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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بیش اعتمادی مدیران و جریان نقد آزاد در شرکتها با
نقش تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت میباشد .این پژوهش برحسب هدف از نوع کاربردی و بر
حسب نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی و از گروه همبستگی میباشد .جامعه آماری این
پژوهش 81 ،شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5ساله ( 1394تا
 )1398میباشد .جهت انتخاب نمونه آماری و به منظور بررسی دقیقتر اطالعات شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قابلیت اتکای بیشتر ،نمونههای انتخابی ،به روش
حذف سیستماتیک انتخاب میگردد .نتایج فرضیه اول حاکی از آنست که رابطه بین متغیر بیش
اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد با توجه به سطح معناداری بدست آمده ( )0.0367تایید شده و
با توجه به مثبت بودن آماره تی این رابطه مستقیم میباشد .نتایج فرضیه دوم نیز ،تاثیر متغیر تمرکز
مالکیت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد با توجه به سطح معناداری بدست
آمده ( )0.0234تایید شده و با توجه به منفی بودن آماره تی این تاثیر معکوس میباشد.
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 -1مقدمه
سهامداران هر شرکت را افراد و مﺆسساتﻰ با عالیق ،اهداف ،افقهاى سرمایهگذارى و
توانایﻰهاى مختلﻒ تشکیل میدهند .با توجه به پیﭽیدگﻰهایﻰ که در اداره امور شرکتها
وجود دارد ،از سهامداران انتظار نمﻰرود در اداره امور شرکت مسﺌولیتﻰ به عهده گیرند.
نفوذ سهامدارن در شرکتها فقﻂ در مﺠامﻊ عمومﻰ امکان پذیر است و در مواردى از جمله:
تصویب صورتهاى مالﻰ ،انتخاب اعﻀاى هیﺄت مدیره و بازرس قانونﻰ ،اصالح اساسنامه
شرکت ،تصویب معامالت فوق العاده و ...متمرکز مﻰباشد (سازمان همکارى اقتصادى و
توسعه .)1385 ،از طرفﻰ برﺧﻰ از ساﺧتارهاى سرمایه اى به بعﻀﻰ از سهامداران این امکان
را میدهد که به میزان کنترلﻰ نامتناسب با مالکیتﻰ که در شرکت دارند دسترسﻰ داشته
باشند .همه این موارد ممکن است بر عملکرد یک شرکت تﺄثیرگذار باشد ،ﭼرا که بسیارى
از سرمایهگذاران در بررسﻰ هزینه فایدة اعمال حقوق مالکیت ﺧود ممکن است به این
نتیﺠه برسند که با میزان معقولﻰ از تحلیل و استفاده از حقوق ﺧود میتوانند به بازده مالﻰ
و رشد سرمایه بیشترى دست پیدا کنند (یحیایی و همکاران.)1398 ،
در سـالهـاى اﺧیر توجـه بـه نقش مالکـان نهـادى به عنـوان یکـﻰ از سازوکارهاى
حاکمیت شرکتﻰ در نظارت بر مدیریت شرکت افزایش یافته اسـت و تحقیقـات زیـادى
درزمینه ویژگﻰ هاى مالکان نهادى انﺠام شده است (مـک کونـل و سـرواس.)1990 ،4
مالکـان نهادى را میتوان سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانـکهـا ،شـرکتهـاى بیمـه ،و
شـرکتهـاى سرمایه گذارى تعریﻒ کرد (بوشﻰ .)1998 ،5این مسﺌله بدین دلیل است که
مالکان نهادى فرصت ،منـابﻊ و توانـایﻰ نظـارت بـر مـدیریت شرکت را دارند (مانکز و
مینو .)1995 ،6مالکان نهادى میتواننـد از طریـق نظـارت مـستمر و اثربخش ،توانایﻰ
مدیران در مدیریت سود را محدود سازند .هر ﭼند استفاده از ایـن قـدرت توسﻂ مالکان
نهادى تابعﻰ از تعـداد سـهام تملـک شـده آنهـا اسـت .اگر درصد سهام مالکان نهادى زیاد
باشد ،قابلیت فروش آن کـاهش ﺧواهـد یافـت و طبعاً بـراى مـدت زمـان بیـشترى
نگهـدارى میشود .در ﭼنـین وضـعیتﻰ مالکان نهادى انگیزة بیشترى جهت جمﻊ آورى

Mc Konell &Servas
Boshi
Mankens & Mino

320

4
5
6

بیش اعتمادی مدیران و جریان نقد آزاد در شرکتها با نقش تعدیل ...

اطالعـات ،نظـارت بـر عملکـرد مـدیریت و ایﺠاد فشار جهت دستیابﻰ به عملکرد بهتر
ﺧواهند داشت .به عالوه آنهـا در وضـعیت فـوق عالقمند به سـودآورى اصـولﻰ شـرکت
هـستند و نـسبت بـه مـدیریت سـود و پنهـانکـارى عملکرد واقعﻰ مدیریت محتاط
ﺧواهند بود .اگر مالکان نهادى درصد سهام کمﻰ را در تملّک داشته باشند ،در صورت
نارضـایتﻰ از عملکرد مدیریت از شرکت ﺧارج مﻰشوند .بنابراین انگیزه کمترى براى
اعمال کنترل بر عملکرد شرکت ﺧواهند داشت .در این وضعیت ،حتﻰ ممکن است
مـدیریت جهـت بهبـود سودآورى جارى شرکت تحت فشار قرار گیرد و از مدیریت سود
استفاده نماید (ﭼانﮓ و همکاران.)2020 ،7
با توجه به اهمیت مطالب بیان شده در پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این سوال
ها هستیم که آیا بیش اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد رابطه معنادارد دارد؟ و آیا تمرکز
مالکیت بر این رابطه تاثیر دارد یا ﺧیر؟
 -2مبانی نظری
در راستاى تحلیل ارزش ایﺠاد شده براى سهامداران ،جریانهاى نقد شرکت از اهمیت
ﺧاصﻰ برﺧوردار است .مدیران مﻰتوانند از طریق شناسایﻰ فرصتهاى رشد مناسب ،وجوه
مذکور را در پروژههایﻰ با ارزش فعلﻰ ﺧالﺺ مثبت سرمایه گذارى و به این ترتیب باعﺚ
افزایش ثروت سهامداران ﺧود گردند .عالوه بر این ،تعداد زیادى از شرکتها سطح
دارایﻰهاى نقدى ﺧود را افزایش دادهاند .وجه نقد از منابﻊ مهم و حیاتﻰ هر واحد اقتصادى
است .در اتخاذ بسیارى از تصمیمات مالﻰ ،جریانهاى نقدى نقشﻰ محورى دارند .همﭽنین
اطالعات تاریخﻰ مربوط به جریان وجوه نقد مﻰتواند براى کنترل میزان دقت ارزیابﻰهاى
گذشته مفید واقﻊ شده و رابطه بین فعالیتهاى واحد تﺠارى و دریافتها و پرداﺧتهاى
آتﻰ آن را نشان دهد (ژانﮓ.)2019 ،8
ساﺧتار مالکیت شرکتها مﻰتوانند در کشورها مختلﻒ متفاوت باشد در امریکا و ژاپن
بخش اعظم سهام شرکتها متعلق به موسسات مالﻰ ،دﻻﻻن سهام ،سایر شرکتها و
شرکتهاى سرمایهگذارى مﻰباشد .در ایران ساﺧتار مالکیت شرکتها عمدتا متشکل از
شرکتهاى سرمایهگذارى ،بنیادها و نهادها و سازمانهاى دولتﻰ ،سایر شرکتها و سهامداران
Chang et al.
Zhang
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جزء مﻰباشد .با توجه به درصد تشکیل ساﺧتار مالکیت شرکتها مﻰتوان به این نتیﺠه
رسید که دارندگان سهام در ایران از افق دید بلند مدت برﺧوردارند (یحیایی و همکاران،
.)1398
یکی از عواملی که مدیریت معموﻻ با آن مواجه هستند تعیین عوامل ساﺧتار سرمایه
میباشد .تصمیمگیری اشتباه ممکن است منﺠر به آشفتگی مالی و در نهایت ورشکستگی
شود (اریوتیﺲ و همکاران .)2007 ،9داموداران

10

( )2001بیان میکند که تصمیمگیری

درباره ساﺧتار سرمایه ثابت و ایستا نیست ،لیکن در طول ﭼرﺧه عمر شرکت پویا میباشد.
او فرض میکند که میزان بدهی شرکتها باید در مرحله اولیه و رشد پایین باشد ،در نتیﺠه
شرکتها نیاز دارند برای پروژههای جدید انعطافپذیر باشند ،و نقش نظم و انﻀباط در
بدهی پایین است (فایرﭼیلد .)2007 ،11در اکثر تحقیقات علمی موجود به ویژگیهای
بنیادی در توضیح ساﺧتار سرمایه استناد کردند ،درحالیکه نقش عوامل انسانی را نادیده
گرفته است ،مخصوصاً ،ویژگیهای شخصیتی مدیران که ممکن است در تعیین ساﺧتار
سرمایه نقش داشته باشد .زویبل )1996( 12بیان کرد که در تصمیمگیری درباره ساﺧتار
سرمایه نقش مدیران یک واقیعت انکار ناپذیر است (تینﮓ و همکاران.)2016 ،13
یکی از عوامل شخصیتی مدیران که میتواند در تصمیمگیری آنها موثر باشد وجود
اعتماد به نفﺲ بیش از حد یا همان بیش اطمینانی میباشد .بیش اعتمادی مدیران میتواند
بر روی سیاستهای شرکت ،از قبیل ادﻏام و اکتساب (فریﺲ و همکاران،)2013 ،14
سیاست تقسیم سود (دشماخ و همکاران ،)2013 ،15سرمایهگذاری و تامین مالی (مالمیندر و
تیت )2011 ،تاثیر گذار باشد .بیش اطمینانی مدیران میتواند بر روی تصمیمگیری درباره
تعیین اهرم مالی اثرگذار باشد .مدیران بیشاطمینان ممکن است نسبت به مدیران منطقی
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بدهی کمتری را انتخاب کنند .اما ،شیفرین )1999( 16اعتقاد دارد که بیش اعتمادی باعﺚ
میشود که مدیران در تصمیمگیری درباره ساﺧتار سرمایه ،بدهی زیاد قبول کنند فایرﭼیلد
( )2007اعتماد به نفﺲ بیش از حد منﺠر میشود که مدیران شرکتها در سرمایهگذاری،
بیشتر از تامین مالی از طریق بدهی استفاده کنند و بیشتر مالکیت را اداره کنند .اکووالنتلی و
هاکبارس )2008( 17نشان دادند که مدیرانی که میزان بدهی باﻻ انتخاب میکنند اﻏلب آنها
ﺧوشبین و بیشاطمینان هستند .براساس شواهد تﺠربی موجود در ارتباط با رابطه بین
بیشاطمینانی مدیریت و تصمیمگیری درباره بدهی شرکت ،یک روند ثابتی وجود ندارد.
اکثریت تحقیقات روانشناسی تاﺋید کردند که مردم میتواند ﻏیرعقالنی (ﻏیرمنطقی) باشند،
هنگامیکه تصمیمگیری میکنند و این میتواند شامل مدیر یک شرکت هم باشد (تینﮓ و
همکاران.)2016 ،
بر اساس تحقیقات انﺠام شده یکی از عواملی که میتواند اطمینان بیش از حد مدیران
را کنترل کند شاﺧﺺهای حاکمیت شرکتی همﭽون ویژگیهای مدیرعامل ،میباشد .به بیان
پارادس ( ،)2005نقش جدید حاکمیت شرکتی کنترل کردن ویژگیهای شخصیتی مدیریت
از قبیل بیشاعتمادی یا ﺧوشبینی است .بن و محمد ( )2012تاثیر دوگانگی وﻇایﻒ
مدیرعامل بر روی ﺧوشبینی مدیریت را مورد آزمون قرار دادند و آنها بیان کردند که
جدایی وﻇیفه مدیرعامل و وﻇیفه رﺋیﺲ هیات مدیره میتواند توانایی ﺧوشبینی در
مدیریت را کاهش دهد (باکار و همکاران .)2013 ،18مدیران تمایل به رشد شرکت بیشاز
اندازه بهینه آن دارند ،زیرا رشد شرکت ،افزایش منابﻊ تحت کنترل مدیران ،افزایش قدرت و
افزایش پاداش ایشان را در پﻰ ﺧواهد داشت .با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران و
سهامداران ،مﻰتوان انتظار داشت که وجود جریانهاى نقد مازاد در داﺧل شرکت ،منﺠر به
سرمایهگذارى این مبالﻎ در پروژههایﻰ با ﺧالﺺ ارزش فعلﻰ منفﻰ گردیده و در نتیﺠه
باعﺚ اتالف این منابﻊ شود (ریﭽاردسون .)2008 ،19بر اساس تﺌورى نمایندگﻰ جنسن و
مکلینﮓ

20

( )1976به دلیل جدایﻰ مالکیت از مدیریت تﻀاد منافﻊ بین مدیر و مالک

Shifrin
Ecoalenti & Hakbars
Bakar et al.
Richardsun
Jensen & MC Ling

323

16
17
18
19
20

فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری ،جلد  ،2شماره  ،2تابستان 1401

اجتنابناپذیر است زیرا هرکدام در پﻰ به حداکثر رساندن منافﻊ ﺧود هستند .به دلیل وجود
ﭼنین تﻀاد منافعﻰ مالکان باید مخارجﻰ را متحمل گردند تا بتوانند منافﻊ نماینده را با ﺧود
همسو کنند (زهیرول.)2010 ،21
نگهداشت نامناسب جریان نقدآزاد در شرکت ،مﻰتواند موجب ناکارآمدى مدیریت
منابﻊ از طریق دسترسﻰ آسان افراد کنترلکننده شرکت به این منابﻊ نقدى شود .بهویژه
دسترسﻰ به وجه نقد مازاد بر نیاز فعالیتهاى عادى شرکت ،ریسک استفاده از این وجوه
توسﻂ سهامداران کنترل کننده که تﺄثیر ﭼشمگیرى بر تصمیمهاى شرکت دارند را افزایش
مﻰدهد .امروزه پراکندگﻰ مالکان در شرکتهاى سهامﻰ باعﺚ شده که رابطه آنها با شرکت
را به سختﻰ بتوانیم در قالب مالکیت سنتﻰ تﺠسم کنیم .سهامداران این شرکتها به جز
استحقاق دریافت بخشﻰ از درآمد و منافﻊ شرکت مطابق با سهم ﺧود ،در سایر موارد از
حقوق ﭼندانﻰ برﺧوردار نیستند .این موضوع تعارض بین مالکان و مدیران را نشان میدهد
و ماحصل این تعارض ﭼیزى جز ﺧدشه دار شدن حق مالکیت سهامداران نیست .به این
ترتیب ،مشخﺺ میشود که سهامداران شرکتهاى سهامﻰ عام آنﭽنان پراکنده شدهاند که
فاقد قدرت و اشتیاق ﻻزم براى اصالح و محدود کردن سمت و سویﻰ هستند که مدیران
این شرکتها در پیش میگیرند .در نتیﺠه ،به علت دورافتادن مالکیت از کنترل در این
شرکتها ،نخستین شواهد در مورد تﺄثیرپذیرى عملکرد شرکت از مالکیت و کنترل به
دست مﻰآید.
 -3پیشینه پژوهش
محمدزاده ( ،)1399در مقاله ای به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و نقدشوندگی
سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداﺧت .در این پژوهش،
برای مطالعه اثر تمرکز مالکیت بر نقدشوندگی سهام شرکتها از روش دادههای تلفیقی
ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شد .یافتههای پژوهش حاکی از
وجود یک رابطه مثبت ﺧطی و معنیدار بین دو عامل تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام
بوده است.
Zahirul
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محمدی و همکاران ( ،)1398در پژوهشﻰ ،به بررسﻰ نقش و اثرات جداگانه و همزمان
تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهﻰ و ارزش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداﺧته اند .یافته های پژوهشﻰ حاکﻰ از وجود یک رابطه مثبت ﺧطﻰ و
معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهﻰ شرکتها و عدم وجود هرگونه رابطه معنادار
بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است.
مدانلوجویباری و ﺧادملو ( ،)1398در مقاله ای به بررسی تمرکز مالکیت ،مدیریت سود
و نقدشوندگی سهام پرداﺧتند .با افزایش نقدشوندگی هزینه معامالت به شکل ﭼشمگیری
پایین ﺧواهد آمد .تعداد بسیاری از پژوهشات به بررسی تﺄثیرات عوامل مختلﻒ بر
نقدشوندگی سهام پرداﺧتهاند .نتایج بررسی روابﻂ بین متغیرها نشان داد تمرکز مالکیت
تاثیر مثبت و معناداری بر نقدشوندگی سهام دارد .همﭽنین سایر نتایج نشان داد که مدیریت
سود تاثیر منفی و معناداری بر نقدشوندگی سهام دارد.
جاکبﻰ و ژنﮓ ،) 2019( 22به بررسﻰ رابطه ی پراکندگﻰ مالکیت (درصد سهام بلوکﻰ در
دست سهامداران) و نقدشوندگﻰ سهام پرداﺧتند .با انتخاب نمونه ای شامل  3576شرکت
امریکایﻰ  1701شرکت از  ،323 NYSEشرکت از  AXEXو 2812شرکت از

NASDAQ

به

تﺠزیه و تحلیل داده ها پرداﺧتند .نتایج پژوهش آنها بیانگر آن است که پراکندگﻰ بیشتر
مالکیت منﺠر به بهبود نقدشوندگﻰ سهام میشود.
یانﮓ و همکاران )2019( 23در مقالهاى با عنوان توسعه نهادى ،مالکیت دولتﻰ و وجه
نقد نگهدارى شده شرکت به بررسﻰ ﭼگونگﻰ توسعه نهادى و تﺄثیر مالکیت دولت در
میزان وجه نقد نگهدارى شده شرکتها در شرکتهاى ﭼین پرداﺧتند .نتایج مطالعه نشان
مﻰدهد که شرکتها در استانهاى با توسعه نهادى بیشتر ،ذﺧیره وجه نقد بیشتر نسبت به
استانهاى با توسعه نهادى کمتر (شرکتهاى کنترل دولتﻰ) نگهدارى مﻰکنند .عالوه بر این،
اثر مثبت بین توسعه نهادى و نگهدارى وجه نقد براى شرکتهاى با کنترل ﻏیردولتﻰ
برجستهتر است .یافتهها نشان مﻰدهند که موسسات کوﭼک توسعه یافته تهدیدى از لحاظ
هزینههاى سیاسﻰ براى شرکتهاى با کنترل ﻏیر دولتﻰ هستند .در نتیﺠه وجه نقد بیشترى
میان شرکتها نگهدارى مﻰکنند .تﺠزیه و تحلیلهاى بعدى ثابت کردند تﺄثیر توسعه نهادى
Jocoby & Steven
Yang et al.
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بر نگهداشت وجه نقد براى شرکتهاى کنترل ﻏیر دولتﻰ که با ارتباطات سیاسﻰ بنا شده،
ضعیﻒ است .بنابراین ،این تحقیق نشان مﻰدهد که یک راه حیاتﻰ از طریق ارتباطات
سیاسﻰ سودمند براى شرکتهاى کنترل ﻏیردولتﻰ در جهت کاهش ﺧطر هزینه سیاسﻰ
وجود دارد.
ریهاب و لطفی

24

(  ،)2019در مقاله ﺧود رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و

تصمیمگیری بدهی شرکتهای تونﺲ را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان
داد که رابطه بین مدیران با اعتماد به نفﺲ بیش از حد و نسبت به سطح بدهی مثبت است.
به عبارت دیگر مدیران با اعتماد به نفﺲ یش از حد احتمال درماندگی مالی را پایین
میآورند و سطوح باﻻتری از بدهی را انتخاب میکنند اگر آنها "منطقی" باشند.
 -4مدل مفهومی
تمرکز مالکیت
بیش اعتمادی مدیران

جریان نقد آزاد

اهرم مالی

اندازه

بازده

شرکت

دارایی ها

شکل 1؛ مدل مفهومی پژوهش

 -5فرضیه های پژوهش
 -1بین بیش اعتمادی مدیران و جریان نقد آزاد رابطه معناداری وجود دارد.
 -2تمرکز مالیات بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد تاثیر دارد.
 -6روش تحقیق
.Rihab & Lotfi
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پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است.
هدف تحقیق کاربردی ،توسعه دانش کاربردی در یک زمینه ﺧاص است .هم ﭼنین تحقیق
حاضر ،از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است .روش تحقیق به صورت
استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه ،مقاله و اینترنت
جمﻊ آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری
مناسب ،از استدﻻل استقرای در تعمیم نتایج استفاده شده است .نرمافزار مورد استفاده
جهت تﺠزیه و تحلیل دادهها و آزمونها (مدل رگرسیون ﭼندگانه) ،نسخه نرم

افزار Eviews

میباشد .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هستند .جهت انتخاب نمونه آماری وبه منظور بررسی دقیق تر اطالعات شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ وقابلیت اتکای بیشتر ،نمونه های انتخابی ،با
توجه به اعمال محدودیتهای زیر (به روش حذف سیستماتیک) انتخاب میگردد:
 .1پایان سال مالی مطابق باپایان اسفندماه باشد.
 .2قبل از سال 93در بورس پذیرفته شده باشند.
 .3به دلیل وجود متغیر بازده سهام شرکت ها بیش از  6ماه وقفه عملیاتی
نداشته باشند.
 .4شرکت در گروه شرکتهای سرمایهگذاری با واسطهگریهای مالی شامل:
بیمه و بانک نباشد.
با توجه به محدودیتهای فوق 81شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد.
جدول 1؛ غربالگری جامعه آماری (نمونه گیری در پژوهش حاضر)
عنوان

تعداد

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

488

به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،سال مالی آنها پایان اسفند ماه نباشد.

116

بعد از سال  94در بورس پذیرفته شده باشد.

105

جز شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری باشد.

97

اطالعات مورد نیاز قابل دسترسی نباشد.

89

تعداد شرکت های نمونه

81

 -1-6مدل رگرسیونی پژوهش
مدل فرضیه اول
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𝑡𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

مدل فرضیه دوم
𝑡𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 × 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑖,
𝑡+ 𝛽4 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

 -2-6نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته:
 : CFCجریان وجوه نقد آزاد  :در این پژوهش یک متغیر وابسته می باشد که شامل
ﺧالﺺ وجوه نقد پﺲ از کسر از سود تقسیمی نقدی و مالیات پرداﺧتنی را جریان وجوه
نقد آزاد می نامند (ملکی و همکاران.)1399 ،
متغیر مستقل:
 :Overconfdenceبیش اعتمادی مدیران :متغیر مستقلی است که بیش اعتمادی مدیران را
اندازه گیری می کند که با تفاوت بین پیش بینی فروش مدیریت و نتایج واقعی شرکت  iدر
سال  tاندازه گیری می شود (علی نژاد ساروکالﺋی و صبحی.)1395 ،
متغیر تعدیلگر:
 : CONتمرکز مالکیت :درصد تمرکز مالکیت ،مﺠموع درصد سهامدارانی که دارای بیش
از  %5از سهان شرکت میباشند (آزادی و محمدی.)1394 ،
متغیر کنترلی:
 : ROAi,tبازده دارایی ها که برابر است با سود ﺧالﺺ قبل از اقالم ﻏیر مترقبه
 :Levi,tاهرم مالی که برابر است با نسبت بدهیهای کل به درآمدهای کل
 :SIZEi,tاندازه شرکت که برابر است با لگاریتم داراییهای کل
 -7یافته های پژوهش
بر اساس ادبیات اقتصاد سنﺠی دادههای تابلویی ،قبل از تخمین مدل ﻻزم است با
استفاده از آماره آزمون Fلیمر همگنی دادهها و در نتیﺠه استفاده از روش تخمین دادههای
تابلویی مورد آزمون قرار گیرد .همﭽنین به منظور انتخاب روش تخمین مناسب از بین
روش با اثرات ثابت و تصادفی باید از آماره آزمون هاسمن استفاده شود.
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عامل تورم واریانﺲ ،شدت همخطی ﭼندگانه را در تحلیل رگرسیون معمولی ارزیابی
میکند .در واقﻊ این شاﺧﺺ بیان میدارد ﭼه مقدار از تغییرات مربوط به ضرایب برآورد
شده بابت همخطی افزایش یافته است .به عنوان یک قاعده تﺠربی ،هرﭼه مقدار این عامل
از عدد  2بیشتر باشد ،میزان هم ﺧطی نیز افزایش یافته و در نتیﺠه مدل رگرسیون را برای
پیش بینی نامناسب جلوه دهد .بنابراین هرﭼه مقدار عامل تورم واریانﺲ برای یک متغیر
مستقل بیشتر باشد ،نتیﺠه گرفته میشود که آن متغیر نقش زیادی در مدل ،نسبت به بقیه
متغیرها ندارد.
جدول 2؛ آزمون عامل تورم واریانﺲ ها ()VIF
متغیرهای پژوهش

نماد

ضریب

مقدار VIF

جریان نقد آزاد

CFC

0.000264

5.909380

بیش اعتمادی مدیران

OCF

0.000454

2.687847

تمرکز مالکیت

CON

0.002836

3.494555

اهرم مالی

LEV

0.000221

6.305881

اندازه شرکت

SIZE

3.36

7.531471

بازده دارایی ها

ROA

3.89

1.074405

آماره عامل تورم واریانﺲ ( )VIFمیزان همخطی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد و
مقدار مﺠاز  VIFکمتر از  10میباشد و از آنﺠایی که مقادیر جدول ( ،)2کمتر از 10
میباشد ،در نتیﺠه بین متغیرهای پژوهش ،همخطی وجود ندارد.
پیش از تﺠزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،پایایی متغیرها باید بررسی شود .پایایی متغیرهای
پژوهش به این معنا است که میانگین و واریانﺲ متغیرها در طول زمان و کواریانﺲ متغیرها
بین سال های مختلﻒ ثابت بوده است .در نتیﺠه ،استفاده از این متغیرها در مدل ،باعﺚ به
وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود .به این منظور ،از آزمونهایی نظیر لوین ،لین و ﭼو،
آزمون ایم ،پسران و شین و آزمون دیکی فولر میتوان استفاده نمود .بهمنظور انﺠام این
تحلیل ،از آزمون ایم ،پسران و شین و لوین ،لین ،ﭼواستفاده میشود .نتیﺠه این آزمون در
جدول شماره ( )3اراﺋه شده است.
جدول 3؛ آزمون مانایی
لوین ،لین ،ﭼو
متغیرهای پژوهش

نماد

آماره t
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جریان نقد آزاد

CFC

-34.1841

0.0000

-7.99600

0.0000

بیش اعتمادی مدیران

OCF

-49.6944

0.0000

-11.6357

0.0000

تمرکز مالکیت

CON

-40.0285

0.0000

-7.45342

0.0000

اهرم مالی

LEV

-63.0149

0.0000

-14.0910

0.0000

اندازه شرکت

SIZE

-12.2879

0.0000

-5.21313

0.0000

بازده دارایی ها

ROA

-18.6037

0.0000

-2.46754

0.0068

با توجه به جدول شماره ( ،)3مقدار سطح معناداری متغیرهای پژوهش کمتر از  5درصد
است و بنابراین ،همگی متغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی در سطح پایا هستند
آزمون مدل فرضیه اول پژوهش:
برای آزمون فرضیه ابتدا تحلیل ذیل مشخﺺ شده است که آزمون به صورت مدل تلفیقی
یا اثرات ثابت میباشد .آماره آزمون  Fبصورت جدول زیر محاسبه شده است:
جدول 4؛ آزمون چاو برای انتخاب مدل مناسب (مدل با اثرات یا مدل بدون اثرات)
فرض صفر

آماره F

سطح معناداری

نتیﺠه آزمون

مدل بدون اثرات یا تلفیقی مناسب است

9.802172

0.0014

رد

مقدار احتمال برابر با ( )0.0014است بنابراین فرض صفر مبنی بر استفاده از مدل تلفیقی
شده رد می شود و مدل با اثرات (یا اثرات تصادفی یا ثابت) مناسب است .پﺲ ازآزمون
هاسمن استفاده مینماییم.
جدول 5؛ آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب (مدل با اثرات ثابت یا مدل با اثرات تصادفی)
فرض صفر

آماره Chi-Sq

سطح معناداری

نتیﺠه آزمون

مدل اثرات تصادفی مناسب است

6.740689

0.0133

رد

برای آزمون هاسمن مقدار احتمال برابر با ( )0.0133است بنابراین فرض صفر رد میشود
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:
جدول 6؛ برازش مدل پژوهش فرضیه اول
𝑡𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
متغیر وابسته  :جریان نقد آزاد
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متغیر

شاﺧﺺ

ضرایب

ﺧطای استاندارد

آماره t

سطح معنادار

بیش اعتمادی مدیران

OCF

0.010933

0.065099

2.167940

0.0367

اهرم مالی

LEV

-0.072125

0.045421

-1.587916

0.1131

اندازه شرکت

SIZE

-0.001226

0.008837

-0.138746

0.8897

بازده دارایی ها

ROA

-0.002097

0.018725

-0.111993

0.9109

ضریب تعیین

0.586403

ضریب تعیین تعدیل شده

0.573533

مقدار دوربین -واتسون

1.711758

آماره F

9.644457

احتمال آماره F

0.001086

در جدول اراﺋه شده ،مدل با اثرات ثابت برآورد شده است مقداراحتمال معنیداری Fبرابر
با  0.001086است .این مقدارکمتر از  0/05است بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان 95
درصد رد میشود یعنی در سطح اطمینان  95درصد مدل معنی داری وجود دارد.
میزان ضریب تعیین برابر با  0.586403یعنی در حدود  58درصد از تغییرات متغیر وابسته
توسﻂ متغیرهای مستقل بیان میشود .مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  1.711758است.
مقادیر نزدیک به  2حاکی از عدم ﺧودهمبستگی باقیماندهها که یکی دیگر از فروض
رگرسیون است را نشان میدهد (بنابراین ﺧودهمبستگی بین باقیماندهها وجود ندارد).
رابطه بین متغیر بیش اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد با توجه به سطح معناداری بدست
آمده ( )0.0367تایید شده و با توجه به مثبت بودن آماره تی این رابطه مستقیم میباشد.
آزمون مدل فرضیه دوم پژوهش:
برای آزمون فرضیه ابتدا تحلیل ذیل مشخﺺ شده است که آزمون به صورت مدل تلفیقی
یا اثرات ثابت میباشد .آماره آزمون  Fبصورت جدول زیر محاسبه شده است:
جدول 7؛ آزمون چاو برای انتخاب مدل مناسب (مدل با اثرات یا مدل بدون اثرات)
فرض صفر

آماره F

سطح معناداری

نتیﺠه آزمون

مدل بدون اثرات یا تلفیقی مناسب است

13.803332

0.0099

رد

مقدار احتمال برابر با ( )0.0099است بنابراین فرض صفر مبنی بر استفاده از مدل تلفیقی
شده رد می شود و مدل با اثرات (یا اثرات تصادفی یا ثابت) مناسب است .پﺲ ازآزمون
هاسمن استفاده مینماییم.
جدول 8؛ آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب ( مدل با اثرات ثابت یا مدل با اثرات تصادفی)
فرض صفر

آماره Chi-Sq

سطح معناداری
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مدل اثرات تصادفی مناسب است

0.0101

8.592488

رد

برای آزمون هاسمن مقدار احتمال برابر با ( )0.0101است بنابراین فرض صفر رد میشود
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:
جدول 9؛ برازش مدل پژوهش فرضیه دوم
𝑡𝐹𝐶𝐹𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 × 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑅𝑂𝐴𝑖,
𝑡+ 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
متغیر وابسته  :جریان نقد آزاد
متغیر

شاﺧﺺ

ضرایب

CON*OVERCONFIDE
NCE

-0.540751

ﺧطای

آماره t

سطح معنادار

استاندارد
تاثیر تمرکز مالکیت بر
رابطه بیش اعتمادی و

0.674785

0.0234

-1.801368

جریان نقد
اهرم مالی

LEV

-0.069318

0.045576

-1.520929

0.1291

اندازه شرکت

SIZE

-0.001158

0.008841

-0.130976

0.8959

بازده دارایی ها

ROA

-0.002318

0.018736

-0.123708

0.9016

ضریب تعیین

0.838000

آماره F

7.643543

احتمال آماره F

0.006597

تعیین

ضریب

0.824431

تعدیل شده
مقدار

دوربین-

1.908085

واتسون

در جدول اراﺋه شده ،مدل با اثرات ثابت برآورد شده است مقدار احتمال معنیداری Fبرابر
با  0.006597است .این مقدارکمتر از  0/05است بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان 95
درصد رد میشود یعنی در سطح اطمینان  95درصد مدل معنی داری وجود دارد.
میزان ضریب تعیین برابر با  0.838000یعنی در حدود  83درصد از تغییرات متغیر وابسته
توسﻂ متغیرهای مستقل بیان میشود .مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  1.908085است.
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مقادیر نزدیک به  2حاکی از عدم ﺧودهمبستگی باقیماندهها که یکی دیگر از فروض
رگرسیون است را نشان میدهد (بنابراین ﺧودهمبستگی بین باقیماندهها وجود ندارد).
 -8تفسیر نتایج و پیشنهادات
فرضیه اول :رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و جریان نقد آزاد مورد آزمون قرار گرفت.
نتیﺠه حاصل از آزمون ،حاکی از آن است که رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و جریان نقد
آزاد تایید شده و در نتیﺠه فرضیه پژوهش پذیرفته میشود .نتایج این تحقیق با نتایج
پژوهش قلی زاده و همکاران ( )1399همسو می باشد .قلی زاده و همکاران ( )1399در
پژوهش ﺧود به بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جریان نقد عملیاتی در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداﺧتند .نتایج پژوهش آنها نشان
داد که بیش اعتمادی مدیران بر دستکاری جر یان نقد عملیاتی تﺄثیر مستقیم و معناداری
دارد و مدیران بیش اطمینان ممکن است به دلیل بیش اطمینانی که به سودآوری آینده واحد
تﺠاری دارند به مدیریت سود اقدام کنند .عالوه بر این ،گفتنی است مدیران بیش اطمینان
به دلیل این باور که آنها اطالعات ویژه ای در اﺧتیار دارند ،دقت اطالعات ﺧود و به تبﻊ
آن ،سودها و جریان های نقدی واحد تﺠاری را بیش از حد تخمین می زنند و ﭼشم انداز
مثبتی از ریسک و بازده آینده شرکت در ذهن بپرورانند .گفتنی است مدیریت سود به طور
در ﺧور مالحظه ای ،تحت تﺄثیر انتظارات دربارة سودهای آینده است و بیش اطمینانی
مدیریت در این انتظارات اثر می گذارد.
فرضیه دوم :تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد
آزمون قرار گرفت .نتیﺠه حاصل از آزمون ،حاکی از آن است که تاثیر تمرکز مالیات بر
رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد تایید شده و در نتیﺠه فرضیه پژوهش
پذیرفته میشود.
نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش رضایی و مرادی ( )1398و مهرافزون و طالب ()1397
همسو می باشد .رضایی و مرادی ( )1398در پژوهش ﺧود به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت
بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و سررسید بدهی شرکت ها پرداﺧتند .ساﺧتار بدهی از
شاﺧﺺهای مهم تعیین کننده موفقیت شرکت است و باعﺚ رشد پایدار شرکت میشود.
از این رو تصمیمات معطوف به ساﺧتار بدهی برای بقای تﺠاری شرکتها حیاتی هستند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد بین سر رسید بدهی های کوتاه مدت و میان مدت با فرا
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اطمینانی مدیریت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همﭽنین بین سر رسید بدهی بلند
مدت با فرا اطمینانی مدیریت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و تمرکز مالکیت بر رابطه
سر رسید بدهی کوتاه مدت و بلند مدت با فرا اطمینانی مدیریت تاثیر معناداری نداشت و
تمرکز مالکیت بر رابطه سر رسید بدهی میان مدت با فرا اطمینانی مدیریت تاثیر معناداری
داشت .مهرافزون و طالب ( )1397در پژوهش ﺧود به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه
بین جریان نقد آزاد و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداﺧتند نتیﺠه بررسی ها در سطح کل شرکت ها مشخﺺ نمود تمرکز مالکیت بر رابطه
بین جریان نقد آزاد و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر
مثبت و معناداری دارد.
بر مبنای یافتههای حاصل از این پژوهش پیشنهادهای زیر اراﺋه میگردد:
 -1با توجه به تﺄثیر مستقیم معیارهای مختلﻒ بیش اعتمادی مدیران بر میزان جریانهای
نقدی عملیاتی ،به نظر میرسد پیش بینی هزینههای عملیاتی در شرکتهایی با مدیران
دارای اعتماد بیش از حد نسبت به سایر شرکتها ،سخت و در نتیﺠه دقت پیش بینی سود
هم پایین است .لذا ،به سهامداران به ویژه سهامداران عمده و نهادی شرکتهای بورسی
پیشنهاد میشود که به منظور افزایش کارایی تصمیمگیری در ﺧرید و فروش سهام شرکتها
به مقوله بیش اعتمادی مدیران به لحاظ علم روانشناسی نیز توجه نمایند.
 -2نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیر تمرکز مالکیت میتوانند نقش مهمی را در
عملکرد شرکت ایفا کنند .با عنایت به اینکه لزوم توجه به مکانیسمهای راهبری شرکتی در
آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس تهران نیز مورد تﺄکید قرار گرفته است ،لذا ﻻزم است
دولت و شرکتها با درکی صحیح از مقوله راهبری شرکتی ،نسبت به ایﺠاد یک ساﺧتار
مالکیت مناسب که منﺠر به بهبود عملکرد آنها ﺧواهد شد ،اقدام کنند .نتایج این مطالعه
نشان داد که مالکیت نهادی در کل و در اکثر صنایﻊ مورد بررسی ،موجب استفاده ﻏیرکارا
از داراییها میشود ،لذا بهتر است که سهام این شرکتها در اﺧتیار سایر مﺆسسات قرار
گیرد.
همﭽنین پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده به شرح زیر اراﺋه میشود:
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 .1بررسی سایر متغیرها مانند ویژگیهای موسسه حسابرسی را بر رابطه فوق
بسنﺠند.
 .2به جای متغیر بیش اعتمادی مدیران از سایر ویژگیهای مدیران مانند جنسیت
سطح تحصیالت و تﺠربه نیز میتوان استفاده کرد.
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