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 چکيده

یرعامل بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و نگهداشت مدخودشیفتگی  یاموضوع است که آ ینا یبررس یقتحق ینهدف ا
تا  1394 یهاسال یندر بورس اوراق بهادار تهران ب شدهپذیرفته یهاشرکت ینه؟ جامعه آمار یادارد وجه نقد تأثیر معناداری 

نتایج آزمون . پرداخته شد یهبه آزمون فرض یرهمتغ چند یخط یونرگرس ششرکت و روش 120ه از اطالعات و با استفاد 1399
یعنی به عبارتی ؛ یرعامل رابطه معنادار با نگهداشت وجه نقد داردمددهد که متغیر سوابق تحصیلی یمفرضیه اصلی اول نشان 

همچنین نتایج فرضیه فرعی اول حاکی از آن است که  دارد. یرمعنادا یرتأث نگهداشت وجه نقدبر یرعامل مدسوابق تحصیلی 
؛ دارد با نگهداشت وجه نقدرابطه معنادار سوابق تحصیلی مدیرعامل * خودشیفتگی مدیرعامل )عکس مدیرعامل( یتعامل یرمتغ

وابق تحصیلی س* خودشیفتگی مدیرعامل )پاداش مدیرعامل( یتعامل یرمتغنتایج فرضیه فرعی دوم حاکی از آن است که  و
 .دارد با نگهداشت وجه نقدرابطه معنادار مدیرعامل 

 .یرعامل، نگهداشت وجه نقدمدمدیرعامل، سوابق تحصیلی  خودشیفتگی: واژه های کليدی

 

 دمهمق
های نقدی نقش محوری وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مالی، جریان

های گذشته مفید تواند برای کنترل میزان دقت ارزیابی. همچنین اطالعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد میدارند
(. مدیران وجه 1394های آتی آن را نشان دهد )سعیدی، ها و پرداختهای واحد تجاری و دریافتو رابطه بین فعالیت شدهواقع

بینی، مازاد کنند. با توجه به این پیشآتی و یا برای رشد تأمین مالی ذخیره مینقد را برای کاهش نقدینگی در جریان وجه نقد 
هایی که مازاد وجه نقد های رشد بالقوه، ارزشمند است. اگر شرکتهای دارای محدودیت مالی با فرصتوجه نقد برای شرکت

ها کمتر در معرض را جذب کنند، قیمت سهام آنگران که با کمبود نقدینگی در بازار مواجه شوند، بیشتر معاملهیهنگامدارند 
دهد )هوانگ نوبه خود، هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش میگیرد. کاهش ریسک نقدینگی بهشوک نقدینگی بازار قرار می

 (.2018، 1و مازوز

                                                           
1 Huang, W. Mazouz, K 
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 و مدیرعامل تحصيلی سوابق بين رابطه بر مدیرعامل خودشيفتگی تأثير

 نقد وجه نگهداشت

 
 سهيال شبرنگ رودبارکی 

 .ایران تهران، فرهنگ، و علم دانشگاه حسابداری، ارشد کارشناسی
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ترین و نیازهای نقدی، مهموجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس 
هایی با بازده باال را فراهم عامل سالمت اقتصادی هر واحد انتفاعی است و موجب افزایش توانایی در انتخاب بهترین پروژه

کند و گذاری سودآور کمک میهای سرمایهها در تأمین مالی فرصتکه وجه نقد به شرکتییازآنجا(. 1394نماید )منعم، می
 خصوصبهها، یک مکانیزم مفید برای شرکت عنوانبهتواند نقد میوجه  اقتصادهایی که دچار رکود هستند، مازاد همچنین در

گذار بر بازدهی (. نقد شوندگی عاملی تأثیر2018هایی که دچار محدودیت مالی هستند کمک کند )هوانگ و مازوز، شرکت
های وارده به نقدینگی بازار بیشتر قیمت سهام نسبت به شوکشود مقطعی سهام است. کاهش نقدینگی سهام باعث می

 نوبهبهگذاران با ریسک نقدینگی بیشتری مواجه هستند، نیاز به حق بیمه باالتری دارند که سرمایه ازآنجاکهپذیرتر شود. آسیب
گی کمتر، بازده مورد انتظار یی با نقد شوندهاسهمگذاران برای خود هزینه حقوق صاحبان سرمایه را افزایش بدهد. سرمایه

باشند، باید کنند عالوه بر این سهامی که نسبت به تغییرات در نقد شوندگی دارای حساسیت باالتری میباالتری مطالبه می
یجه فقدان نقد شوندگی درنتشده خود را دریافت نمایند. گذاران پاداش ریسک پذیرفتهبازده باالتری را ایجاد نمایند تا سرمایه

 (.1395، پور فردو  اصل یبافقالعامل ریسک شناسایی گردد ) عنوانبهتواند یم
(. تحقیقات قبلی 1985، 2دهد )هیت و ایرلندها را شکل میهای آن، سابقه و تجربه مدیران انتخاب1طبق نظریه مدیریت عالی

شود. برای مثال کوینکو و ت میها در حل مسائل و مشکالدهند سابقه مالی مدیرعامل موجب کاراتر شدن آننشان می
دهند مدیران عاملی که دارای سابقه عملیاتی هستند در حل مسائل مربوط به زنجیره تأمین تواناتر ( نشان می2010) 3همکاران
های بازاریابی را مدیریت نمایند توانند سیاستکه مدیران عاملی که دارای سابقه بازاریابی هستند بهتر مییدرحالهستند 

 (1399روستایی و همکاران، )
هایی ای )منابع مالی را در چه پروژهبندی سرمایهتواند بودجهمند باشد بهتر میزمانی که مدیرعامل از تخصص مالی بهره

و با توجه به نوع صنعت و فعالیت شرکت سبد  ها را تأمین کند( نمایدمالی )چگونه منابع مالی پروژهگذاری کند( و تأمینسرمایه
پذیری متفاوتی دارند. افراد درجه ریسک چراکهرتفوی مناسبی برای شرکت در نظر بگیرد. ریسک یک مفهوم مطلق نیست، پ

گذاری است. همه این افراد آشنایی یکسانی با مبانی دانش و تجربه سرمایه ازلحاظها تفاوت افراد ترین آنیکی از مهم
دهند. توجه به این نکته حائز مالی، قدرت تحلیل متفاوتی از خود بروز میگذاری ندارند و در صورت کسب اطالعات سرمایه

های مالی بر عهده که مسئولیت تهیه صورتینااهمیت است، زمانی که مدیرعامل تخصص مالی الزم داشته باشد با توجه به 
هایی باشد گذاری در پروژهیهمدیرعامل شرکت، وی ممکن است برای حفظ جایگاه تصدی و افزایش منافع خود به دنبال سرما

(. 1395پوشی نماید )رمضانی، ها چشمگذاریرسد و از اهداف بلندمدت سرمایهاش به بازدهی میکه در طول دوره تصدی
کنند که دانش مالی توانایی مدیرعامل را در مواجهه با موضوعات پیچیده حسابداری ( بیان می2015) 4باتواح، صالح و احمد

های اداره شده توسط مدیرعامالن با دهد. شرکتو درصد خطاهای ارتکابی، برآورد و قضاوت اشتباه را کاهش می افزایش داده

                                                           
1 upper echelons theory 
2 Hit and Ireland 
3 Koyuncu 
4 Baatwah, S, R. Salleh, Z. & Ahmad, N. 
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(، کاهش تحریفات عمده و افزایش سودآوری 2013، 1های مالی برتر )ماتسوناگا، ونگ و یئونگدانش مالی، از سیاست
 برند.( بهره می2014، 2)کاستودیو و میتزجر

ها یک روند صعودی به خود گرفته است. ( استخدام مدیرعامل با تخصص مالی از سوی شرکت2015) 3سونبه اعتقاد جان
های حسابداری بعد های افشا و گزارشگری مالی و نیز افزایش شکستکنند که تمرکز افزاینده بر سیاستای استدالل میعده

مصوب  شدهثبتهای (. در اساسنامه نمونه شرکت2014، 4یاز قانون ساربینزاکسلی علت عمده آن هست )کاو و ناراپانامورت
 27ماده  2در تبصره  مثالعنوانبهسازمان بورس اوراق بهادار به ضرورت وجود مدیران دارای تخصص مالی اشاره شده است. 

ری، اقتصاد، ینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیالت مالی )حسابدانمامدیره یا یئتهآمده است؛ حداقل یکی از اعضای 
 (.1399های مدیریت با گرایش مالی و اقتصادی( و تجربه مرتبط باشد )روستایی و همکاران، مدیریت مالی و سایر رشته

 در مدیریت شود. ضعف عملکردیمی شناخته سازمان هر تپنده قلب عنوانبه مدیریت و است هاسازمان دنیای امروز، دنیای

شد.  خواهد اهدافش به نیل در سازمان و شکست عملکرد سوء موجب مطلوب انسانی نیروی و فناوری منابع، باوجود سازمان
)شیری، خلدشرفی،  است حاضر عصر در پیشرو هایسازمان ترین دغدغهمهم از کارآمد مدیران انتخاب و پرورش لیکن،

 آنان شخصیتی خصوصیات از برگرفتهکه  مدیران رفتارهای شودمی مشاهده این راستا، (. در1394دهقانی سلطانی و یاسینی، 

 و عملکرد بر مدیر رفتار تأثیر و سویک از مدیر رفتار بر تأثیر شخصیت بین،دراین ؛ واست تأثیرگذار سازمان نتایج بر است
 موردمطالعه باید مدیران شخصیتی هایویژگی که سازدمی آشکار را موضوع این دیگر، اهمیت سویی از سازمان هایگزارش

 است از آن حاکی ها( نتایجهورمون و مغز )مانند افراد شخصیتی خصوصیات بررسی در پیشین هایپژوهش گیرد. طبق قرار

 رفتارها از برخی بروز سازشخصیتی، زمینه هایویژگی و دارد بستگی آنان شخصیتی خصوصیات و منشأها به افراد، رفتار که

 دیگر با مقایسه در است. خودشیفتگی مدیران در بین خودشیفتگی هپدید شده،شناسایی عوامل این از یکی لذا، .است

 ستایش و توجه پی در و زده سرباز عرف از که دهدمی سوق انجام اقداماتی جهت در را مدیران شخصیتی، خصوصیات

خری کوزه کنان، فا )قلی پور، خنیفر و داد خواهد قرار تأثیر تحت را سازمان عملکرد اقدامات درنهایت این و هستند دیگران
 و دستاوردها مورد در افراد این که شودمی باعث مسئله این و اغراق کرده خود اهمیت در نیز خودشیفته (. افراد1387

 عملکرد بر و خوددارند هایفعالیت کردن نمایان و بزرگ اقدامات انجام به تمایل آنان .کنندمی اغراق خود هایتوانمندی

 آنان که تصمیماتی و آیندمی شمار به سازمان هر عملکرد ارتقای جهت در کلیدی عامل مدیران، نیز تأثیرگذارند. سازمان

 که مدیران رفتارهای (. لذا،1387قلی پور و همکاران، ) است تأثیرگذار سازمانشان موفقیت یا شکست در کنند،اتخاذ می

 را نقش بسزایی سازمان شکوفایی و پویایی ،تحول سیر بر سازمانی محیط در است آنان شخصیتی از خصوصیات برگرفته

(؛ 2014است )فلین و استو،  سازمان تأثیرگذار نتایج بر ارشد مدیران کنترل میزان و جاذبه شخصیت، نوع کهازآنجایی ؛ ودارد
 نتایج و هاشتال بر توجهیقابل تأثیر باشند و تأثیرگذار سازمان هایخروجی و رفتارها بر توانندمی ارشد مدیران بنابراین،

 خودشیفتگی پدیده کند،می بروز مدیران از برخی بین در که های شخصیتیویژگی از یکی بین،باشند. دراین داشته سازمان

 دارای مدیران بین در است، قرارگرفته موردمطالعه شخصیت اختالل یک عنوانبه طور گستردهبه که است. خودشیفتگی

 بیشتر است. در خود به خودکفایی و بودن محق استثمارطلبی، غرور، جویی،برتری نمایی،خود طلبی،هایی چون: قدرتنشانه

                                                           
1 Matsunaga, S. R., Wang, S. & Yeung, P. E. 
2 Custodio, C. & Metzger, D 
3 Johnson 
4 Cao and Narayanamoorthy 
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 اقدامات اجرای وسویبه سمت هستند. آنان، شرکت در بزرگ دستاوردهای به دستیابی پی در خودشیفته مدیران حاالت

 کهنحویبه (؛2018لسن و استکلبرگ، او) پیداکرده سوق آمیزمخاطره وکارهایکسب انجام و عملیاتی استراتژیکی جسورانه

 بهترین کسب پی در یادشده مدیران جهت،شد. ازاین مالی خواهد سال پایان در فراوان زیان یا سود به منتهی هاتصمیم این

های تصمیم بازتاب عنوانبه که مالی عملکرد گیریاندازه رادارند. متقلبانه هایفعالیت برای انجام احتمال بیشترین عملکرد،
 از یکی تواندمی تنهاییبه امر این لذا گرفتن؛ قرار تحسین مورد و شدن دیده برای است مکانیزمی شود،می شناخته مدیران

اولسن و استکلبرگ، )باشد  مدیران و بزرگی عزت و شدن شناخته رسمیت به برای مدیران بین در خودشیفتگی بروز عوامل
 در سعی متکبرانه نگرش داشتن و دیگران به حسادت ورزیدن با و بوده همتابی و خاص فردی که باورند این بر زیرا (؛2018

 مالی عملکرد بر تواندمی مدیران، شخصیتی هایویژگی رو،سهامداران رادارند. ازاین به خود هایتوانایی گذاشتن نمایش به

 (.2015)دیویدسون و همکاران،  باشد تأثیرگذار سازمان
 مدیرعامل تحصیلی سوابق بین رابطه بر مدیرعامل لعه به دنبال بررسی این موضوع است که آیا خودشیفتگیبنابراین، این مطا

 نقد تأثیر دارد؟ وجه نگهداشت و
 

 بيان نظری

 خودشيفتگی مدیرعامل
 به دیغیرما و مادی سرمایه صاحبان بین قراردادهایی با کهطوریبه است؛ اقتصادی فعاالن برای پایگاهی واقع در شرکت
 و سهامداران مدیران، که است مبتنی اقتصادی فرض این بر نیز حسابداری اثباتی هایتئوری یابند.می دست شخصی منافع
 شودمی فرض نیز سنتی مالی اقتصاد الگوی در. سازند بیشینه را منافعشان کوشندمی اما هستند، منطقی افرادی گذاران،قانون

 محققان اما ؛(2008 هاکبارث،) هستند خود مطلوبیت شدن حداکثر دنبال به همواره و ارندد عقالیی رفتار گیرندگانتصمیم
 است ممکن که شود پذیرفته احتمال این باید مالی، معماهای پاسخ یافتن برای اوقات گاهی باورند این بر تجربی
 در مهم عوامل جزء نیز دیرانم شخصیتی هایویژگی بیانی، به. نکنند رفتار عقالیی کامل طوربه گیرندگانتصمیم
 بیان توانمی پیشینه این به توجه با. است خودشیفتگی شخصیتی، مهم هایویژگی از آید. یکیمی حساببه هاگیریتصمیم

 شدنواقع تحسین مورد به میل و خودبینی اغراق، شامل که است ثابت و انعطاف غیرقابل ویژگی یک خودشیفتگی که کرد
 و خود به عشق بزرگنمایی، شامل که است پایدار نسبتاً فردی هایتفاوت عنوانبه خودشیفتگی،(. 2011 بیلت، رجسن) است
 نامحدود موفقیت به میل با مرتبط شخصیتی متغیر یک خودشیفتگی اینکه، به توجه با شده.تعریف خود کردن برجسته و غرور

 به خود نیاز ارضای برای مدیریتی هایموقعیت دنبال به هخودشیفت افراد از بسیاری که نیست تعجب جای باشدمی قدرت و
 سطوح به که دارد وجود بیشتری احتمال و کنندمی دنبال دیگران به نسبت را بیشتری قدرت ها،آن باشند.می شهرت و قدرت
 خصوصبه نگرش این و باشدمی افراد هوش و توانایی از ترمهم همواره متواضعانه و مثبت نگرش برسند. حفظ سازمانی باالی

 زندگی در هاآن درخشیدن به خود همکاران به بخشیدن الهام با افرادی چنین چراکه. است اساسی و مهم بسیار سازمان در
 شودمی باعث مسئله این و کنندمی اغراق خود اهمیت در خودشیفته افراد(. 2011 دالمن،) کنندمی کمک ایحرفه و شخصی

 هاآن کردن نمایان و بزرگ اقدامات انجام به تمایل هاآن. کنند غلو خود هایتوانمندی و دستاوردها مورد در خودشیفته افراد
 به ها نسبتآن افرادی، چنین بودن محق حس به توجه با رادارند؛ شدن تحسین تقاضای مداوم طوربه هاآن همچنین رادارند

 استفاده خود اهداف به رسیدن برای دیگران از استثمارگرانه و گذارندیم نمایش به را تکبر و نگرندمی حقارت یدیده با دیگران
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 با خودشیفته فرد کفایت و استحقاق. دهندمی نشان سازمانی عملکرد بر را خودشیفته رهبری تأثیر ایگسترده ادبیات. کنندمی
 اثربخشی یدرباره( 1997) دالگا که مطالعه یک در(. 2014 فرینو و همکاران،) دارد مثبت همبستگی کاریزماتیاک رهبری
 از یکیاین و است بیشتر باشند کاریزماتیک اینکه احتمال خودشیفته جمهور رؤسای که کرد بیان داد انجام جمهور رؤسای
 ویژهبه شدن رهبر افرادی، چنین نتیجه رهبری، زمینه در. باشدمی رهبری اثربخشی با ارتباط در که باشدمی مثبتی هایویژگی

 دنبال به اغلب خودشیفته رهبران. باشدمی کند توجهجلب پیروانش سرسپردگی و فداکاری اثر در تواندمی که کاریزما رهبر یک
 خصوصبه امر این و دهندمی انجام خود رهبری و اندازچشم به توجه با را تهاجمی و جسورانه اقدامات و باشندمی بزرگنمایی

 نسبی موفقیت و است مشهودتر هستند دفاع به قادر بیشتری نفساعتمادبه با خودشیفته نرهبرا که بحران و آشوب مواقع در
 از منبعی هاآن که است این خودشیفته رهبران مثبت هایویژگی از دیگر کنند. یکیمی کسب ترسو افراد به نسبت بیشتری
 اندمتفاوت ضعیف رهبران با موارد از بسیاری رد خوب کنند. رهبرانمی طرفداری نوآورانه هایایده از و باشندمی خالقیات

 قدرت، کنترل، برای نیاز در خودشیفته افراد. شود نمایان شخصیتی و عصبی هایویژگی در است ممکن هاتفاوت این از برخی
 دهدمی نها نشاپژوهش. گیرندمی قرار باالیی سطح در( شودمی گرفته کار به رهبری در که هاییویژگی همه) مقام و پست
 سطوح و خودشیفته هایگرایش با که افراد رودمی انتظار. دارند بیشتری رفتاری سالمت باال نفس باعزت خودشیفته افراد

 .باشند بهتری رهبران بهتر، روانی سالمت واسطهبه نفسعزت باالی
 

 یرعاملمدسوابق تحصيلی 
وجود مدیران دارای تخصص مالی  ضرورتبهراق بهادار مصوب سازمان بورس او شدهثبتهای در اساسنامه نمونه شرکت

سوابق تحصیلی مدیرعامل یعنی مدیرعاملی که دارای مدارک ارشد یا دکتری تحصیالت مالی )حسابداری،  ؛ واست شدهاشاره
اران، های مدیریت با گرایش مالی و اقتصادی( و تجربه مرتبط باشد )روستایی و همکاقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته

 یق دریکعم یاو باشد. داشتن دانش و مهارت یفوظا یاثربخش یشافزا یبرا یتواند عاملیم یرعاملمد یتخصص مال (.1399
و  یبادانش تخصصیرانی که توسط مد ییهابتوان گفت سازمان یدشا ینداشته باشد؛ بنابرا یادیتواند ارزش زیبخش خاص م

با توجه  ینهستند؛ بنابرا ی برخورداردارند، از عملکرد بهتر یمعمول یرانکه مد ییهاکتشوند، نسبت به شریالبته مقتدر اداره م
 متنوع از یهامهارت یازمندن یزن مدیرعامل توان گفت کهیعنوان شد م رهیمدئتیه یکه در بخش تخصص مال یبه مباحث

در  یشتریب ییباشد توانا یمال یا یحسابداردانش  در تجربه یکه دارا یرعاملیقانون است. مد و یبانکدار ی،حسابدار یلقب
 .(1396)واحدیان دنیاپرست،  دارد یمال یکشف مشکالت موجود در گزارشگر

 

 نگهداشت وجه نقد
که شرکت پس از  دهدیرا نشان م یها است و وجه نقدعملکرد شرکت یریگاندازه یبرا یاریسطح نگهداشت وجه نقد مع

 یثح یندارد. سطح نگهداشت وجه نقد از ا یاردر اخت یاطی،احت یرذخا یاو  ییتوسعه دارا ای ینگهدار یانجام مخارج الزم برا
. دهدیم یشرا جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزا ییهاد تا فرصتدهیاجازه م یراناست که به مد یتاهم یدارا

به سهامداران و  ینقد یپرداخت سودها ی،تجار هاییلانجام تحص یدداشتن وجه نقد، توسعه محصوالت جد یاربدون در اخت
وجه نقد و  ینگهدار ینههز ینشود که ب ینگهدار یدر سطح یدوجه نقد با یگر،. از طرف دیستن یرپذامکان هایکاهش بده
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از  و استفاده یمال یریپذانعطاف یت،وجه نقد در تداوم فعال یتعادل برقرار شود. با توجه به نقش محور یوجه نقد ناکاف ینههز
 (.1398 ی،دارند )جنت یکاف یزهنگهداشت وجه نقد انگ یبرا یرانمد گذاری،یهسرما یهافرصت

 

 های تحقيقيشينهپ

 های داخلیيشينهپ
تجاری  چرخه یگر یلتعد نقش بر یدتأک با نقد وجه نگهداشت و محصول بازار در ( در تحقیقی موضوع رقابت1401) منشراز

 میزان افزایش به منجر محصول بازار در رقابت که دهدمی نشان متغیره چند رگرسیون روش از دهاستفا با را بررسی کرد. نتایج
 رقابت بین رابطه بر یگر یلتعد یرتأث تجاری چرخه داد نشان دوم فرضیه نتایج همچنین، و شودمی نقد وجه نگهداشت سطح

 .ندارد نقد وجه نگهداشت سطح میزان افزایش و محصول بازار در
مالی با  یهاگزارش یکاردست به تمایل بر مدیران شخصیتی هاییژگیو یرتأث ( به بررسی1401بادی و سلیمانی پوریا )آینع

 از حاکی تحقیق پرداختند. نتایج 1398-1399 زمانی دوره در تهران بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ شرکت 118استفاده از 
 و مثبت یرتأث مالی هایگزارش یکاردست به تمایل بر مدیران یفتگیخودش و سمماکیاوالی شخصیتی هایویژگی که است این

 .دارد معناداری
 و نقد وجه نگهداشت سطح بر یرعاملمد تحصیلی سوابق ( در تحقیقی به برسی1400شاه ولی زاده و علی محمدی جاهد )

 بیانگر اول اصلی فرضیه نتایجبر اساس پرداختند. تهران  بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ یهاشرکت مازاد نقد وجوه ارزش
 وجه نگهداشت سطح بر (مدیرعامل تکمیلی تحصیالت و مدیرعامل تحصیلی رشته) یعنی تحصیلیبعد سوابق  دو که است این
بعد  دو که است این از حاکی تحقیق دوم اصلی فرضیه آزمون نتایجتوجه به  با. دارد معناداری و مثبت یرها تأثشرکت نقد

 یرها تأثشرکت مازاد نقد وجوه ارزش بر (مدیرعامل تکمیلی تحصیالت و مدیرعامل تحصیلی رشته) یعنی تحصیلیسوابق 
 .دارد معناداری و منفی

 هاییاستباس سهام سود پرداخت و گردش در سرمایه نقد، وجه نگهداشت ( رابطه1400) اسکوییقادر زاده  وپور غفار 
 نشان فرضیات آزمون از حاصل تهران را بررسی کردند. نتایج بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ یهاشرکت در گذارییهسرما

 و گردش در سرمایه بین همچنین. دارد وجود معناداری مستقیم رابطه گذارییهسرما هاییاستس و نقد وجه نگهداشت بین داد
رابطه گذارییهسرما هاییاستس و سهام سود پرداخت بین لیو. دارد وجود معناداری مستقیم رابطه گذارییهسرما هاییاستس
 .نشد یافت ی

 اوراق بورس از شواهدی: حسابرسیالزحمه حق و یرعاملمد خودشیفتگی ( در تحقیقی رابطه1398یرزائی و همکاران )هداوند م
 و مدیرعامل خودشیفتگی بین ریمعنادا ارتباط هیچ که دهدیم نشان پژوهش . نتایجقراردادندی موردبررستهران را  بهادار

 نتایج اساس بر. نیست برخوردار رابطه این بر یاثر معنادار از مالی درماندگی همچنین. ندارد وجود حسابرسیالزحمه حق
 حسابرسیالزحمه حق برآورد در را آن و نداشته مدیرعامل شخصیتی اختالالت به توجهی حسابرسان که نمود بیان توانیم

 ضروری مسئله هایژگیو این به توجه کشور درالزحمه حق تعیین برای مشخص مبنای نبود به توجه با که دهندیمن قرارمدنظر 
 .رسدیم نظر به اساسی و
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 های خارجیيشينهپ
( در بررسی تأثیر سوابق تحصیلی مدیرعامل بر نگهداشت وجه نقد و ارزش مازاد وجوه نقد 2020) 1سونگجامون و همکاران

شرکت با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و  643نمونه نهایی  2016تا  2005های موجود در کره بین سالهای شرکت
های بازرگانی و مالی نتایج نشان داد سوابق تحصیلی مدیرعامل که در رشته ؛ کهی قرار گرفتموردبررسپانل دیتا 

 مازاد وجه نقد دارد. ارزشاند تأثیر معناداری بر نگهداشت وجه نقد و کردهیلتحص
 تأثیر دهه، دو طی در عامل مدیران از یانمونه برای سود هایاطالعیه لحن لیوتحلهیتجز ( با2019مارکوس و همکاران )

 دارای هایبنگاه در کیفیت افشای ها نشان دادهای آننتایج یافته. کردند بررسی را هاشرکت افشای بر رعاملیمد خودشیفتگی
 این ازها آن تجربی نتایج. شودمی تعدیل تعصب ،رعاملیمد شدنتر بزرگ با و بود خواهد مغرضانه سمت به تهخودشیف مدیران

 را خود تصویروتاب آب پر تقویت به تمایل بیشتر خودشیفته عامل مدیران بیشتر که دهدمی نشان و کندمی پشتیبانی هاهیفرض
 یابد.شرکت کاهش می رعاملیباسن مد یلم این اما تر دارندمثبت سود اطالعیه صدور با

و نمونه مشتمل  2013تا  1993های ( تأثیر تخصص مالی مدیران عامل بر اجتناب مالیاتی را بین سال2019) 2هوانگ و ژانگ
ان های دارای مدیرها دریافتند که شرکت. آنقراردادندی موردبررسشرکت را با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره  1500بر 

 ها دارند.عامل متخصص مالی، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به سایر شرکت
در پژوهشی به بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران اجرای بر معیار نرخ مؤثر مالیات و تفاوت دفتری  (2018اولسون و استکوبرک )

ی تأثیر مثبت و معناداری بر اجتناب از پرداخت ها حاکی از آن بود که خودشیفتگی مدیران اجرایمالیات استفاده کردند، نتایج آن
 مالیات )نرخ مؤثر مالیات و تفاوت دفتری مالیات( دارد.

 مالی عملکرد و اجتماعی پذیریمسئولیت بین رابطه در مدیران خودشیفتگی تعدیلی بررسی نقش با (2018) پترنکو و همکاران
 وهله دوم، در و شده هاشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت فزایشا باعث مدیران خودشیفتگی اول وهله در داشتند که بیان

 شد. مالی خواهد عملکرد و اجتماعی پذیریمسئولیت بین رابطه معنادار تعدیل باعث مدیران خودشیفتگی
 

 های تحقيقيهفرض

 .دارد معناداری تأثیر نقد وجه نگهداشت بر مدیرعامل تحصیلی سوابق: اصلی اول فرضیه
 .دارد معناداری تأثیر نقد وجه نگهداشت و مدیرعامل یرعامل بر رابطه بین تحصیلیمدخودشیفتگی  سوابق: اصلی دوم فرضیه

 تأثیر نقد وجه نگهداشت و مدیرعامل فرضیه فرعی اول: خودشیفتگی مدیرعامل معیار عکس مدیران بر رابطه بین تحصیلی
 .دارد معناداری

 تأثیر نقد وجه نگهداشت و مدیرعامل مدیران بر رابطه بین تحصیلی پاداش معیار مدیرعامل فرضیه فرعی دوم: خودشیفتگی
 .دارد معناداری

 

 

                                                           
1 Seongjae Mun, Seung Hun Han⁎, Dongwook Seo 
2 Huang, H., & Zhang, W. 
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 روش تحقيق

 این اینکه به توجه با است همبستگی نوع از روش و ماهیت اساس بر و توصیفی نوع از هدف، اساس بر حاضر پژوهش
 در و شود؛می محسوب کاربردی پژوهش نوع از گیرد رارق مورداستفاده گذارانسرمایه گیریتصمیم فرایند در تواندمی پژوهش
 بر. آوردنمی وجود به را شرایطی رویدادها وقوع برای یا کندنمی کاریدست را متغیرها محقق توصیفی، پژوهش طرح اجرای
 شدهدآوریگر اطالعات توصیف به و اندنشده کاریدست پژوهش متغیرهای از یکهیچ اینکه دلیل به بندیطبقه این اساس
 شودمی سعی هاآن در که هست هاییپژوهش شامل همبستگی هایپژوهش. است توصیفی پژوهش روش شودمی بسنده
 روش از پژوهش نظری مبانی تدوین برای. شود تعیین یا کشف همبستگی، ضریب از استفاده با مختلف متغیرهای بین رابطه

 هاشرکت مالی اطالعات افزارهاینرم و مرکزی بانک و بورس هایماهنامه از موردنظر هایداده گردآوری برای و ایکتابخانه
 است شدهاستفاده اکسل افزارنرم از اطالعات سازیآماده برای. است شدهاستفاده پرداز تدبیر و نوین آوردره افزارنرم از
 هایبرگ کار در اطالعات این ذکرشده، بعمنا از موردبررسی متغیرهای به مربوط اطالعات استخراج از پس که ترتیباینبه

 و است شدهانجام موردبررسی متغیرهای به دستیابی برای الزم محاسبات سپس، و واردشده افزارنرم این محیط در ایجادشده
 شدهیرفتهپذ هایشرکت کلیه پژوهش، آماری جامعه. است شدهاستفاده ایویوز افزارنرم از هافرضیه آزمون منظوربه نیز درنهایت

 روش از آماری نمونه تعیین برای پژوهش، این در. هست 1399 تا 1394 زمانی بازه بین تهران بهادار اوراق بورس در
 دارای که هاییشرکت سال، پایان در موجود هایشرکت کلیه بین از مرحله هر در که صورتبدین: شد استفاده غربالگری

 انتهای به هاآن مالی سال که هاییشرکت: شدند انتخاب آزمون انجام برای ماندهباقی شرکت و شدهحذف اند،نبوده زیر شرایط
 که هاییشرکت نباشند، مالی تأمین مؤسسات و مالی هایگریواسطه و هابانک بیمه، هایشرکت جزء شود،می ختم اسفندماه

 در متغیرها سنجش جهت هاآن موردنیاز مالی اتاطالع که هاییشرکت و باشند نداشته مالی سال تغییر موردنظر دوره طی در
 .شد انتخاب پژوهش نمونه عنوانبه شرکت 120 شرایط این اعمال از بعد. باشند دسترس

 

 مدل تحقيق

 :شد خواهد زده تخمین زیر هایمدل از استفاده با هافرضیه آزمون
 :ودشمی استفاده زیر رگرسیونی مدل از اصلی اول تحقیق فرضیه آزمون برای

CHi,t = β0 + β1CEO educationali,t + β2CFi,t + β3Sizei,t + β4LEV i,t + β5Loss i,t + εi,t 
 

 :شودمی استفاده زیر رگرسیونی مدل از اول تحقیق فرضیه فرعی آزمون برای
CHi,t = β0 + β1CEO educationali,t + β2 NARCISS(WHR)it + β3 NARCISS(WHR)it

∗ CEO educationali,t + β4CFi,t + β5Sizei,t + β6LEV i,t + β7Loss i,t + εi,t 
 

 :شودمی استفاده زیر رگرسیونی مدل از دوم تحقیق فرضیه فرعی آزمون برای
CHi,t = β0 + β1CEO educationali,t + β2 NARCISS(CV)it + β3NARCISS(CV)it ∗ CEO educational,t

+ β4CFi,t + β5Sizei,t + β6LEV i,t + β7Loss i,t + εi,t 
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 هاگيری آنمتغيرهای عملياتی تحقيق و نحوه اندازه

 متغير وابسته

 نگهداشت وجه نقد
است. نگهداشت وجه نقد و مدیریت سرمایه  شدهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهدر تحقیق حاضر سطح نگهداشت وجه نقد به

پذیری مالی بیشتر شده و همچنین امکان توانند سبب انعطافمدت، میعنوان بخشی از تصمیمات مالی با اثر کوتاهدر گردش به
یش کارگیری منابع توسط مدیریت را فراهم کنند. تصمیماتی که درنهایت منجر به حداکثر سازی ثروت سهامداران و افزابه

اضافه (، سطح نگهداشت وجه نقد از تقسیم وجه نقد به2016شود مطابق با تحقیق چیونگ )ها میگذاری آنبازده سرمایه
 شده است.ها محاسبهمدت بر متوسط داراییهای کوتاهگذاریسرمایه

 

 متغير مستقل

 سوابق تحصيلی مدیرعامل

باشد  یو مال یبازرگان ی،حسابدار یهارشته یدکتر یا( یسانسل)فوقمدرک ارشد  یدارا یرعاملاست که اگر مد یساختگ یرمتغ
 .(2020صورت مقدار آن صفر خواهد بود )سونگجا مون و همکاران،  ینا یردر غ یکعدد 

 

 متغير تعدیل گر

 خودشيفتگی مدیرعامل

NARCISSit ( و اولسن و 2014و یانگ )ی اولسن، دورکیس هاپژوهشی خودشیفتگی مدیرعامل مشابه با ریگاندازه: برای
گیری شود. در رابطه با معیار اندازه( از دو معیار عکس مدیران و شاخص پاداش نقدی مدیران استفاده می2018) استکلبرگ

های مالی ارائه خواهد از اندازه عکس مدیران که در صورت ادشدههای یعکس مدیران الزم به توضیح است که در پژوهش
شود های مالی ارائه نمیدر ایران عکس مدیران در صورت کهآناست، اما به لحاظ  شدهاستفادهای زدهی ویژهشد، در قالب امتیا

( 1397( و خواجوی و همکاران )2018(، مارکوس و همکاران )2014های جیا و همکاران )از معیار جایگزین مطابق با پژوهش
 است: شدهاستفاده 1از میزان شاخص هورمون تستوسترون مدیرعامل به شرح شکل شماره 

فاصله  صورتبهکه  بلندای صورت مدیرعامل شرکت برمیتقس(: نسبت پهنای صورت WHRتستوسترون )شاخص هورمون 
شود. نسبت این اندازهگیری میفاصله بین ابرو تا لب باالیی )بلندای صورت( اندازه برمیتقسگیجگاه )پهنای صورت(، بین دو 

یک دلیل اصلی برای رفتارهای مربوط  WHRدهند که شود. مطالعات نشان میبیان می WHR عنوانبهگیری پهنا به بلندا 
 به تستوسترون در مردان است.

های بیشتری برای خود قائل شده ها مدیران اجرایی خودشیفته پاداش، در سازمانطورمعمولبه(: CVان )شاخص پاداش مدیر
کنند. شاخص پاداش نقدی مدیران نیز از تقسیم پاداش نقدی مصوب و از این طریق موقعیت خود را در سازمان مستحکم می

 (.1397رکت به دست خواهد آمد )خواجوی و همکاران، در جلسه مجمع عمومی بر کل حقوق و دستمزد پرداختی سال مالی ش
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 (2014باس از جيا و همکاران، ی شاخص هورمون تستوسترون )اقتريگاندازه: نحوه (1)شکل 

 
 

 متغير کنترلی
Sizeit معیار اندازه شرکت عنوانبه: لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت در پایان سال مالی. 

Leverageit لی شرکت : اهرم ماi  در سالt گردد.ها محاسبه میکه از تقسیم بدهی بر ارزش دفتری دارایی 

Lossitگیرد.: زیان شرکت است که اگر شرکتی در سال جاری زیان داشته باشد یک در غیر این صورت صفر می 

CFitآید.ها به دست می: از نسبت جریان نقد عملیاتی بر کل دارایی 
 

 های تحقيقیافته

 آمار توصيفی
 هایآماره. شوند تفسیر و محاسبه ،کاررفتهبه متغیرهای توصیفی هایآماره است الزم پژوهشی، هر در هافرضیه آزمون از پیش

 وتحلیلیه. تجزروندمی کار به مشاهدهقابل ینمونه کل در هااندازه توزیع کمی بیان منظوربه که هستند اعدادی توصیفی
 هاداده گردآوری از پس قسمت این در که دهدمی قرار اختیار در را هاداده از کلی دید یک پژوهشی، هر در توصیفی هایآماره

 و کمترین معیار، انحراف میانگین، مانند پراکندگی و مرکزی هایشاخص شامل که توصیفی آمار از استفاده با اطالعات و
 موردمطالعه پژوهش در که ایجامعه ماهیت بهتر شناخت منظوربه. شودمی پرداخته نمونه توصیف به و است... و داده بیشترین

 توصیف هاداده این است الزم آماری، هایداده وتحلیلیهتجز از قبل پژوهش، متغیرهای با بیشتر آشنایی و است قرارگرفته
 است. شدهارائه( 1نتایج حاصل از آماری توصیفی در جدول ) .شود

 رهايمتغ یفيتوص یهاشاخص :(1)جدول 
    متغیرهای پیوسته پنل الف:

ینبیشتر میانه میانگین   انحراف معیار کمترین 

 0.05 0.00 0.33 0.03 0.05 نگهداشت وجه نقد

خودشیفتگی مدیرعامل )عکس 
 مدیرعامل(

1.77 1.70 2.75 1.01 0.43 

خودشیفتگی مدیرعامل )پاداش 
 مدیرعامل(

1.10 0.09 0.29 0.00 
0.11 

رکتاندازه ش  14.74 14.53 19.75 11.02 1.47 

 0.22 0.11 0.71 0.60 0.61 اهرم مالی
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-0.39 0.55 0.10 0.11 نسبت جریان نقد عملیاتی  0.13 

 متغیرهای گسسته پنل ب:

 درصد فراوانی نوع طبقه نام متغیر

 سوابق تحصیلی مدیرعامل
0 498 83%  

1 102 17%  

%33/84 506 0 زیان شرکت  

 1 94 67/15%  

قدر به هم نزدیک باشد چه شود که میانه و میانگین متغیرها فاصله زیادی باهم ندارند و هر ( مشاهده می1با نگاهی به جدول )
( دارای بیشترین میانگین و متغیر 74/14تر است. در بین متغیرها اندازه شرکت با مقدار )ها به توزیع نرمال نزدیکتوزیع آن

ی به این موردبررس. با مقایسه انحراف معیار متغیرهای است( دارای کمترین میانگین 11/0با مقدار )نسبت جریان نقد عملیاتی 
( نسبت به سایر متغیرها دارای کمترین پراکندگی است و متغیر 05/0رسیم که متغیر نگهداشت وجه نقد با مقدار )نتیجه می

های شدیدتری دارد و این بدان معناست که این متغیر نوسان( دارای بیشترین پراکندگی است 47/1اندازه شرکت با مقدار )
است  یندهنده اباشد که نشانیم %67/15زیان شرکت  یرمتغ یدهد درصد فراوانینشان م یجنتا یزبا توجه به پنل ب ن. است

سوابق تحصیلی  ریمتغ یدرصد فراوانهمچنین هستند. زیان  یدارا یموردبررس یهاشرکت 94یعنی حدود  %67/15یباً که تقر
مدیرعامل با  یدارا یموردبررس یهاشرکت 102یعنی حدود  %17یباً است که تقر یندهنده اباشد که نشانیم %17مدیرعامل 

 هستند.سوابق تحصیلی ارشد و دکتری مالی و بازرگانی 
 

 های تابلوییهای ریشه واحد در دادهآزمون
 است شدهتفادهاس 1ی واحدیشهربرای بررسی مانایی از آزمون 

 ويچ و نيل نیلو آزمون-واحد یشهیر آزمون جینتا خالصه :(2)جدول   
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 مانا 0000/0 -18/2163 سوابق تحصیلی مدیرعامل

 مانا 0000/0 -66/11 نگهداشت وجه نقد

 عکس) مدیرعامل خودشیفتگی
 (مدیرعامل

 مانا 0000/0 -37/25

شیفتگی مدیرعامل )پاداش خود
 مدیرعامل(

 مانا 0000/0 -65/28

 مانا )مرتبه اول( 0000/0 -83/40 اندازه شرکت

 مانا 0000/0 -95/61 اهرم مالی

 مانا 0000/0 -62/15 نسبت جریان نقد عملیاتی

 مانا 0001/0 -70/3 زیان شرکت

است  05/0از  ترکوچکدر آزمون لوین لین و چو  شدهحاسبهمهای که احتمالییازآنجاتوان گفت ( می2با توجه به نتایج )
 شود و تمامی متغیرها در سطح مانا هستند.یجه فرضیه صفر که مبنی بر وجود ریشه واحد برای متغیرها پذیرفته نمیدرنت

                                                           
1 Unit Root Test 
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 آزمون ناهمسانی واریانس
 است. شدهاستفادهبرای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون وایت 

 انسیوار یهمسان ونآزم :(3)جدول 
 دارییمعن سطح مقدار آماره آزمون وایت

 0000/0 32/3 مدل اول

 0000/0 67/4 مدل دوم

 0000/0 45/2 مدل سوم

دار است یمعنو  05/0از  ترکوچکی تحقیق هامدلداری آزمون وایت برای دهد که سطح معنینتایج آزمون وایت نشان می
به رفع آن پرداخته و مدل مناسب برای  1رو با وزن دادنینازاباشند. نی برخوردار نمییعنی جمالت خطا از واریانس همسا

 خواهد بود. 2یافتهیمتعمها روش حداقل مربعات تخمین آزمون فرضیه
 

 آزمون هم خطی
 .است شدهاستفاده 3یانسعامل تورم وار یاراز معدر این تحقیق  یهم خط برای بررسی

 یخط هم یبررس :(4) جدول

 تغیرم
 مدل دوم مدل اول

 (VIFعامل تورم واریانس )

 1.2939 1.0082 سوابق تحصیلی مدیرعامل

 1.1508 1.1477 اندازه شرکت

 1.8735 1.6002 اهرم مالی

 1.3174 1.3061 زیان شرکت

 1.2599 1.2607 نسبت جریان نقد عملیاتی

 10کمتر از  شدهارائهاز متغیرهای توضیحی مدل تحقیق دهد که مقادیر عامل تورم واریانس برای هریک نتایج نشان می
 ی در مدل وجود ندارد.هم خطبنابراین مشکل ؛ باشندمی

 

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسيون
؛ است شدهاستفادهمقید )چاو(  Fهای ترکیبی از آزمون های زمانی مختلف دادهبرای مشخص کردن نوع مدل در مقاطع و دوره

 است. شدهدادهنشان  5آزمون در جدول خروجی  که
 تحقيق اتيفرض مدل یبررس در( ديمق F) چاو آزمون جینتا (:5)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون چاو F p-valueآماره  مدل

 ی ترکیبیهاداده شودرد می H0 0000/0 1853/7 مدل اول
Panel date 

                                                           
1 Cross-section weights  
2 GLS 
3 VIF 
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 ترکیبیی هاداده شودرد می H0 0000/0 4626/7 مدل دوم
Panel date 

 ی ترکیبیهاداده شودرد می H0 0000/0 5437/6 مدل سوم
Panel date 

و از میان  آمدهدستبهدرصد  5دهد فرضیه صفر مدل رد شده چون سطح معناداری کمتر از نشان می Fنتایج خروجی آزمون 
ن برای انتخاب اثرات ثابت و اثرات تصادفی مدل از همچنی شود.طرح پنل یا رگرسیون تجمیع شده )تلفیقی( و پنل انتخاب می

درصد باشد مدل اثرات تصادفی و  5آزمون هاسمن استفاده شد. در صورتی سطح معناداری آزمون هاسمن بیشتر از 
 ؛شوددرصد باشد مدل اثرات ثابت انتخاب می 5که سطح معناداری آزمون هاسمن کمتر از یدرصورت

 باشد.یم 6جدول خروجی آزمون هاسمن به شرح 
 تحقيق اتيفرض مدل یبررس در هاسمن آزمون جینتا :(6)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون هاسمن p-value آماره آزمون هاسمن

 اثرات ثابت شودرد می H0 0000/0 1177/56 مدل اول

 اثرات ثابت شودرد می H0 0000/0 5596/63 مدل دوم

 اثرات ثابت شودرد می H0 0000/0 7695/59 مدل سوم

 های تحقيقبررسی آزمون فرضيه

 دارد. یمعنادار یربر نگهداشت وجه نقد تأث یرعاملمد یلیسوابق تحص فرضيه اصلی اول:

 باشد:زیر می صورتبهمدل: معادله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق 
CHi,t = β0 + β1CEO educationali,t + β2CFi,t + β3Sizei,t + β4LEV i,t + β5Loss i,t + εi,t 

 
 اول تحقيق فرضيه اصلی نيتخم جینتا :(7) جدول

 سطح معناداری tآماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.2486 -1.154699 0.134524 -0.15533 عرض از مبدا

 0.0001 3.965088 0.011488 0.045550 سوابق تحصیلی مدیرعامل

 0.0000 16.42481 0.78592 -1.290851 اندازه شرکت

 0.0000 -14.33412 0.23387 -0.33523 اهرم مالی

 0.0000 -13.48092 0.039005 -0.52581 زیان شرکت

 0.0000 7.119347 0.017932 0.127664 نسبت جریان نقد عملیاتی

 های اطالعاتیسایر آماره

 89/0 ضریب تعیین

 87/0 شدهضریب تعیین تعدیل 

 F 98/47آماره 

 F 00/0سطح معناداری 

 01/2 دوربین واتسون

( لذا مدل 00/0) است ترکوچکدرصد  5از  Fی آماره معنادارکه سطح ینادار بودن کل مدل با توجه به در بررسی معنی
مدل نیز گویای آن است که  شود. ضریب تعییندرصد پذیرفته می 95در سطح اطمینان  Fآزمون  H1دار بوده و فرضیهیمعن
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گردد. همچنین ضریب تعیین درصد متغیر نگهداشت وجه نقد شرکت توسط متغیر سوابق تحصیلی مدیرعامل تبیین می 89/0
بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره  منظوربهاست. عالوه بر این  آمدهدستبهدرصد  87/0تعدیل شده برابر با 

 شود. قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می قبولقابلبین بازه  01/2جه نمود چون مقدار آن تو واتسوندوربین 
درصد است  5از  ترکوچکبا توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر سوابق تحصیلی مدیرعامل با توجه به اینکه سطح معناداری آن 

ید تائدرصد  95لذا فرضیه اصلی اول تحقیق در سطح اطمینان  رابطه معنادار با نگهداشت وجه نقد شرکت است دهندهنشانکه 
مبنی بر  معکوس است. پس فرضیه اصلی اول تحقیق صورتبهکه ضریب این متغیر منفی است این رابطه ییازآنجا ؛ وشودمی

 شود.پذیرفته می دارد یمعنادار یرتأث نگهداشت وجه نقدبر سوابق تحصیلی مدیرعامل 
نترلی اندازه شرکت، اهرم مالی، زیان شرکت و نسبت جریان نقد عملیاتی با توجه به سطح معناداری همچنین متغیرهای ک

 درصد رابطه معناداری با نگهداشت وجه نقد شرکت دارند. 95درصد در سطح اطمینان  5کمتر از 
 

 تأثیر نقد وجه نگهداشت و مدیرعامل خودشیفتگی مدیرعامل معیار عکس مدیران بر رابطه بین تحصیلیفرضيه فرعی اول: 

 .دارد معناداری
 باشد:زیر می صورتبهمدل: معادله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق 

CHi,t = β0 + β1CEO educationali,t + β2 NARCISS(WHR)it + β3 NARCISS(WHR)it

∗ CEO educationali,t + β4CFi,t + β5Sizei,t + β6LEV i,t + β7Loss i,t + εi,t 
 نتایخ تخمين فرضيه فرعی اول تحقيق :(8)جدول 

 سطح معناداری tآماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.2486 -1.154699 0.134524 -0.15533 عرض از مبدا

 0.0049 -2.821697 0.007889 -0.02226 سوابق تحصیلی مدیرعامل

)عکس  یرعاملمد یفتگیخودش
 0.0000 -18.61238 0.006187 0.115161 (یرعاملمد

)عکس  یرعاملمد یفتگیخودش
* سوابق تحصیلی (یرعاملمد

 مدیرعامل

0.52581 0.039005 13.48092- 0.0000 

 0.0000 -0.574735 0.023732 -0.10856 اندازه شرکت

 0.0004 -3.547431 0.018947 -0.06721 اهرم مالی

 0.0000 -18.61238 0.006187 -0.11516 زیان شرکت

 0.0000 12.48923 0.031995 0.39959 نسبت جریان نقد عملیاتی

 های اطالعاتیسایر آماره

 85/0 ضریب تعیین

 83/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 90/39آماره 

 F 00/0سطح معناداری 

 61/1 دوربین واتسون
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( لذا مدل 00/0تر است )درصد کوچک 5از  Fسطح معناداری آماره  کهدار بودن کل مدل با توجه به ایندر بررسی معنی
شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که درصد پذیرفته می 95در سطح اطمینان  Fآزمون  H1دار بوده و فرضیهمعنی

نین ضریب تعیین گردد. همچدرصد متغیر نگهداشت وجه نقد شرکت توسط متغیر سوابق تحصیلی مدیرعامل تبیین می 85/0
منظور بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره است. عالوه بر این به آمدهدستبهدرصد  83/0شده برابر با یلتعد

شود. با توجه قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می قبولقابلبین بازه  61/1دوربین واتسون توجه نمود چون مقدار آن 
* سوابق تحصیلی مدیرعامل با توجه به اینکه سطح (یرعامل)عکس مد یرعاملمد یفتگیخودشضیه متغیر به نتایج آزمون فر

رابطه معنادار با نگهداشت وجه نقد شرکت است لذا فرضیه اول فرعی  دهندهنشاندرصد است که  5از  ترکوچکمعناداری آن 
مستقیم  صورتبهیب این متغیر مثبت است این رابطه که ضرییازآنجا ؛ وشودید میتائدرصد  95تحقیق در سطح اطمینان 

و  یرعاملمدبر رابطه بین سوابق  (یرعامل)عکس مد یرعاملمد یفتگیخودشاست. پس فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه 
ریان شود. همچنین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت جیر معناداری دارد، پذیرفته میتأث نگهداشت وجه نقد

درصد رابطه معناداری با نگهداشت وجه نقد  95درصد در سطح اطمینان  5نقد عملیاتی با توجه به سطح معناداری کمتر از 
 شرکت دارند.
 

 نقد وجه نگهداشت و مدیرعامل خودشیفتگی مدیرعامل معیار پاداش مدیران بر رابطه بین تحصیلیفرضيه فرعی دوم: 

 .دارد معناداری تأثیر
 باشد:زیر می صورتبهدله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق مدل: معا

CHi,t = β0 + β1CEO educationali,t + β2 NARCISS(CV)it + β3NARCISS(CV)it ∗ CEO educational,t

+ β4CFi,t + β5Sizei,t + β6LEV i,t + β7Loss i,t + εi,t 
 

 ين فرضيه فرعی دوم تحقيقنتایج تخم :(9)جدول 
 سطح معناداری tآماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.0000 -9.458667 2.859440 -27.04649 عرض از مبدا

 0.0203 2.327639 0.033777 0.078621 سوابق تحصیلی مدیرعامل

 پاداش) یرعاملمد یفتگیخودش
 0.0195 2.341750 0.004637 0.010859 (یرعاملمد

 پاداش) یرعاملمد یفتگیخودش
* سوابق تحصیلی (یرعاملمد

 0.0000 7.555554 1.127870 8.521686 مدیرعامل

 0.1290 -10520356 0.330441 -0.502388 اندازه شرکت

 0.0478 1.983223 0.921792 1.828119 اهرم مالی

 0.0460 -2.000190 0.001923 -0.003845 زیان شرکت

 0.1451 -1.459215 0.249948 -0.364728 یاتینسبت جریان نقد عمل

 های اطالعاتیسایر آماره

 79/0 ضریب تعیین
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 74/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 69/25آماره 

 F 00/0سطح معناداری 

 87/1 دوربین واتسون

( لذا مدل 00/0ت )تر اسدرصد کوچک 5از  Fکه سطح معناداری آماره دار بودن کل مدل با توجه به ایندر بررسی معنی
شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که درصد پذیرفته می 95در سطح اطمینان  Fآزمون  H1دار بوده و فرضیهمعنی

شده برابر با یلتعدگردد. همچنین ضریب تعیین درصد متغیر نگهداشت وجه نقد شرکت توسط متغیر توضیحی تبیین می 79/0
منظور بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین واتسون توجه ست. عالوه بر این بها آمدهدستبهدرصد  74/0

شود. با توجه به نتایج آزمون قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می قبولقابلبین بازه  87/1نمود چون مقدار آن 
لی مدیرعامل با توجه به اینکه سطح معناداری آن * سوابق تحصی(یرعاملمد پاداش) یرعاملمد یفتگیخودشفرضیه متغیر 

رابطه معنادار با نگهداشت وجه نقد شرکت است لذا فرضیه فرعی دوم تحقیق در  دهندهنشاندرصد است که  5از  ترکوچک
تر شود. همچنین متغیرهای کنترلی اهرم مالی و زیان شرکت با توجه به سطح معناداری کمید میتائدرصد  95سطح اطمینان 

 درصد رابطه معناداری با نگهداشت وجه نقد شرکت دارند. 95درصد در سطح اطمینان  5از 
 

 گيری و پيشنهادهای پژوهشيجهنتبحث و 
 ترینمهم نقدی، نیازهای و دسترس در نقد وجوه بین توازن ایجاد و است انتفاعی واحد هر در حیاتی و مهم منابع از نقد وجوه
 فراهم را باال بازده با هاییپروژه بهترین انتخاب در توانایی افزایش موجب و است انتفاعی احدو هر اقتصادی سالمت عامل

 دهندمی نشان قبلی تحقیقات. دهدمی شکل را هاآن هایانتخاب مدیران تجربه و سابقه عالی، مدیریت نظریه طبق. نمایدمی
 مالی تخصص از مدیرعامل که زمانی. شودمی مشکالت و مسائل حل در هاآن شدن کاراتر موجب مدیرعامل مالی سابقه
 چگونه) مالیتأمین و( کند گذاریسرمایه هاییپروژه چه در را مالی منابع) ایسرمایه بندیبودجه تواندمی بهتر باشد مندبهره
 نظر در شرکت برای سبیمنا پرتفوی سبد شرکت فعالیت و صنعت نوع به توجه با و نماید( کند تأمین را هاپروژه مالی منابع
 و است هاسازمان دنیای امروز، دنیای. دارند متفاوتی پذیریریسک درجه افراد چراکه نیست، مطلق مفهوم یک ریسک. بگیرد

 نیروی و فناوری منابع، باوجود سازمان در مدیریت عملکردی ضعف. شودمی شناخته سازمان هر تپنده قلب عنوانبه مدیریت
 از کارآمد مدیران انتخاب و پرورش لیکن،. شد خواهد اهدافش به نیل در سازمان شکست و عملکرد سوء بموج مطلوب انسانی

 از برگرفته که مدیران رفتارهای شودمی مشاهده راستا، این در. است حاضر عصر در پیشرو هایسازمان دغدغه ترینمهم
 تأثیر و سویک از مدیر رفتار بر شخصیت تأثیر بین،دراین؛ و است تأثیرگذار سازمان نتایج بر است آنان شخصیتی خصوصیات

 شخصیتی هایویژگی که سازدمی آشکار را موضوع این اهمیت دیگر، سویی از سازمان هایگزارش و عملکرد بر مدیر رفتار
( هاهورمون و مغز مانند) افراد شخصیتی خصوصیات بررسی در پیشین هایپژوهش طبق. گیرد قرار موردمطالعه باید مدیران

 ساززمینه شخصیتی، هایویژگی و دارد بستگی آنان شخصیتی خصوصیات و منشأها به افراد، رفتار که است آن از حاکی نتایج
 ینهدف ا رواست. ازاین مدیران بین در خودشیفتگی پدیده شده،شناسایی عوامل این از یکی لذا،. است رفتارها از برخی بروز
خودشیفتگی مدیر عامل بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد  یاع است که آموضو ینا یبررس یقتحق

و با  1399تا  1394 یهاسال یندر بورس اوراق بهادار تهران ب شدهپذیرفته یهاشرکت ینه؟ جامعه آمار یادارد تأثیر معناداری 
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. با توجه به نتایج آزمون پرداخته شد یهبه آزمون فرض یرهمتغ چند یخط یونشرکت و روش رگرس 120استفاده از اطالعات 
 دهندهنشانکه  درصد است 5یرعامل با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از مدفرضیه اصلی اول، متغیر سوابق تحصیلی 

 دارد. یمعنادار یرتأث دنگهداشت وجه نقبر یرعامل مدیعنی به عبارتی سوابق تحصیلی ؛ رابطه معنادار با نگهداشت وجه نقد است
همچنین نتایج فرضیه فرعی اول حاکی از آن است  ؛ وشودید میتائدرصد  95لذا فرضیه اصلی اول تحقیق در سطح اطمینان 

آن  یسطح معنادار ینکهبا توجه به اسوابق تحصیلی مدیرعامل * خودشیفتگی مدیرعامل )عکس مدیرعامل( یتعامل یرمتغکه 
 یناندر سطح اطم یقتحقفرعی اول  یهاست. لذا فرض نگهداشت وجه نقدرابطه معنادار  دهندهنشانه درصد است ک 5کمتر از 

خودشیفتگی مدیرعامل )پاداش  یتعامل یرمتغهمچنین نتایج فرضیه فرعی دوم حاکی از آن است که . شودیم تائیددرصد  95
رابطه  دهندهنشاندرصد است که  5آن کمتر از  یسطح معنادار ینکهبا توجه به اسوابق تحصیلی مدیرعامل * مدیرعامل(

 .شودیم تائیددرصد  95 یناندر سطح اطم یقتحقفرعی دوم  یهاست. لذا فرض نگهداشت وجه نقدمعنادار 
 

 منابع
 در گردش و پرداخت سود سهام  هیرابطه نگهداشت وجه نقد، سرما ،(1400) ،امکیس ،ییزاده اسکوقادر ،غفار، جوادپور

 .19-1 صص ،38، شماره 4 دوره ت،یریو مد یانداز حسابدارچشم هینشر ،یگذارهیسرما یهااستیباس
 نامهانیبر سطح و ارزش نگهداشت وجه نقد، پا یها تجارو گروه یاسیارتباطات س ریتأث ،(1398) ،مهسا ،یجنت 

 .اکرم )ص( ینب یارشد، موسسه آموزش عال یکارشناس
 رانیمد یفتگیخودش یکنندگلینقش تعد یبررس ،(1397) ،روستا، منوچهر ،اصغریعل ،یسعد یدهقان ،شکراهلل ،یخواجو 

 ،در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ یهاشرکت یو عملکرد مال یاجتماع یریپذتیمسئول نیرابطه ب نییدر تب
 .57-74 صص ،39 مارهش ،یو حسابرس یحسابدار قاتیتحق

 یچرخه تجار یگر لیبر نقش تعد دیار محصول و نگهداشت وجه نقد با تأکرقابت در باز ،(1401) ،منش، فاطمهراز، 
 .30-18 صص ،56، شماره 5 دوره ت،یریو مد یانداز حسابدارچشم هینشر

 یهادر شرکت رعاملیمد ینیببر کوته رعاملیمد یو تخصص مال یدوره تصد ریتأث ،(1395) ،سارا ،یرمضان 
 .امام رضا )ع( یالمللنیارشد، دانشگاه ب یکارشناس نامهانیران، پادر بورس اوراق بهادار ته شدهرفتهیپذ
 و  یحسابرس تهیکم ،یداخل یهانقش دستورالعمل کنترل ،(1399) ،یمهد ان،یلیوک ،بذرافشان، آمنه ،مهسا ،ییروستا

، شماره 2 دوره ،یدانش حسابرس ،یالزحمه حسابرسو حق رعاملیمد یبر رابطه تخصص مال رهیمدئتیه یتخصص مال
 .141-124 ، صص78

 در بروس اوراق  شدهرفتهیپذ یهاوجه نقد مازاد در شرکت یرابطه واکنش بازار و تئور یبررس ،(1394) ،هیرق ،یدیسع
 .واحد شهر قدس ،یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس نامهانیپا ،بهادار تهران

 بر سطح نگهداشت وجه نقد  رعاملیمد یلیسوابق تحص یرسب ،(1400) ،جاهد، ساناز یمحمد یعل ،زاده، عادل یول شاه
 یالمللنیکنفرانس ب نیدر بورس اوراق بهادار تهران، پنجم شدهرفتهیپذ یهاو ارزش وجوه نقد مازاد شرکت

 .تهران ،ینیو کارآفر یحسابدار ت،یریدر مد نینو یاندازهاچشم
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 یفتگیخودش نیارتباط ب یبررس ،(1394) ،یعل ،ینیاسی ،یمهد ،یسلطان یدهقان ،هیصبر ،یخلدشرف ،ریاردش ،یریش 
 تیریمد ،شهر کرمانشاه یدولت یهادر سازمان رانیمد یگر یاولیرفتار ماک یانجیمنافقانه با نقش م یو رفتارها رانیمد

 .128-107 ، صص11، شماره 3دوره  ،یدولت یهاسازمان
 یکاربه دست لیبر تما رانیمد یتیشخص یهایژگیو ریأثت یبررس ،(1401) ،میمر ا،یپور یمانیسل ،جواد ،یآبادنیع 

 .144-129 ، صص56، شماره 5 دوره ت،یریو مد یانداز حسابدارچشم هینشر ،یمال یهاگزارش
 در بازار بورس اوراق بهادار تهران،  ینقد شوندگ سکیر یگذارمتیق ،(1395) ،شهروز ،پور فرد ،اصل، حسن بافیقال

 .65-29ص ، ص16سال چهارم، شماره  ،یو اقتصاد یمال یهااستیفصلنامه س
 هاسازمان یبرآشفتگ رانیمد یفتگیاثرات خودش ،(1387) ،رایفاخری کوزه کنان، سم ،نیحس فر،یخن ،نیپور، آر یقل، 

 .93-79 صص ،18 شماره ت،یریفرهنگ مد
 ،شدهرفتهیپذ یهادر شرکت ازحدشیب یگذارهیسود و وجه نقد مازاد بر سرما تیفیک ریتأث یبررس ،(1394) ،دیسع منعم 

 .واحد شاهرود ،یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس نامهانیدر بروس اوراق بهادار تهران، پا
 یالزحمه حسابرسو حق رعاملیمد یفتگیرابطه خودش ،(1398) ،زهره ها،یحاج ،یعل ،یائیک ،زهرا ،یرزائیم هداوند :

 یابیبر بازار دیو اقتصاد با تأک یحسابدار ت،یریدر مد یکنفرانس مل نیچهارماز بورس اوراق بهادار تهران،  یشواهد
 .تهران ،یو جهان یامنطقه

 هیبا سرما رعاملیمد یهایژگیو و رهیمدئتیه یتنوع اعضا نیرابطه ب یبررس ،(1396) ،یعل اپرست،یدن انیواحد 
 .عطار یارشد، موسسه آموزش عال یکارشناس نامهانیدر بورس اوراق بهادار تهران، پا شدهرفتهیپذ یهادر شرکت یفکر
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