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Abstract
Financing policies made by managers can play a key role in the risk and wealth creation for stochkholders. However,
identifying effective factors in managers` financing decisions is of great importance. Overconfidence is one of the most
important personality traits of managers. Overconfidence is effective in risk taking. Overconfident managers overestimate
future returns of business projects due to false confidence. Therefore, they might overestimate the likelihood and impact of
positive shocks of future cash flows for these projects. Meanwhile, they may underestimate the negative shocks. They
believe that their business entities have been undervalued in the capital market and can choose shorter maturity debt and
increase shareholder wealth. They prefer to issue bonds rather than stocks. This study aims to examine the effect of a
psychological factor (managerial overconfidence) on debt maturity structure. The sample consisted of selected companies
listed in Tehran Stock Exchange from 2007 to 2014. Two scales which are based on managers` bias to forecast earnings and
investment decisions are employed to measure the managerial overconfidence. The results show that managerial
overconfidence has a positive and significant effect on debt maturity structure. Overconfident managers take shorter debt
maturity structure by applying higher percentage of short-term debt. Liquidity risk related to this financing policy would not
prevent them from such behavior.
Keywords: Managerial Overconfidence, Debt Maturity Structure, Liquidity Risk, Mispricing.
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چکیده
 نقش مهمی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر در،سیاستهای تأمین مالی که مدیران اتخاذ میکنند
 بیشاطمینانی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی مدیران است که در ریسکپذیری تأأثیر. اهمیت بسیاری دارد،تصمیمهای تأمین مالی مدیران
 ممكأن، بازدههای آتی پروژههای واحد تجاری را بیشتر بأرآورد مأیکننأد؛ از ایأنرو، مدیران بیشاطمینان بهدلیل اعتماد به نفس کاذب.دارد
 بأرآورد کمتأری از،است احتمال وقوع و تأثیر شوکهای مثبت جریانهای نقدی آتی حاصل از این پروژه ها را بیشتر برآورد کنند و درمقابل
 کمتر از واقع ارزشگذاری شدهاند و با انتخاب، آنان معتقدند واحدهای تجاری تحت مدیریتشان در بازار سرمایه.شوکهای منفی داشته باشند
 بررسی تأأثیر یأک عامأل روانشناسأی (بأیشاطمینأانی، هدف پژوهش حاضر. ثروت سهامداران را افزایش میدهند،بدهی با سررسید کوتاتر
 تا7916  جامعة آماری پژوهش را شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای.مدیریت) در ساختار سررسید بدهی است
 در این پژوهش برای اندازهگیری بیش اطمینانی مدیریت از دو سنجه مبتنی بأر سأوگیری مأدیران در پأیشبینأی سأود و. تشكیل میدهد7939
 تأأثیر مثبأت معنأاداری در سأاختار، نتایج پژوهش نشان میدهد بیشاطمینأانی مأدیریت.تصمیمهای سرمایهگذاری مدیران استفاده شده است
 سأاختار سررسأید بأدهی کوتأاهتأری، با انتخاب درصد بیشتری از بدهی کوتاهمدت،سررسید بدهی دارد و شرکتهای با مدیران بیش اطمینان
. آنان را از این رفتار باز نمیدارد،اتخاذ می کنند و ریسک نقدشوندگی مربوط به این سیاست تأمین مالی
 قیمتگذاری نادرست، ساختار سررسید بدهی، ریسک نقدشوندگی، بیشاطمینانی مدیریت:واژههای کلیدی
* نویسنده مسؤول
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مقدمه
اغلب شرکتها بهنوعی از بدهی در ساختار سرمایة

نكنند؛ به عبارت دیگر ،ویژگیهأای شخصأیتی مأدیران

خود استفاده میکنند .سأاختار بأدهی 7از شأاخصهأای

نیز جزء عوامل مهم در تصمیمگیریها به حسأاب مأی-

مهم تعیینکنندۀ موفقیت شرکت است و در رشد پایدار

آید [ .]5از ویژگیهای مهأم شخصأیتی ،بأیشاطمینأانی
9

شرکت تأأثیر مأیگأذارد []92؛ از ایأنرو ،تصأمیمهأای

است .بیشاطمینانی یا فرااعتمأادی ،یكأی از مهأمتأرین

معطوف به ساختار بأدهی بأرای بقأای تجأاری شأرکت

مفاهیم مالی جدید است که هأم در نظریأههأای مأالی و

حیاتی است؛ با وجود این ،انتخاب ساختار بأدهی سأاده

هم روانشناسأی ،جایگأاه ویأژهای دارد .بأیشاطمینأانی

نیست و تصمیمگیری اشتباه به هدایت شرکت به بحران

سبب میشود انسان ،دانأش و مهأارت خأود را بأیش از

و ورشكستگی منجر میشود [ .]7برخأی از پأژوهشهأا

حد و ریسکها را کمتر از حد تخمین بزنأد و احسأاس

(نظیأأر فأأن و همكأأاران [ )]79عوامأأل مأأؤثر در سأأاختار

کند بأر مسأائل و رویأدادها کنتأرل دارد؛ در حأالی کأه

سررسید بدهی را از منظأر محأی هأای مأالی و سیاسأی،

ممكن است درواقع ،اینگونه نباشد [.]70

سیسأأتمهأأای حقأأوقی کشأأورها ،سیسأأتمهأأای مالیأأاتی،

مطالعأات نشأان مأیدهأد بأا افأزایش بأیشاطمینأأانی

محأأی هأأای اطاعأأاتی و ویژگأأیهأأای تأأأمینکننأأدگان

مدیران ،احتمال ریسک سقوط آتی قیمت سهام افزایش

سأأرمایه بررسأأی کردنأأد .برخأأی دیگأأر نیأأز بأأه عوامأأل

[ ،]05احتمال استفاده از حسابداری محافظهکارانه کمتأر

شأرکت در سأاختار بأدهی آن توجأه

[ ،]0احتمأأال وقأأوع اشأأتباه در گأأزارش سأأود بأأهدلیأأل

کردند [ .]01،70این در حأالی اسأت کأه پأژوهشهأای

نگرشهأای خأوشبینانأة مأدیریت بیشأتر [ ،]72احتمأال

اخیر ،ویژگیهای شخصیتی مدیران را یكی از مهمترین

ارائة مجدد صورتهای مالی و مدیریت سود واقعی نیأز

عوامل مؤثر در ساختار سررسید بدهی با توجه به مسأألة

بیشأأتر [ ]91،00و اثربخشأأی کنتأأرلهأأای داخلأأی کمتأأر

نمایندگی بین سهامداران و مدیران میداند [.]09

مأأیشأأود [ .]3مأأدیران ب أیشاطمینأأان ،احتمأأال و تأأأثیر

تأثیرگذار خأا

مأیشأود تصأمیم-

رویأدادهای مطلأوب را در جریأأانهأای نقأدی شأأرکت

گیرنأأدگان رفتأأار عقایأأی دارنأأد و همأأواره بأأه دنبأأال

بأأیش از واقأأأع تخمأأأین مأأأیزننأأأد و احتمأأأال و تأأأأثیر

بأأهحداکثررسأأاندن مطلوبیأأت خأأود هسأأتند []71؛ امأأا

رویأأدادهای منفأأی را کمتأأر از واقأأع ارزیأأابی مأأیکننأأد

پژوهشگران تجربی معتقدنأد گأاهی بأرای یأافتن پاسأخ

[ ،]07،97نسبت بأه توانأاییهأای خأود و عملكأرد آتأی

معماهای مالی ،باید این احتمال پذیرفته شود که ممكأن

پروژههای سرمایهگذاری شأرکت خأوشبأین هسأتند و

است تصأمیمگیرنأدگان بأهطأور کامأل عقایأی 0رفتأار

بهطور اشتباه ،خالص ارزش فعلی ( )NPVآنهأا را بأیش

در نظریههای مالی سنتی ،فأر

از واقع ارزیابی میکنند [.]95
 .7منظور از ساختار بدهی در مبانی مالی ساختار زمانی سررسید بأدهیهأا اسأت.
براساس سررسید ،بدهی هأا در سأاختار مأالی شأرکت بأه دو گأروه بأدهیهأای
بلندمدت (با سررسید بیشتر از یک سال) و بدهیهای کوتأاهمأدت (بأا سررسأید
کمتر از یک سال) تقسیم میشود .میزانی از این دو گروه که شرکت در ساختار
مالی خود میگنجاند ،ساختار سررسید بدهی نامیده میشود [.]70
 .0فر

«عقایی بودن» تصمیمگیرنأدگان و سأرمایهگأذاران بأهعنأوان الگأوی

سادهای از رفتار انسان ،یكی از پایههأای اصألی دانأش مأالی کاسأیک اسأت و
تقریباً تمامی نظریههای مالی کاسیک مثل نظریة سرمایهگأذاری ،بأازار کأارای

سأأرمایه ،الگأأوی قیمأأتگأأذاری دارایأأیهأأای سأأرمایهای ( )CAPMو نظریأأة
نمایندگی ( )Agency Theoryمتأثر از این فر
رفتاری ،این فر

اسأت .از نظأر دانأش مأالی

بهدلیل واقعینبودن آن ،رفتأار تصأمیمگیرنأدگان و سأرمایه-

گذاران را نمیتواند توضیح دهد [.]6
3. Overconfidence
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موضأأوع سأأاختار بأأدهیهأأا ازجملأأه مسأأائل داخلأأی

معتقدند ارزش سهام کمتر از بدهی است و ایأن امأر بأه

شرکتها محسوب میشود؛ اما از آنجا که تصمیمهأای

اهأأرم بیشأأتر منجأأر مأیشأأود .بأأهطأأور کلأأی ،بسأأیاری از

تأأأمین مأأالی شأأرکت بأأا محأأی پیرامأأون آن در ارتبأأاط

پأأژوهشهأأا نشأأان داده اسأأت بأأیشاطمینأأانی یكأأی از

است ،شرای و وضعیت بأازار سأرمایه در تصأمیمهأای

مهمترین ویژگیهأای شخصأیتی مأدیران اسأت کأه در

سأاختار بأأدهی تأأثیر مأأیگأأذارد .عوامأل زیأأادی أأون

تصأأمیمگیأأریهأأای شأأرکت تأأأثیر دارد []09؛ بنأأابراین،

مشأأكات نماینأأدگی ،عأأدم تقأأارن اطاعأأاتی ،انأأدازۀ

باتوجه به موارد یادشأده ،پرسأش اصألی پأژوهش ،ایأن

شرکت ،درماندگی مالی و غیره در تصأمیمگیأریهأای

است کأه آیأا بأیشاطمینأانی مأدیریت در تصأمیمهأای

مدیران واحد تجأاری مأؤثر اسأت [ .]09مأدیران بأیش-

سررسید بدهی تأثیرگذار است یا خیر؟ به عبارت دیگر،

اطمینان از آنجا کأه سأودآوری واحأد تجأاری خأود را

آیأا مأدیران بأیشاطمینأان در مقایسأه بأا سأایر مأأدیران،

بیش از حد تخمین میزنند و به آن خأوشبأین هسأتند،

ساختار سررسید بدهی کوتاهتری را انتخاب میکنند یأا

احساس میکنند بازار سرمایه ،اوراق سهام آنها را کمتر

خیر؟ در پژوهش حاضر ،تأأثیر بأیشاطمینأانی مأدیریت

از واقع ارزشگأذاری مأیکنأد؛ از ایأنرو ،در مأواردی

در ساختار سررسید بدهی در شرکتهای پذیرفتأهشأده

که واحد تجاری به تأمین مالی نیاز داشأته باشأد ،تأأمین

در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میشود.

مالی با انتشار اوراق بدهی را به انتشار سهام ترجیح می-
دهند و تصور مأیکننأد ،بأا انتخأاب بأدهی بأا سررسأید

مبانی نظری

کوتاهتر ،ثروت سهامداران را افزایش میدهند [.]07،09

از مهمترین تصأمیمهأای پأیش روی مأدیران واحأد

در همین مورد ،هیتأون [ ]07اسأتدلل مأیکنأد مأدیران

تجاری ،تصمیمهای مربوط به تأمین مأالی اسأت .تأأمین

بیشاطمینان ممكن است ارزش بازار اوراق بهأاداری را

مالی از اجزای ضروری عملیات هر واحد تجاری اسأت

که شرکتهأا منتشأر کأردهانأد ،کمتأر بأرآورد کننأد و

[ .]07مدیران واحد تجاری دربارۀ این موضأوع تصأمیم

درنتیجه ،به تأمین مالی خأارجی تمأایلی نداشأته باشأند.

گیری میکننأد کأه از کأدام یأک از روشهأای تأأمین

هنگامی که شأرکتهأا بأه دنبأال تأأمین مأالی خأارجی

مأأالی اسأأتفاده کننأأد .عوامأأل زیأأادی أأون مشأأكات

هستند ممكن است تصور کنند هزینههای انتشار سهام از

نماینأأدگی ،عأأدم تقأأارن اطاعأأاتی ،انأأدازۀ شأأرکت،

هزینههای انتشار اوراق بدهی بیشتر است؛ بنابراین تأمین

درماندگی مالی و غیره در تصمیمگیأری مأدیران واحأد

مالی با بدهی را ترجیح میدهنأد؛ زیأرا معتقدنأد قیمأت

تجاری مأؤثر اسأت .عأاوه بأر ایأن عوامأل موجأود در

سهام نسبت به قیمأت اوراق بأدهی بأه انتظأارات بأازار،

شرکتها ،برخی از ویژگیهای شخصأیتی مأدیران نیأز

حساسیت بیشتری نشان میدهد .عاوه بر این ،هاکبارث

جزء موضوعات مهم در تصمیمگیأریهأای شأرکت بأه

[ ]71بیان میکند مدیران بیشاطمینان ،تمایل بیشتری بأه

حساب میآید [.]5

تأمین مالی با بدهی دارند؛ زیرا معتقدند شرکتها اغلب

درواقع ،روانشناسی مالی در مقابل پارادایم منطقأی

سودآورند یا ریسک کمی دارند .مطابق نتأایج پأژوهش

سرمایهگذاران مطرح میشأود کأه اسأاس و بنیأان همأة

مالمندیر و همكاران [ ]90مدیران بیشاطمینان بأه تأأمین

الگوهای مالی ارائهشده است .تالر ( )7339معتقأد اسأت

مالی با بدهی بیشأتر از انتشأار سأهام تمایأل دارنأد؛ زیأرا

گاهی برای یافتن پاسخی برای معماهأای مأالی تجربأی،

 / 30مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ششم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )02بهار 7931

این احتمأال را بایأد بیأذیریم کأه برخأی از عامألهأا در

به تأخیر بیندازنأد و برآوردهأای خأوشبینانأه در تعیأین

اقتصاد گاهی بهطور کامل عقایی رفتار نمیکنند و این

ارزش داراییهای جاری یا بلندمدت داشأته باشأند و بأر

امر ،موضوع مالی رفتأاری اسأت .ایأن رویكأرد از علأم

اثر انتخاب پروژۀ نامناسب و ناکارایی ،منأابع موجأود را

روانشناسأأی بأأرای درک رفتارهأأای سأأرمایهگأأذاران و

در زمینة اشتباه مصرف کنند و آن را هدر دهنأد کأه در

بازار استفادهشده و جنبههای روانشناسی رفتار افأراد در

این صورت ،شرکت به سأمت سأرمایهگأذاری بأیش از

بازارهای مالی استفاده میشود .تأاکنون عوامأل رفتأاری

حأأد (سأأرمایهگأأذاری در پأأروژههأأایی بأأا ارزش فعلأأی

مختلفی در تصمیمگیریهای مالی مطرح شده اسأت .از

خالص منفی) یا سأرمایهگأذاری کمتأر از حأد (براثأر از

مهأأمتأأرین اخأأتالهأأای رفتأأاری ،ب أیشاطمینأأانی اسأأت

دست دادن منابع بهدلیل سأرمایهگأذاری در پأروژههأای

[ .]07،1بیشاطمینانی یكی از مهمتأرین یافتأههأای علأم

نامناسأأب و ناکأأارا و از دسأأت دادن فرصأأت سأأرمایه-

روانشناسی در حوزۀ قضأاوت و تصأمیمگیأری اسأت.

گذاری در پأروژههأای مناسأب بأا ارزش فعلأی خأالص

پژوهشأگران دریافتنأأد افأأراد دربأارۀ توانأأاییهأأای خأأود

مثبت) سوق داده میشود [.]72

ازجملأه قأأدرت پأأیشبینأی ،ادراک اطاعأأاتی و دانأأش

پژوهشهای پیشین ،ند نظریأة پیشأرو بأرای مبأانی

خود اغراق میکنند؛ به بیان دیگر ،به تواناییها و دانش

مربوط به ساختار سررسید بدهی شامل نظریة هزینههأای
7

0

9

7

خود اعتماد بیش از حد دارند؛ البتأه آنأان ممكأن اسأت

نمایندگی  ،اهرم  ،تطأابق سررسأید  ،مالیأات و نظریأة

این احساس درونی را اظهار نكنند یا حتأی خأود نیأز از

عامتدهی 5ارائه میدهد [ .]01اولأین گأروه نظریأههأا

آن غافل باشند [ .]99بیشاطمینانی یا اعتماد بیش از حد

دربارۀ ساختار سررسید بدهی ،هزینههأای نماینأدگی را

به خود در بیان کلی ،بهعنوان اعتقاد بأیاسأاس دربأارۀ

شاخص مهمی در تعیین ساختار بدهی میدانأد .مشأكل

تواناییهای شناختی ،قضاوتها و استدلل شهودی فرد

نمایندگی از موضأوعات عمأدۀ بأازار اسأت و از تضأاد

خاصأأه مأأیشأأود .مفهأأوم بأأیشاطمینأأانی ،در مجموعأأة

منأأافع مأأدیران و مالكأأان منأأتج مأأیشأأود .ممكأأن اسأأت

وسیعی از بررسیها و آزمایشهای روانشناسانه از نأوع

مدیران شرکتهای سهامی عام ،اهداف شخصأی خأود

شناختی بررسی شده اسأت و نشأان مأیدهأد افأراد هأم

را دنبال کنند که ایأن امأر لزومأاً بأا اهأداف سأهامداران

دربارۀ تواناییهای خود در پیشبینی و هم دربارۀ دقأت

خارج از شرکت همسو نیست .مشكات نمایندگی بأین

اطاعاتی که در اختیار آنان قرار میگیرد ،برآورد بیش

مدیران و سهامداران ،بأه سأرمایهگأذاری افراطأی منجأر

از انأأدازهای دارنأأد .از طرفأأی در بأأرآورد احتمأأالهأأا،

میشود و ممكن است در قالب میل افراطأی مأدیران بأه

عملكرد ضعیفی دارند و رویدادهایی را حتمی میداننأد

ادارهکردن شرکتهای بزرگ تجلی کند .مدیرانی کأه

که اغلب احتمال وقوع بسیار کمتر از صد در صأد دارد

نگران شهرت خود در بازار کأار هسأتند ،ممكأن اسأت

[ .]91وجود ویژگی بیشاطمینأانی در مأدیران در نحأوۀ

انگیزههایی برای اتّخاذ اقداماتی داشته باشند که به بهبود

شناسایی سود و زیان و مبلغ دفتری داراییها و بدهیهأا

عملكرد کوتاهمدت آنان و به هزینة عملكأرد بلندمأدت

تأثیر میگذارد .مدیران بأیشاطمینأان ،بأازدههأای آتأی
ناشأی از پأروژههأای سأرمایهگأذاری شأرکت را بأیش-
برآورد میکنند؛ بنابراین ممكن است شناسأایی زیأان را

1. Agency Cost
2. Leverage
3. Maturity Matching
4. Taxes
5. Signaling
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منجأر شأود [ .]97لیانأد و تافأت ( )7336تبیأین کردنأأد

تخمین میزننأد و احتمأال و تأأثیر رویأدادهای منفأی را

شرکتهای با اهرم بیشأتر ،تمایأل بأه انتخأاب سررسأید

کمتر از واقع ارزیابی میکنند [ .]07،97ایأن امأر ممكأن

طأولنیتأر بأدهیهأا دارنأأد و بأرعكس .اهأرم بهینأه بأأه

اسأأت باعأأث ایجأأاد سأأردرگمی مأأدیران در انتخأأاب

سررسید بدهی بستگی دارد و وقتی شرکت با بدهیهای

روشهأأای تأأأمین مأأالی شأأود؛ بأأهگونأأهای کأأه مأأدیران

کوتاهمدت تأمین مالی شأود ،ارزش شأرکت بأه شأدت

همواره تصور میکنند شرکتهأای آنهأا کمتأر از واقأع

کاهش مییابد .آنها استدلل کردند کأه بأدهی کوتأاه-

ارزشگأذاری شأأدهانأأد [ .]07مأأدیران بأأیشاطمینأأان بأأه

مدت بهدلیل نداشتن هزینأه ،بهأرۀ صأرفهجأویی مالیأاتی

اشتباه معتقدند با انتخأاب بأدهی بأا سررسأید کوتأاهتأر،

ایجأأاد نم أیکنأأد و صأأرفاً ریسأأک شأأرکت را افأأزایش

ثروت سهامداران را میتوانند افزایش دهند .ایأن مسأأله

مأأیدهأأد و در ارزش شأأرکت تأأأثیر منف أی م أیگأأذارد.

به این دلیل است که مدیران بیشاطمینأان ،احتمأال ایأن

موریس ( )7330نیز بحث میکند که شرکتها با نسبت

موضوع را بیش از حد مأیداننأد کأه در زمأان دریافأت

بأدهی بیشأتر بأه انتشأأار بأدهی بلندمأدت تمایأل دارنأأد؛

(رسیدن) خبرهای خوب و مساعد در آینده با استفاده از

ریسأک

بدهیهای کوتاهمدت و با هزینههای کمتأر ،منأابع مأالی

ورشكستگی قرار گیرند .همچنین نظریههای مالكیأت و

جدیدی را میتوانند تأأمین کننأد [ .]09عأاوه بأر ایأن،

نمایندگی ،اثر منفی ئر ساختار سررسید بدهی پیشبینأی

خبرهأأای خأأوب را کأأه بأأه جری أان نقأأدی مثبأأت منجأأر

مأیکننأأد؛ بنأابراین اثأأر اهأرم بأأر سررسأید بأأدهی هنأأوز

میشود ،بیش از حأد بأاور مأیکننأد و اینگونأه جریأان

ناشناخته اسأت [ .]71پأژوهشهأا دربأارۀ رابطأة اهأرم و

نقأأدی ورودی را بأأیش از واقأأع ارزیأأابی مأأیکننأأد و

سررسید بأدهی ،نتأایج مختلفأی نشأان داده اسأت [.]01

مأأیاندیشأأند بأأدهیهأأای کوتأأاهمأأدت را مأأیتواننأأد

دیاموند ( )7337معتقد است شرکتهأای بأا اهأرم بأال،

بازپرداخت کنند؛ بنابراین از این نوع بدهی برای کاهش

بدهی بلندمدت را بأرای پرهیأز از نقأدینگی بأا بهینگأی

هزینه سرمایه استفاده میکنند.

بدین منظأور کأه بأا تأأخیر بیشأتری در معأر

اندک ترجیح میدهند؛ زیرا به شرکتها زمأان بیشأتری

مدیران بیشاطمینان بهدلیل اعتماد به نفأس کأاذب،

برای بازپرداخت بدهی خود مأیدهأد .فانأری ()7316

بازدههای آتی پروژههای واحد تجاری را بیشتر بأرآورد

نشان داد شرکتهای با بدهی بیشتر ،ریسک تأمین مالی

میکنند؛ از اینرو ،ممكن اسأت احتمأال وقأوع و تأأثیر

بدهی بلندمدت میتواننأد بأه

شوکهای مثبت جریانهای نقدی آتأی حاصأل از ایأن

حداقل برسانند [ .]9دنیس و همكاران ( )0222اسأتدلل

پأأروژههأأا را بیشأأتر بأأرآورد کننأأد و درمقابأأل ،بأأرآورد

میکنند اهرم باید در سررسید بأدهی ،اثأر منفأی داشأته

کمتری از شوکهای منفی داشته باشأند .آنهأا معتقدنأد

باشد؛ زیرا هزینههای نمایندگی ،مشكل سأرمایهگأذاری

واحد تجاری تحت مدیریتشان در بازار سرمایه کمتأر از

کمتأأر از واقأأع را بأأا دو راهبأأرد کأأاهش اهأأرم و یأأا

واقع ارزشگذاری شأده اسأت؛ از ایأنرو ،در صأورت

کوتاه کردن سررسید بدهی میتواند کأاهش دهأد .ایأن

نیاز واحد تجاری به تأمین مالی ،انتشأار اوراق بأدهی را

دو استراتژی میتوانند جانشین یكدیگر باشند [.]71

به انتشار سهام ترجیح مأیدهنأد و بأا انتخأاب بأدهی بأا

مجدد خود را با استقرا

مأأدیران ب أیشاطمینأأان احتمأأال و تأأأثیر رویأأدادهای

سررسید کوتاهتر ،ثروت سهامداران را میتوانند افزایش

مطلوب را در جریانهای نقأدی شأرکت بأیش از واقأع

دهنأأأأد [ .]09،07مأأأأدیران بأأأأیشاطمینأأأأان معتقدنأأأأد

 / 37مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ششم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )02بهار 7931

ارزشگأذاری اشأأتباه بأأرای بأدهی بلندمأأدت نسأأبت بأأه

هوانگ و همكأاران [ ]09اسأتدلل مأیکننأد بأیش-

بأدهی کوتأاهمأأدت شأدیدتر اسأأت؛ از ایأنرو ،مأأدیران

اطمینانی مأدیریت ،تأأثیر معنأاداری در سررسأید بأدهی

بیشاطمینان معتقدنأد بأا اسأتفاده از بأدهی کوتأاهمأدت

دارد .آنها بهلحاظ تجربأی نشأان دادنأد شأرکتهأای بأا

(برای بهحداقلرسأاندن تأأثیر ارزشگأذاری اشأتباه) بأه

مدیران بیشاطمینان ،با انتخاب درصد بیشتری از بأدهی

همراه هزینههای کمتر در هنگام رسیدن خبأر خأوب در

کوتاهمدت ،ساختار سررسأید بأدهی کوتأاهتأری اتخأاذ

آینده ،منابع مالی جدید را میتوانند تأمین کنند [.]09

میکنند .الكأوک و همكأاران [ ]9عوامأل تعیأینکننأدۀ

مدیران بیشاطمینان با احتمأال بیشأتر ،موفقیأتهأای

سررسأید بأدهی در بأأازار سأرمایة اسأترالیا را بأأرای 722

آتی شرکت را بیشتر برآورد میکنند؛ زیرا آنها معتقدند

شرکت برتر بورس اوراق بهادار اسأترالیا در دورۀ 7313

اطاعات محرمانهای در اختیار دارند کأه بأازار هنأوز از

تا  0226بررسی کردند .آنهأا بأا اسأتفاده از فرضأیههأای

آن آگاهی ندارد .زمأانی کأه یأک شأرکت ،اطاعأات

الگأأوی مرتأأون ،نشأأان دادنأأد اهأأرم در شأأرکتهأأای

محرمانه دربارۀ پیشبینها در اختیار دارد ،اوراق بهأادار

استرالیایی ،رابطة مثبت با سررسید بأدهی دارد .لیانأد و

در بأأازار بأأه درسأأتی قیمأأتگأأذاری نمأأیشأأود .ایأأن

تافأأأت ( )7336و دیامونأأأد ( )7337نیأ أز نشأأأان دادنأأأد

قیمتگذاری نادرست برای بدهیهای بلندمدت نسأبت

سررسید بدهی با اهرم ،رابطة مثبت دارد [ .]01تأرا []70

به بدهیهای کوتاهمدت شدیدتر است و براسأاس ایأن،

نشان داد بین اهرم و سررسید بأدهی در ایأالت متحأدۀ

مأأدیران بأأیشاطمینأأان ،بأأدهی کوتأأاهمأأدت را بأأرای

امریكا ،رابطة مثبت وجود دارد .الكوک و همكاران []9

به حداقلرساندن تأثیر در قیمتگذاری نادرست ترجیح

نشان دادند بین اندازۀ شرکت و سررسأید بأدهی ،رابطأة

میدهند؛ زیأرا اینگونأه مأدیران معتقدنأد بأا بأدهیهأای

مثبت معناداری وجود دارد .پژوهشهأای دیگأری نظیأر

کوتاهمأدت بأا هزینأههأای کمتأر ،در زمأانی در اختیأار

بأأارکلی و اسأأمیت ( ،)7335گوئأأدز و آپلأأر (،)7336

داشتن اخبأار مثبأت مأیتواننأد تأأمین مأالی کننأد [.]09

اسأأأتوهز و مأأأویر ( )7336و اوزکأأأان ( )0220نیأ أز بأأأا

پیشبینیهای ایأن پأژوهش مشأابه پأژوهش مالمنأدیر و

شاخصهای مختلفی بأرای انأدازۀ شأرکت ،ایأن رابطأة

همكاران [ ]90است که در آن بیشاطمینانی مدیران بأه

مثبأت را تأییأد کأردهانأأد [ .]01تأرا [ ]70بأأر کشأأورهای

این باور منجر میشود که ارزشگذاری حقوق صاحبان

مختلف امریكای لتین ،رابطهای بأین انأدازۀ شأرکت و

اشأتباه قأرار مأی-

سررسید بأدهی نیافأت؛ امأا در ایأالت متحأدۀ امریكأا،

گیرد و در صورت دسترسأی بأه تأأمین مأالی خأارجی،

رابط أة منف أی مشأأاهده کأأرد.گمأأاریز و باسأأتا [ ]77اثأأر

مدیران بیشاطمینان ،بدهی را به حقأوق صأاحبان سأهام

کیفیأأت گزارشأأگری مأأأالی و سررسأأید بأأأدهی را در

ترجیح میدهند .در صورتی که حقوق صأاحبان سأهام،

کأأارایی سأأرمایهگأأذاری بررسأأی کردنأأد .نتأأایج ایأأن

بدهی مادام العمر در نظر گرفته شود ،بأه نظأر مأیرسأد

پژوهش نشان داد افزایش کیفیأت گزارشأگری مأالی و

مدیران بأیشاطمینأان ،بأدهی کوتأاهمأدت را بأه بأدهی

کأأاهش سررسأأید بأأدهی ،کأأارایی سأأرمایهگأأذاری را

بلندمأأدت و بأأدهی بلندمأأدت را بأأه بأأدهی مأأادامالعمأأر

افأأزایش مأأیدهأأد .کیأأرو و تأأرا [ ]06عوامأأل مأأؤثر در

(حقوق صاحبان سهام) ترجیح میدهند.

سررسید بدهی شرکتهای امریكای جنأوبی را بررسأی

سهام نسبت به بدهی بیشتر در معر

کردند .نتأایج پأژوهش آنأان نشأان داد انأدازه ،ریسأک
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تجاری و نسبت دارایأیهأای مشأهود شأرکتهأا ،تأأثیر

سرمایهگذاری بیمحابایی انجام مأیدهنأد؛ امأا هنگأامی

عمده و مثبتی در سررسید بدهی آنها دارد .سطح توسعة

که به تأمین مالی برونسازمانی ملزم میشوند ،محتاطانأه

مالی نیز بهطور عمده با سررسأید بأدهی مأرتب نیسأت.

سرمایهگذاری میکنند؛ به بیان دیگر ،بیشاطمینأانی بأه

مورادوگلو و همكاران [ ]95سررسید بدهی شرکتهای

کأأاهش کأأارایی سأأرمایهگأأذاریهأأا منجأأر مأأیشأأود.

اتحادیأأة اروپأأا را بررسأأی کردنأأد .آنأأان بأأه ایأأن نتیجأأه

هاکبارث [ ]71بأه ایأن نتیجأه رسأید کأه بأیشاطمینأانی

رسیدند که شرکتهای اتحادیة اروپا در حأال حرکأت

مدیران در تصأمیمهأای سأاختار سأرمایة شأرکت تأأثیر

به سوی تأمین مالی با حقوق صاحبان سهام است و ایأن

دارد و مدیران بیشاطمینان ،تأمین مالی بأا انتشأار اوراق

شرکتهأا از بأدهیهأای کوتأاهمأدت ،اسأتفادۀ زیأادی

بدهی را بأه انتشأار سأهام تأرجیح مأیدهنأد؛ زیأرا آنهأا

میکند .اورتیز و پناس [ ]96معتقدنأد اعتباردهنأدگان از

معتقدند شرکت آنها سودآورتر و یا کمخطرتر است.

سررسأأأیدهای کوتأأأاهتأأأر بأأأرای نظأأأارت بیشأأأتر بأأأر

بررسی پژوهشهای انجامشده در داخل کشور نشان

اعتبارگیرنأأدگان پرمخأأاطره اسأأتفاده مأأیکننأأد .ایأأن

میدهد تاکنون هیچ پژوهشی دربارۀ تأثیر بیشاطمینأانی

در سیستمهای مالی بانک محور

مدیریت در ساختار سررسید بأدهی انجأام نشأده اسأت.

یعنی در محیطی نمود بیشأتری دارد کأه گیرنأدگان وام

درادامه ،به بعضی از پژوهشهای داخلی مربأوط اشأاره

قوانین بانكی هسأتند و کمتأر از انتشأار

میشود .حاجیها و اخاقی [ ]71اسأتدلل مأیکننأد کأه

اوراق قرضه برای تأمین مالی استفاده میکنند .اسأتفان و

بین اندازۀ شرکت ،مشهودبودن داراییها و فرصتهأای

همكاران [ ]77نشان دادنأد شأرکتهأایی کأه بیشأتر در

رشد شرکت با سأاختار سررسأید بأدهی ،ارتبأاط مثبأت

تنگناها و محدودیتهای مالی هستند ،حساسیت

معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین ساختار سررسید

بیشتری به عوامأل تعیأینکننأدۀ بأدهی دارنأد .در ضأمن

بأأدهی و اهأأرم مأأالی ،ارتبأأاط معنأأاداری وجأأود نأأدارد.

شرکتهایی که محدودیتهای مالی کمتری دارنأد ،بأا

براساس نتایج پژوهش آنها شرکتهأای بأا اهأرم بأالتر

هزینههای نمایندگی بأا کأاهش سررسأید بأدهی مقابلأه

لزوماً بأه انتخأاب سررسأید طأولنیتأر بأدهیهأا تمایأل

میکنند؛ در صورتی که شرکتهای با تنگناهای نقأدی

ندارند .رحیمیان و همكأاران [ ]93دریافتنأد بأین انأدازۀ

مخاطرات به طور خا
بیشتر در معر

معر

جدی ،بیشتر در معر

ریسک نقدینگی هستند.

شرکت و نسبت بأدهی بلندمأدت در سأاختار سررسأید

مطالعات دیگأری أون مالمنأدیر و همكأاران []90

بدهی ،ارتباط مثبت معنأادار وجأود دارد و اهأرم بأالتر

بأأیشاطمینأأانی مأأدیریت را عامأأل مهمأأی در تشأأریح

موجب کاهش بدهیهای بلندمدت در ساختار سررسید

تصمیمهای تأمین مالی شرکت تلقی میکنند .با توجه به

بدهی شرکت مأیشأود .بأا درنظرگأرفتن مبأانی نظأری،

اینكه مدیران بأیشاطمینأان معتقدنأد شأرکتهأای آنهأا

پژوهشهای گذشته و نتایج آنها ،فرضیة پژوهش بأدین

کمتأأر از واقأأع ارزشگأأذاری شأأده اسأأت ،تأأأمین مأأالی

شرح مطرح میشود:

برونسازمانی را پرهزینه میداننأد و بأهطأور افراطأی بأه
تأمین مالی داخلی اتكا میکنند .این نگأرش مأدیران در
تصمیمهای سرمایهگذاری آنها نیز اخال ایجاد میکند؛
زیأأأرا هنگأأأامی کأأأه وجأأأوه داخلأأأی زیأأأادی دارنأأأد،

 -بیشاطمینانی مدیریت ،تأثیر معناداری در سأاختار

سررسید بدهی دارد.
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روش پژوهش

تمأامی دادههأأای ضأأروری آنهأأا در سأأالهأأای  7916تأأا

جامعأ أة آمأأأاری ایأ أن پأأأژوهش را شأأأرکتهأأأای

 7939در دسترس باشد.

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سأالهأای

پأأس از بررسأأی شأأرکتهأأا از لحأأاظ ویژگأأیهأأای

 7916تأأأا  7939تشأأأكیل داده اسأأأت .جامعأأأة آمأأأاری

مذکور ،درمجموع 37 ،شرکت بأهعنأوان نمونأة مأدّنظر

براساس شروط نظاممندی تعدیل شأده اسأت؛ بنأابراین،

ایأأن پأأژوهش انتخأأاب شأأد .در گأأردآوری دادههأأا از

در انتخاب شرکتهأا بأه ویژگأیهأای زیأر توجأه شأد:

نرمافزار رهآورد نوین و بانک اطاعاتی سازمان بأورس

الف) شرکتهای مدّنظر ،بأهدلیأل تفأاوت در ترازنامأه،

و اوراق بهادار (کدال) و پایگاههأای اینترنتأی مأرتب بأا

فعالیت جزء بانکها ،واسطهگأری مأالی،

بأأورس اسأأتفاده شأأد .آزمأأون فرضأأیههأأا نیأأز پأأس از

لیزینگ و شرکتهای بیمه نباشند؛ ب) سهام شرکتهأا

گأأردآوری دادههأأای لزم ،بأأه کمأأک نسأأخة ششأأم

در طول هر یک از سالهای دورۀ پژوهش معاملأه شأده

نرمافزار  Eveiwsانجام شد .الگوی رگرسیونی که برای

باشد؛ پ) از منظر افأزایش قابلیأت مقایسأه ،پایأان سأال

آزمأأون فرضأأیة پأأژوهش اسأأتفاده شأأده اسأأت ،مطأأابق

مالی شأرکت ،منتهأی بأه پایأان اسأفندماه باشأد؛ ت) در

پأأژوهش هوانأأگ و همكأأاران [ ]09بأأهشأأرح رابطأأة ()7

سالهای مدّنظر ،تغییر سال مالی یا فعالیأت نأداده باشأد؛

است:

ماهیت خا

ث) شرکتهای مأدّنظر از ابتأدا تأا انتهأای پأژوهش در
فهرست شرکتهای پذیرفتهشده در بورس باشأند و ج)
رابطة ()7

سررسأید

بورس اوراق بهادار تهران باید سود پیشبینیشأدۀ خأود

که در الگأوی فأوق

نشأأأاندهنأأأدۀ بأأأیشاطمینأأأانی

را افشا کنند ،از این معیار بأرای محاسأبة بأیشاطمینأانی

مدیریت است .مطالعة مبأانی موضأوعی نشأان مأیدهأد

مدیریت استفاده شده است .بیشاطمینانی مدیران مطابق

معیارهای متفاوتی برای اندازهگیری بیشاطمینأانی ارائأه

پژوهشهای قبلأی (ایشأیكاوا و تاکاهاشأی [ ،]07لأین و

شده است؛ ازجملة این معیارها به تصأمیمهأای مأدیران

همكاران [ ]03و مشایخ و بهزادپور [ )]99با اندازهگیری

دربارۀ اعمال اختیار خریأد سأهام ،]97[ 7خأالص خریأد

پیشبینی خوشبینانة مدیران محاسبه میشود؛ بهگونهای

سأأهام شأأرکت توس أ مأأدیر ،]0[ 0شأأهرت رسأأانهای و

که اگر مدیران ،سأود پأیشبینأیشأده را بیشأتر از سأود

پاداش نسبی مدیران [ ،]97سوگیری در پیشبینأی سأود

واقعی اعام کرده باشأند ،بأیشاطمینأانی دارنأد .بأیش-

مدیران (تفاوت بین سود پیشبینیشده و سود واقعی) و

اطمینانی براساس این شاخص ،یک متغیر مجازی اسأت

تصمیمهای سرمایهگذاری شرکت 9میتوان اشاره کأرد

و در صورتی که سود پیشبینیشده ،بزرگتأر از سأود

[ .]7،07،1از آنجأأا کأأه شأأرکتهأأای پذیرفتأأهشأأده در

واقعی باشد ،عدد یک و در غیر این صورت ،عدد صفر

بأأأدهی و

اختیار میکند [ .]01،03،3در همین مورد ،بررسأیهأای
1. Stock Options
2. Net Purchases of the Firm’s Shares by the CEO
3. Firms’ Investment Decisions

لیبی و رنهکامپ [ ]01نشان داد بأیشاطمینأانی مأدیریت

بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت در ساختار سررسید بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 31 /

در تصمیم به انتشار پأیشبینأی سأود مأؤثر اسأت .مأدیر

سررسأأید بأأدهیهأأای یأأک شأأرکت کوتأأاهتأأر اسأأت

بیشاطمینان به عملكرد مثبت آتی شأرکت اعتقأاد دارد

[.]09،73

که این امر تمایل بأه انتشأار پأیشبینأی سأود را افأزایش

متغیرهای کنترلی پژوهش بهشرح زیر معرفی شده است:

میدهد.

بأأأرای محاسأأأبة اقأأأام تعهأأأدی اختیأأأاری از الگأأأوی

دومأأین شأأاخص بأأیشاطمینأأانی نیأأز کأأه مبتنأأی بأأر

تعأأدیلشأأدۀ جأأونز اسأأتفاده مأأیشأأود .پژوهشأأگر بأأرای

سرمایهگذاری )OverInv( 7است ،براساس پژوهشهای

تفكیک اقام تعهدی اختیاری از غیراختیاری ،ابتدا بایأد

قبلی [ ]72است .بدینمنظأور ،ابتأدا الگأوی رگرسأیونی

در یک دورۀ پیشبینی ،الگوی تعهدیهأا را بأرآورد و

رابطة ( )0بهصورت مقطعی بأرآورد مأیشأود و پأس از

پس از آن براسأاس دادههأای واقعأی در دورۀ رویأداد،

آن در هر سال باقیمانده محاسأبه خواهأد شأد .نانچأه

اقام تعهدی اختیاری را محاسبه کنأد .دلیأل اسأتفاده از

باقیماندۀ الگأوی رگرسأیونی رابطأة ( )0بأرای شأرکتی

این متغیر ،کنتأرل اثأر رویأههأای گزارشأگری متهورانأة

بزرگتر از صفر باشد ،بدین معناست که در آن شرکت

شأأرکت اسأأت [ .]09،77الگأأوی تعأأدیلشأأدۀ جأأونز در

بیش از حد سأرمایهگأذاری شأده اسأت؛ بنأابراین ،ایأن

رابطة ( )9نمایش داده شده است.

شاخص برابر یأک و در غیأر ایأن صأورت ،برابأر صأفر

رابطة ()9

است .استفاده از این شاخص بأر ایأن مبنأا اسأت کأه در
شرکتهایی کأه دارایأیهأا بأا نأری بیشأتری نسأبت بأه
فروش رشد میکنند ،مدیران نسأبت بأه همتاهأای خأود
بیشتر در شرکت سرمایهگذاری میکنند.
رابطة ()0

که در آن،
شرکت؛
1؛
شرکتها؛

که درآن:

برابر است بأا کأل اقأام تعهأدی
درآمد سال  tمنهای درآمد سأال t-

برابر است با اموال ماشینآلت و تجهیزات
برابر اسأت بأا تغییأرات در حسأاب

های دریأافتنی در سأال  tو

 :رشد داراییها در
سال t

برابأر اسأت بأا کأل

داراییهای شرکت در سال  .t-1هسیه و همكأاران []00

 :رشد فروش در سال t

دریافتند مدیران بیشاطمینان بأا احتمأال بیشأتری نسأبت

رابطة ( )0بأا اسأتفاده از روش دادههأای ترکیبأی در

به سایر مدیران به افزایش سود گزارششأده بأا افأزایش

 77صنعت برآورد شده اسأت .از نسأبت بأدهی کوتأاه-

اقام تعهدی اختیأاری 0اقأدام مأیکننأد .اهأرم مأالی بأا

مدت (بدهی که در یک سال تسویه مأیشأود) بأه کأل

تقسیم جمع بدهیها بر جمع داراییها به دست میآیأد.

بدهی برای اندازهگیأری سررسأید بأدهی اسأتفاده شأده

برخی از پژوهشگران دریافتند شرکتهای با اهرم بالتر

است .دلیل استفاده از این نسبت به عنأوان معیأاری بأرای

به انتخاب سررسید طولنیتأر بأدهیهأا تمایأل دارنأد و

اندازهگیری سررسید بدهی این اسأت کأه هر أه میأزان

برعكس .اهرم بهینه بأه سررسأید بأدهی بسأتگی دارد و

اسأأتفاده از بأأدهی کوتأأاهمأأدت بیشأأتر باشأأد ،درواقأأع،

وقتی شرکت با بدهی های کوتاهمدت تأمین مالی شأود،
ارزش شرکت به شدت کاهش مأییابأد [ .]09،71بأرای

1. OverInvestment

2. Discretionary Accruals
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محاسأأبة انأأدازۀ شأأرکت از لگأأاریتم ارزش بأأازار سأأهام

حقأأوق صأأاحبان سأأهام 7از تقسأأیم ارزش بأأازار حقأأوق

شرکت (حاصلضرب قیمت سهام در تعأداد سأهام) در

صاحبان سهام شرکت به ارزش دفتری آن در پایان سال

پایان سال استفاده شده است .نتایج پژوهشهأای پیشأین

مالی محاسبه میشود .ارزش بازار حقوق صاحبان سأهام

نشان میدهد اندازۀ شرکت یكی از عوامل تعیأینکننأدۀ

از حاصلضرب تعداد سأهام عأادی در قیمأت سأهام در

ساختار سررسید بأدهی شأرکتهأا اسأت .از آنجأا کأه

پایان سال مالی به دست میآیأد .ارزش دفتأری حقأوق

اعتقاد بر این است که شرکتهای بزرگ تأر ،دسترسأی

صاحبان سهام نیز از ترازنامأة شأرکت حاصأل مأیشأود

آسان تری به بازارهای مالی و قدرت انهزنأی بیشأتری

[ .]09در این پأژوهش بأا توجأه بأه نتأایج پأژوهشهأای

دارنأأد ،انتظأأار مأأیرود در مقایسأأه بأأا شأأرکتهأأای

قبلی ،طول دورۀ تخمین بتا  9سال در نظر گرفته شأده و

کو کتر ،بیشتر به انتشار بدهی بلندمدت دسأت بزننأد

بتای شرکتهای مدّنظر با اسأتفاده از نأرمافأزار رهأاورد

[ .]71،09مطالعأ أة مبأأأانی موضأأأوعی نشأأأان مأ أیدهأأأد

محاسبه شده است [ .]09در همین مورد ،نتایج پأژوهش

شرکتهای بأزرگ تأر ،هزینأههأای نماینأدگی کمتأری

بولو و حسنیالقار [ ]6نشان داد بأیشاطمینأانی مأدیریت

دارنأأد؛ زی أرا اعتقأأاد بأأر ایأأن اسأأت کأأه شأأرکتهأأای

به طأور معنأاداری بأه افأزایش هموارسأازی سأود منجأر

بزرگتر ،دسترسی آسانتری به بازارهای سرمایه دارنأد

میشود و در شرکت های با ریسک سیستماتیک بیشأتر،

(آنها آسأانتأر بأر هزینأههأای مبادلأه غلبأه مأیکننأد) و

احتمال هموارسازی سود بیشتر است.

قدرت انهزنی بیشتری دارند (آنهأا جایگأاه قأویتأری
برای مذاکرات بدهی نسبت به شرکتهای کو أک تأر

یافتهها

دارند)؛ از اینرو ،انتظار میرود شرکتهأای بأزرگتأر

جدول ( )7مقأادیر میأانگین ،میانأه و انحأراف معیأار

در مقایسه با شأرکتهأای کو أک تأر بیشأتر بأه انتشأار

متغیرهای استفادهشده را نشأان مأیدهأد .نتأایج بررسأی

بدهی بلندمدت اقأدام کننأد .عأاوه بأر ایأن ،اسأمیت و

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ،نشأاندهنأدۀ اخأتاف

وارنر ( )7313معتقدند شرکتهای کو أکتأر بأهدلیأل

انأأدک بأأین میأأانگین مشأأاهدات و میانأأة آنهأأا اسأأت.

تضاد منافع بین سهامداران و اعتباردهندگان بأه احتمأال

نزدیکبودن مقادیر میانگین و میانه مشخص میکند که

بیشتر با هزینأههأای نماینأدگی روبأهرو مأیشأوند [.]01

دادهها ،توزیع نرمال دارند .در جامعأة آمأاری بأا توزیأع

ارتباط مثبت اندازۀ شرکت و ساختار بدهی در مطالعات

نرمال فر

میشود ارقام بهگونة نظاممنأد و بأا الگأوی

بسیاری تأیید شده است .نری بازده دارایأیهأا از تقسأیم

یكنأأواختی در اطأأراف میأأانگین توزیأأع شأأده اسأأت و

سود قبل از بهره و مالیات به میانگین داراییها به دسأت

احتمال قرارگرفتن یک مقدار معین در اطراف میأانگین

میآید .مطالعة مبانی موضأوعی نشأان مأیدهأد درصأد

مساوی است .عأاوه بأر ایأن انحأراف معیأار متغیرهأای

بیشتر بدهی بلندمدت نسبت بأه کأل بأدهی ،نأری بأازده

استفاده شده صفر نیست؛ بنابراین متغیرهای مأدّنظر را در

دارایأأیهأأا را کأأاهش مأیدهأأد؛ ولأی ای أن رابطأأه بأأرای

الگو میتوان وارد کرد .میانگین (میانه) سررسأید بأدهی

شأأرکتهأأای بأأا نأأری بأأازده کأأم ،معنأأادار نبأأوده اسأأت

 ،)2/171( 2/162اقأأأأأام تعهأأأأأدی اختیأأأ أاری 2/266

[ .]71،02،09متغیر نسبت ارزش بأازار بأه ارزش دفتأری

( ،)2/217نسأأبت ارزش بأأازار بأأه ارزش دفتأأری حقأأوق
1. Market to Book Ratio
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صأأأاحبان سأأأهام  ،)7/671( 7/197اهأأأرم مأأأالی 2/511

شأأرکت کأأه بأأا اسأأتفاده از لگأأاریتم ارزش بأأازار سأأهام

( ،)2/623اندازۀ شأرکت  ،)77/572( 77/100بتأا 2/176

شرکت محاسبه میشود ،مقدار  79/577بهعنأوان بیشأینه

( )2/171و نری بازده دارایأیهأا  )2/707( 2/723اسأت.

و مقدار  72/756به عنوان کمینه محاسبه شده اسأت کأه

میانگین متغیأر مسأتقل (شأاخصهأای اول و دوم بأیش-

این امر ناشی از تفأاوت انأدازۀ شأرکتهأای مأدّنظر در

اطمینأأانی مأأدیریت)  2/057و  2/710اسأأت کأأه بیشأأتر

پژوهش است؛ به عنوان مثال ،از شرکتهای بأزرگ بأه

مشاهدهها مربوط به این متغیر ،پیرامون این نقاط تمرکأز

شرکت هأای پالیشأی ،پتروشأیمی و فأولدی مأیتأوان

دارد .عاوه بر این ،میانة این متغیر نشان میدهد نیمی از

اشاره کرد که اندازۀ آنها بعضاً برابأر کأل شأرکتهأای

مشأاهدههأأای مربأأوط بأأه ایأن متغیأر کمتأأر از  7و نیمأی

فعال در یک گروه کو ک مثل گروه ساختمان اسأت.

دیگأأر ،بیشأأتر از ای أن مقأأدار اسأأت .بأأرای متغی أر انأأدازۀ

سایر اطاعات متغیرها در جدول ( )7آمده است.

جدول ( )1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

بیشاطمینانی مدیریت ()PredEar

2/057

2

7

2

2/701

بیشاطمینانی مدیریت ()OverInv

2/710

2

7

2

2/039

اقام تعهدی اختیاری

2/266

2/217

2/779

-2/779

2/739

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

7/197

7/671

77/777

2/575

2/796

اهرم مالی

2/511

2/623

2/376

2/729

2/027

اندازۀ شرکت

77/100

77/572

79/577

72/756

2/696

بتا

2/176

2/171

9/173

-0/031

2/507

نری بازده داراییها

2/723

2/707

2/773

-2/017

2/912

سررسید بدهی

2/162

2/171

2/337

2/011

2/799

از مشأأكاتی کأأه در تحلیأألهأأای رگرسأأیونی بأأروز

این آزمون بهدلیل معنأاداری و تفكیأکپأذیربودن تمأام

مأأیکنأأد ،مسأأألة همخطأأی شأأدید متغیرهأأای مسأأتقل در

ضأأأأرایب برآوردشأأأأده ،بأأأأین متغیرهأأأأای مسأأأأتقل و

الگوهای رگرسیون است .بسیاری از پژوهشگران اتفأاق

تعأأدیلکننأأأده ،خودهمبسأأأتگی دیأأأده نشأأأد .بررسأأی

نظر دارند که برای مسألة همخطی ،راهحلی وجود ندارد

همبسأأتگی بأأین متغیرهأأای بأأیشاطمینأأانی مأأدیریت و

و تنها راه اطمینان از نبود همخطی شدید بأین متغیرهأای

سررسید بدهی نیأز ،نشأاندهنأدۀ همبسأتگی مثبأت بأین

توضأأیحی ،بررسأأی ضأأرایب همبسأأتگی پیرسأأون اسأأت

بأ أیشاطمینأأأانی مأأأدیریت و سررسأ أید بأأأدهی اسأأأت.

[ .]76برای اطمینأان از نبأود همخطأی ،آزمأون ضأرایب

همبسأأتگی مثبأأت ب أیشاطمینأأانی مأأدیریت و سررس أید

همبسأأتگی پیرسأأون بأأرای همأأة متغیرهأأای توضأأیحی

بدهی ،تأثیر مثبت بیشاطمینانی مدیریت را در سررسید

الگوهای رگرسیونی انجام شد .براساس نتایج حاصأل از

بدهی در محی ایران تأیید میکند.
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جدول ( )2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر 7
متغیر  :7بیشاطمینانی مدیریت
()PredEar
متغیر  :0بیشاطمینانی مدیریت

متغیر 0

متغیر 9

متغیر 7

متغیر 5

متغیر 6

متغیر 1

متغیر 1

7
2/291

7

-2/273

-2/771

7

2/025

-2/210

2/909

7

متغیر  :5اهرم مالی

2/730

2/770

-2/715

-2/256

7

متغیر  :6اندازۀ شرکت

2/217

2/260

-2/201

-2/726

2/730

7

متغیر :1بتا

2/767

2/291

-2/977

-2/210

2/209

2/751

7

متغیر  :1نری بازده داراییها

2/791

-2/207

-2/231

-2/700

-2/295

2/076

2/215

7

متغیر  :3سررسید بدهی

2/293

2/071

-2/277

-2/261

2/796

2/217

-2/765

2/231

()OverInv
متغیر  :9اقام تعهدی اختیاری
متغیر  :7نسبت ارزش بازار به
ارزشدفتریحقوقصاحبانسهام

متغیر 3

7

قبل از تخمین الگو لزم است مانایی متغیرها بررسی

استفاده شد که براساس نتایج ،استفاده از روش دادههای

شود .یک متغیر وقتی مانا است که میانگین ،واریانس و

تابلویی با آثار ثابت در اولویت قرار گرفأت .از آزمأون

ضأرایب خودهمبسأتگی آن در طأأول زمأان ثابأت بأأاقی

جارک  -برا 7برای تشخیص نرمالبأودن توزیأع اجأزای

بمانأأد .بأأرای تشأأخیص مانأأایی از آزمأأون  ADFفیشأأر

اخال الگوهای پأژوهش اسأتفاده شأده اسأت .احتمأال

استفاده شده است .در کلیّة متغیرها غیأر از متغیأر ROA

آمارۀ جارک  -بأرا بأهترتیأب برابأر بأا  2/059و 2/732

سطح معناداری در آزمأون ریشأه واحأد کو أکتأر از

محاسبه شده است .از آنجا که این مقادیر بیشتر از 2/25

 2/25بود که نشان میدهأد متغیرهأا مانأا (پایأا) هسأتند؛

به دست آمده است ،فأر

صأفر مبنأی بأر نرمأالبأودن

یعنأأی میأأانگین و واریأأانس متغیرهأأا در طأأول زمأأان و

اجأأزای اخأأال را نمأأیتأأوان رد کأأرد؛ بنأأابراین توزیأأع

کوواریانس متغیرها در طول دورۀ پأژوهش ثابأت بأوده

اجزای اخال نرمال است؛ با وجود این ،براسأاس قضأیة

است؛ درنتیجه ،استفاده از ایأن متغیرهأا در الگأو باعأث

حد مرکزی ،ضرایب در دادههأای بأا تعأداد مشأاهدات

بهوجودآمدن رگرسیون کاذب نمأیشأود .متغیأر ROA

زیاد ،نرمال محسوب میشود؛ هر ند توزیع اجزا نرمأال

نیز با تفاضل گیری مرتبة اول مانا شد .نتایج آزمون أاو

نباشد [.]75

الگوهای رگرسیونی پژوهش بأرای تعیأین نأوع آزمأون
(تلفیقأأی یأأا دادههأأای تأأابلویی) مقأأدار احتمأأال آمأأارۀ
اف.لیمر را بأهترتیأب عأدد  2/297و ( 2/273کمتأر از 5
درصد) نشان داد؛ درنتیجه ،اولویت در استفاده از روش
دادههای تابلویی است .برای تعیین نأوع روش دادههأای
تابلویی (آثار ثابأت یأا آثأار زمأانی) از آزمأون هاسأمن
1. Jark-Bera

بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت در ساختار سررسید بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 727 /

جدول ( )3نتیجۀ آزمون فرضیۀ پژوهش با استفاده از معیار اول بیشاطمینانی مدیریت ()PredEar

متغیرها

سطح معناداری

آمارۀ t

خطای استاندارد

ضریب بتا

بیشاطمینانی مدیریت

2/221

0/519

2/277

2/296

اقام تعهدی اختیاری

2/707

-2/307

2/072

-2/007

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

2/220

7/236

2/270

2/710

اهرم مالی

2/277

0/779

2/776

7/271

اندازۀ شرکت

2/221

-9/117

2/737

-2/192

بتا

2/711

2/197

2/217

2/253

نری بازده داراییها

2/229

-7/175

2/261

-2/976

مقدار ثابت الگو

2/277

0/939

2/201

2/261

سطح معناداری آمارۀ فیشر

2/222

ضریب تعیین تعدیلیافته

آمارۀ دوربین – واتسون

7/375

2/99

نتایج برآورد رگرسیون مقطعی سالنة ارائأهشأده در

مثبأأت معنأأاداری وجأأود دارد؛ بنأأابراین مأأیتأأوان نتیجأأه

جدول ( )9نشان مأیدهأد ضأریب متغیأر بأیشاطمینأانی

گرفت مدیران بیشاطمینان به بازار بأدهی بلندمأدت بأا

مدیریت برابر با  2/296است .بأا توجأه بأه اینكأه سأطح

هزینأأة بأأدهی بیشأأتر تمأأایلی ندارنأأد .از طرفأأی مأأدیران

معناداری کمتأر از  2/25بأه دسأت آمأده اسأت ،فأر

بیشاطمینان به پذیرش بأدهیهأای کوتأاهمأدت تمایأل

صفر مبنی بر صفربودن این ضریب تأییأد نمأیشأود؛ بأه

دارند؛ زیرا وجود بدهی کوتأاهمأدت ،ابأزار قدرتمنأدی

بیان دیگر ،این ضریب در سطح خطای  5درصد معنادار

برای نظارت بر مدیریت است .از بین متغیرهای کنترلأی

است و تأثیر متفاوتی از صفر در متغیأر سررسأید بأدهی

بیانشده ،متغیرهای اقأام تعهأدی اختیأاری و بتأا ،تأأثیر

دارد که با توجه به عامت مثبت آن گفتنأی اسأت بأین

معناداری در سررسید بدهی ندارد.

بیشاطمینانی مدیریت و ساختار سررسید بدهی ،ارتبأاط
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جدول ( )4نتیجۀ آزمون فرضیۀ پژوهش با استفاده از معیار دوم بیشاطمینانی مدیریت ()OverInv

متغیرها

سطح معناداری

آمارۀ t

خطای استاندارد

ضریب بتا

بیشاطمینانی مدیریت

2/220

9/717

2/209

2/219

اقام تعهدی اختیاری

2/773

- 2/779

2/167

- /975

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

2/229

9/301

2/255

2/076

اهرم مالی

2/207

7/777

2/529

2/179

اندازۀ شرکت

2/275

- 0/077

2/077

- 2/599

بتا

2/070

2/126

7/779

7/273

نری بازده داراییها

2/225

- 9/091

2/212

- 2/053

مقدار ثابت الگو

2/201

7/972

2/259

2/217

سطح معناداری آمارۀ فیشر

2/222

ضریب تعیین تعدیلیافته

آمارۀ دوربین  -واتسون

0/275

2/97

نتایج برآورد الگوی رگرسیونی پژوهش بأا اسأتفاده

دفتری حقوق صاحبان سهام با تصمیمهأای تأأمین مأالی

از معیأأار دوم بأأیشاطمینأأانی مأأدیریت ( )OverInvدر

معنادار است .ضریب تعیین تعدیلشدۀ الگوی دوم نشان

جدول ( )7نشان داده شده است .با توجه به اینكه سأطح

میدهد حأدود  97درصأد از تغییأرات متغیأر وابسأته بأا

معناداری متغیر بیشاطمینانی مدیریت ( )2/220کمتأر از

متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین میشود .آمارۀ دوربأین

صأأفر مبنأأی بأأر

– واتسأأون بأأه میأأزان  0/275نشأأان مأأیدهأأد خطاهأأا یأأا

صفربودن این ضریب تأیید نمیشود؛ به بیان دیگر ،ایأن

تفاوت بأین مقأادیر واقعأی و پأیشبینأیشأده بأا الگأوی

ضریب در سطح خطای  5درصد معنأادار اسأت و تأأثیر

رگرسیونی ،از یكدیگر مستقل هستند .احتمأال آمأارۀ F

متفاوتی بأا صأفر در متغیأر سررسأید بأدهی دارد کأه بأا

برای الگوها در هر دو الگو نیز نشاندهندۀ تأیید الگوهأا

توجه به عامت مثبت آن گفتنی است بین بیشاطمینانی

بهطور کلی در سطح معناداری  35درصد است.

 2/25بأأه دسأأت آمأأده اسأأت ،فأأر

مأأدیریت و سأأاختار سررسأأید بأأدهی ،ارتبأأاط مثبأأت
معناداری وجأود دارد؛ بنأابراین مأیتأوان نتیجأه گرفأت

نتیجهگیری و پیشنهادها

مدیران بیشاطمینان به پذیرش بأدهیهأای کوتأاهمأدت

مأأدیران بأأیشاطمینأأان احتمأأال و تأأأثیر رویأأدادهای

تمایأأل دارنأأد؛ زیأأرا وجأأود بأأدهی کوتأأاهمأأدت ،ابأأزار

مطلوب را در جریانهای نقأدی شأرکت بأیش از واقأع

قدرتمندی برای نظأارت بأر مأدیریت اسأت؛ از ایأنرو،

تخمین میزننأد و احتمأال و تأأثیر رویأدادهای منفأی را

فرضیة نخست پژوهش با استفاده از شاخص دوم بأیش-

کمتر از واقأع ارزیأابی مأیکننأد .مأدیران بأیشاطمینأان

اطمینانی ( )OverInvنیز تأیید میشأود .عأاوه بأر ایأن،

بهدلیل اعتماد به نفس کاذب ،بازدههای آتی پروژههأای

یافتهها نشان میدهد رابطة اهأرم مأالی ،انأدازۀ شأرکت،

واحد تجاری را بیشتر برآورد میکنند؛ از اینرو ،ممكن

نأأری بأأازده دارایأأیهأأا و نسأأبت ارزش بأأازار بأأه ارزش

است احتمال و بزرگی شأوکهأای مثبأت جریأانهأای

بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت در ساختار سررسید بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 729 /

نقدی آتی حاصل از این پروژهها را بیشتر برآورد کننأد

دارد .نتایج پژوهش حاضر دربأارۀ ارتبأاط بأین ریسأک

و درمقابل ،برآورد کمتری از شأوکهأای منفأی داشأته

سیسأأتماتیک (بتأأا) و سأأاختار سررسأأید بأأدهی بأأا نتأأایج

باشند .آنها معتقدند واحد تجأاری تحأت مدیریتشأان در

پژوهش هوانگ و همكاران [ ]09مطابقت نأدارد .نتأایج

بازار سرمایه کمتر از واقع ارزشگذاری شأده اسأت؛ از

این پژوهش بأا نتأایج پأژوهش حاجیهأا و اخاقأی []71

اینرو ،در مواردی که واحد تجاری به تأمین مأالی نیأاز

دربأأارۀ رابطأأة اهأأرم مأأالی و انأأدازۀ شأأرکت بأأا سأأاختار

داشته باشد ،تأمین مالی با انتشار اوراق بدهی را به انتشار

سررسید بدهی تطابق ندارد.

سهام ترجیح میدهند و بأا انتخأاب بأدهی بأا سررسأید

با توجأه بأه نتأایج حاصأل و مأرور مبأانی پأژوهش،

کوتاهتر ،ثروت سهامداران را مأیتواننأد افأزایش دهنأد

پیشنهادهای زیر ارائه میشود :یكی از پیامدهای ضأمنی

[ .]07[]09مأأدیران بأأیشاطمینأأان نیأأز معتقدنأأد ارزش-

بیشاطمینانی ،نبود آینأدهنگأری واقعأی اسأت؛ بنأابراین

گذاری اشأتباه بأرای بأدهی بلندمأدت نسأبت بأه بأدهی

لزم است مدیران و تصمیمگیرندگان ،خود را در برابأر

کوتأاهمأدت شأدیدتر اسأأت؛ از ایأنرو ،مأدیران بأأیش-

بیشاطمینانی محافظت و مشاوران مالی در این زمینه بأه

اطمینان معتقدند با استفاده از بدهی کوتأاهمأدت (بأرای

آنها کمک کنند .مدیران و سرمایهگذاران بیشاطمینأان

بهحداقلرساندن تأأثیر ارزشگأذاری اشأتباه) بأه همأراه

درنتیجة این باور که آنهأا اطاعأات ویأژهای در اختیأار

هزینههای کمتر در هنگام رسیدن خبر خوب در آینأده،

دارنأأد ،معأأامات پرحجمأأی را نیأأز انجأأام مأأیدهنأأد.

منابع مالی جدید را میتوانند تأمین کنند [.]07

مطالعات تجربی نشان میدهد انجام معامات زیاد ،غالباً

یكأأی از مهأأمتأأرین عوامأأل تعیأأینکننأأدۀ سأأاختار

به بأازده ضأعیف در بلندمأدت منجأر مأیشأود .در ایأن

سررسأأید بأأدهی بررسأأی شأأد .بأأدینمنظأأور ،نمونأأهای

حالت ،بهترین توصأیه ایأن اسأت کأه از آنأان بخأواهیم

متشأأكل از  37شأأرکت پذیرفتأأهشأأده در بأأورس اوراق

سوابق تاریخی معامات خود را مأرور و بأازده خأود را

بهادار تهران بأرای دورۀ زمأانی  7916تأا  7939آزمأوده

محاسبه کنند .به حسابرسان توصیه مأیشأود در برنامأه-

شد .نتأایج پأژوهش نشأان داد بأیشاطمینأانی مأدیریت،

ریأأزی حسابرسأأی خأأود ،بأأیشاطمینأأانی مأأدیریت را

تأثیر مثبت معنأاداری در سأاختار سررسأید بأدهی دارد؛

بهعنوان یكی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی مدیران

یعنی شرکتهای بأا مأدیران بأیشاطمینأان ،بأا انتخأاب

مدّنظر قراردهند تأا از ایأن طریأق نیأز اقأدامات خأود را

درصدبیشتری از بأدهی کوتأاهمأدت ،سأاختار سررسأید

برای کاهش ریسک نبودکشف کامل کنند.

بدهی کوتاهتری اتخاذ میکنند و ریسأک نقدشأوندگی

بأأرای تكمیأأل ایأأن پأأژوهش و انجأأام پأأژوهشهأأای

مربوط به این سیاست تأمین مالی ،آنأان را از ایأن رفتأار

بیشأأتر در حأأوزههأأای مأأرتب بأأا ایأأن پأأژوهش ،بررسأأی

باز نمیدارد .عاوه بر این ،یافتهها نشان داد رابطأة اهأرم

ارتباط بین کیفیت کنترلهأای داخلأی و بأیشاطمینأانی

مالی ،اندازۀ شرکت ،نری بازده داراییها و نسبت ارزش

مأأدیریت ،بررسأأی تأأأثیر بأأیشاطمینأأانی مأأدیریت در

بأأأازار بأأأه ارزش دفتأأأری حقأأأوق صأأأاحبان سأأأهام بأأأا

مدیریت سود ،بررسی تأثیر بأیشاطمینأانی مأدیریت در

تصمیمهای تأمین مالی ،معنادار است .نتایج این پژوهش

کیفیت سود و بهطور کلأی ،کیفیأت گزارشأگری مأالی

دربارۀ رابطة بیشاطمینانی مدیریت و سأاختار سررسأید

پیشنهاد میشود.

بدهی با نتایج پژوهش هوانگ و همكاران [ ]09مطابقت

7931 ) بهار02(  شماره پیاپی، شماره اول، سال ششم، مدیریت دارایی و تأمین مالی/ 727

[3] Alcock, J., Finn F. C., & Kelvin J. T.
(2010). The determinants of debt maturity
in Australian firms, Accounting & Finance,
Forthcoming,
available
at:
http://ssrn.com/abstract=1728565.
[4] Ben-David, I. Graham, J., & Harvey, C.
(2010).
Managerial
miscalibration.
National Bureau of Economic Research.
Working Paper Series No. 16215. Available
in: http://www.nber.org/papers/w16215.
[5] Bertrand, M., & Schoar, A. (2003).
Managing with style: The effect of
managers on firm policies. Quarterly
Journal of Economics. 118(4): 301–330.
[6] Blue, G., & Hasani Alghar, M. (2015).
Examining managerial
overconfidence
effect on earnings smoothing in companies
listed in Tehran Stock Exchange, Journal
of Accounting Knowledge. 6(21): 33-56 [in
Persian].
[7] Campbell, T. C., Gallmeyer, M., Johnson,
S. A., Rutherford, J., & Stanley, B. W.
(2011). CEO optimism and forced turnover.
Journal of Financial Economics, 101(3):
695-712.
[8] Chavoshi, K., Rastegar, M., & Mirzaee, M.
(2015). Examination of the relation
between managerial overconfidence and
financing policies in Tehran stock
exchange.
Financial
Knowledge
of
Securities Analysis. 8(25): 1-136 (in
Persian).
[9] Chen, S., Lai, S., Liu, C., & McVay, S.
(2014). Overconfident managers and
internal controls. Working paper. National
Taiwan University and University of
Washington,
Available
at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2510137 o
r http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2510137
[10] Chen, I. Ju., & Lin, S. (2012). Will
managerial optimism affect the investment
efficiency of a firm? 2nd Annual
International Conference on Accounting
and Finance (AF 2012). Procedia
Economics and Finance. 2:73 – 80.
[11] Duellman, S., Hurwitz, H., & Sun, Y.
(2015). Managerial overconfidence and
audit fees. Journal of Contemporary
Accounting & Economics. 11(2): 148-165.
[12] Fallahshams, M., Ghalibaf Asl, H., &
Nobakht Saraei, S. (2010). The impact of
experience on risktaking, overconfidence
and herding of investment companies’

برخی از مهمترین محدودیتهأای پأژوهش حاضأر
 نداشأأتن سأأابقة زیأاد شأأرکتهأأای فعأأال در:عبارتنأد از
بورس اوراق بهادار تهران بأه محأدودیت شأرکتهأای
 نبأود دادههأای لزم و در خأور اتكأا.مدّنظر منجأر شأد
بأأرای محاسأأبة متغیرهأأای پأأژوهش دربأأارۀ برخأأی از
شرکتها موجب بررسینشدن آنها شد که ایأن امأر در
.قابلیت تعمیم نتایج به جامعأة آمأاری تأأثیر مأیگأذارد
تعدیات سنواتی و برخی از بنأدهای شأرط منأدرج در
گأأزارشهأأأای حسابرسأأأی ازجملأأه عوامأأأل مأأأؤثر در
اندازهگیری سود است؛ اما بهدلیأل دسترسأینداشأتن بأه
 تعأأدیل بابأأت ایأأن اقأأام دشأأوار بأأود؛،اطاعأأات لزم
 نتایج پأژوهش را تحأت تأأثیر قأرار، این موارد،بنابراین
 از آنجایی که متغیر بیشاطمینأانی مأدیریت بأه.می دهد
 لزم اسأت،ویژگیهأای شخصأیتی افأراد بسأتگی دارد
 در ایأن.دورۀ زمانی مدّنظر در حد امكأان کوتأاه باشأد
 جابأأهجأأایی اعضأأای هیأأأت مأأدیره و مأأدیران،صأأورت
. نتایج بهتر و در خور اتكاتری به دست میدهد،سازمان
 کأاهش تعأداد،یكی از مشكات دورۀ زمانی کوتأاهتأر
 این پأژوهش متأأثر از. شرکت) است- مشاهدات (سال
 نری سود تسأهیات،برخی عوامل کان نظیر نری تورم
شده اسأت اثأر آنهأا

دریافتی و نری ارز است که فر

برای همة شرکتها و مشاهدات یكسان است؛ در حالی
که ممكن اسأت نأین نباشأد؛ بنأابراین عأواملی از ایأن
قبیل ممكن است نتایج پأژوهش حاضأر را تحأت تأأثیر
.قرار دهد
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