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چكيده
اولین مشکل مربوط به نمایندگی ،وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است که این تضاد منافع حتی ممکن
است منجر به عدم تقارن اطالعاتی شود .یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به باالترین مرحله ارزش سرمایهگذاری
است و مدیر نیز در وهله اول و براساس جبههگیری به دنبال افزایش ثروت خود است .هدف پژوهش حاضر بررسی
تاثیرتعدیالت نگهداشت وجه نقد و جبههگیریهای مدیریتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران است .این پژوهش از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی میباشد و در زمره پژوهشهای توصیفی -همبستگی به
شمار میرود .دادههای  111شرکت برای دوره مالی  1811لغایت  1831به عنوان نمونه آماری جمعآوری گردید .در
این پژوهش برای اندازهگیری جبههگیری مدیریت از دو شاخص دوگانگی نقش مدیر عامل و درصد مالکیت سهام در
اختیار هیأت مدیره استفاده شده است .نتایج نشان داد تعدیالت نگهداشت وجه نقد بر جبههگیریهای مدیریتی
تاثیرگذار است .همچنین سرعت تعدیالت نگهداشت وجه نقد بر جبههگیریهای مدیریتی تاثیرگذار است .در واقع
نتایج نشان داد تعدیالت و سرعت نگهداشت وجه نقد بر جبههگیریهای مدیریتی در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
واژههای كليدی :تعدیالت نگهداشت وجه نقد ،جبههگیری مدیریت ،تئوری نمایندگی.
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 -2کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سنندج ،ایران( .نویسنده مسئول) n.khodabandehlu1365@gmail.com
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 -1مقدمه
اگرچه وجه نقد نگهداری شده در ترازنامهه دارایهی
مهمی برای شرکت به حساب مهیآیهد ،نگههداری ایهن
دارایی بیش از اندازه میتواند نشهانهای از عهدم کهارایی
تخصیص منابع باشد و هزینههایی را به عههده شهرکت
تحمیل کند (لی .)2003 ،1برخی از این هزینهها شامل
هزینه فرصت ،هزینههای تأمین مالی خارجی و هزینه
نمایندگی است .از آنجا که همه شرکتهایی که با عدم
توازن در وجه نقد خود روبههرو هسهتند بها مشهکالت
زیادی مواجه میشوند ،بر همین اساس بررسهی میهزان
انحراف وجه نقد نگهداری شده و اینکه با چه سهرعتی
موجودی نقد به سمت سطح هدف خود در حال حرکت
است ،میتواند موضوع مهم و قابل توجهی به شمار آیهد
(جیانگ و لی .)2012 ،2از دیهدگاه تئهوری نماینهدگی،
اولین مشکل مربوط به نمایندگی ،وجود تضهاد منهافع
بین سهامدار و مدیر است که این تضهاد منهافع حتهی
ممکن است منجر به عدم تقارن اطالعاتی شود (قربانی
و عدیلی .)1831 ،از طرفی ،وجود عدم تقارن اطالعاتی
باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت شده و تأمین وجوه
از بازارهای مالی به نفع شرکت نخواههد بهود ،بنهابراین
شرکتها ترجیح میدهند دارایهیههای نقهدی زیهادی
نگهداری کنند تا در مواقع الزم وجوه مورد نیاز خود را
از منابع داخلهی تهأمین کننهد .طبه نظریهه سلسهله
مراتبی ،مدیریت منابع داخلهی تهأمین مهالی بهه دلیهل
هزینه پایینتر بر منابع مالی خارجی کهه بهه اطالعهات
حساس است ،ترجیح مهیدههد (صهلواتی و رسهاییان،
 .)1812این نظریه بر مبنای این فهر قهرار دارد کهه
افراد داخل شرکت آگاه تر از سههامداران هسهتند .اگهر
منابع داخل شهرکت ،بهرای تهأمین مهالی برنامهه ههای
سههرمایهگههذاری بهینههه ،کههافی نباشههد و عههدم تقههارن
اطالعاتی نیز مانع شود ،مدیران ممکن است مجبور بهه
صرف نظر کردن از پروژههای سهودآور شهوند .در ایهن
حالت ،وجه نقد بسیار ارزشهمند اسهت و تنهها فرصهت
برای انتشهار سههام بهدون از دسهت دادن ارزش بهازار،
زمانی رخ می دههد کهه عهدم تقهارن اطالعهات وجهود
نداشته و بسیار کم باشد .بنابراین ،تمایهل بهه انباشهت
وجه نقد دارد تها بتوانهد در مرحلهه نخسهت ،از داخهل
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شرکت تأمین مالی را انجام دهد و به خارج از شهرکت
رجوع ننماید (فریرا و ویلال.)2002 ،8
جیانگ و لهی ( )2012بیهان نمودنهد کهه سهرعت
تعدیالت سه عامل عمده را منعکس میکند )1( :بهای
انحراف از نسبت هدف (بهینه) )2( ،بهای تعدیالت نقد
و ( )8آمادگی و تمایل مدیران عالقمنهد بهه تعهدیالت
وجه نقد .بهای انحراف از نسبت هدف (بهینهه) شهامل
هزینه های مرتبط به بحران مالی و سرمایهگذاری بیش
از حد اگر نسبتها خیلی پایین هستند و هزینههههای
سرمایه گذاری بیش از حد ،اگر نسبتها خیلهی بهزر
هستند .لذ پیشبینی میشهود کهه هنگهامی کهه ایهن
نسبت بهینه پایین باشد مدیران با سهرعت بهاالیی بهه
دنبال اصالح کمبود پول نقد خود حرکت میکننهد .در
مقابل فرضیه های رقیبهی وجهود دارد کهه بهه بررسهی
عالقه مدیران بر سرعت تعدیل وجه نقد میپهردازد .از
یک طهرف اپلهر و همکهاران )1333( 2بهر ایهن عقیهده
بودند که مدیران به طور ذاتی تمایل به نگهداری بیش
از حد وجوه نقد دارند زیرا آنها ریسکگریز هسهتند و
بیشتر به دنبهال اههداف شخصهی خهود هسهتند .ایهن
می تواند مانع استفاده به موقع یا پرداخت ذخیره وجهه
نقد در غیاب فشار خارجی برای حداکثر کهردن وجهوه
نقد شود .از سوی دیگر ،جنسن )1312( 1معتقد اسهت
که مدیران عالقمند به سرمایهگهذاری ناکارآمهد وجهوه
نقد هستند زیرا حتی پروژههای با ارزش فعلی خهالص
منفی نیز می تواند برای آنها سودمندی داشهته باشهد
بنابراین این مدیران احتمال دارد تا به سهرمایهگهذاری
بیش از حد بپردازند .این پژوهش بر این عقیده اسهتوار
است که به منظور فهم نتیجه تعدیالت نگهداشت وجه
نقد ،ضروریست تا نقش جبههگیریههای مهدیریتی را
نیهههز در نظهههر گرفتهههه شهههود .مطالعهههه در زمینههه
جبههگیریهای مدیریتی و تعهدیالت نگهداشهت وجهه
نقد بهه دو دلیهل ضهرورت دارد -1 :از آنجها کهه همهه
شرکتهایی که با عدم توازن در وجه نقهد خهود روبههرو
هستند با مشکالت زیادی مواجه می شهوند ،بهر همهین
اساس بررسی میزان انحراف وجه نقد نگهداری شهده و
اینکه با چه سهرعتی موجهودی نقهد بهه سهمت سهطح
هدف خود در حال حرکت است ،می تواند موضوع مهم
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و قابل توجهی به شهمار آیهد  -2درک و فههم عوامهل
مؤثر بر تعدیالت نگهداشت وجه نقهد عهالوه بهر حفه

باال باشند ،است .از آنجا که انواع هزینهههها بها سهطوح
نقدی کم در مقایسه بها بهیش از حهد متفهاوت اسهت،

منافع سرمایه گذاران ،باعث رشد و شکوفایی شهرکت و
نهایتههاً افههزایش امکههان سههودآوری و جلهه رضههایت
سهامداران از سیاستهای نگههداری وجهوه نقهد مهازاد
شرکت می شود .لهذا ایهن پهژوهش بهه بررسهی اثهرات
تعدیالت نگهداشت وجهنقد خواهد بر جبههگیریههای
مدیریت میپردازد.

مقادیر آنها نیز متفاوت است .جیانهگ و لهی ()2012
بیان نمود که نقدینگی کم به نسبت مهوارد نگهداشهت
مازاد وجه نقد ،با هزینه بیشتری همراه اسهت و باعهث
میشود که مدیران بهرای مقابلهه بها کمبهود نقهدینگی
نسبت به موارد اضافی نقدینگی اقدام سریعتری داشته
باشند .در این صورت و با فر عدم تغییر سایر موارد،
انتظار بر این است که سرعت تغییرات در رسهیدن بهه
ههدف وقتهی نقههدینگی کمتهر از مقههدار هههدف باشههد،
سریع تر شهود .بهه عهالوه ،تعهدیل نهرخ نقهدینگی نیهز
پرهزینه است .اگر نرخ نقدینگی زیر مقدار هدف باشد،
میتوان آن را بها کهاهش سهرمایهگهذاری یها افهزایش
سههرمایه جدیهد افههزایش داد ،کههه هههر دو هزینههههههای
متعددی را به شرکت اعمال میکننهد .در مقابهل ،اگهر
نرخ نقدینگی بهاالتر از مقهدار ههدف باشهد ،نقهدینگی
اضافی را میتوان برای پرداخت بدهی یها پرداخهت بهه
سهامداران از طری سود سهام یا بازپرداخهت اسهتفاده
کرد .این تعدیل نیز هزینهبردار است ،به عنهوان مثهال،
سهامداران باید مالیات بر درآمد سود و سود سرمایه را
پرداخت کنند .فر پژوهش حاضر بر این اسهت ،کهه
هزینههای افزایش نرخ نقدینگی بهیش از هزینههههای
کاهش آن است ،در ایهن صهورت ،در حهالی کهه نهرخ
نقدینگی باالتر از مقدار ههدف بهوده و بها فهر عهدم
تغییر سایر موارد ،سرعت تعهدیل نقهدینگی سهریعتهر
خواهد شد .فرضیههای رقهابتی در مهورد تهأثیر منهافع
مههدیریتی بههر سههرعت تعههدیل نقههدینگی وجههود دارد.
ههههارفورد 1و همکهههاران ( )2012اینگونهههه اسهههتدالل
میکنند که مدیران شرکتهای جبههگیر مهیخواهنهد
ذخایر نقدینگی را مهار کنند ،زیرا این ذخایر میتوانند
ناخواسته توجه سهامداران فعال را به خود جل کنند.
مفهوم از این استدالل این است که سهرعت تعهدیل در
سطوح باالی نقدینگی در میان شرکتهای جبهه گیهر
نسبت به سایر شرکتها بیشتر اسهت آنهها دریافتنهد
که شرکتهای جبهه گیر ممکن است از طری جهذب
و هزینههههههای سههرمایهای ب هیش از سههایر شههرکتههها،
نقدینگی اضافی را پراکنده سازند .بهه همهین ترتیه ،

 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
مطاب تئوری نمایندگی مدیران تمایلی به حداکثر
سازی ثروت سهامداران ندارنهد .ایهن تئهوری بهه طهور
روشههن توسههط شههلیفر و ویشههنی )1313( 2بههه اثبههات
رسیده است .آن ها نشان دادند که مدیران برای تثبیتِ
موقعیتِ خود از اختیارات خویش در جهت دستیابی به
اهدافِ شخصهی خهود اسهتفاده مهی کننهد و بهه ارزش
شرکت توجهی نمهیکننهد .آنهها موقعیهت خهود را از
طری سرمایهگذاریهای خاص که ریسهک کمهی دارد
تثبیت می کنند و اینگونه نشان میدهند کهه نقهش بها
ارزشی برای منافع سهامداران دارند (خانقهاه و زینهالی،
 .)1832مطهههاب بهههها امههههارات مههههارون)2011( 7
جبهه گیری از دو نقطه نظر مورد تجزیه و تحلیل قهرار
می گیرد :اولین نوع مربوط به جبههگیری مهدیر اسهت
این جبهه گیری به تمام رفتارهایی کهه موجه حفه
شغل ،افزایش آزادی تصمیم گیهری و حفه سهودهای
شخصی است ،مربوط می شود .دومین نوع ،جبههگیری
سهامدار است .این نوع از جبههگیری یا بهعنهوان یهک
نههوع ابههزار تخریهه محسههوب م هیشههود ،زمههانی کههه
هزینههههههای بههاالیی بههه شههرکت تحمیههل شههده و
سرمایه گذاریهای شرکت ناکارا است یا به شکل یهک
ابزار مطلوب است ،زمانیکه ادامه حیات شرکت ممکن
شده و با رشد شرکت مرتبط اسهت (خانقهاه و زینهالی،
.)1832
از طرفی ،هزینههای انحراف از مقادیر هدف شهامل
هزینههای مرتبط با پراکندگی مالی و سهرمایهگهذاری
کمتر از حد در صورتی که نهرخهها نسهبتاً کهم بهوده و
هزینههای سرمایهگذاری بیش از حد اگر نرخها نسهبتاً
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دیتمار و مارت )2007( 3دریافتنهد کهه شهرکتههایی
جبهه گیر ،نقدینگی اضافی را سریع تر از شهرکتههای

این باشد که کاهش وجوه نقد ،ارزانتهر از افهزایش آن
است .اما هرچه شرکتها در مقابل تهدید تصاح نفهوذ

تحت مهدیریت خهوب کهاهش مهیدهنهد .ههارفورد و
همکاران ( )2001بیان نمودند که مدیران جبههه گیهر،
ذخایر نقدینگی پایینتهر را بهه صهرف بهیش از انهدازه
هزینهها در میان این شرکتها اختصاص میدهنهد .در
راستای تأیید این استدالل ،آنها دریافتند که ترکیبهی
از جبهه گیری و نقدینگی اضافی ،هزینههای سرمایه را
افزایش میدهد.
لین 10و همکاران ( )2017در پژوهشی نشان دادند
که براساس تئهوری نماینهدگی ،کهاهش جبههه گیهری
مدیریت منجر به افهزایش تولیهد اطالعهات و شهفافیت
اطالعات مالی میشود .یانگ 11و همکاران ( )2017بهه
بررسی نقش سیاست های پولی بهر سهرمایهگهذاری بها
تاکید بر نقش تعدیل کنندگی نگهداشت وجهه نقهد در
شرکت های چینی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان
داد که سیاست های پولی انقباضهی منجهر بهه کهاهش
سرمایه گذاری میشود اما نگهداشهت وجهه نقهد تهأثیر
سیاست های پولی انقباضی بر کاهش سرمایهگهذاری را
کاهش می دهد .بریهک و لیهایو )2012( 12بهه بررسهی
گزینههای مشهترک نگهداشهت وجهه نقهد و سررسهید
بدهی پرداختند .نتایج نشان داد که یک رابطهه مثبهت
بین رسید بهدهی و نگهداشهت پهول نقهد وجهود دارد.
نتایج با در نظر گهرفتن درونزایهی میهان اههرم ،بلهو
بدهی و نگهداشت وجهنقد نیز صادق بود .فر بهر آن
شههد کههه ایههن رابطههه در میههان شههرکتهههایی بهها
محدودیتهای مالی مثبت خواهد بهود .نتهایج پهس از
کنترل مسئله نمایندگی ،مالیات بین المللی ،نقهدینگی
وام بهانکی و ریسههک نکههول ثابهت بههود .جیانههگ و لههی
( )2012به بررسی رابطه بین تعدیالت نگهداشت وجهه
نقههد و جبههههگیههریهههای مههدیریتی پرداختنههد .آنههها
دریافتند که بطهور میهانگین ،شهرکتهها  81درصهد از
شکاف میان نسبت وجه نقد واقعی به نسبت وجه نقهد
هدف (نسبت وجه نقد مورد نظر) را ههر سهال پوشهش
میدهند .سرعت تعدیل نسبت وجه نقد عمومهاً زمهانی
سریعتر خواهد بود که نسبت وجهه نقهد واقعهی فراتهر
از نسبت وجه نقد هدف شود ،و دلیل این امهر احتمهاالً

ناپهههذیرتر مه هیشهههوند ،تعهههدیل وجهههوه نقدشهههان را
در نسبت های وجوه نقد بهاال بطهور معنهاداری کهاهش
میدهند .شواهد نشان مهیدههد کهه مهدیران منفعهت
طل مایل به توزیع وجوه نقد مازاد نیسهتند و بجهز در
مواردی که فشار بیرونی بر شرکت وجهود دارد ،تمایهل
به حف وجه نقد در سهطوح بهاال دارنهد .سهوروکا 18و
همکههاران ( )2011در پژوهشههی نشههان دادنههد کههه
جبهه گیری مدیریت منجر به کاهش عملکرد اجتماعی
شرکت میشود.
خانقهههاه و زینهههالی ( )1832بهههه بررسهههی تهههأثیر
ویژگی های هیأت مهدیره و جبههه گیهری مهدیریت بهر
استراتژی متنوعسازی شرکت پرداختنهد .نتهایج نشهان
می دهد که اندازه و استقالل هیأت مهدیره بهه ترتیه
یک تأثیر مثبت و منفی بر متنوعسازی شهرکت دارنهد.
بدین معنی که در شرکت هایی بها هیهأت مهدیرهههای
بههزر و اسههتقالل پههایین اعضههای هیههأت مههدیره،
متنوع سازی شرکت در سطح بهاالیی اسهت .همچنهین
نتههایج نشههان داد کههه دوگههانگی پسههت مههدیر عامههل و
افههزایش ریسههک سههرمایهگههذاری بیشههتر از حههد بههر
متنوعسازی شرکت تأثیر مثبتهی دارنهد در حهالی کهه
مالکیت مدیریتی تاثیری بر متنوعسازی شرکت نهدارد.
نتایج سازگار با تئوری نمایندگی می باشد .مطاب ایهن
تئوری افزایش تضاد بین سهامداران و مهدیران موجه
می شود تا مدیران داخلی شرکت برای انجام رفتارههای
فرصت طلبانهه خهود در جههت متنهوعسهازی شهرکت،
انگیزه داشته باشند .رحیمیان و همکاران ( )1838بهه
بررسی نگهداشهت مهازاد وجهه نقهد و ارزش سههام در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج حاکی از این
بود که متغیرهای اندازه شهرکت ،سهرمایه در گهردش،
وجه نقد عملیاتی و وجه نقهد حاصهل از فعالیهتههای
تأمین مالی با وجه نقد نگهداری شده توسط شهرکتها،
دارای رابطه مثبت و معنادار هستند و متغیرهای اههرم
مالی ،فرصتهای رشد ،تغییهرات جریهانههای نقهدی،
جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری و
تغییرات جریان های نقدی عملیاتی با میزان نگهداشت
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وجه نقد ،رابطه آماری معنهاداری نداشهتند .همچنهین
نتایج تجزیه و تحلیلهای آماری بیهانگر ایهن بهود کهه

( 710سهال /شهرکت) مشههخص و بها اسههتفاده از روش
نمونهگیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند.

نگهداری مازاد وجه نقد توسط شهرکت هها بهه صهورت
مهداوم و مقطعهی ،تهاثیری بهر ارزش حقهوق صههاحبان
سهام ندارد.

در ایههن پههژوهش از مههدل جیانههگ و لههی ()2012
برای آزمون فرضیه های پژوهش اسهتفاده شهده اسهت.
برای بررسهی فرضهیه فرعهی اول از مهدل ( )1و بهرای
بررسی فرضیه فرعی دوم از مدل ( )2اسهتفاده خواههد
شد:

با توجه به ادبیات پژوهش ،فرضیهههای زیهر تهدوین و
مورد آزمون قرار خواهند گرفت:
فرضيه اصلی :تعدیالت و سرعت نگهداشت وجهه نقهد
بر جبههگیری های مدیریتی در شهرکت ههای پذیرفتهه

مدل ()1

 -3فرضيههای پژوهش

شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار دارد.
فرضيه فرعی اول :تعدیالت نگهداشهت وجهه نقهد بهر
جبههگیریهای مدیریتی تاثیرگذار است.
فرضيه فرعی دوم :سرعت تعهدیالت نگهداشهت وجهه
نقد بر جبههگیریهای مدیریتی تاثیرگذار است.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش بر اساس طبقه بندی بر مبنای ههدف،
کاربردی است و از لحاظ طبقهبندی برحسه روش از
نوع همبستگی و با استفاده از رویکهرد پهس رویهدادی،
انجام شده است .داده های خام مربوط به صهورتههای
مالی با استفاده از نرمافهزار رهآورد نهوین و اسهتفاده از
شبکه جامع اطالع رسانی (کُهدال) بهورس اوراق بههادار
جمههعآوری گردیههد .جامعههه آمههاری ایههن پههژوهش،
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تههران
طی سال ههای  1811تها سهال ( 1831دوره  1سهاله)
است .نمونه ،متشکل از کلیهه شهرکتههای موجهود در
جامعه آماری بوده که حایز این شرایط باشند -1 :سال
مالی آنها به  12/23هر سال ختم شهود  -2در طهول
دوره پههژوهش ،تغییههر در دوره (سههال) مههالی نداشههته
باشههند  -8دادههههای مههورد نیههاز جهههت متغیرهههای
پهژوهش در طهول دوره زمهانی مهورد بررسهی موجهود
باشند  -2شرکت هایی کهه در گهروه سهرمایهگهذاری،
مؤسسههات مههالی و اعتبههاری ،بانههکههها ،بیمهههههها و
هلدینگ ها نباشند .در نهایت با در نظر گفهتن شهرایط
فوق و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  111شهرکت

Entrenchmenti,t = α0 + α1 (Cashi,t - Casht-1) +
α2 (Cash*i,t - Casht-1) + α3 SIZEi,t + α4 LEVi,t +
α7
+ α6 QTOBINi,t α5
CFVi,t
+
DIVIDENDDUMMYi,t + α8 AGEi,t + α9 NWCi,t
+ εi,t

مدل ()2
Entrenchmenti,t = α0 + α1 HightCash it + α2
× (Cashi,t - Casht-1) + α3 (Cash*i,t - HightCashit
α7 Casht-1) + α4 SIZEi,t + α5 LEVi,t + α6 CFVi,t +
α8 DIVIDENDDUMMYi,t + α9 + QTOBINi,t
AGEi,t + α10 NWCi,t + εi,t

 -5متغيرهای پژوهش
 متغيرهای مستقل
 )1تعدیالت نگهداشت وجه نقد )(Cashi,t - Casht-1

 : Cashنسههبت موجههودی نقههد واقعههی بههه ارزش
دفتری داراییها در سال t
it

 : Cashنسبت موجهودی نقهد واقعهی بهه ارزش
دفتری داراییها در سال .t-1
it 1

 )2سرعت تعدیالت نگهداشت وجه نقد ( :) HighCash
it

یک متغیر مجازی است و برابر با یهک اسهت اگهر
 Cashitبزرگتههر از * Cashitباشههد و در غیههر ایههن
صورت برابر با صفر است ( * : Cashitموجودی نقد
بهینه (هدف) در سال  tکه برابر است با میهانگین
متحرک وجوه نقد طی  1سال قبلهی شهرکت بهه
ارزش دفتری داراییها در سال .)t
 متغير وابسته
در این پژوهش ،متغیر جبههگیریهای مدیریتی (
 ) Entrenchmentمتغیر وابسته است .جنسن و مک
لینگ ( )1372بیان میکنند که مالکیت مدیریتی به
it
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عطااله محمدی ملقرنی و نسرين خدابندهلو

همسویی منافع مدیران و سهامداران کمک میکند .در
واقع ،مدیران از تصمیماتی که منجر به تأثیر منفی بر
ارزش شرکت شود ،اجتناب میکنند .بنابراین ،مالکیت
مدیریتی سازوکاری است که هزینههای کنترلی اعمال
شده توسط سهامداران را کاهش میدهد ،زیرا به
کاهش رفتارهای فرصتطلبانه مدیران کمک میکند.
با این وجود ،با توجه به نظریه جبههگیری مدیریت،
مالکیت مدیریتی ،گاهی اوقات مشکل ساز میشود،
زیرا سرکوب مدیران حتی اگر عملکردشان
رضایتمندانه نباشد ،مشکل خواهد بود (جنسن و مک
لینگ 1372 ،12استالز )1330 ،11بنابراین ،باعث
تضعیف فرآیند نظارت توسط سهامداران بیرونی
میشود و امکان و احتمال تعدیل ارقام حسابداری
توسط مدیران فراهم میشود از سوی دیگر براساس
نظریه جبههگیری مدیریت ،هنگامیکه مدیران دارای
نقش دوگانه باشند از اختیارات باالتری برخوردار
خواهند بود ،که منجر به افزایش جبههگیری آنها در
جهت دستیابی به اهداف شخصیشان میشود (جیانگ
و لی )2012 ،لذا برای اندازهگیری جبههگیری
مدیریت از معیار امتیازدهی ترکیبی دوگانگی نقش
مدیر عامل و مالکیت مدیریتی استفاده میشود
(مارون:)2011 ،
 )1مسئولیت دوگانه مدیرعامل ( :) CEOduality
برای عملیاتی کردن مسئولیت دوگانه مدیرعامل از
یک متغیر مجازی استفاده شده است .در
صورتیکه در شرکتی مدیرعامل ،رییس یا نای
رییس هیأت مدیره باشد ،از متغیر موهومی یک و
برعکس چنانچه رییس یا نای رییس هیأت مدیره
نباشد ،از متغیر موهومی صفر استفاده خواهد شد.
 )2درصد مالکیت سهام در اختیار هیأت مدیره (
it

 :) DirectorsHoldingRatioدر این پژوهش،
درصد مالکیت سهام در اختیار هیأت مدیره برابر
است درصد مالکیت سهامی که در اختیار اعضای
هیأت مدیره قرار دارد که اطالعات آن با مراجعه
به یادداشتهای همراه صورتهای مالی بدست
میآید .در صورتیکه سهام در اختیار مدیریت
شرکتی از میانه سهام در اختیار مدیریت سایر
it
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شرکت ها (مشاهدات) باالتر باشد برابر با یک و در
غیر اینصورت برابر با صفر.
 متغيرهای كنترلی
متغیرهای کنترلی پهژوهش بهه شهرح زیهر مهیباشهند
(جیانگ و لی:)2012 ،
 : Cash  Cashانحراف از سطح وجه نقد بهینه
*

it 1

it

*

در سال  : Cash ( tموجهودی نقهد بهینهه (ههدف) در
سال  tکه برابر است با میانگین متحرک وجوه نقد طی
 1سال قبلی شرکت به ارزش دفتری دارایی ها در سال
it

 )tاندازه شرکت (  :) SIZEمتغیر انهدازه شهرکت ،کهه
برابر اسهت بها لگهاریتم طبیعهی جمهع فهروش خهالص
it

شههرکت  iدر سههال  tکیوتههوبین (  :) Qtobinنسههبت
کیوتهوبین اسههت و برابههر اسههت بهها نسههبت ارزش بههازار
دارایی ها (ارزش بازار دارایی ها برابر است با ارزش بهازار
سرمایه بهه عهالوه ارزش دفتهری بهدهیهها) بهه ارزش
دفتههری دارایههیههها متغیههر مجههازی سههود تقسههیمی (
it

 :) DividendDummyاگر شهرکت  iدر سهال  tسهود
تقسیم کند عدد یک و در غیر این صهورت عهدد صهفر
اختیار می کند ریسک جریهان وجهوه نقهد عملیهاتی (
it

it

 :) CFVانحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی پهنج

سال قبل شهرکت  iدر سهال  tاههرم مهالی ( :) LEV
شاخص اهرم مالی شرکت  iدر سال  tکه برابر است بها
it

نسبت بدهی ها به دارایهیهها عمهر شهرکت ( :) AGE
متغیر عمر شرکت برابر است با لگهاریتم طبیعهی عمهر
it

شرکت نسبت خالص سهرمایه در گهردش ( :) NWC
برابر است بها نسهبت سهرمایه در گهردش (سهرمایه در
گردش برابر است با دارایی جاری منهای بدهی جاری)
تقسیم بر داراییها در سال .t
it

 -6یافتههای پژوهش
 آمار توصيفی
جدول شماره ( )1حاوی آمار توصیفی متغیرههای
پههژوهش اسههت .در ایههن جههدول حههداقل ،حههداکثر،
میانگین ،میانه و انحهراف معیهار کلیهه متغیرهها ارایهه
گردیده است.
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جدول  :1توصيف دادههای پژوهش ( 111شركت؛  444سال -شركت)
نام متغير

ميانگين

ميانه

بيشينه

كمينه

انحراف معيار

جبههگیری مدیریتی

1.010272

1

2

0

0.112728

سرعت تعدیالت نگهداشت وجه نقد

0.111027

1

1

0

0.232210

تعدیالت نگهداشت وجه نقد

0.007828

0.002000

0.872200

-0.2273

0.023032

انحراف از سطح وجه نقد بهینه

-0.01271

-0.0023

0.212100

-0.8231

0.020112

اندازه شرکت
اهرم مالی

18.73128
0.132711

18.23180
0.131200

13.71170
17.72130

2.837300
0.012700

1.713822
0.132111

ریسک جریان نقد عملیاتی

0.120133

0.021700

13.23810

0.007000

0.121113

کیوتوبین

1.312731

1.111700

7.713200

0.132200

1.017110

تقسیم سود

0.181222

1

1

0

0.870731

عمر شرکت

2.280232

2.283100

8.370800

1.203281

0.228021

خالص سرمایه در گردش

0.181212

0.122300

0.120100

-1.2132

0.288100

میانگین جبههگیری مدیریتی نشان مهیدههد کهه
بههه طههور میههانگین  10درصههد (نسههبت میههانگین بههه
حداکثر) از مشاهدات دارای جبههگیری مهدیریتی بهاال
هستند .حداقل این متغیر (صفر) نشهان مهیدههد کهه
برخی از مشاهدات هم در ارتبهاط بها درصهد سههام در
اختیههار مههدیریت و هههم دوگههانگی نقههش مههدیرعامل
پایین تر از میانه قرار دارند .میانگین سهرعت تعهدیالت
نگهداشت وجه نقد نشان می دهد که به طور میهانگین
نگهداشت وجه نقد شرکت ها از سطح بهینه وجهه نقهد
طی دوره مورد بررسی بزرگتر است .میانگین تعهدیالت
نگهداشت وجه نقد نشان می دهد که به طور میهانگین
نگهداشت وجه نقد شرکتها در طی دوره مورد بررسی

همان گونه که مشاهده می شود به غیهر از مشهکل
ناهمسههانی واریههانس (از طری ه اسههتفاده از برآوردگههر
حداقل مربعات تعمیمیافتهه بههجهای حهداقل مربعهات
معمولی در برآورد مدل پهژوهش حهل شهده اسهت) و
همچنین خودهمبستگی سریالی (از طری اتورگرسهیو
مرتبه اول برطرف شد) سایر مفروضات برقرار میباشد.
الزم به ذکر است که مانایی ههر یهک از متغیرهها نیهز
سنجیده شده است و کلیه متغیرها مانا بودند.
در دادههههای پههانلی جهههت انتخههاب بههین مههدل
داده های تلفیقی ،مدل اثر ثابهت و مهدل اثهر تصهادفی
آزمون هایی وجود دارد .احتمال آمهاره آزمهون چهاو در
مواردی که بیشتر از  0/01میباشد ،بیانگر تأیید مهدل

افزایش یافته است .میهانگین انحهراف از سهطح بهینهه
نگهداشت وجه نقد نشان می دهد که به طور میهانگین
نگهداشت وجه نقد شرکتها در طی دوره مورد بررسی
از سطح بهینه وجه نقد طی دوره مورد بررسی بزرگتهر
است.

داده های تلفیقی می باشد .اگر مدل دادهههای تلفیقهی
ارجح بود کار تمام است .در غیهر ایهن صهورت آزمهون
هاسمن ضرورت می یابد .احتمال آماره آزمون هاسهمن
در مواردی که کمتر از  0/01است ،حاکی از تأیید مدل
اثرات ثابت میباشد .نتایج آزمون های چاو و هاسمن به
شرح جدول ( )8میباشد.

 آمار استنباطی
قبههل از آزمههون فرضههیههههای تحقیهه بایسههتی
مفروضات رگرسیون بررسی شود تا مشخص شهود آیها
ضرای رگرسیون قابلاتکها هسهتند .نتهایج مفروضهات
رگرسیون کالسیک به شرح جدول ( )2است.
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جدول  .2نتایج آزمونهای پيشفرض رگرسيون
نوع آزمون

شرح

آزمون مانایی توزیع متغیرها ایم ،پسران و شین
تصریح مدل

ریست رمزی

خودهمبستگی سریالی

بروش -گادفری

ناهمسانی واریانس

وایت

فرضيه

آماره (معناداری)

نتيجه

فرضیه فرعی اول

)0/000( -3/282

توزیع متغیرها مانا است.

فرضیه فرعی دوم

)0/000( -7/217

توزیع متغیرها مانا است.

فرضیه فرعی اول

)0/223( 1/101

شکل تبعی مدل صحیح است.

فرضیه فرعی دوم

)0/882( 0/323

شکل تبعی مدل صحیح است.

فرضیه فرعی اول )0/000( 11/117
123/231
فرضیه فرعی دوم
()0/000
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم

خود همبستگی سریالی وجود دارد.
خود همبستگی سریالی وجود دارد.

 )0/000( 11/318استفاده از برآوردگر حداقل مربعات تعمیمیافته.
)0/881( 1/071

استفاده از برآوردگر حداقل مربعات معمولی.

جدول  .3نتایج آزمونهای پانل
مدل

آزمون چاو

آزمون هاسمن

آماره احتمال

آماره احتمال

فرضیه فرعی اول

1/222

0/0007

11/272

0/0821

فرضیه فرعی دوم

2/312

0/000

88/128

0/0000

فرضيه فرعی اول :تعدیالت نگهداشهت وجهه نقهد بهر
جبههگیریهای مدیریتی تاثیرگذار است.
یافتههای حاصل از آزمون مدل اول پژوهش (فرضیه فرعهی
اول :تعدیالت نگهداشت وجه نقد بر جبههگیهریههای

مدیریتی تاثیرگذار است) بهه شهرح جهدول  2ارایهه شهده
است.

جدول  .4یافتههای حاصل از آزمون مدل اول (فرضيه فرعی اول)
متغير

ضریب

انحراف استاندارد آماره آزمون ( )tسطح معنیداری

همخطی (تورم
واریانس)

تعدیالت نگهداشت وجه نقد

313127.0-

802281.0

223171.8-

0011.0

711080.2

انحراف از سطح وجه نقد بهینه

381172.1-

102023.0

73031.17-

0000.0

180227.2

اندازه شرکت

002700.0-

011107.0

228112.0-

2171.0

073221.1

اهرم مالی

018137.0

012821.0

323021.0

8223.0

027387.1

ریسک جریان نقد عملیاتی

010323.0-

020112.0

272171.2-

0181.0

001283.1

کیوتوبین

022281.0-

011088.0

282312.2-

0211.0

121111.1

تقسیم سود
عمر شرکت

008133.0007022.0

012122.0
020211.0

810121.0172222.0

7120.0
1212.0

071221.1
083732.1

خالص سرمایه در گردش

001203.0

010828.0

127100.0

1278.0

118172.1

200022.1

188120.0

37332.11

0000.0

-

اتورگرسیو مرتبه اول

001822.0

021102.0

022722.0

3227.0

-

ضری تعیین0/21 :

ضری تعیین
تعدیل شده0/22 :

آماره آزمون :F
12/221

سطح معنی داری:
0/000

عر
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آماره دوربین واتسون2/0001 :

تأثیر تعديالت نگهداشت وجه نقد و جبههگیریهای مديريتی (شرکتهای پذيرفته شده )...

سههطح معنههیداری بههرای تههک تههک متغیرههها و
همچنین برای کل مدل در سطح اطمینهان  31درصهد

سطح معنی داری برای متغیرهای مستقل می توان بیان
نمود که سطح معنهاداری متغیهر تعهدیالت نگهداشهت

محاسبه شده است .با توجه به ضهری تعیهین تعهدیل
شده مدل پردازش شهده مهیتهوان ادعها کهرد کهه 22
درصد از تغییرات متغیر وابسته فرضیه پژوهش توسهط
متغیرهای مسهتقل و کنترلهی توضهیح داده مهیشهود.
خودهمبسههتگی نقههی یکههی از فههر هههای اسههتاندارد
الگوی رگرسهیون اسهت و از آمهاره دوربهین -واتسهون
می توان جهت تعیهین بهود و نبهود خودهمبسهتگی در
الگوی رگرسیون استفاده کرد .آماره دوربین – واتسون
محاسبه شده ( )2که بین  1/1-2/1میباشهد بیهانگهر
عههدم وجههود خودهمبسههتگی اسههت و اسههتقالل بههاقی
مانده های اجزای خطا را نشان میدهد (خودهمبستگی
سریالی با اتورگرسیو مرتبه اول برطرف شد) .همچنین
معنههاداری آزمههون  Fبیههانگر تاییههد معنههاداری کههل
رگرسیون است و از آنجاییکه آماره تورم واریانس از 10
کمتر است همخطی شدیدی میان متغیرهای مسهتقل
وجود ندارد .با توجه به نتایج گزارش شده در جدول 2

وجه نقد از سهطح خطهای  1درصهد کمتهر ()0/0011
است و وجود ارتباط منفی (ضری منفهی )-0/313 ،و
معنی داری با جبهه گیری مدیریتی تایید میشهود .لهذا
فرضیه فرعی اول تایید میشود.
فرضيه فرعی دوم :سرعت تعهدیالت نگهداشهت وجهه
نقد بر جبههگیری های مهدیریتی تاثیرگهذار اسهت) بهه
شرح جدول  1ارایه شده است.
با توجه به نتایج گزارش شده در جهدول  1سهطح
معنی داری برای متغیرهای مستقل می توان بیان نمهود
که سطح معناداری متغیر سرعت تعدیالت وجه نقهد از
سطح خطای  1درصد کمتر ( )0/0122اسهت و وجهود
ارتباط منفی (ضری منفی )-0/281 ،و معنی داری بها
جبهه گیری مدیریتی تایید میشود .لذا فرضهیه فرعهی
دوم تایید میشود.

جدول  .5یافتههای حاصل از آزمون مدل دوم (فرضيه فرعی دوم)
متغير

ضریب

انحراف استاندارد

سرعت تعدیالت نگهداشت
وجه نقد

281011.0-

032281.0

تعدیالت نگهداشت وجه نقد ×
سرعت تعدیالت نگهداشت
وجه نقد

221321.0-

آماره آزمون
()t
101131.2-

سطح معنیداری
0122.0

همخطی (تورم
واریانس)
212211.1

013232.0

721000.2-

0021.0

717202.2

انحراف از سطح وجه نقد بهینه

823812.0-

120112.0

281201.2-

0011.0

210278.8

اندازه شرکت
اهرم مالی

000327.0000302.0-

001132.0
002728.0

121223.0113230.0-

1211.0
1233.0

017238.1
021720.1

ریسک جریان نقد عملیاتی

002223.0

001217.0

807221.0

7117.0

001217.1

کیوتوبین

007122.0

008113.0

081122.2

0221.0

127821.1

تقسیم سود

002372.0-

001101.0

120112.0-

2121.0

077111.1

عمر شرکت

012271.0-

011112.0

711012.0-

2822.0

020181.1

خالص سرمایه در گردش
عر از مبدأ

008221.0013712.1

028712.0
073227.0

182782.012733.12

1318.0
0000.0

112102.1
-

اتورگرسیو مرتبه اول

212212.0

080002.0

220172.1

0000.0

-

ضری تعیین0/17 :

ضری تعیین
تعدیل شده:
0/11

آماره آزمون :F
212/118

سطح
معنیداری:
0/000

آماره دوربین واتسون1/701 :
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 -7نتيجهگيری و بحث
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحهد اقتصهادی
است .در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مالی ،جریانههای
نقدی نقشی محوری دارند .همچنین اطالعات تاریخی
مربوط به جریان وجوه نقد میتواند برای کنترل میزان
دقت ارزیابیهای گذشته مفید واقع شده و رابطه بهین
فعالیتهای واحد تجاری و دریافتها و پرداخهتههای
آتهی آن را نشهان دههد .شهرکتهها درصهد معینهی از
داراییهای خود را بصورت نقدی نگههداری مهیکننهد.
عالوه بر این ،تعداد زیادی از شرکتها سطح داراییهای
نقدی خود را افزایش دادهاند .اما در نهایت این مدیران

میکنند .در مقابل ،اگر نرخ نقهدینگی بهاالتر از مقهدار
هدف باشد ،نقدینگی اضافی را میتوان بهرای پرداخهت
بدهی یا پرداخت به سهامداران از طری سود سهام یها
بازپرداخت استفاده کرد .این تعدیل نیهز هزینهه بهردار
است ،به عنوان مثال ،سهامداران باید مالیات بر درآمهد
سود و سود سرمایه را پرداخت کنند.
فرضیه فرعی دوم به این صورت مطرح گردید کهه
سرعت تعدیالت نگهداشت وجه نقد بر جبههگیریهای
مدیریتی به صورت منفی تاثیرگذار اسهت .نتهایج ایهن
یافته بها نتهایج جیانهگ و لهی ( )2012مطهاب اسهت.
نقدینگی کم بهه نسهبت نقهدینگی اضهافی ،بها هزینهه
بیشتری همراه است و باعث میشود که مهدیران بهرای
مقابله بها کمبهود نقهدینگی نسهبت بهه مهوارد اضهافی
نقدینگی اقهدام سهریعتهری داشهته باشهند در نتیجهه
جبهه گیری آنها در راستای فعالیتهای فرصهتطلبانهه
کاهش می یابد در این صورت و با فهر عهدم تغییهر
سایر موارد ،انتظار بر این است که سرعت تعهدیالت در
رسیدن به هدف وقتی نقدینگی کمتر از مقهدار ههدف
باشد ،سریعتر شود.

هسهتند کهه تصهمیم مهیگیرنهد آیها وجهه نقهد بهین
سهامداران توزیع شود ،صرف مخارج داخلی شود و یها
همچنان نگهداری شود و در ایهن راسهتا بایهد همهواره
منافع و مخارج تصمیمات را ارزیهابی نماینهد کهه ایهن
موضوع با جبهه گیری آنها در ارتباط است .هدف اصلی
پژوهش حاضر تأثیر تعدیالت نگهداشهت وجههنقهد بهر
جبهه گیری مهدیریتی شهرکت ههای پذیرفتهه شهده در
بورس اوراق بهادار تهران بود .در این راستا ،دو فرضهیه
فرعی در راستای یک فرضیه اصلی که بیان میداشهت
تعهههدیالت و سهههرعت نگهداشهههت وجهههه نقهههد بهههر

پيشنهادات كاربردی

جبهه گیری های مدیریتی در شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار دارد ،مطهرح
شد.
فرضیه فرعی اول پژوهش بهه ایهن صهورت مطهرح
گردیههد کههه تعههدیالت نگهداشههت وجههه نقههد بههر
جبههگیری های مدیریتی به طور منفی تاثیرگذار است.
نتایج این یافته با نتایج جیانهگ و لهی ( ،)2012اپلهر و
همکهههاران ( )1331و ههههارفورد و همکهههاران ()2001
مطاب است .این یافتهه در تطهاب بها مبهانی نظهری و
تئوری سلسله مراتبهی نشهان مهی دههد کهه در زمهان
افزایش نگهداشت وجه نقد جبههگیهری مهدیران بهرای
کاهش هزینه های نمایندگی کاهش پیدا میکند چهرا
کهه تعهدیل نهرخ نقهدینگی پرهزینهه اسهت .اگهر نهرخ
نقدینگی زیهر مقهدار ههدف باشهد ،مهیتهوان آن را بها
کاهش سرمایهگذاری یا افزایش سرمایه جدید افهزایش
داد ،که هر دو هزینههای متعددی را به شرکت اعمهال

نتههایج پههژوهش بیههانگر انحههراف در جهههت مثبههت
تعدیالت نگهداشت وجه نقد در شرکتها میباشد این
یافته نشان میدهد که شهرکتهها در طهی سهالههای
اخیر به نگهداشت وجه نقهد روی آوردهانهد .همچنهین
نگهداشت وجه نقد از سطح بهینه آن نیز افزایش یافته
است در نتیجه از آنجاییکه نگهداشت بهیش از انهدازه
وجه نقد منجر به کهاهش ارزش شهرکتهها مهیشهود،
سهههازمان بهههورس اوراق بههههادار ،تحلیهههلگهههران و
سرمایه گذاران باید به این موضوع توجه داشته باشهند.
ضمن اینکه این موضوع حاکی از عدم اطمینان نسهبت
به تأمین مالی برون سازمانی است کهه نیهاز بهه توجهه
دولهههت را نیهههز مهههیطلبهههد .بهههه تحلیهههلگهههران و
استفاده کنندگان از صورتهای مالی پیشنهاد میشهود
به اثرگذاری تعدیالت نگهداشهت وجهه نقهد و سهرعت
تعدیالت نگهداشهت وجهه نقهد بهر جبهههگیهریههای
مدیریتی توجهه نماینهد .بررسهی نقهش تعهدیلکننهده
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استراتژی تجاری بر رابطهه میهان تعهدیالت نگهداشهت
.وجه نقد و جبههگیری مدیریتی
پيشنهادات برای پژوهشهای آتی
بررسی نقش میهانجی عهدم تقهارن اطالعهاتی بهر
رابطه میان تعدیالت نگهداشت وجه نقد و جبههگیهری
مدیریتی بررسهی رابطهه غیهر خطهی میهان تعهدیالت
نگهداشت وجه نقد و جبههه گیهری مهدیریتی بررسهی
تأثیر جبهه گیری مدیریتی بر کارایی قیمت ها بررسهی
تههأثیر مسههئولیتپههذیری اجتمههاعی بههر جبههههگیههری
مدیریتی و همچنین بررسی نقش تعدیلکننده افشهای
اختیاری بر رابطه میان تعدیالت نگهداشت وجه نقهد و
جبههههگیههری مههدیریتی بههرای پههژوهشهههای آتههی بههه
.محققان پیشنهاد میشود
فهرست منابع
. سعید، جواد جبارزاده کنگرلویی، بابایی صدقیانی
 تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و تأمین.)1832(
مالی از طری بدهی بر حساسیت سرمایهگذاری به
.جریان نقدی با تأکید بر محدودیت مالی
.پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی
.113-112 ،)2(1
، محمود و کیوانی، قربانی، نظام الدین، رحیمیان
 بررسی رابطه بین مازاد.)1838( .شعبان
نگهداشت وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق
 شماره، فصلنامه دانش سرمایهگذاری.بهادار تهران

.11-72  صص،18
 تأثیر.)1832( . مهدی، وحید زینالی، خانقاه
ویژگیهای هیئت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر
 راهبرد مدیریت.استراتژی متنوع سازی شرکت
 ص.)12(1 .) پایان نامه (دانشگاه الزهرا.مالی
117-181
 بررسی.)1812( . امیر، شاپور و رساییان، صلواتی
رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در
،2  شماره، پژوهشهای حسابداری مالی.ایران
.20-88 صص
 نگهداشت.)1831( . مجتبی، سعید عدیلی، قربانی
، ارزش شرکت و عدم تقارن اطالعاتی،وجهنقد
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