آماره آزمون  یا اثرات ثابت می

 آزمون چاو برای انتخاب مدل مناسب )مدل با اثرات یا مدل بدون اثرات(؛ 7 جدول

 نتیجه آزمون سطح معناداری Fآماره  فرض صفر

 رد 0.0099 13.803332 مدل بدون اثرات یا تلفیقی مناسب است

( است بنابراین فرض صفر مبنی بر استفاده از مدل تلفیقی 0.0099مقدار احتمال برابر با )

شود و مدل با اثرات )یا اثرات  تصادفی یا ثابت( مناسب است. پس ازآزمون  شده رد می

 نماییم. هاسمن استفاده می
 آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب ) مدل با اثرات ثابت یا مدل با اثرات تصادفی( ؛ 8 جدول

 نتیجه آزمون سطح معناداری Chi-Sqآماره  فرض صفر
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 رد 0.0101 8.592488 مناسب استاثرات تصادفی  مدل 

شود  ( است بنابراین فرض صفر رد می0.0101برای آزمون هاسمن مقدار احتمال برابر با )

پس مدل با اثرات ثابت مناسبترین مدل است )یعنی مدل با اثرات ثابت نسبت به مدل 

 اثرات تصادفی ارجحتر است(. 

 برازش مدل دوم با اثرات ثابت:
 برازش مدل پژوهش فرضیه دوم ؛9 جدول

𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 × 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡

+ 𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 جریان نقد آزاد متغیر وابسته : 

خطای  ضرایب شاخص متغیر

 استاندارد

 سطح معنادار tآماره 

تاثیر تمرکز مالکیت بر 

رابطه بیش اعتمادی و 

 جریان نقد

CON*OVERCONFIDE
NCE 

0.540751- 0.674785 1.801368- 0.0234 

 LEV 0.069318- 0.045576 1.520929- 0.1291 اهرم مالی

 SIZE 0.001158- 0.008841 0.130976- 0.8959 اندازه شرکت

 ROA 0.002318- 0.018736 0.123708- 0.9016 بازده دارایی ها

 0.838000 ضریب تعیین F 7.643543آماره 

ضریب تعیین 

 شدهتعدیل 

0.824431 

 -مقدار دوربین F 0.006597احتمال آماره 

 واتسون

1.908085 

 

 برابر Fداری معنی احتمال مقداردر جدول ارائه شده، مدل با اثرات ثابت برآورد شده  است 

   95 اطمینان سطح در صفر فرض بنابراین ستا 05/0 از کمتردارمق این. است 0.006597 با

 .درصد مدل معنی داری وجود دارد 95یعنی در سطح اطمینان  شود می رد درصد

درصد از تغییرات متغیر وابسته  83یعنی در حدود  0.838000برابر با  تعیین ضریب میزان

است.  1.908085شود. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  توسط متغیرهای مستقل بیان می
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ها که یکی دیگر از فروض  باقیمانده حاکی از عدم خودهمبستگی 2مقادیر نزدیک به 

 ها وجود ندارد(.  دهد )بنابراین خودهمبستگی بین باقیمانده رگرسیون است را نشان می

 تفسیر نتایج و پیشنهادات  -8

مورد آزمون قرار گرفت. نقد آزاد  انیو جر رانیمد یاعتماد شیب نیبرابطه  اول: فرضیه

نقد  انیو جر رانیمد یاعتماد شیب نیرابطه بنتیجه حاصل از آزمون، حاکی از آن است که 

  نتایج با تحقیق ینا یجنتا شود. یم پذیرفتهپژوهش   هیفرض جهیدر نتتایید شده و آزاد 

( در  1399( همسو می باشد. قلی زاده و همکاران )1399پژوهش قلی زاده و همکاران )

در  یاتینقد عمل انیجر یبر دستکار رانیمد یاعتماد شیب ریتاث یبررسپژوهش خود به 

نشان  آنها پژوهش جینتان پرداختند. شده در بورس اوراق بهادار تهرا رفتهیپذ یشرکت ها

 یو معنادار میمستق ریتأث یاتینقد عمل انیجر  یبر دستکار رانیمد یاعتماد شیداد که ب

واحد  ندهیآ یکه به سودآور ینانیاطم شیب لیممکن است به دل نانیاطم شیب رانیمد و دارد

 نانیاطم شیب رانیاست مد یگفتن ن،یسود اقدام کنند. عالوه بر ا تیریدارند به مد یتجار

و به تبع  وددارند، دقت اطالعات خ اریدر اخت یا هژیباور که آنها اطالعات و نیا لیبه دل

زنند و چشم انداز  یم نیاز حد تخم شیرا ب یواحد تجار ینقد یها انیآن، سودها و جر

سود به طور  تیریاست مد یشرکت در ذهن بپرورانند. گفتن ندهیو بازده آ سکیاز ر یمثبت

 ینانیاطم شیاست و ب ندهیآ یسودها ةانتظارات دربار ری، تحت تأثیدر خور مالحظه ا

 .گذارد یانتظارات اثر م نیدر ا تیریمد

نقد آزاد  انیبا جر رانیمد یاعتماد شیب نیبر رابطه ب مالکیتتمرکز تاثیر  دوم: فرضیه

بر  اتیتمرکز مالآزمون قرار گرفت. نتیجه حاصل از آزمون، حاکی از آن است که تاثیر 

پژوهش   هیفرض جهیدر نتتایید شده و نقد آزاد  انیبا جر رانیمد یاعتماد شیب نیرابطه ب

  شود. یم پذیرفته

( 1397( و مهرافزون و طالب )1398پژوهش رضایی و مرادی )نتایج  با تحقیق ینا نتایج

 تیتمرکز مالک ریتاث یبررس( در  پژوهش خود به 1398همسو می باشد. رضایی و مرادی )

از  یساختار بدهپرداختند.  شرکت ها یبده دیو سررس تیریمد ینانیفرا اطم نیبر رابطه ب

. شودیشرکت م داریشرکت است و باعث رشد پا تیکننده موفق نییمهم تع های شاخص

هستند.  یاتیشرکتها ح یتجار یبقا یبرا یمعطوف به ساختار بده ماتیرو تصم نیا از

مدت با فرا  انیکوتاه مدت و م یها یبده دیسر رس نینشان داد بپژوهش آنها  جینتا



 
 

 

 

1401تابستان ، 2ه ، شمار2د فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جل  

334 

 

بلند  یبده دیسر رس نیب نیوجود دارد.همچن یرابطه مثبت و معنادار تیریمد ینانیاطم

بر رابطه  تیوجود دارد و تمرکز مالک یو معنادار یرابطه منف تیریمد ینانیمدت با فرا اطم

نداشت و  یمعنادار ریتاث تیریمد ینانیکوتاه مدت و بلند مدت با فرا اطم یبده دیرس رس

 یمعنادار ریتاث تیریمد ینانیمدت با فرا اطم انیم یبده دیبر رابطه سر رس تیتمرکز مالک

بر رابطه  تیتمرکز مالک ریتاث یبررس( در پژوهش خود به 1397مهرافزون و طالب ) داشت.

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یها نقد آزاد و عملکرد شرکت انیجر نیب

بر رابطه  تیها در سطح کل شرکت ها مشخص نمود تمرکز مالک یبررس جهیتن پرداختند

 ریشده در بورس اوراق بهادار تهران تاث رفتهیپذ ینقد آزاد و عملکرد شرکت ها انیجر نیب

 .دارد یمثبت و معنادار

 گردد: های حاصل از این پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می بر مبنای یافته

های  جریان زانیبر م رانیمدی اعتماد شیمختلف ب یارهایمع میمستق ریبا توجه به تأث -1

 رانیمد با ییها در شرکت یاتیعمل یها نهیهز ینیب شیپ رسد یم به نظر ،یاتیعمل نقدی

سود  ینیب شیدقت پ جهیو در نت سخت شرکتها، ریاز حد نسبت به سا شیاعتماد ب یدارا

 یبورس یها شرکتی سهامداران عمده و نهاد ژهیبه سهامداران به و لذا، .است نییهم پا

و فروش سهام شرکتها  دیدر خر گیری تصمیم ییکارا شیکه به منظور افزا شود یم شنهادیپ

 .ندیتوجه نما زین به لحاظ علم روانشناسی رانیمد یاعتماد شیب مقوله به

را در  ینقش مهم توانند یم تیمالک تمرکز ریپژوهش حاضر نشان داد که متغ جینتا -2

در  یشرکت یراهبر های سمیلزوم توجه به مکان نکهیبه ا تیکنند. با عنا فایعملکرد شرکت ا

قرار گرفته است، لذا الزم است  دیمورد تأک زیبورس تهران ن یشرکت ینظام راهبر نامه نییآ

ساختار  کی جادینسبت به ا ،یشرکت یاز مقوله راهبر حیصح درکی با ها دولت و شرکت

مطالعه  نیا جینتا. مناسب که منجر به بهبود عملکرد آنها خواهد شد، اقدام کنند تیمالک

 رکارایموجب استفاده غ ،یمورد بررس عیدر کل و در اکثر صنا ینهاد تینشان داد که مالک

مؤسسات قرار  ریسا اراختی در ها شرکت نیلذا بهتر است که سهام ا شود، یم ها ییاز دارا

 . ردیگ

 شود:  پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده به شرح زیر ارائه میهمچنین 
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های موسسه حسابرسی را بر رابطه فوق  بررسی سایر متغیرها مانند ویژگی .1

 بسنجند.

های مدیران مانند جنسیت  به جای متغیر بیش اعتمادی مدیران از سایر ویژگی .2

 توان استفاده کرد. سطح تحصیالت و تجربه نیز می

 منابع  -9

( تاثیر مالکیت بر رابطه بین فرااطمینانی مدیریت و سررسید 1398رضایی فرزین و مرادی مریم )

 143-157ص  ،43شماره  ،12دوره  ،مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ،بدهی شرکت ها

 و سود مدیریت مالکیت، ( بررسی تمرکز1398عمار )، علیرضا و خادملو، مدانلوجویباری

اقتصاد و  اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، ،سهام نقدشوندگی

 .حسابداری

 شرکتهای در سهام نقدشوندگی و مالکیت تمرکز بین رابطه ( بررسی1399فاطمه ) ،محمدزاده

فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و  ،تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 1 :، شماره6حسابداری، دوره: 

نقش و اثرات جداگانه و همزمان  (1398) مهدیمشکی و قالیباف اصل حسن  شاپور محمدی

های پذیرفته شده در بورس  تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهى و ارزش در شرکت

 69-88ص  ،28شماره  ،11دوره  ،. مجله تحقیقات مالیاوراق بهادار تهران

جریان بر رابطه بین  تمرکز مالکیتبررسی تاثیر (. 1397مهدی ) ،امیر و طالب قصابی ،مهرافزون

فصلنامه پژوهش  و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نقد آزاد

 10، شماره: 3های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دوره: 

مطالعه رابطه ساختار مالکیت و هزینه  (.1398)نعمتی، رامین و جواد، مسعودی رجبعلی؛  ،یحیایی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در  حقوق صاحبان سهام، فرصت وجه نقد با هزینه

 .مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
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