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 چکیده

  اند. ارتباطشناخته شده   نوآوری  گیریشکل   به عنوان عوامل مؤثر در  مدیران  اعتمادیبیش  و   سیاسی   روابط 

 برای   ارزشمندی  منابع  روابط،  بر  مبتنی   قراردادهای  و   خارجی   منابع  به  آسان  دسترسی   طریق  از  سیاسی 

رو بازده مورد    ینحل مشکالت خود و از ا  یی توانا بیش اعتماد    کند، از طرفی مدیرانمی   فراهم  شرکت

شرکت    یماتتصم  هرکدام از این دوعامل ممکن است  که  کنندی م  یابیاز حد ارز  یشرا ب  نوآوریانتظار از  

بر همین اساس، هدف    تحت تأثیر قرار دهند.  ی در تحقیق و توسعهگذار   یهسرما  هاییری گیماز جمله تصم

مطالعه اثر بیش اعتمادی مدیران بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و سرمایه گذاری در تحقیق   پژوهش حاضر

شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره    75های مربوط به  به همین منظور، داده و توسعه است  

های تحقیق از روش ر گرفته است به منظور تحلیل آماری فرضیهمورد بررسی قرا  1396تا    1391زمانی  

استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی بر سرمایه    رگرسیون چند متغیره 

همچنین نتایج نشان داده که بیش اعتمادی مدیران بر  .گذاری در تحقیق و توسعه اثر معنادار و منفی دارد

در تحقیق و توسعه اثر معنادار و مثبت دارد. عالوه بر این بیش اعتمادی مدیران بر رابطه   سرمایه گذاری

مثبت دارد. و  اثر معنادار  و توسعه  ارتباطات سیاسی و سرمایه گذاری در تحقیق  این بین  بیانگر  ها  یافته 

 و  سیاسی   تحمای  از  شدن  برنده  در  تواندی م  بیش اعتمادی،  مطلب است که ارتباطات سیاسی در حضور

برای    کند  کمک  سیاسی   وابستگی   گونه  هر  از  بازده  افزایش  به  همچنین انگیزه  باعث  نوبه خود  به  که 

 افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود. 
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 مقدمه 
موفقیت  ت رمز  و  اقتصادی  توسعه  عامل  مهمترین  امروزه  توسعه  و  و    هایبنگاه حقیق  اقتصادی 

بر این باورند    اقتصاددانانکشورها در عرصه رقابت جهانی در تجارت و اقتصاد شناخته شده است.  

نقش کلیدی در فرایند توسعه ایفا کند.    تواندمیو قوی    مؤثرکه علم و تکنولوژی به عنوان ابزاری  

که از سطح باالی    شوند میدنیای حاضر کشورهایی در زمره کشورهای توسعه یافته محسوب    در

باشند.   برخوردار  تکنولوژی  و  محصوالت،    ازعلم  از  بسیاری  رو    و   زارها اب  ،هاروش این 

پیشرفته ناشی از توسعه و پیشرفت این کشورها در عرصه علم و تکنولوژی است    هایتکنولوژی 

در حال توسعه و عقب افتاده وجود دارندکه همگی در سطح پایینی   کشورهایو در طرف مقابل،  

. با مطالعاتی که انجام شده مشخص شده است که نرخ باالی  اندگرفته از علم و تکنولوژی قرار  

تکنولوژیکی صورت    هاینوآوری رشد در کشورهای توسعه یافته در اثر کاربرد وسیع بسیاری از  

است.   تکنولوژیکی،    مبنایگرفته  نوآوریهای  دانش   پیشرفتاین  سریع در زمینه ذخیره کردن 

،  1دیویس و همکاران)  ضافی در حال افزایش استعلمی و افزودن بر این ذخیره به کمک ثروت ا

2015 .) 

با ارتقای سطح تکنولوژی امکان پذیر است و چون سطح تکنولوژی در    هابنگاه رشد و موفقیت  

  تواند می لذا سرمایه گذاری در واحد تحقیق و توسعه    کندمیواحد تحقیق و توسعه ارتقا پیدا  

در مورد نقش و اهمیت تحقیق و   (2001)  2. پیرسن دداشته باش  هابنگاه نقش بسزایی در موفقیت  

تحقیق و توسعه سهم مهمی در تحقق اهداف    :گویدمیاقتصادی    هایبنگاه توسعه در موفقیت  

رشد    توانندمیکه در آن افراد  کندمیو برانگیزاننده را فراهم    پرتحرک  محیطیسازمانی دارد،  

 . نمایند تأمینکرده و نیازهای فنی و سازمانی را  

ارتباطات سیاسی انتقال اطالعات مناسب از نظر سیاسی از یک بخش نظام سیاسی از سوی دیگر؛  

به بخشی دیگر و میان نظامهای اجتماعی و سیاسی است. اطالعات مناسب نه تنها به مسائل واقعی،  

. بنا به  شودمیو نگرشها نیز مربوط  هاارزش، هااندیشه مثالً آنچه اتفاق افتاده است، بلکه به انتقال 

تعریف، ارتباطات برای همه رفتارهای سیاسی و اجتماعی مهم است؛ بدون ارتباطات نه سیاست  

  کارل))وجود داشته باشد. ارتباطات سیاسی عنصر پویای نظام سیاسی است.    تواند نمی و نه جامعه  

مطالعه کالسیک خود، اعصاب حکومت ارتباطات را در کانون درک سیاسی قرار   (( در دویچ

ارتباطات سیاسی در  .دهدمی حوزه سیاست و قدرت   در  رسانه و  ارتباطات  نقش واقع مفهوم 

ترین مرحله در فرایند (. مهم1391طبرسا،)  ها تاکید دارداست و بر تعامل بین سیاستمداران و رسانه

و دریافت صحیح اطالعات پیرامون موضوع است. هرچه شناخت یه شکل    شناخت   تصمیم گیری، 

 
1. Davis et al 
2. Pearson 



 
  

و توسعه ق یدر تحق یگذارهیو سرما اثر بیش اعتمادی مدیران بر رابطه بین ارتباطات سیاسیمطالعه   ⁞ 46 

 

ادامه مراحل تصمیم گیری کار به نحوه بهتری    تر باشد، بدیهی است دربهتری انجام شود و کامل

شود و در غیر اینصورت تصمیم گیری پیامد مثبت به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل  دنبال می

گیرند. ناختی که منبع شناخت نادرست است مورد بررسی قرار میای از تورش های شمجموعه

هایی از جمله  باشد. افراد در مورد توانایییکی از این تورش های شناختی مهم بیش اعتمادی می

می اغراق  خود  دانش  و  اطالعاتی  ادراک  و  بینی  پیش  اثر    کنند؛قدرت  چرایی  و  چگونگی 

بیش اعتمادی بر تصمی اهمیتی در  ارتباطات سیاسی و  با  مات سرمایه گذاری شرکت، موضوع 

با توجه به موضوعات مطرح شده، در این  (.2011،  3هانگ و همکاران)  باشدمطالعات مالی می

پژوهش اثر بیش اعتمادی مدیران بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و سرمایه گذاری در تحقیق و  

  شود.توسعه بررسی می

 

 بیان مسأله 
  مهم  ظهور   حال  در   بازارهای  در  نوآوری   گیریشکل   در   مدیران  اعتمادیبیش   و   سیاسی  روابط 

  ای   پروژه   و   کند   ایجاد   را  الزم   اطمینان   تواندمی  سیاسی  روابط   یافته   توسعه   بازارهای   در   هستند 

  با  ظهور  حال  در  بازارهای  در  حال  این  با(.  2017  ،4کیم)  دهند  انجام  وسیع  مقیاس  در  نوآورانه

  صفات   تأثیر  و   باشد  بالقوه   طور  به  است  ممکن  حتی  سیاسی  روابط  هامحیط   نهادی  ضعف  به  توجه

  دارد   وجود   یافته  توسعه   بازارهای   زمینه   در   تحقیق   به  مندعالقه   کلیدی   مدیران   روانشناختی

  و   خارجی  منابع   به   آسان  دسترسی  طریق   از   سیاسی  ارتباط(.  2012،  5همکاران   و   هیرشلیفر )

 سرمایه   های تصمیم  بر  و   کندمی  فراهم  شرکت  برای  ارزشمندی  منابع   روابط،   بر  مبتنی  قراردادهای

 و  پیوتروسکی  ؛2014  ،7همکاران  و  هوستن  ؛2008  ،6همکاران  و  کالسنس)  گذاردمی  اثر  گذاری

مالی   از  ناشی  مشکالت  کاهشبه تواند میسیاسیارتباطات  سویی،  از(.  2014  ،8ژانگ   ناتوانی 

  این،   وجود   با .  کند  فراهم  شرکت   گذاریسرمایه  های فعالیت  برای   را   الزم  سرمایه  و  کند  کمک

  هایگذاری سرمایه  به   را   شرکت  سیاسی،  ارتباطات  طریق   از  زیاد   خارجی  سرمایه  به  دسترسی

  شدید  مداخله  با است  ممکن  سیاسی  ارتباطات  دیگر،  سوی  از.کندمی   تشویق  بهینه  ازحد  ترپایین

  فرایند  بر   سیاسی  ارتباطات تأثیر  رو   این   از .  باشد  همراه   شرکت  نهایی   اهداف  از  انحراف   و   دولت 

  به  مدیران  اعتمادی   بیش   ویژه   به   مدیریتی  شناختی  تعصب .  است  متفاوت   شرکت   گذاریسرمایه

  بازارهای  در  کارایی  و  شرکتی  نوآوری  شدت   کننده   تعیین  عامل  یک  عنوان  به  توجهی  قابل  طور
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  قابل   خطرات  علت  به  که  است  شده   استدالل(.  2015  ،9همکاران  و  تانگ)  است  یافته  توسعه

  ممکن   خطرات  این  واقعی  میزان  دارد  وجود  نزاع  و  جهل  جمله  از  بسیار  نوآوری  در  که  توجهی

  هستند   نوآوری  دنبال  به  که  هایشرکت  برای  سازگار  ازحد  بیش  مدیران  کند  ایجاد  مصلحت  است

  موانع   ناقص  بازارهای  و   داخلی  ضعیف  نهادهای(.  2011،  10وسایمکوی  گاالسو)  شود  استفاده 

 بررسی  هاچالش  این  کردن  برطرف  هایراه   از  یکی  کندمی  تشدید  را  نوآوری  چالش  و  بالقوه 

 ، 11همکاران   و   هرز)  است  مدیران  اعتمادی   بیش  طریق  از  نوظهور  بازارهای   در  عقالنیت   تأثیر

2014 .) 

  هاییراه   چه   واز چگونه  است  مسئله  این  به  پاسخ  مطالعه  این  از  هدف   شده   گفته   موارد   به  توجه  با

اعتمادی مدیران  ارتباطات  بیش    تأثیر  توسعه   و   تحقیق  در   گذاری   سرمایه  بر  تواندمی  سیاسی و 

  سرمایه  و   سیاسی  ارتباطات  بین   رابطه  بر  تواند می  مدیران   اعتمادی  بیش   آیا   که   این   و   باشد   گذار

  بیان  که  دارد  جود  و  هاییپژوهش   که  چرا  خیر؟  یا  باشد  داشته  نقش  توسعه  و  تحقیق  در  گذاری

 اکتشافی  بیشتر   معمول  طور  وبه   نوآوری  مختلف  انواع  دنبال  به  متعادل  حد   از  بیش  مدیران  کندمی

  این   در  بنابراین.  برندمی  بهره   سیاسی  روابط  از  بیشتر  که  استثمارگرایانه  هایپروژه   ومخالف  هستند

اثر بیش اعتمادی مدیران بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و سرمایه گذاری در    مطالعه  به  پژوهش

 .شد   خواهد تحقیق و توسعه پرداخته 

 

 پژوهش  پیشینه

 : خارجی  تحقیقات

در پژوهشی که با عنوان مدیرعامل و ریسک شرکت انجام دادند به این    (2010)  12لی و تانگ

نتیجه رسیدند که در محیط بازارهایی که معموالً حق مالکیت معنوی ضعیف دارند نوآوری حتی  

های بیش اعتمادی مدیران از اهمیت  ممکن است به چالش کشیده شود بنابراین در چنین محیط 

 باالیی برخوردار است. 

انجام    در پژوهشی که با عنوان تأثیر عوامل سیاسی بر عملکرد شرکت  (2010)  13همکاران فاسیو و  

 شود.دادند به این نتیجه رسیدند که روابط سیاسی باعث افزایش عملکرد مالی می

 عملکرد روی بر سیاسی روابط تأثیر ” بررسی به  تحقیقی در (2012)14دیگران  و  بوباکری

 روابط برقراری از بعدشرکتها   که یافتند ها آن.  پرداختند  ”مالی تأمین تصمیمات  و شرکت
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خود سیاسی دهند افزایش را خود بدهی و بخشیده  بهبود را عملکرد   سیاسی روابط ، می 

 روابط دارای  های شرکت همچنین دارد، عملیاتی عملکرد و  دراهرم تغییر با قوی همبستگی

 .دارند تری دسترسی آسان اعتباری منابع به سیاسی

های مدیرعامل و های مدیریتی، ویژگیدر پژوهشی که با عنوان انگیزه ( 2011) 15لی و همکاران 

که دارای روابط سیاسی هستند سرمایه   هاینوآوری انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شرکت 

هایی است که بدون روابط سیاسی هستند و  ها بیشتر از شرکت گذاری در تحقیق و توسعه در آن 

 شود. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه از طریق توسعه روابط سیاسی تقویت می

و روابط سیاسی   که با عنوان نقش نامتقارن روابط تجاری  ( در پژوهشی 2011)  16وو و همکاران

رویکرد   است  ممکن  شدید  سیاسی  وابستگی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  محصول  نوآوری  در 

سازماندهی را متالشی کند ودر نتیجه نزدیکی سیاسی دسترسی به منابع نوآوری خارجی را تسهیل  

 کند. می

وری شرکتی تواند نوآدر پژوهشی که با عنوان آیا سرمایه سیاسی می  ( 2014)  17لین و همکاران 

کند و توجه  را به دست آورد به این نتیجه رسیدند که روابط سیاسی تنها مدیران را منحرف می

کند و با توجه به انتظارات مقامات دولتی برای ریسک پذیری برای  مدیریتی را به خود جلب می

ای کم خطر توانند منابع را در پروژه هاهداف و عملکرد کوتاه مدت مدیران با روابط سیاسی می

با پرداخت کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند عالوه بر این ارتباطات سیاسی ممکن است باعث  

کاهش  بروز محدودیت  نوآوری  برای  انگیزه شرکت  و  بازار  در  رقابت  کاهش  و  بودجه  های 

 یابد.می

 ( در پژوهشی با عنوان آیا سرمایه گذاری در روابط سیاسی کارایی 2015)  18ژانگ و همکاران

تواند  بخشد؟ به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاری در روابط سیاسی میشرکت را بهبود می

عملکرد شرکت را بهبود ببخشد و تأثیر سرمایه گذاری در روابط سیاسی بر کارایی شرکت به  

گردد. در نوآوری اکتشافی  در روابط سیاسی بر می  مدت زمان سرمایه گذاری مدیریت شرکت

قوی اهمیت بیشتری دارند در مقابل نوآوری استثمارگرایانه که از روابط سیاسی روابط سیاسی  

 برند. سود نمی

همکاران  و  بهینه  2015)  19سانگ  و  مالی  ناتوانی  سیاسی،  ارتباطات  عنوان  با  که  پژوهشی  در   )

بهره   به کاهش هزینه  نتیجه رسیدند که روابط سیاسی  این  به  نوآوری انجام دادند  بازده  سازی 

می   وری شرکتسیاسی  زیرا  دولت انجامد  برابر  در  اطاعت  به  مجبور  روابط  ها  واسطه  به  ها 
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شود و کاهش میزان  می  های غیر تولیدید که این امر باعث افزایش بیشتر فعالیت نشان هستسیاسی

 تواند به نوآوری اختصاص یابد.که می هایی استفعالیت

با ع2015)  20تانگ و همکاران  نوآوری  ( در پژوهشی که  بر  نوان چگونه هیات مدیره اجرایی 

انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اعتماد به نفس مدیریتی منجر به سطح  گذاردشرکت اثر می

شود مدیران بیش از حد متعادل توانایی حل مشکالت خود را بیش از حد  باالیی از نوآوری می

عملکرد،    شود مدیران توانایی،آوری باعث میکنند از این رو بازده مورد انتظار از نومعرفی می

 کنترل و شانس   موفقیت خود را بیش از حد ارزیابی کنند. 

با عنوان نقش نقطه مرجع در سهام مدیرعامل و تأثیر آن بر شدت   در پژوهشی که  (2015)  21لیم

ولوژی باال  های با تکنتحقیق و توسعه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که به دلیل اینکه شرکت

باعث تضعیف    های با ارزش فعلی خالص مثبتکنند فراوانی پروژه در صنایع با چشم انداز رشد می 

 شود.ناتوانی مالی می

همکاران  و  پژوهشی  (2016)  22کامینگ  بدهی  در  به  دسترسی  عنوان  با  و    های که  خصوصی 

به این نتیجه رسیدند که روابط سیاسی دسترسی مستقیم به    نوآوری سرمایه گذاری انجام دادند

افزایش می  را  مالی دولتی  برای  هزینه   وتاثیر   دهدتأمین  نوآوری  بر روی  ثباتی سیاسی  بی  های 

شرکت شرکت به  وابسته  میهای  قرار  توجه  مورد  کمتر  متمرکز  سیاسی  نشان  های  این  گیرد 

از روابط سیاسی میمی برخی  تأثیر مثبتی بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه  دهد که  تواند 

 داشته باشد. 

 

 : داخلی تحقیقات

  هایشرکت  در  را  سود  مدیریت  بر  سیاسی  مدیریت  اثر(  1392)  همکاران  مهدو  بنی  نیکومرام،

  بین  که  داد  نشان   پژوهش  این   نتایج.  کردند  بررسی  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده   پذیرفته

 سیاسی   مدیریت  وجود  دیگر،  بیان  به  دارد؛  وجود  مستقیمی  رابطه  سود،  مدیریت  و  سیاسی  مدیریت

 . است سود مدیریت  بر تأثیرگذار عوامل از یکی هاشرکت در

  بهره   رشد  و   توسعه  و  تحقیق  مخارج  عنوان  با   پژوهشی  در  ،( 1392)  صحت   سلطانی  و  مهرگان

  وری   بهره   رشد  بر  توسعه  و   تحقیق   هایهزینه   مثبت  اثر  از  حاکی  نتایج  تولید  عوامل  کل  وری

  داد  نشان   نتایج   مختلف،  صنایع  در  توسعه  و  تحقیق  عامل  فردی  اثرات  دربررسی  همچنین .  است

  کامالً   صنایع   برخی  در   و   منفی  اثر   صنعت  یک  در   مثبت،   اثر  صنایع   برخی  در   توسعه   و   تحقیق   که

 . است بوده  معنا بی
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  و  سیاسی  روابط  روابط،   بر   مبتنی  اقتصاد   عنوان  تحت  تحقیقی  (1392)   همکاران  و   نیکومرام

تعهدی  کیفیت   اقالم   کیفیت   شاخص  داد که  نشان  پژوهش  این  هاییافته   .اند  داده   انجام  اقالم 

  وبا   مستقیم   رابطه   مالی  واهرم،  سودآوری  شاخص  حسابرسی،  موسسه   اندازه   متغیرهای   با   تعهدی 

   .دارد معکوس رابطه سیاسی روابط دارای  شرکتهای  اندازه 

 کاری  محافظه  و  مدیریت  اعتمادی  بیش  میان  ارتباط  بررسی  به(  1393)  مالنظری  و  رامشه

  بین   داد  نشان  آنها  پژوهش  نتایج  پرداختند  رابطه  این  به  خارجی  نظارت  آثار مطالعه  و  حسابداری

.  دارد  وجود   معنادار  و  منفی  ایرابطه   مدیریت   اعتمادی  بیش   با  شرطی  غیر   و  شرطی  کاری  محافظه

.  داد  کاهش  را  کاری  محافظه  بر  اعتمادی  بیش  اثرمنفی  خارجی  نظارت  که  داد  نشان  هایافته   بعالوه 

 . داشت نخواهد شرطی غیر کاری محافظه مورد در  مشابه اثر اما

.  پرداختند  سود  تقسیم   سیاست  بر  مدیران   اطمینانی  بیش   تأثیر   بررسی  به(  1393)  بهزادپور  و  مشایخ

  و   منفی  ارتباط   شرکت،  سود   تقسیم  و   مدیران   اطمینانی  بیش  بین  داد   نشان   پژوهش   این   نتایج

  دارند همچنین   کمتری  سود  تقسیم   اطمینان   بیش  مدیران  که  ایگونه   به   دارد؛  وجود  معناداری

  نقدی   هایجریان  اطمینان  بیش  مدیر  عملیاتی،  نقدی  هایجریان  افزایش  با  داد  نشان  هابررسی

 .پردازدمی را بیشتری  تقسیمی سود  و کندمی برآورد  را  بیشتری آنی عملیاتی

  کیفیت   با   مالکیت  تمرکز  رابطه  بر  را  دولت  با  سیاسی  روابط   اثر (  1393)  حصار   ویسی  و   رضایی

  هایی شرکت  در  پژوهش،  این  نتایج  اساس  بر.  کردند  بررسی  عادی  سهام   وهزینه  مالی  گزارشگری

  دارای   هایشرکت  در  آنکه  حال  باالست،   نیز  سود  کیفیت   است،  متمرکز  مالکیت  ساختار  که

 . است پایین سود کیفیت متمرکز، مالکیت ساختار و دولت  با گسترده  سیاسی روابط 

  سهام،   بازده   بر   توسعه   و   تحقیق   های هزینه   تأثیر   عنوان  با   خود   پژوهش  در (  1393)  همکاران   و   خانی

  ندارد  وجود   معناداری  رابطه  سهام   وبازده   توسعه  و   تحقیق   مخارج  بین   که   یافتند  دست  نتیجه   این  به

  معنا  رابطه   ریسک   پوشش  پرتفوی   در   نیز   ریسک  صرف   و   توسعه  و   تحقیق   مخارج  بین   چنین   هم  و

 .ندارد وجود  داری

  ساختار  نهادی،   مالکیت  رابطه  بررسی  عنوان   تحت   خود  پژوهش   در (  1393)  کامیاب  و   زاده   محمد

  ساختار بین معناداری رابطه که رسیدند  نتیجه  این به توسعه و  تحقیق در گذاری سرمایه و سرمایه

 ندارد توسعه  و  تحقیق با سرمایه ساختار و  مالکیت

 مدیریت حد  از  بیش نفس به اعتماد عامل رفتاری تأثیر عنوان با پژوهشی ( در1393حیدری )

 به   درآن نظریه نمایندگی بر مبتنی عوامل و  عوامل اقتصادی تعدیلی نقش   : هزینه چسبندگی بر

 چسبندگی افزایش موجب مدیریت، حد    از  بیش  نفس  اعتمادبه  رفتاری عامل که رسید  نتیجه این

 شود.ها میهزینه 
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  بر  مدیریت  اطمینانی  بیش  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در  (1394)   مرفوع  القار،  حسنی   یگانه،  حساس

  حق  و   مدیریت   اطمینانی  بیش   بین  دهد می  نشان   پژوهش   پرداختند. نتایج  حسابرسی  الزحمه   حق

  اطمینانی  بیش   بیشتر،   هایبررسی  براساس.  است  برقرار  معناداری  منفی  ارتباط   حسابرسی  الزحمه

 ندارد. معناداری  تأثیر  صنعت، متخصص حسابرس از استفاده  بر مدیریت

 محدودیت  کاهش   و   گذاری  سرمایه  بر   سیاسی  ارتباط  اثر(  1396)  گورجی  احمدی   و   اعتمادی

  رفتار  بر  سیاسی  ارتباط   که  داد  نشان   پژوهش   این  هاییافته .  کردند  بررسی را  مالی   تأمین  های

  هاشرکت  مالی  تأمین  جریان  محدودیت  کاهش  سبب  و  گذاشته  تأثیر  هاشرکت  گذاری  سرمایه

 . است شده 

 

 پژوهش  هایفرضیه

 .دارد معنادار اثر  توسعه، و  تحقیق   در گذاری سرمایه بر  قوی سیاسی ارتباطات .1

 .دارد معنادار اثر توسعه،  و تحقیق  در گذاری سرمایه بر  مدیران اعتمادی  بیش .2

  توسعه،  و  تحقیق  در  گذاری  سرمایه  و  سیاسی  ارتباطات  بین  رابطه  بر  مدیران  اعتمادی  بیش .3

 . دارد معنادار اثر

 

 فرضیه ها آزمون جهت  تحقیق مدل های

گیری با پژوهش این در و  پژوهش از بهره  بیش بررسی برای (، 2014همکاران)  تورو    تأثیر 

از  و  تحقیق  در گذاریسرمایه  و  سیاسی  ارتباطات  بین   رابطه  بر  مدیران  اعتمادی  مدل توسعه 

 باشد: می  زیر صورت به  روابط  این  که می شود رگرسیون استفاده 

 

 :اول فرضیه آزمون مدل

 ( 1مدل ) 
R&D=β0+β1PC+β2SIZE+β3AGE+Β4ROA+β5SHARE+β6BSIZE+β7INDU

S+β8INSOW+β9LEVERAGE+ε0 

 

 :دوم فرضیه آزمون مدل

 ( 2مدل ) 
R&D=β0+β1OCD+β2SIZE+β3AGE+Β4ROA+β5SHARE+β6BSIZE+β7IND

US+β8INSOW+β9LEVERAGE+ε0 
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 :سوم فرضیه آزمون مدل
 ( 3مدل ) 

R&D=β0+β1PC+β2OCD×PC+β3SIZE+β4AGE+Β5ROA+β6SHARE+β7BSI

ZE+β8INDUS+β9INSOW+β10LEVERAGE+ε0 

 

 پژوهش  عملیاتی متغیرهای و  مفهومی تعریف

 :مستقل هایمتغیر

 ( PC (ارتباطات سیاسی
  اقتصادی   واحدهای  در  نفوذ  کشور،   اقتصاد  کنترل   جهت  دولت،  روی  پیش  راه کارهای  از  یکی

با  طریق  از  اقتصادی،  واحدهای  در  دولت  نفوذ.  است   دولتی  مالکیت  یا  و  سیاستمداران  روابط 

 (. 2011 ،23آنوگراه  و  ساری نلی)  شودمی ایجاد
  تاپسیس روش به  معیاره  چند گیری تصمیم  الگوی  طریق از سیاسی هایشرکت  پژوهش، این در

 غیرسیاسی،  و  سیاسی  هایشرکت   تفکیک   برای .  خواهند شد  تعیین  آنتروپی  روش  و به   دهی   وزن

هزینه   از فاسیو  هایمتغیرهای    حصار  ویسی  و  رضایی  پژوهش  از  پیروی   به(  2006)24سیاسی 

 :شودمی استفاده  زیر شرح به ( 1393)

  اوراق  بورس  با سازمان  شرکت  ارتباط  باشد،  بیشتر  سهام  بازار  ارزش  هرچه:  سهام  بازار  ارزش

 . بود  خواهد بیشتر است،  دارایی و  اقتصادی  امور  وزارت زیرمجموعهکه  بهادار

  امور   وزارت   با   شرکت  ارتباط  باشد،  بیشتر هادارایی  دفتری  ارزش  هرچه :  هادارایی  دفتری  ارزش

 .بود  خواهد  دارایی بیشتر و  اقتصادی

  و   اقتصادی   امور   وزارت   با  شرکت  ارتباط   باشد،   بیشتر  درآمد  بر  مالیات  هرچه :  درآمد  بر   مالیات

 .خواهد بود بیشتر دارایی

  اجتماعی  امور و کار وزارت با شرکت  ارتباط باشد، بیشتر کارکنان تعداد هرچه: کارکنان تعداد

 . بود خواهد  بیشتر

صنعت،    وزارت  با  شرکت  ارتباط  باشد،   بیشتر  صادراتی  فروش  جمع  هرچه :  صادراتی  فروش  جمع

 . خواهد بود بیشتر  معدن و تجارت 

  کار  وزارت   با   شرکت   ارتباط  باشد،   بیشتر  بیکاری   وبیمه   کارفرما  سهم   بیمه  هرچه :  پرداختی  بیمه 

 .خواهد بود بیشتر رفاه  و
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  بودن   سیاسی  و  تر، قویگسترده   ارتباطات  کننده   بیان  فوق،  عوامل  مجموعه  از  هاشرکت   باالتر  رتبه

شاخصشرکت   به   با  و  محاسبه   جداگانه  طور   به  هرشرکت  برای  فوق  گانه  شش  های هاست. 

  برای  آمده   دست   های بهاز وزن   و  تعیین   هاشاخص  از  هریک  وزن  آنتروپی،  روش  از  کارگیری

  اول،   %50  نزولی  صورت به  هاشرکت   بندی  رتبه   از  بعد خواهد شد.  استفاده   هاشرکت   بندی  رتبه

.  اختصاص داده خواهد شد  آن   عدد یک به   و  زیاد  سیاسی  ارتباطات  دارای   های شرکت عنوان   به 

 اختصاص داده شد.  عدد صفر آن  به  و کم سیاسی ارتباط  دارای   هایشرکت عنوان  به مابقی و

 

 (OCD)  بیش اعتمادی مدیران 
  پروژهای  از  شرکت  آتی  بازده   حد  از  بیش  ارزیابی  از  ناشی  مدیران (  بینی  خوش)  اعتمادی  بیش

 .(2005 ،25تیت  و  مل مندیر) باشد می گذاری سرمایه
  با   سهم  هر  شده   بینی  پیش  سود  اختالف   محاسبه  طریق  از  مدیران  اعتمادی  بیش  گیری  معیاراندازه 

  عدد  باشد  بیشتر  واقعی  سود  از  شده   بینی  پیش  سود  چنانچه.  خواهد شد  محاسبه  آن  واقعی  سود

  صورت   این  غیر  در  و  شودمی  خوانده   اعتماد  بیش  مدیر  صورت  این  در  که  گرفت  خواهد  یک

  محسوب   اعتمادی  بیش   فاقد  مدیر  صورت این  در   که  داد  خواهد  اختصاص خود  به   را   صفر  عدد

 . (26،2005همکاران  و  لین) شودمی

 

 :وابسته متغیر
 ( (R&D گذاری در تحقیق و توسعهسرمایه

  منظور  به   مندنظام   طریقی  به   خالق،  کار  هرگونه  انجام   گذاری که برایعبارت است از سرمایه

  دانش  انباشت   این   از  استفاده   و  اجتماعی  و   فرهنگی  بشری،   دانش  جمله  از   دانش   انباشت   افزایش

 . (1377 احمدی، علی)گیرد یمجدید صورت  کاربردهای  طرح برای

خالص    فروش  برکل  تقسیم  توسعه  و   تحقیق   گذاری در تحقیق و توسعه از طریق مخارجسرمایه

  یهاصورت   همراه   های یادداشت  از  توسعه  و   تحقیق   مخارج  اطالعات.  اندازه گیری خواهد شد

 . (27،2007میلر  و چن ) شودیم استخراج مالی

 

 كنترلی:  متغیرهای

 (SIZE) اندازه شركت 
 (.1391گیری می شود )مالنظری و همکاران، های شرکت اندازه که از طریق لگاریتم دارایی
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 (AGE) عمر شركت
مورد بررسی با سال پذیرش شرکت در بورس    دوره   زمانی  اختالف  شرکت،  یک  عمر  از  منظور

 .(28،2012هارفورد و همکاران ) باشد می

 (ROA) سودآوری
ها اندازه گیری می شود  دارایی  مجموع  بر تقسیم  مالیات  و  بهره   از  قبل  سود آوری از طریق سود 

 (.2010 ،29وبستر  و  گریفیت)

 (SHARE)  تمركز مالکیت

 هرچهمختلف، هایشرکت سهامداران  بین سهام توزیع چگونگی از است عبارت  مالکیت تمرکز

  مجموع  (.1392بود )علی نژاد و بحرینی،   خواهد متمرکزتر مالکیت باشد، کمتر سهامداران مقدار

باشند به عنوان تمرکز مالکیت می  شرکت  سهام  از  %5  از  بیش  دارای  که  سهامدارانی  سهام  درصد

 (.30،2007و همکاران  )تریبو  در نظرفته شد

 (BSIZE)  اندازه هیئت مدیره
 . (1397زیبا،  و  آبادی مسیح ) تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت در پایان سال مالی

 (INDUS) نوع صنعت
صفر را    در غیر اینصورت  و   یر ساختگی است در صورتی که شرکت تولیدی باشد عدد یکمتغ

 .(31،2010گو  و  کند )دونگیماختیار 

 (LEVERAGE) مالیاهرم 
  ها و حسین نژاد، یحاجآمده است )  دستبههای آن  های شرکت بر داراییکه از تقسیم کل بدهی

1394 .) 

 ( (INSOW مالکیت نهادی
  دارند اختیار در هارا شرکت دیگر عادی سهام که هاشرکت سایر یا گذاری سرمایه مؤسسات به

(.که برای محاسبه آن تعداد سهام  1390وهمکاران،  طبری   علوی)  شودمی  گفته نهادی  سهامداران

  مراد)در اختیار مالکان نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت، در پایان دوره تقسیم خواهد شد  

 (.1388 وهمکاران، فرد زاده 
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 پژوهش  روش
  تحقیق، روش  فرضیه های  آزمون  روش  و  شده   بندی  طبقه   توصیفی   تحقیقات  جزء  تحقیق  این

و   تحقیق   مورداستفاده   تحقیق   طرح.  است  همبستگی  ع   نو   ز   ا  آماری  تحلیل تجزیه  پس    طرح 

 عملکرد  مبنای   که بر  واقعی  اطالعات   از  استفاده   با   تحقیق   فرضیه های  از  هریک  و  است  رویدادی 

.  شده اند  آزمون شده است،  حاصل  تحقیق زمانی دوره  طول  در  تهران بهادار   اوراق  بورس واقعی

 .است کاربردی تحقیق   هدف،  لحاظ از  تحقیق

  در   مدارک موجود   و  سوابق   بررسی  و   کتابخانه ای   مطالعات  طریق  از  تحقیق   این   تئوریک  مباحث

 معتبر  و خارجی  داخلی  مجالت  پایان نامه ها،  کتابها،   از   و   جمع آوری  تحقیق،   موضوع   با  رابطه

  تحقیق،   این  در  استفاده مورد    داده های  همچنین.  است  شده   استفاده   پژوهش،  موضوع  با  مرتبط

پردازش  گسترده   صفحه  افزارنرم  طریق  از  پژوهش  زمانی  دوره   طی   آوریجمع  شده،  اکسل 

 . شده اند منتقل Eviews10آماری  افزار نرم  به  تحلیل و  تجزیه  جهت و  گردیده اند

 

 آماری  نمونه  و جامعه
 وحسابرسی   شده   طبقه بندی  مالی  داده های  از  تحقیق  فرضیات  آزمون  منظور  به  حاضر  پژوهش  در

 آماری   جامعه.  شده است  استفاده   تهران،  بهادار  اوراق  بورس  در  شده   پذیرفته  فعال  شرکتهای  شده 

  گردیده   استخراج  ازآن  آماری  نمونه  و  شده   محدود  ذیل  مالحظات  و   شرایط  به  توجه    با  فوق

 :است

  سال  پایان   تا   و   شده   پذیرفته  تهران   بهادار  اوراق   بورس  در   1391  سال   از   قبل   که  شرکتهایی .1

 . باشند  نشده   خارج بورس تابلوی  از 1396

  تغییرنکرده   پژوهش  دوره   طی  مالی  سال  و   باشد   ماه   اسفند  پایان  به  منتهی  شرکت  مالی  سال .2

 باشد. 

  مالی  واسطه گری های   و   بانکها   هلدینگ،   سرمایه گذاری،  شرکتهای   جزء   نمونه   شرکتهای .3

 . نباشند

  از   معامالتی بیشتر  وقفه  دچار  و  داشته  مستمر  فعالیت  پژوهش،  دوره   طی  نظر  مورد  شرکتهای .4

 . باشند نشده  ماه  6

 . باشد دسترس در تحقیق  دوره  طی کامل نمونه  شرکتهای  اطالعات .5

  بوده   باال  شرایط1391-1396  زمانی  دوره   در  شرکت  75  تعداد  شده،  انجام   بررسی های  به   توجه  با

 .اندگرفته قرار بررسی  مورد و
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 پژوهش  هاییافته
 توصیفی آمار

  مرکزی هر  و   پراکندگی   مختلف   شاخص های   توصیفی،   آماره های  از   استفاده   با   قسمت   این   در

 . است شده   بیان  سال ها تمامی برای آنها میانگین  و  سال هر در متغیر

 ( آمار توصیفی 1جدول )

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانه میانگین متغیرهای پژوهش 

 سرمایه گذاری  

 در تحقیق و توسعه
067/0 009/0 208/0 000/0 819/1 

 1 000/0 294/0 1 904/0 ارتباطات سیاسی 

 1 000/0 499/0 000/0 473/0 بیش اعتمادی مدیران

 06/19 24/11 43/1 08/14 16/14 اندازه شرکت

 44 2 29/8 12 77/12 عمر شرکت 

 62/0 - 37/0 123/0 087/0 099/0 سود آوری 

 100 36/12 08/17 84/76 99/73 تمرکز مالکیت

 7 3 448/0 5 2/5 اندازه هیئت مدیره

 1 000/0 309/0 1 89/0 نوع صنعت 

 100 16/4 29/21 40/52 52/53 مالکیت نهادی 

 43/1 065/0 207/0 62/0 609/0 اهرم مالی 

 

دارای   99/73مالکیت با مقدار  تمرکز   شود در بین متغیرهامشاهده می  1همان طور که در جدول  

دارای کمترین میانگین    067/0و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه با مقدار    باالترین میانگین

درصد از شرکت های بررسی شده در تحقیق و توسعه    7/6است که نشان می دهد به طور متوسط  

کرده  گذاری  مقدار    همچنین   اند.سرمایه  با  مالکیت  ان  08/17تمرکز  دامنه  از  و  معیار  حراف 

اطالعات متغیر تمرکز   است. این بدان معنا است که انعطاف پذیری  گستردگی بیشتری برخوردار

  دهد. کمتر این اطالعات را نشان می  و این موضوع اتکا پذیری و پایداری  مالکیت بیشتر است

ست. نزدیکی از انحراف معیار و دامنه گستردگی کمتری برخوردار ا  123/0سودآوری با مقدار  

میانگین و میانه متغیرهای پژوهش حاکی از برخورداری توزیع نرمال در میان متغیرهای پژوهش  

 است.
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 رگرسیون  كالسیک  فروض
  انجام شده   متغیره   چند  خطی  رگرسیون   از  استفاده   با  مدل  پارامترهای  تخمین   تحقیق،   این   انجام   در

  صورتی می تواند   در   محقق  یعنی  است،   استوار   کالسیک  فروض  سری  یک  بر  امر  این  که  است

مدل    میزان اعتبار  واقع  در.  گردد  محقق  زیر  پیش شرط های   که  کند  استفاده   خطی  رگرسیون  از

  این  مهمترین   .است  مدل   برآورد   برای   الزم   پیش فرض های   برقراری  میزان  به   شده   برآورد  های

   :از عبارتند  پیش فرض ها 

 ها  مانده باقی بودن  نرمال آزمون  الف(
  که مورد  متغیری  آماری  توزیع   از   باید   ابتدا   فرضیه ها،   تحلیل  برای   درست   آزمون  انتخاب  برای

نرمال  آماری،  توزیع های  مهمترین  از  یکی.  کرد  حاصل  اطمینان  می گیرد  قرار  آزمون   توزیع 

 . دهد می تشکیل بودن  نرمال  فرض را آماری آزمون های  اکثر اساسی پایه  و  مبنا. است

  بزرگ  نسبتا   نمونه های  بودن  نرمال  برای  آماری  آزمون های  کاربردی ترین   و  ساده ترین  از  یکی

  آماره معرفی شده، 1981  سال در برا  و  جارک توسط  کشیدگی و  چولگی ضرایب  بر تکیه   با که

  کشیدگی   بر  بودن مبتنی  نرمال  از  انحراف  برازش  نیکویی  معیار  آماره   این.  می باشد  برا  -جارک

 حاکی   صفر  فرضیه .  برخورداراست  آزادی   درجه  2  با   2  -  خی  توزیع  از  و  بوده   نمونه   چولگی  و

می    درصد باشد،  5برا بیش از    –جارک    آماره   احتمال  اگر.  است  خطاها  توزیع   بودن   نرمال  از

 . می باشد نرمال رگرسیون پسماندهای توزیع  که  گرفت نتیجه  توان

 برا به منظور تشخیص نرمال بودن جمالت خطا  –( نتایج آزمون جارک 2جدول )

 نتیجه آزمون مقدار احتمال آماره آزمون مدل 

 097/0 487/2 1مدل 
 تایید فرض صفر:  

 تایید نرمال بودن خطاها

 109/0 456/7 2مدل 
 تایید فرض صفر:  

 تایید نرمال بودن خطاها

 126/0 258/6 3مدل 
 تایید فرض صفر:  

 تایید نرمال بودن خطاها

 

 واریانس ها ناهمسانی ب( آزمون
  اخالل  جمالت  که   دارد  می  خطی،بیان  رگرسیون  کالسیک  مدل  مفروضات  از  دیگر  یکی

  واریانس،  همسانی  بررسی  برای  تحقیق  این  در.باشد  یکسان  واریانس  دارای  باید  جامعه  رگرسیون

  شده   محاسبه  احتمال  چنانچه  آماره   هردو  در.  گرفت  بهره   بارتلت  و  کلین  -فلینگر  آزمون  دو  از
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  همسانی  مدل  های   مانده   باقی  واریانس   بین   و   شود  می  رد  صفر  فرض  لذا  باشد  درصد  5  از  کمتر

   .دارد وجود

 بارتلت به منظور تشخیص همسانی واریانس ها  و  كلین -(  نتایج آزمون فلینگر 3جدول )

 نتیجه آزمون مقدار احتمال مقدار آماره آماره مدل 

 1مدل 
 رد فرض صفر:   000/0 4/1863 کلین -فلینگر

 000/0 5/4086 بارتلت  تاییدهمسانی واریانس خطاها

 2مدل 
 رد فرض صفر:   000/0 4/3003 کلین -فلینگر

 000/0 34706 بارتلت  تاییدهمسانی واریانس خطاها

 3مدل 
 صفر: رد فرض  000/0 9/3177 کلین -فلینگر

 000/0 35358 بارتلت  تاییدهمسانی واریانس خطاها 

 

 خودهمبستگی وجود  عدم  ج(
  کالسیک  های  مدل  اساسی  ازفروض  یکی  خطا،  جمالت  بین  همبستگی  خود  وجود   عدم

  تورش  بدون  ضرایب  تخمین  همبستگی،  خود  گرفت  نادیده   صورت  در.  است  خطی  رگرسیون

  تشخیص  برای.  شود  نادرست  های  استتنتاج  به  منجر  تواند  می  امر  ابن  که  بود،  خواهد  ناکارا  اما

  آزمون   از   پژوهش  این  در  ما  داردکه   وجود گوناگونی  های  روش  و های آزمون  همبستگی  خود

  درصد   5  از  کمتر  شده   محاسبه  احتمال  چنانچه  آماره   این  در.  نمود  خواهیم  استفاده   پاگان  –  بروش

بنابراین    .است  مدل   هایمانده   بین  همبستگی  خود  وجود   بیانگر  شودکه   می  رد  صفر   فرض  لذا  باشد 

  (GLS)جهت رفع مشکل خود همبستگی ، برای تخمین مدل روش حداقل مربعات تعمیم یافته   

 استفاده شده است. 

 به منظور تشخیص خود همبستگی جمالت خطا  پاگان – ( نتایج آزمون بروش4جدول )

 نتیجه آزمون مقدار احتمال مقدار آماره آماره آزمون مدل 

 000/0 314/260 کای دو  1مدل 
 رد فرض صفر:  

 وجود خود همبستگی 

 000/0 674/177 کای دو  2مدل 
 رد فرض صفر:  

 وجود خود همبستگی 

 000/0 536/272 کای دو  3مدل 
 رد فرض صفر:  

 وجود خود همبستگی 
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 د( آزمون همخطی بین متغیرها

استفاده شده است که    (VIF)  انسیواربین متغیرها از معیار عامل تورم    منظور آزمون همخطیبه

برای  VIFمقادیر  ازآنجاکه(  5( ارائه شده است. با توجه به نتایج جدول )5نتایج آن در جدول )

 ی شدیدی وجود ندارد. ستگاست، بین متغیرها همب 10تمامی متغیرها کمتر از 

 متغیرهای پژوهش ( بین VIFهمخطی ) ( آزمون5جدول )

 PC OCD SIZE AGE ROA متغیر

VIF 25/ 2 76/ 1 58/ 1 11/ 1 31/ 2 

 SHARE BSIZE INDUS INSOW LEVERAGE متغیر

VIF 55/ 1 10/ 1 13/ 1 56/ 1 70/ 1 

 

 لیمر  Fو هاسمن آزمون 
  مدل تابلویی  از  بایستی  که  می شود  مشخص  لیمر،  Fآزمون    از  استفاده   با  ابتدا  مدل ها،  تخمین  برای

  روش   از   باشد، باید   05/0کوچک تر از    لیمر  Fآزمون    احتمال  اگر.  شود  استفاده   تلفیقی   مدل   یا

  .می شود  تلفیقی استفاده   داده های  روش  از  اینصورت  غیر  در   شود،  استفاده   تابلویی  داده های

  اثرات  صورت  به   تحلیل مناسب  روش   که   می گردد  مشخص  هاسمن  آزمون  از   استفاده   با   سپس

نتایج6)  جدول  در.  بود  خواهد  ثابت  اثرات   روش   یا  است  تصادفی های  (    مدل   تعیین  آزمون 

   . است شده  بیان  پژوهش برای مدل های   پژوهش داده های نوع   شدن مشخص برای ترکیبی

 (  آزمون های تعیین مدل تركیبی 6جدول )

 نتیجه آزمون مقدار احتمال مقدار آماره آماره مدل 

 1مدل 
F 000/0 38/6 لیمر 

 اثرات ثابت  –داده های تابلویی 
 000/0 62/25 هاسمن 

 2مدل 
F 000/0 501/6 لیمر 

 اثرات ثابت  –داده های تابلویی 
 000/0 04/24 هاسمن 

 3مدل 
F 000/0 38/6 لیمر 

 اثرات ثابت  –داده های تابلویی 
 001/0 406/26 هاسمن 

 

 اول فرضیه آزمون 
  به  مربوط   نتایج  .دارد  معنادار  اثر   توسعه،  و   تحقیق  در   گذاری  سرمایه  بر  قوی  سیاسی  ارتباطات

  زیر  جدول   در   که  طور   همان.  است  شده   داده   نشان(  7)    درجدول  پژوهش،  اول   فرضیه   آزمون

احتمال آماره    شود،  می  مشاهده  با    Fمقدار    سطح  از  کمتر  مقدار  این  است. چون  000/0برابر 
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بنابراین  05/0  یعنی    استاندارد  خطای   بین  ارتباط  بودن  معنادار  عدم   بر  مبنی  صفر  فرضیه  است؛ 

 درصد   5  خطای  سطح  در  برآوردی   مدل  گفت  توان   می  لذا.  می شود  رد  و وابسته  مستقل  متغیرهای

 .است معنادار

 نتایج آزمون فرضیه اول ( 7) جدول

 R&D:متغیروابسته
 سطح معناداری  ضریب

 متغیرهای پژوهش 

 000/0 352/0 ضریب ثابت

PC 043/0  - 000/0 

SIZE 5/0 - 000/0 

AGE 03/0 - 039/0 

ROA 28/0 03/0 

SHARE 008/0 - 73/0 

BSIZE 126/0 18/0 

INDUS 045/0 313/0 

INSOW 0002/0 - 767/0 

LEVERAGE 017/0  - 32/0 

 95/0 آماره دوربین واتسون  34/0 ضریب تعیین تعدیل شده  37/0 نیضریب تعی

 F 000/0سطع معناداری  F 02/14آماره 
 

سیاسی(  tآماره   متغیرمستقل)ارتباطات  وتحلیل  تجزیه  برای   ، برای  آن  داری  معنی  و    و سطح 

 اندازه هیئت مدیره،  تمرکزمالکیت،  سودآوری،  عمرشرکت،  متغیرهای کنترلی )اندازه شرکت،

نهادی،   نوع صنعت،  تاثیر متغیرها بر متغیر وابسته است مورد    مالکیت  از  اهرم مالی( که حاکی 

 استفاده قرار می گیرد. 

با بررسی سطح معناداری وضرایب متغیر مستقل یعنی ارتباطات سیاسی به این نتیجه می رسیم که  

( رابطه معنی دار وجود دارد یعنی  000/0سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه)  بین این متغیروشدت 

درصد است. در واقع داشتن ارتباطات سیاسی برسرمایه گذاری در   5سطح معناداری آن کمتراز 

  با   معنادار ومنفی  ارتباط   داری  یعنی  (043/0تحقیق و توسعه موثرخواهد بود.و ضریب آن منفی )

 شود.  بنابراین فرض اول پذیرفته می .است توسعه  و تحقیق  در گذاری سرمایه

شرکت) اندازه  متغیر  فقط  کنترلی  متغیرهای  ازبین  سودآوری)00/0همچنین   ، وعمر  03/0(   )

دارای ارتباط معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است. یعنی سطح    (039/0)شرکت  

( می باشد ودارای ارتباط  -5/0نفی )درصد است وضریب آن م  5معناداری اندازه شرکت کمتراز  
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( 28/0معنادار و منفی با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است. وضریب متغیر سودآوری مثبت )

  می باشد یعنی داری ارتباط معنادار و مثبت با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است. وضریب 

 در گذاری سرمایه ادار و منفی بامی باشد یعنی دارای ارتباط معن (-03/0)متغیرعمرشرکت منفی

 . است توسعه  و  تحقیق

بینی در متغیر وابسته )سرمایه گذاری در    تبیین و پیش  (( معرف میزان قدرت  تعیین  ))ضریب 

تحقیق و توسعه است( است که به وسیله رگرسیون توضیح داده می شود. این مقدار برای فرضیه  

 درصد است.  37/0اول برابر
 

 دوم  فرضیه آزمون 
  به   مربوط   نتایج  .دارد  معنادار  اثر  عه،توس  و   تحقیق   در  گذاری  سرمایه  بر  مدیران  اعتمادی   بیش

  زیر  جدول  در  که  طور  همان.  است  شده   داده   نشان(  8)    درجدول  پژوهش،  دوم  فرضیه  آزمون

احتمال آماره    شود،  می  مشاهده  با    Fمقدار    سطح  از  کمتر  مقدار  این  است. چون  000/0برابر 

بنابراین  05/0  یعنی    استاندارد  خطای   بین  ارتباط  بودن  معنادار  عدم   بر  مبنی  صفر  فرضیه  است؛ 

 درصد   5  خطای  سطح  در  برآوردی   مدل  گفت  توان   می  لذا.  می شود  رد  و وابسته  مستقل  متغیرهای

 است.  معنادار

 نتایج آزمون فرضیه دوم( 8) جدول

 R&Dمتغیروابسته:
 سطح معناداری  ضریب

 متغیرهای پژوهش 

 000/0 347/0 ضریب ثابت

OCD 001/0 04/0 

SIZE 49/0 - 000/0 

AGE 03/0 - 02/0 

ROA 2/0 - 13/0 

SHARE 006/0 - 84/0 

BSIZE 116/0 22/0 

INDUS 056/0 21/0 

INSOW 000/0 62/0 

LEVERAGE 016/0  - 35/0 

 94/0 آماره دوربین واتسون  53/0 ضریب تعیین تعدیل شده  58/0 ینیضریب تع

 F 000/0سطع معناداری  F 58/12آماره 



 
  

و توسعه ق یدر تحق یگذارهیو سرما اثر بیش اعتمادی مدیران بر رابطه بین ارتباطات سیاسیمطالعه   ⁞ 62 

 

 

و سطح معنی داری آن برای ، برای تجزیه وتحلیل متغیرمستقل)بیش اعتمادی مدیران(و    tآماره  

 اندازه هیئت مدیره،  تمرکزمالکیت،  سودآوری،  عمرشرکت،  متغیرهای کنترلی )اندازه شرکت،

نهادی،   نوع صنعت،  تاثیر متغیرها  مالکیت  از  بر متغیر وابسته است مورد    اهرم مالی( که حاکی 

 استفاده قرار می گیرد. 

با بررسی سطح معناداری وضرایب متغیر مستقل یعنی بیش اعتمادی مدیران به این نتیجه می رسیم  

( رابطه معنی دار وجود دارد یعنی 04/0که بین این متغیرو سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه)

واقع داشتن بیش اعتمادی مدیران بر سرمایه گذاری  درصد است. در    5سطح معناداری آن کمتراز  

پذیرفته می دوم  بنابراین فرض  بود.  موثر خواهد  توسعه  و  تحقیق    مثبت  آن   ضریب   و  شود.در 

 است.  توسعه  و تحقیق  در  گذاری سرمایه با  معنادار و مثبت  ارتباط  داری یعنی( 001/0)

( دارای ارتباط  02/0( و عمرشرکت)000/0همچنین ازبین متغیرهای کنترلی متغیر اندازه شرکت) 

  5معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است. یعنی سطح معناداری اندازه شرکت کمتراز 

( می باشد ودارای ارتباط معنادار و منفی با سرمایه گذاری  -49/0درصد است وضریب آن منفی )

  ارتباط   دارای   یعنی  باشد   می (  -03/0)منفی  متغیرعمرشرکت  وضریب   در تحقیق و توسعه است .

   .است توسعه  و  تحقیق  در  گذاری سرمایه با  معنادار و منفی

)سرمایه گذاری در   متغیر وابسته  بینی در  پیش  و  تبیین  میزان قدرت  (( معرف  تعیین  ))ضریب 

تحقیق و توسعه است( است که به وسیله رگرسیون توضیح داده می شود. این مقدار برای فرضیه  

   درصد است.58/0دوم برابر

 

 سوم فرضیه آزمون 
  اثر   توسعه،   و   تحقیق   در  گذاری  سرمایه  و  سیاسی  ارتباطات   بین   رابطه  بر  مدیران  اعتمادی  بیش

.  است  شده   داده   نشان (  9)  درجدول   پژوهش،  سوم  فرضیه   آزمون  به  مربوط  نتایج  .دارد.    معنادار

  است. چون  000/0برابر با    Fمقدار احتمال آماره    شود،   می  مشاهده   زیر  جدول   در   که   طور  همان

  عدم   بر  مبنی   صفر  فرضیه  بنابرایناست؛    05/0  یعنی    استاندارد  خطای   سطح  از  کمتر  مقدار  این

  برآوردی   مدل   گفت   توان  می  لذا .  می شود  رد  و وابسته   مستقل  متغیرهای  بین   ارتباط   بودن   معنادار

 است.   معنادار درصد  5 خطای سطح در

 

 

 

 



 
 

63 ⁞  نشریه پژوهش های كاربردی در مدیریت و حسابداری   
1401پاییز   |27شماره  |سال هفتم    

  

 نتایج آزمون فرضیه سوم ( 9 جدول)

 R&Dمتغیروابسته:
 سطح معناداری  ضریب

 متغیرهای پژوهش 

 000/0 342/0 ضریب ثابت

OCD×PC 001/0 03/0 

SIZE 512/0 - 000/0 

AGE 03/0 - 02/0 

ROA 27/0 04/0 

SHARE 002/0 - 93/0 

BSIZE 127/0 18/0 

INDUS 055/0 22/0 

INSOW 000/0 58/0 

LEVERAGE 015/0  - 375/0 

 96/0 آماره دوربین واتسون  25/0 ضریب تعیین تعدیل شده  28/0 ینیضریب تع

 F 000/0سطع معناداری  F 483/8آماره 

 

و سطح معنی داری آن برای ، برای تجزیه وتحلیل متغیرتعدیلی)بیش اعتمادی مدیران( و    tآماره  

 اندازه هیئت مدیره،  تمرکزمالکیت،  سودآوری،  عمرشرکت،  متغیرهای کنترلی )اندازه شرکت،

نهادی،   نوع صنعت،  تاثیر متغیرها بر متغیر وابسته است مورد    مالکیت  از  اهرم مالی( که حاکی 

 استفاده قرار می گیرد. 

نتیجه می   با بررسی سطح معناداری و به این  ضرایب متغیر تعدیلی یعنی بیش اعتمادی مدیران 

( رابطه معنی دار وجود دارد  03/0سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه)  رسیم که بین این متغیرو

درصد است. در واقع داشتن بیش اعتمادی مدیران بر رابطه    5یعنی سطح معناداری آن کمتراز  

دارد. معنادار  تاثیری  وتوسعه  تحقیق  در  و سرمایه گذاری  سیاسی  ارتباطات    آن  ضریب  و  بین 

مثبتمع  ارتباط   داری  یعنی(  001/0)مثبت و  است    توسعه   و   تحقیق   در  گذاری  سرمایه  با  نادار 

 شود.بنابراین فرض سوم پذیرفته می

( وعمر  04/0(، سودآوری)00/0همچنین ازبین متغیرهای کنترلی فقط متغیرهای اندازه شرکت) 

سطح    (02/0)شرکت یعنی  است.  توسعه  و  تحقیق  در  گذاری  سرمایه  با  معنادار  ارتباط  دارای 

دارای    ( می باشد و -512/0ضریب آن منفی )  درصد است و   5از    معناداری اندازه شرکت کمتر

با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است ضریب سودآوری مثبت    و .  ارتباط معنادار و منفی 



 
  

و توسعه ق یدر تحق یگذارهیو سرما اثر بیش اعتمادی مدیران بر رابطه بین ارتباطات سیاسیمطالعه   ⁞ 64 

 

  و  تباط معنادار و مثبت با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است. ( می باشد یعنی داری ار27/0)

منفی  ارتباط  دارای  یعنی  باشد  می(  -0/ 03)منفی  متغیرعمرشرکت  ضریب و   سرمایه  با  معنادار 

 . است  توسعه و  تحقیق   در گذاری

وابسته )سرمایه گذاری در    متغیر  بینی در  پیش  و  تبیین  میزان قدرت  تعیین(( معرف  ))ضریب 

و توسعه است( است که به وسیله رگرسیون توضیح داده می شود. این مقدار برای فرضیه   تحقیق 

 درصد است.  28/0سوم برابر

 

 گیرینتیجه
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول، بین ارتباطات سیاسی و سرمایه گذاری در تحقیق و  

وجود دارد. ضریب تعیین به دست آمده که مقدار آن     منفیو    توسعه رابطه ی مستقیم، معنادار

درصد از تغییرات سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می تواند توسط    37نشان می دهد،    37/0

با افزایش   نتیجه  ، سرمایه گذاری در   یاسیارتباطات سارتباطات سیاسی توضیح داده شود. در 

دعای مطرح شده در فرضیه اول سازگار بوده این  تحقیق و توسعه کاهش می یابد. این یافته ها با ا

  یافته   توسعه   و   نوظهور   اقتصادهای  در   سیاسی  شد. ارتباطاتدیی تأ  0 /95فرضیه در سطح اطمینان  

 . دارد وجود

  شامل  که  شودمی  مشاهده   سیاسی  ارتباطات به مربوط  هایمزیت  از  شواهدی   قبلی،  مطالعات  در 

  در  اخیر  مطالعات  این،   وجود  با.  است...  و  سیاسی  حمایت  اعتبار،  به  بهتر  دسترسی  برتر،  عملکرد

  که  کنندمی  بیان   هایافته   این .  دهندمی  نشان   را   متفاوتی  هاییافته   سیاسی،  هایشرکت   خصوص

  موجب   پیشین،   هایپژوهش   در  متفاوت   نتایج.  شودمی  بازار  تضعیف  موجب  سیاسی  ارتباطات

  این   از  شودمی  ارشد  مدیران  سیاسی  ارتباطات   کنترل  اهمیت  به  مربوط  هایپرسش  شدن  مطرح

  داد   نشان  نتایج.  شد  بررسی  توسعه  و   تحقیق   در   گذاری  سرمایه  بر   سیاسی  ارتباطات  تأثیر  رو

  با  مدیرانی  که   وجودی   با .  شودمی   حد  از   بیشتر  گذاری   سرمایه  افزایش  موجب   سیاسی  ارتباطات

  سرمایه  برای  منابع  این  از  دارند،   مدت  بلند  منابع  به  تری  آسان  دسترسی  قوی،  سیاسی  ارتباطات

  اهداف  برای  را  شرکت  آزاد   نقد  هایجریان  و   کنندنمی  استفاد  سودآو   هایپروژه   در  گذاری

  گیری   جبهه   موجب   است  ممکن  رویکردی    چنین   انجام   رسانند،می  مصرف  به   خود  سیاسی

  های  بایافته  پژوهش  این  نتایج.  شود  منجر  حد   از  بیشتر  گذاری  سرمایه  به  نهایت  در  و   شده   مدیریت

  همکاران  و  لینگ  ؛(2015)  همکاران  و  دیانگ  ؛(2014)  کورریا  ؛(2011)  همکاران  و  چانی

  موجب  سیاسی  ارتباطات  که   کردند   بیان  هاآن .  است  سازگار(  2017)  وهمکاران  ووانگ(  2016)

  خالص   با  هایپروژه   سمت  به  را   گذاری  سرمایه  وجریان  شودمی  گذاری   سرمایه  منابع   شدن  ضایع

 . دهدمی سوق منفی فعلی ارزش



 
 

65 ⁞  نشریه پژوهش های كاربردی در مدیریت و حسابداری   
1401پاییز   |27شماره  |سال هفتم    

  

  لحاظ   از  و   رساندمی  آسیب  هاشرکت  عملکرد  به   سیاسی  ارتباطات  که   داد  نشان   نتایج  همچنین

  به   نفوذ  طریق   از   دولتی  مدیران  زیرا  دهد؛ می  قرار  بدی   موقعیت  در   را   هاآن   مالی  وضعیت 

 چنین  مصرف  محل  چون  اما   کنند،  دریافت  کالنی  بانکی  هایوام   توانندمی  سیاسی  هایشبکه 

 سررسید   زمان  در  را  خود  بدهی   فرع  و  اصل  توانند نمی   مدت  بلند  در  است،  پوشیده   معموالً  هاییوام 

  و  بوباکر  هاییافته   با  نیز  نتیجه   این.  شودمی  ضعیف  شرکت  عملکرد  بنابراین  کنند،  پرداخت

(  2017)  همکاران  و   وانگ  و(  2017)  وانگ  و  لی(  2017)  همکاران  و   وانگ  ؛(2008)  همکاران

  ها،شرکت  در  مدیریتی  هایپست   دلیل  به   سیاسی  مدیران  که  کنندمی   بیان  هاآن .  دارد  همخوانی

  دلیل   به   مدت   بلند  در   هاوام   این   اخذ   هزینه   اما  دارند،   بانکی  های وام   اخذ  در  بیشتری   توانایی

 .کندمی ضعیف  را شرکت عملکرد و کرده  مواجه مشکل با  را هاشرکت کم، بازده  دریافت

در   و سرمایه گذاری  مدیران  اعتمادی  بیش  بین  فرضیه دوم،  آزمون  از  نتایج حاصل  اساس  بر 

تحقیق و توسعه رابطه ی مستقیم، معنادارومثبت وجود دارد. ضریب تعیین به دست آمده که مقدار  

ایه گذاری در تحقیق و توسعه می تواند توسط  درصد از تغییرات سرم  58نشان می دهد،    58/0آن   

بیش اعتمادی مدیران توضیح داده شود. در نتیجه با افزایش بیش اعتمادی مدیران، سرمایه گذاری  

در تحقیق و توسعه افزایش می یابد. این یافته ها با ادعای مطرح شده در فرضیه دوم سازگار بوده  

شرکت از   یماتبر تصم یرانمد یصفات روانشناختشد. دییتأ  0 /95این فرضیه در سطح اطمینان 

از    یکی  (.32،1984همبریک ومیسون )گذارند  یم  یرتأث   ی گذار  یهسرما  هاییری گ  یم جمله تصم

است که بر اساس   یریتیرا به خود جلب کرده است، اعتماد مد  یشتریکه توجه ب   هایژگیو  ینا

مل مندیر و  ) توجه قرار گرفته است  دمور  "هادر شرکت   یگذار  یهسرما  هاییری گ  یمتصم"آن  

  یشب  یران . مدشودیمی  از نوآور  ی منجر به سطح باالتر  یراناز حد مد   یش اعتماد ب  (.2015تیت،

  نوآوری رو بازده مورد انتظار از    یناز حد و از ا  یشحل مشکالت خود را ب  ییاز حد متعادل، توانا

  شود یباعث م  ین اعتماد به نفسی. چن(2015و همکاران،    تانگ)  کنندیم  یابیاز حد ارز  یشرا ب

یابند بنابراین، مدیران بیش اعتماد نسبت به مدیران منطقی، منابع  دست    یشتریب  یسکبه ر  یرانمد

و این ویژگی رفتاری بر میزان سرمایه   کنندیممالی بیشتری را صرف تحقیق و توسعه شرکت  

مشابه با نتیجه حاصل از پژوهش    طوربه ارد. این نتیجه  مثبتی د  ریتأث گذاری در تحقیق و توسعه  

مو  و  )2017)  33لیانگ  و همکاران  مالمندیر  )  تانگ   (،2011(،  همکاران  هیرشلیفر2015و    و  (، 

 .  باشدی م( همسو 2011(، گاالسو وسایمکوی )2012همکاران )

 سیاسی   ارتباطات  نبی  رابطه  بر  مدیران  اعتمادی  نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم، بیش   بر اساس

که مقدار    آمده دستبه   ریتأثمعنادار داشته است. ضریب    اثر  توسعه،  و  تحقیق   در  گذاری  سرمایه  و
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  بین  این متغیر توانسته بر رابطه   0 /95درصد است، نشان داده است که در سطح اطمینان    28آن  

توسعه اثر معنادار و مثبتی داشته باشد. درواقع    و   تحقیق  در  گذاری   سرمایه  و  سیاسی  ارتباطات

بیش اعتمادی مدیران به طور مثبت تأثیر روابط سیاسی در سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را  

با ادعای  تعدیل می در این فرضیه موافق بوده و این فرضیه در سطح    شده مطرحکند. این یافته 

  مدیران  اعتمادی  بیش  شودمی باعث   که دارد  وجود  متعددی شود. دالیلمی  دیی تأ 0 /95اطمینان 

  برای   اصل،  در.  کند  کنترل  را  توسعه  و  تحقیق   در  گذاری  سرمایه  و  سیاسی  ارتباطات  بین  روابط

کنند    کسب  آن  از   بیشتری  سود   توانندمی  مصمم  حد  از  بیش   مدیران   شده   داده   سیاسی  ارتباط   هر

  بنابراین، دارند بیشتری اهمیت بسیار قوی، سیاسی روابط اکتشافی، هاینوآوری  از نوع این برای

  در گذاری  سرمایه  با  سیاسی  ارتباطات  بین   رابطه   تواندمی  اکتشافی  نوآوری بر  خود  بیشتر  تمرکز

  از  که  را  سودهایی  کامل  طور  به   خصوصی  هایشرکت   اوالً.  باشد  تاثیرداشته  توسعه  و  تحقیق

  سرمایه  افزایش  برای   انگیزه   باعث   خود   نوبه   به   که   کنند،می  استخراج   شوند، می   متمایز  نوآوری 

 مدیریتی  سرپرستی باالی العاده  فوق سطح داشتن دوما، .شودمی توسعه و  تحقیق در هایگذاری 

  تصور  توان نمی.  شود  مند  بهره   دولتی   ارتباطات  از  است   الزم که   است  مهمی  شرط  پیش   یک  نیز

  قرار استفاده  سوء  مورد  مدیران نوع  همه   توسط اندازه  همان   به  تواند می سیاسی ارتباطات  که کرد

  محیط   با   انطباق  برای  خود  هایتوانایی   در  شدت  به  آنها   مدیران  و  هاشرکت   واقع،  در.  گیرد

 ممکن   مدیران  سیاسی،  روابط  از  برداری  بهره   برای.  دارند  مطابقت  نوآوری  فرآیند  در  سازمانی

  اعتماد  با  که  شخصیتی  خصیصه  یک  باشند،  داشته  دولت  به  مستقیم  احترام  ادای   به   مداوم  نیاز  است

  مالکیت  حقوق  از  برخی  پیشگیرانه  اجرای  صورت  در(.  34،1991اولیور )  است  همراه   نفس  به

  نفس  به  اعتماد  با  هاآن .  باشند  فعالتر  موجود  سیاسی  روابط  از  استفاده   در  توانندمی  مدیران  معنوی،

  به.  کنندمی  محافظت   آن  از  نتیجه   در   و   دهند می  قرار  خود   معنوی  مالکیت   بر  را  افزوده   ارزش  باال،

  این  بر اعتقاد  باشند،  قویتر سیاسی ارتباطات   از مالی استخراج  در  است  ممکن هاآن  ترتیب،  همین

  این  به  و  دارد  متعارف  غیر  مدیران  هایپروژه   به  نسبت  بیشتری  ارزش  هایشان  پروژه   که  دارند

  پیدا   توسعه  نیز  سیاسی  بازیگران  است  ممکن  اینکه  کنند سوممی  تأمین  را  اضافی  هایهزینه   ترتیب

  رشد   انداز  چشم  از  سیاسی  نمایندگان  کردن  متقاعد  و   انتقال  متعهددر  حد  از  بیش  کنندمدیران

  به  را  خود  شگرف  تصویر  است  ممکن  هاآن   بنابراین، .  هستند  ترموفق  هایشانشرکت   برای  عالی

  بیشتر  مدیران   چنین.  دهند ارائه  دارند،  سریع  بسیار  رشد   بالقوه  توان  که  هاییبنگاه   مدیریت   عنوان

  اهداف   جهت   در  قوی  توانایی  هایی کهشرکت   عنوان   به   را  خود   هایشرکت  که  دارد  احتمال

  ایجاد  مالیاتی،  درآمد  سریع  رشد  با  مثال  عنوان  به)  خود  سیاسی  شرکای  هایسیاست  و  استراتژیک

.  نمایند  معرفی  دارند   دولتی  مقامات  برای   شخصی   منافع   برای  باالتری  پتانسیل  و ...(    و   محلی   اشتغال
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.  کنند.  جذب  را  سیاسی  هایجناح  از   کدام  هر  توانند  حدمی  از  اعتمادبیش   با  مدیران  ترتیب،  این  به

)  بایافته   پژوهش   این  نتایج الیور  تانگ 1991های  (  2009)  وهمکاران  گو   ،(  2015)  همکاران   ( 

 . باشد همسومی( 2009) 35  همکاران و  وآلکورتا 

  

 تحقیق  یافته های بر مبتنی پیشنهادهای

  مدیران  انتخاب   از   ممکن  حد   تا   هاشرکت   در   که   شودمی  پیشنهاد   پژوهش   نتایج   به   توجه   با .1

  ارتباطات  رشد  در  سعی  مدیران   این   زیرا  شود؛  خودداری  ارشد   مدیریت   پست  برای  سیاسی

  به  همچنین .  گذاردمی  نامطلوبی تأثیر شرکت  اهداف   بر رویه   این  و  دارند  دیگران  با  سیاسی

  حد   تا   خصوصی،   بخش  اقتصاد   رونق   برای   که   شود می  پیشنهاد  بهادار  اوراق  و   بورس  سازمان

  و   کنند  محدود   ارشد  مدیریت  هایپست  در  را  سیاسی  مدیران  انتخاب  اجازه   امکان

  اینکه  نهایت  در.  بگیرند  نظر  در  مدیران  این  اقدامات  برای  را  ای  ویژه   نظارتی  سازوکارهای

  تعهدی  اقالم  کردن محدود و  محصول بازار در  رقابت افزایش عمده، سهامداران  از استفاده 

  تواند می  و   شودمی  محسوب  طلبانه   فرصت   رفتارهای  کاهش  در   مهمی  عامل  اختیاری،

 .کند نزدیک کارا  مرزهای به   را شرکت گذاری  سرمایه و  داده  بهبود را شرکت عملکرد

قانون اساسی برای رفع انحصار و ایجاد    44پیشنهاد می شود اجرای صحیح و سریع اصل   .2

برای کاهش تاثیر و نقش دولت    فضای رقابتی،  برای این منظور باید برنامه ریزی های مدونی

همچنین با توجه به حساسیت سرمایه گذاری    در محیط کسب و کار، در نظر گرفته شود.

و  تحقیق  اتکای    در  دهنده  نشان  که  نقدی  مالی  منابع  به  سیاسی  غیر  های  شرکت  توسعه 

ضروری است که با تغییر و اصالح سیستم فعلی پرداخت    شرکت ها بر منابع داخلی است.

موسسات مالی، تسهیالتی را در جهت کاهش محدویت   توسط سیستم بانکی و  م و اعتباروا

 تامین مالی شرکت های غیر سیاسی فراهم نمایند. 

بنابراین با توجه به رابطه مثبت بین بیش اعتمادی مدیران و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه   .3

طه با انتخاب و انتصاب مدیران  شود در رابها پیشنهاد می شرکت، به سرمایه گذاران شرکت

این موضوع را مورد توجه قرار دهند و چنانچه به دنبال رشد اقتصادی و رقابت در این عرصه  

 به نفع پیشبرد اهداف خود بهره ببرند.  باشند از این ویژگی شخصیتی مدیران،می

توسعه شرکت  با توجه به رابطه مثبت بین بیش اعتمادی مدیران و سرمایه گذاری در تحقیق و   .4

پیشنهاد می نظام راهبری شرکتی  بهتر و مناسببه مجریان  نظارت  با  تر، وقوع تورش  شود 

و سرمایه   اهداف شرکت  پیشبرد  در جهت  را  وآن  نمایند  کنترل  را  مدیران  رفتاری  های 

  اقتصاد   شود اگردر بخش دولتی هم پیشنهاد می  گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه پیش ببرند. 
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بخو  یابد،  و  نوآوری  از  مطلوبی  سطح  به  اهد ایران  تقویت سرمایه    به  باید  شکوفائی دست 

  گرفته   قرار  کشور   کالن  سیاستگذاری های   رأس   گذاری دربخش تحقیق و توسعه بپردازد در

 . برود  بین از  آن موانع تحقق  و  آورده  فراهم منظور این  برای  را الزم  ومکانیزم های

با توجه به نقش تعدیلی مثبت بیش اعتمادی مدیران بررابطه بین ارتباطات سیاسی و شدت   .5

در انتخاب و انتصاب مدیران    شودی مپیشنهاد    هاشرکتسرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به  

سیاسی ویژگی بیش اعتمادی را مورد توجه قرار دهند چرا که ارتباطات سیاسی همراه با 

ارزش اعتمادی،  افزایش    بیش  را  گذاری    دهدیمافزوده  سرمایه  افزایش  باعث  نتیجه  در 

 .گرددیممدیران در تحقیق و توسعه 

 سیاسی   ارتباطات   بین  فرضیه مبنی بر اثر معنادار بیش اعتمادی مدیران بررابطه  نتایج  ساس  ا  بر .6

پیشنهاد    مالی  گران  تحلیل  و  گذاران   سرمایه  توسعه به  و  تحقیق  در  گذاری  سرمایه  شدت   و

  تغییرات   برمؤثر    درخصوص عوامل  گذاری  سرمایه  اتخاذ تصمیمات  هنگام  در  گرددیم

اعتمادی مدیران توجه    سرمایه به عامل روابط سیاسی و بیش  گذاری در تحقیق و توسعه 

  گردد  اجرا  و  ریزی  برنامه   نحوی  به   دولت  یهااستیس  شودیمویژه مبذول دارند. پیشنهاد  

   تشویق به انتخاب مدیران با ویژگی شخصیتی بیش اعتمادی کند.  را  گذاران سرمایه که

 

 تحقیق  محدودیت های 
به    شرکتها   از   برخی  مالی  صورتهای  همراه   یادداشتهای   در  توسعه  و   تحقیق   مخارج   افشا  عدم  .1

 . است بوده   تحقیق این  داده های جمع آوری در محدودیتی عنوان

تهران    بهادار   اوراق  بورس  در  شده   پذیرفته  شرکتهای   بین  از  تحقیق  نمونه ی   اینکه   به  توجه  با .2

  محصوالت،   نوع  مالکیت،  ساختار  صنعت،  لحاظ  از  نمونه  شرکتهای  و  است  شده   انتخاب

  با   باید  هایافته  تعمیم  بنابراین  نیستند،  کشور  در  فعال  اقتصادی  واحدهای  تمام  لزوماً معرف

 .انجام گیرد احتیاط

  و  تحقیقات   به واسطه   که   مداخله گر   و   کنترل  متغیرهای  که   است   شده   سعی  تحقیق   این   در .3

  قرار  استفاده   مورد  رگرسیون  مدل  برازش  در  است   شده   شناسایی  گرفته،   مطالعات صورت

به   با   اما.  گیرد   عوامل   سایر  و   تورم   عامل  جمله   از  دیگر،  گر   مداخله   عوامل  وجود   توجه 

  در  اطالعات  به  دسترسی  عدم   دلیل  به  که  جامعه  و  شرکتها  در سطح  وکالن  خرد  اقتصادی

استفاده   رگرسیون  مدل  برازش   جمله  از   را  عوامل  این   توان می  است،  نگرفته  قرار  مورد 

 . دانست پژوهش  محدودیتهای 

  بایستی   دیگر  زمانی  های دوره   به  نتایج   تعمیم  در   بنابراین  بوده   ساله  6  تحقیق   این  زمانی  قلمرو .4

 . شود  عمل بااحتیاط
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Abstract 

Political ties and managerial cognitive biases, specifically overconfidence, have 

beenidentified asaffecting firmlevel R&D processes and outcomes Political 

Connections provides valuable resources for the company through easy access to 

external resources and relationship-based contracts, while Managerial 

overconfidence are more confident in their ability to solve their problems and thus 

overestimate the expected returns from innovation, both of which Company 

decisions, such as R&D investment decisions, may be affected. Accordingly, the 

purpose of the present study is to study the effect of Managerial overconfidence on 

the relationship between political Connections and investment in research and 

development. For this purpose, the data of 75 Tehran Stock Exchange member 

companies for the period 2013-2018 are studied. The findings of the study indicate 

that Political Connections hasa significant and positive effect on investment in 

research and development Also, the results show that Managerial overconfidence 

on investment in research and development has a significant and positive effect. 

Furthermore, Managerial overconfidencehas a significant and positive effect in the 

relationship between political connections and the of and investment intensity in 

research and development The findings suggest that political Connections in the 

presence of Managerial overconfidence can help win political support as well as 

increase returns from any political affiliation, which in turn motivates increased 

investment in research and development   

Keywords: Political connections, Managerial overconfidence, Financial 

Distress, Investment intensity in research and development 
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