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Abstract
Objective: Managers' ability can be considered as an influential factor that can balance the
information content of debt agreements between companies and creditors.
Method: The purpose of this study is to investigate the role of managers' ability to moderate credit
conditions and reduce the spread of bond yields. For this purpose, the data of 120 companies, listed in
the Tehran Stock Exchange from 2008 to 2018, was extracted and a combined data regression model
was used to test the research hypotheses.
Results: The results of this study confirm the research hypotheses. In other words, the results of this
research indicate that the impact of managers' ability on the use of performance-based terms in credit
agreements is significant. Additionally, the second research hypothesis confirms the impact of the
managers' ability on corporate debt maturity. Finally, the third hypothesis of the study reveals that
financial crisis risk does not have a significant impact on the relationship between managers' ability
and return spread.
Keywords: Managers' Ability, Credit Conditions, Return Spread
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چکیده
، هدف این مقاله. توانایی مدیران عاملی برای برقراری توازن بین محتوای اطالعاتی قراردادهای بدهی بین شرکت و اعتباردهندهها است:هدف
.بررسی نقش توانایی مدیران در تعدیل شرایط اعتباری و کاهش پراکندگی بازده اوراق است
 استخراج و از مدل رگرسیونی9011  تا9001  شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی943  دادههای مربوط به:روش
.دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است
 توانایی مدیران تأثیر معناداری بر استفاده از شرایط مبتنیبر عملکرد در قراردادهای اعتباری دارد؛ همچنین، براساس نتایج پژوهش:نتایج
 ریسک محدودیت، طبق فرضیۀ سوم پژوهش. تأیید شده است،فرضیۀ دوم پژوهش مبنیبر تأثیر توانایی مدیران بر سررسید بدهی شرکتها
.مالی تأثیر معناداری بر ارتباط بین توانایی مدیران و پراکندگی بازده ندارد
. پراکندگی بازده، شرایط اعتباری، توانایی مدیران:واژههای کلیدی
* نویسنده مسؤول
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مقدمه.

شود .رویکردهای ناکارآمدد سدرمایه گدذاری مددیران

برمبنای پژوهش های انجام شده ،اعتقاد بر این است

منجر به افزایش ریسک واحد تجداری ،کداهش ارزش

که مددیران توانمندد درک بهتدری نسدبت بده فنداوری،

محالبددات موجددود ی دا اسددتفادهنکددردن از فرصددتهددای

روندهای صنعت و تقاضای مشتری دارند؛ بده عبدارتی

سددودآور سددرمایهگددذاری مددیشددود (کریستینسددن،

توانایی مدیران منجر به تأثیرگدذاری بدر سیاسدت هدای

نیکالئف و ریتنبرگ)4392 ،0؛ چنین رفتارهایی باعدث

عملیاتی شدامل سدرمایه گدذاری ،تدأمین مدالی و دیگدر

کاهش بهره وری قراردادهای اعتباری میشود و به هدر

فعالیت هایی میشود که به صورت مستقیم باعث تغییدر

دو طرف انگیزۀ افزایش محددودیتهدا را مدیدهدد یدا

ارزش شرکت میشوند (دمیرجان ،لویس و مک وی،9

اینکه اقداماتی برای کنترل رویکردهای فرصت طلبانه،

)4392؛ در همین راستا دمیرجدان و همکداران ()4390

محافظت از منافع وام دهنده ها با توجه به سح ریسک

ابراز میکنند که تیم مدیریتی توانمند ،داندش بداتتری

و کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،انجام دهند (گراسدمن
0

نسبت به شرایط اقتصادی آتی و نوسان در سدودآوری

و هددارت  .)9100 ،ندداتوانبددودن مدددیر در راهبددری

دارد .بای دک ،فدداربر و لددی )4399( 4نیددز نشددان دادنددد

فعالیت های سرمایه گذاری و عملیاتی شرکت منجر بده

توانایی مدیر منجر به بهبود دقت پدیش بیندیهدای سدود

افزایش ریسک اعتباردهنده ها نسبت بده بازیدابی مندابع

میشود .دمرجیان و همکاران ( )4394توانایی مدیریت

مالی میشود .این استدتل با دیدگاه فرضیۀ نمایندگی

را کارایی مدیران نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت

سددازگار اسددت و ای دن بدددان معناسددت کدده کددارایی و

بدده درآمددد تعری دف م دیکننددد .مدددیران تواندداتر درک

توانمندددی مدددیر عالمتددی بددرای کنتددرل رفتارهددای

مناسد تددری از فددنآوری و روندد صددنعت دارنددد و بددا

فرصت طلبانه در قراردادهای اعتباری است .با افدزایش

اتکددای بیشددتری تقاضددای محصددوتت را پددیشبینددی

اطمینان نسبت بده تواندایی مددیران ،قابلیدت اطمیندان و

در طرح های

اعتبار سیستم های گزارشدگری مدالی شدرکت افدزایش

باارزش و مددیریت کدارای کارمنددان نیدز از ویژگدی

می یابد؛ درنتیجه انتظار میرود میزان سدخت گیدری در

مدیران توانمند است .انتظار میرود در کوتاهمدت این

قرارداد اعتباری کاهش یابد و روند عملکردی شرکت

مدیران درآمد بیشدتری بدا اسدتفاده از سدح معیندی از

نیز پایدارتر شود.

میکنند؛ همچنین سرمایه گذاری مناس

منابع کس

کنند یا با استفاده از منابع کمتدر بده سدح

معینی از درآمد دست یابند.

با افزایش کیفیدت اطالعداتی کده شدرکت هدا ارائده
داده اند ،انتظارات سرمایه گذاران نسدبت بده ریسدک و

دسترسی شدرکت هدا بده وام دهندده هدا بدرای تدأمین

بددازده ،کددم و تعدددیل م دیشددود؛ بدده عبددارتی کیفی دت

سرمایۀ مورد نیاز بیشتر از میزان دسترسی آنها بده بدازار

اطالعات منجر بده کداهش ریسدک گدزینش نادرسدت

سهام است .مؤلفۀ اصدلی قراردادهدای اعتبداری ،مندافع

برای سرمایه گذاران مدیشدود و درنتیجده بدازده مدورد

متفاوت مدیران و وام دهنده ها است .مدیران شرکت به

انتظار نیز تعددیل مدیشدود .انتظدارات سدرمایه گدذاران

نمایندگی از سهام داران ،ممکن اسدت اقدداماتی انجدام

نسبت بده ریسدک ،تدابعی از کیفیدت افشدا و اطالعدات

مالکیت ثدروت از وام دهندده هدا

موجود است (دایمند و ورچیا .)9119 ،2محمدنن نبدودن

1. Demerjian, Lewis, Mcvay
2. Baik, Farber, Lee

3. Christensen, Nikolaev and Wittenberg
4. Grossman and Hart
5. Diamond and Verrecchia

دهند که موج

سل

محسن رشیدی
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اطالعات منجر بده افدزایش پراکنددگی در بدازده هدای

میکنند .شرایط محرح شدده تدابعی از محدیط عملیداتی

مورد انتظار میشود (لو ،چن و لیائو .)4393 ،9تواندایی

داخلی و برون سازمانی شرکت است؛ به عبارتی انتظدار

و مهارت مددیران ،عداملی بدرای کنتدرل نوسدان هدا در

مدیرود توانددایی مدددیر بددا تغییدر در کیفیدت اطالعددات

سودآوری و بدازده اسدت و بدا شناسدایی فرصدت هدا و

حسابداری و افشا ،شرایحی را فراهم کند که منجدر بده

ریسک های سرمایه گدذاری مدانع از تحمیدل هزینده بده

کدداهش ریسددک اعتبدداری شددرکت و مددانع از تحمی دل

سهام داران میشود .سرمایه گذاران به منظور دستیابی به

شرایط محدودکننده به شرکت توسط اعتباردهندده هدا

بدددازده مدددورد انتظدددار از اطالعدددات عمدددومی ،مانندددد

شود .توانایی مدیر منجر به تغییر دیدگاه بدازار سدرمایه

صورت های مالی ،بهدره مدیگیرندد و در شدرایحی کده

نسددبت بدده شددرکت مدیشددود و تددأمین مددالی را تسددهیل

شفافیت مالی نسبتاً پایین باشد از اطالعات خصوصدی،

میکندد (پتکدوویچ و پریوسدت)4390 ،2؛ همدین طدور

ازجمله اطالعدات مربدوط بده تعددیل سدود در آیندده،

شرایط نامساعد شرکت ازجمله وضعیت نامساعد مالی

استفاده میکنند .شفافیت پایین مدالی ،پرهزینده اسدت؛

و وجود ریسک درماندگی مالی منجر به کداهش رتبدۀ

زیرا ریسک گزینش نادرست را برای سدرمایه گدذاران

اعتباری شرکت میشود و در این شرایط ممکن اسدت

افزایش و نقدشوندگی را کاهش مدیدهدد و منجدر بده

اعتباردهندددههددا بددهمنظددور کنتددرل ریسددک در سددححی

ایجدداد نوسددان در بددازده سددهام مدیشددود .راجگوپددال و

مناس  ،توانایی مدیر را مبنای ارزیابی خود قرار دهندد

ونکاتاچاتم )4399( 4میگویند افزایش کیفیدت اقدالم

(هولمستروم .) 4392 ،2پراکندگی در بازده مورد انتظار

تعهدی منجر به کاهش دستیابی به اطالعات خصوصی

سددرمایهگددذاران و اعتباردهندددههددا تددابعی از نوسددان در

میشود و درنتیجه نوسان های بازده ناشدی از اطالعدات

سودآوری و سح ریسک شرکت است .کنترلنکردن

خصوصی را کاهش میدهد؛ بده عبدارتی تدالش بدرای

نوسان در بازده منجر به افزایش عدم تقدارن اطالعداتی

دسددتیابی بدده اطالعددات خصوص دی کدداهش م دییابددد و

بین مدیران و سرمایه گذاران مدیشدود .انتظدار مدیرود

نوسددانهددای بددازده تعدددیل مدیشددود (جدین و مددایرز،0

توانایی مدیر عاملی بدرای کداهش پراکنددگی و عددم

 .) 4332بدددا افدددزایش کیفیدددت اطالعدددات مربدددوط بددده

تقارن اطالعاتی باشد و درنتیجۀ آن ،امکان کنترل نر

جری دانهددای نقددد آت دی ،نددر تنزی دل شددرکت کدداهش

تأمین مالی یا سایر شرایط محدودکننده بدرای شدرکت

می یابد و درنتیجه منجر بده کداهش نوسدان هدای بدازده

فراهم شود.

غیرعددادی سددهام در آینددده مددیشددود (فرانسددیس 0و
همکاران.)4332 ،

در پدددژوهشهدددای پیشد دین ازجملددده دمیرجدددان و
همکددداران ( ،)4392رضدددازاده و محمددددی ( )9010و

اعتباردهندددههددا و ناشددران اوراق بهددادار بددهمنظددور

افالطدددونی ( )9010تواندددایی مددددیران و محددیطهدددای

کنتددرل و محدددودکردن آثددار نامسدداعد عدددم تقددارن

اطالعاتی با رویکرد شفافیت اطالعاتی بررسی و بر اثر

اطالعدداتی ،شددرایحی ازجملدده اولویددتبندددی ،تدداریخ

مستقیم توانایی مدیران بر کیفیت اطالعات تأکید شده

سررسید ،سداختار تبددیل و برخدی اختیدارات را تعیدین

است .در پدژوهش هدای پیشدین تواندایی مددیران از دو
جنبۀ صورتهدای مدالی و بدازار سدرمایه بررسدی شدده

1. Lu, Chen, Liao
2 . Rajgopal and Shevlin
3 . Jin and Myers
4. Francis

5. Petkevich & Prevost
6. Holmstrom
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است .این پژوهش بدرآن اسدت تدا بدا بررسدی تواندایی

اوراق در نظر میگیرند؛ کوئستر 0و همکداران ()4392

مدیران از جنبه هدای ریسدک اعتبداری و تدأمین مدالی،

نیز نشان دادند تواندایی تدیم مددیریت بدر تصدمیم هدای

تأثیرگذاری آن را تشری کند؛ همین طور بدا توجده بده

مرتبط بدا سیاسدت مالیداتی اثرگدذار اسدت و منجدر بده

تأثیر شرایط مدالی شدرکت بدر تواندایی مددیران ،تدأثیر

اجتناب مالیاتی باتتر میشود.

محدودیت مالی نیز بررسی شده اسدت .در ایدن بخدش

با افزایش تواندایی مددیر ،کیفیدت سدود افدزایش و

به دنبال دستیابی به پاسخ ایدن پرسدش هسدتیم کده آیدا

ریسک اطالعات حسدابداری کداهش مدی یابدد .بهبدود

توانایی منجر به محدودکردن شرایط اعتباری میشود؟

کیفیت اطالعات حسابداری ناشدی از افدزایش دقدت و

در ادامددۀ پددژوهش ،ابتدددا مبددانی نظددری ،پیشددینۀ

محتوای اطالعاتی پدیش بیندی مددیران اسدت (بایدک و

پژوهش های انجام شده و فرضدیه هدا ،سدسس مددل هدا و

همکدداران .)4399 ،ای دن دی ددگاه بددا رویکددرد تددرومن

2

روش های پژوهش و درنهایت ،نتایج و پیشنهادها ارائه

( )9102همخوانی دارد؛ مبنیبر اینکه مددیران توانمندد

میشود.

آگاهی و شناخت بیشدتری نسدبت بده زیرسداخت هدای
اصددلی شددرکت دارنددد و چشددمانددداز شددرکت را بهتددر

مبانی نظری.

پیش بینی میکنند .مدیران توانمند با توجه بده داندش و

بددازار سددرمایه و بددازار کددار ،ارزش بدداتیی را بدده

شناختی که از محیط تجاری و صنعت مربوطده دارندد،

مدیدهدد؛ زیدرا آنهدا

وضعیت رقابتی شرکت را بهبود میبخشند و منجدر بده

نقش مهمی در راهبری سیاست های شرکت ،مددیریت

بازتاب اطالعات حسدابداری در پدیش بیندیهدای سدود

کارآمددد منددابع و بهبددود عملکددرد شددرکت دارنددد .در

میشوند (دمیرجان و همکداران .)4390 ،ایدن دسدته از

صورت تغییر مدیران توانمند ،دیدگاه بدازار نسدبت بده

مدددیران ،سددودهای پای دداری ایجدداد م دیکننددد کدده در

شرکت تغییر مدیکندد؛ چدون ارزش شدرکت تدابعی از

راستای درآمددها و مندابع نقدد آتدی اسدت و منجدر بده

توانمندی مدیر است (چاند ،،داسدگوپتا و هدیالری،9

کاهش ریسک سهام داران ،به واسحۀ دستیابی به بدازده

)4393؛ در همین راستا آندرو ،ارلیخ و لوکدا)4390( 4

مورد انتظار و نقض تعهددات قدراردادی ،وجدود مندابع

نشان دادندد مددیران بدا تواندایی و مهدارت بدات ،مندابع

کدددافی و رونددددهای مسددداعد سدددودآوری ،مددیشدددود

شرکت در طول محدودیت مالی را حفظ میکنند؛ بده

(دمیرجان ،لوئیس و مک وی)4392 ،؛ در همین راسدتا

نحوی که با ایجاد منابع نقدی از داراییهای موجود یا

کربتددددری و مدددداهر ) 4332( 2اثبددددات کردنددددد اوراق

کداهشدادن محدددودیتهدای مددالی بده واسددحۀ انتشددار

شرکت های دارای سودهای پیش بیندیشددنیتدر ،رتبدۀ

اوراق بدهی ،سرمایه گدذاری کمتدر از حدد را کداهش

اعتباری باتتری دارند .بایک و همکداران ( )4394نیدز

میدهند و منجر به بهبود عملکرد شرکت میشوند .در

نشان دادندد بدا افدزایش تواندایی مددیران ،عددم تقدارن

پژوهش های اخیر ،بنسال ،هلزمن و میلر )4392( 0نشان

اطالعدداتی و درنتیجدده افددزایش دقددت اقددالم تعهدددی و

دادند مؤسسه های رتبه بندی اعتباری ،تواندایی مددیران

برآوردها کاهش مییابد.

مدیران بسیار توانمندد اختصدا

را یک دی از عوامددل ریسددک نکددول در قیمددتگددذاری
1. Chang, Dasgupta and Hilary
2. Andreou, Ehrlich, Louca
3. Bonsall, Holzman, Miller

4. Koester, Shevlin, Wangerin
5. Trueman
6. Crabtree, Maher
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توانایی مددیران منجدر بده کنتدرل ریسدک و حفدظ

رفتن شرایط اعتبداری را فدراهم مدیکندد (پتکدوویچ و

قراردادهدددای اثدددربخش بدددا

پریوسددت .)4390 ،برمبنددای ایددن شددرایط ،ضددعف در

اعتباردهنده ها و کاهش هزینه سرمایه میشود .برمبنای

عملکرد و سودآوری منجر به مداخلدۀ اعتباردهندده هدا

دی ددگاه مکسددول و شددنکمن )4393( 9اهددداف اصددلی

در عملی دات و تصددمیمگی دریهددای شددرکت م دیشددود.

اعتباردهندددههددا از بسددتن قراردادهددای تعهدددآور بددا

کریستینسن و نیکالئف )4394( 2ابراز میکنند کیفیت

شددرکتهددا ،محدددودکردن مدددیران نسددبت بدده انجددام

اطالعات حسابداری ،عاملی کلیدی در استفاده از نوع

تعهدات جدیدی است که منجر به انتقال وجده نقدد بده

شددرایط قراردادهددای اعتبدداری اسددت .در حددالتی کدده

دیگر رقبا میشود ،محددودکردن انتشدار اوراق بددهی

اطالعات حسابداری معیار مناسبی از کیفیدت اعتبداری

که ادعاهای مالی دارندده هدای فعلدی اوراق را کداهش

باشد ،شرایط مبتنیبر عملکرد ،هزینۀ کمتر و اثربخشی

م دیدهددد و درنهای دت ،ایجدداد محدددودیت در فددروش

بیشتری در کاهش اختالفات قراردادی دارد؛ در همین

داراییهایی است که ثروت را به دیگر مددعیان منتقدل

راسددتا کریستینسددن و نیکالئددف ( )4394نشددان دادنددد

میکند .ساندر ،ساندر و ژاند )4330( 4،نشدان دادندد

ارتباط معناداری بین توانایی پیش بیندی سدود و شدرایط

محافظددهکدداری حسددابداری منجددر بدده ناکارآمددددی

مبتندیبددر عملکددرد وجددود دارد .زمددانی کدده اطالعددات

معیارهددای مبتن دیبددر ارزش دارایددیهددا در قراردادهددای

حسددابداری بیددانگر کیفیددت ضددعیف اعتبدداری اسددت،

ارزش شدددرکت در قالدد

شرایط مبتنیبدر سدرمایه ،اثربخشدی بیشدتری در حفدظ

اعتباری میشود.
شرایط قراردادی شدامل شدرایط مبتندیبدر سدرمایه

0

مندافع سدهامداران و اعتباردهندددههدا دارد .بددا توجده بدده

0

اینکده مددیران توانمندد اطالعدات باکیفیدتتدری ارائده

(برمبنددای اطالعددات ترازنامدده) و شددرایط عملکددردی

(برمبنای اطالعات سود یا صورت جریان وجدوه نقدد)

میکنندد ،انتظدار مدیرود اسدتفاده از شدرایط مبتندیبدر

است که محتوای آنهدا تضداد مندافع بدین سدهام داران و

عملکرد برتری داشته باشد.

اعتباردهندهها را کنترل میکند .شرایط مبتنیبر سرمایه

روابط نمایندگی باعث کاهش بهره وری قراردادها

منجر به ایجاد انگیزه هدای تشدویقی بیشدتری مدیشدود؛

مدیشددود و بدده دو طددرف ایدن انگیدزه را مدیدهددد کدده

زیدرا باعددث ایجدداد اطمینددان نسددبت بدده وجددود حددداقل

محدودیت ها را افزایش دهند یا تالش کنندد اقدداماتی

سرمایه در شرکت میشود و انگیدزۀ سدهام داران بدرای

را علیه اقدامات فرصت طلبانه ،برای محافظت از مندافع

کنترل اقدامات مدیر را افزایش میدهد .برمبندای ایدن

وام دهنده ها ،با توجه بده سدح ریسدک و عددم تقدارن

شرایط ،منابع شرکت نباید از حد مشخصی کمتر شدود

اطالعاتی ،انجام دهند .برای کاهش رفتار فرصت طلبانۀ

و سددح بدددهی در سدداختار سددرمایۀ شددرکت محدددود

مدیران ،وام دهنده ها قراردادهای بدهی را بده گونده ای

میشود؛ درمقابل شرایط عملکردی منجر بده شناسدایی

تنظیم میکنند که فرصت هدای سدل

مالکیدت ثدروت

عالئم محدودیت مالی برمبنای عملکرد جاری میشود

توسط مدیران را محدود کنندد و در صدورت مشداهدۀ

و امکددان کنتددرل و مددذاکرۀ مجدددد در صددورت از بدین

چن دین رفتارهددایی ،امکددان مداخل دۀ اعتباردهندددههددا در
تصمیم هدا و سدل

1. Maxwell, Shenkman
2. Sunder, Sunder, Zhang
3 . Capital Covenants
4 . Performance Covenants

قددرت مددیر وجدود دارد (شدرایط

مبتنیبر عملکدرد) .شدرایط مبتندیبدر عملکدرد بده طدور
5. Christensen, Nikolaev
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معمول اختیدارات مددیر را محددود مدیکندد و از ایدن

تقددارن اطالعدداتی رابح دۀ منفدی وجددود دارد؛ در هم دین

طریق توانایی مدیریت و سهام داران را برای کم کدردن

راسدددتا بدددارکلی و اسدددمیت )9112( 2نشدددان دادندددد

ارزش شرکت به هزینۀ وام دهنده هدا کداهش مدیدهدد.

شرکت های دارای عدم تقارن اطالعاتی بداتتر ،اوراق

درمجموع ،این استدتل با دیددگاه فرضدیۀ نماینددگی

بدهی کوتاه مدت بیشتری منتشر میکنند .اورتیزمولیندا

سازگار اسدت و ایدن بددان معناسدت کده قراردادهدای

و پناس )4330( 2نیز شواهدی را ارائه کردندد مبندیبدر

مبتنیبر عملکرد رفتار فرصت طلباندۀ وام گیرندده هدا در

اینکدده سددحوح بدداتتر عدددم تقددارن اطالعدداتی ارتبدداط

قراردادهددای اعتبدداری را محدددود م دیکنددد (احمددد و

مستقیمی با سح بدهیهای کوتاه مددت دارد .کیفیدت

دالمن .)4331 ،9این تالش هدا بدرای محددودیت رفتدار

حسابداری ارتباط مستقیمی با سررسید بدهی دارد؛ بده

فرصت طلبانۀ وام گیرنده ها ،شامل هزینه های نمایندگی

نحددوی کدده بددارا و شدداموی )4330( 1نشددان دادنددد

مانندددد تدددالش بدددرای ارائددده و اطمیندددان از صدددحت

کیفیت باتتر حسابداری منجر بده انتشدار اوراق بددهی

صورتهای مالی ارائهشده و همچنین هزینههدایی مثدل

بلندمددددت مددیشدددود .ایددن نتدددایج نشدددان مددیدهدددد

هزینددههددای نظددارت بددر اقدددامات مدددیریت اسددت (

اعتباردهندددههددا بدده شددرکتهددای دارای عدددم تقددارن

کاسکینو .)4391 ،4برخی سازوکارهای نظارتی مربوط

اطالعاتی بات ،تسهیالت با سررسید کوتداه مددت اعحدا

به کیفیت گزارشگری مالی ،هزینۀ کمتری بده شدرکت

میکنند .توانایی مدیران رویکرد شرکت و شیوۀ تأمین

تحمیل میکند .براساس محالعات پیشین ،ویژگیهدای

مالی آن را تغییر میدهد؛ به نحوی که عملکرد مساعد

مدیریتی همراه با بهبود گزارشگری مالی است (احمدد

مدیران ابزاری برای متقاعدسازی اعتباردهنده ها بدرای

چون ،،داسدگوپتا و

تغیی در سررس دید وامهددای اعحددایی اسددت (پتکددوویچ و

هددیالری )4334( 0شددواهدی از اعتباردهندددههددا ارائدده

پریوسددت .)4390 ،دایمونددد ( )9110نشددان مددیدهددد

میدهند که مدیران را در استفاده از تعهدات اختیداری

توانایی مدیران عاملی بدرای تغییدر سررسدید اعتبدارات

برای افزایش درآمد منع میکند.

اعحایی به شرکت اسدت؛ در همدین راسدتا علدیندژاد و

و دالمن)4331 ،؛ به همین ترتی

تارفی ( )9012نشان دادند تواندایی مددیریت صدرفاً بدا
فرضیۀ اول :توانایی مدیران تأثیر مثبدت و معنداداری

اهرم مدالی ارتبداط دارد و نشدان مدیدهدد مددیرانی بدا

بر استفاده از شرایط مبتنیبدر عملکدرد در قراردادهدای

توانایی مدیریتی بات برای انجدام سدرمایه گدذاریهدای

اعتباری دارد.

سودآور و بات نشان دادن توانداییهدای خدود بده سدمت

محابق بدا پدژوهش دایموندد )9110( 0انتشدار اوراق

استفاده از اهرم مالی حرکت مدیکنندد .حسدنیالقدار و

بدددهی بلندمدددت حساسددیت بیشددتری بدده عدددم تقددارن

رحیمیان ( )9011نیز نشدان دادندد سیاسدت هدای تدأمین

اطالعاتی دارد و شرکت های با کیفیت اطالعاتی بدات،

مالی مدیران ،نقش مهمی در ریسدک و ایجداد ثدروت

تمایل کمتری به انتشار اوراق به کمتدر از قیمدت ذاتدی

برای سهام داران دارد .مددیران بده دلیدل اعتمادبده نفدس

دارند؛ به عبدارتی بدین تداریخ سررسدید بددهی و عددم

کاذب ،بازده هدای آتدی پدروژه هدای واحدد تجداری را
بیشتر برآورد میکنند؛ از این رو ممکن اسدت احتمدال

1. Ahmed and Duellman
2. Cascino
3. Chang, Dasgupta, Hilary
4. Diamond

5. Barclay, Smith
6. Ortiz-Molina, Penas
7. Bharath, Shumway
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وقوع و تأثیر شوک های مثبت جریان های نقددی آتدی

مشددارکتکنندددههددا در بددازار سددرمایه اطالعددات را

حاصل از این پروژهها را بیشتر برآورد کنند و درمقابل

بهنحو اثربخشی قیمتگذاری میکنند؛ بنابراین کیفیت

برآورد کمتری از شوک های منفی داشته باشدند .آندان

باتتر اطالعات حسابداری درنتیجۀ توانایی مدیر ،خود
0

معتقدند واحدهای تجاری تحدت مدیریتشدان در بدازار

را در پراکندگی بازده سهام نشان میدهد (هان و ژو ،

سددرمایه ،کمتددر از واقددع ارزشگددذاری شدددهانددد و بددا

 .)4390بهبددود در مح دیط اطالعدداتی منجددر بدده مخددابرۀ

انتخاب بدهی با سررسید کوتاهتر ،ثروت سهامداران را

اطالعات به فعاتن بازار میشود و نوسان و پراکندگی

افزایش میدهند.

بازده اوراق را کاهش میدهدد .پیچیددگی و ابهدام در
ارزش گذاری قرض گیرنده ها و سایر شرکت هدا منجدر

فرضیۀ دوم :توانایی مدیران تأثیر مثبدت و معنداداری

به افزایش ریسک اعتباری و درماندگی مالی میشود؛

بر سررسید بدهی شرکتها دارد.

بنابراین انتظار مدیرود کیفیدت اطالعدات حسدابداری،

بنسال ،هلدزمن و میلدر ( )4392بیدان مدیکنندد کده

عاملی برای تعیین ریسک و جایگاه اعتباری شرکت ها

کارایی باتتر به همدراه تواندایی بداتتر مددیر منجدر بده

باشددد .زر )4392( 0نشددان داد مدددیران رونددد کاهش دی

کاهش نوسدان در عملکدرد آتدی و محدابق بدا دیددگاه

انتشار اطالعات عمومی را به وسدیلۀ افدزایش اطالعدات

مؤسسددههددای رتبددهبندددی ،عالمددت کدداهش ریسددک

خصوصی بهبود میبخشند که درمقابل منجر بده بهبدود

درماندگی مالی در نظر گرفته مدیشدود و شدواهدی را

ارزیابی سرمایه گذاران نسدبت بده ریسدک درمانددگی

فراهم میآورد که توانایی ارتباط منفی بدا پراکنددگی

شرکت میشود.

بازده اوراق منتشرشده دارد؛ به عبدارتی تواندایی مددیر
نقش مهمی در ارزیابی ریسک ورشکسدتگی دارد؛ در

فرضیۀ سووم :محددودیت مدالی تدأثیر معنداداری بدر

همدین راسدتا چددن ،لیدائو و چددن )4391( 9نشدان دادنددد

ارتباط بین توانایی مدیران و پراکندگی بازده دارد.

توانایی مدیران منجر به افزایش رتبۀ اعتبداری شدرکت
میشود؛ بده طدور مشدابه کارناگیدا ،کریشدنان و وند،

4

روش پژوهش.

( )4391دریافتندددد تواندددایی مددددیران تدددأثیر منفد دی و

بددرای گددردآوری دادههددای پددژوهش حاضددر از

معناداری بر پراکندگی بدازده اوراق دارد و اثدر آن در

لوح هدای فشدرده آرشدیو تصدویری و آمداری سدازمان

شددرکتهددای دارای محدددودیت مددالی و در صددنایع

بددورس اوراق بهددادار تهددران ،سددایت رسددمی شددرکت

رقابتی ،شدیدتر است .محدودیت مالی بیدانگر نداتوانی

بورس اوراق بهادار تهران و دیگر پایگاه های اینترنتدی

شرکت در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای دستیابی بده

مرتبط ،استفاده شده است .درنهایت ،به منظدور تحلیدل

اهداف برنامه ریزیشدده اسدت .شدرایط سدودآوری یدا

داده ها از نرم افزارهدای ایویدوز و اسدتاتا اسدتفاده شدده

وضعیت اعتباری شرکت منجر به ایجاد محددودیت در

است.

تأمین مالی برون سازمانی و دستیابی به مندابع موردنیداز

این پژوهش به دنبال بررسی نقش تواندایی مددیران
در تعدیل شرایط اعتباری و کداهش پراکنددگی بدازده

میشود.
1. Chen, Liao, Chen
2. Cornaggia, Krishnan, Wang

3. Han and Zhou
4. Zer
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اوراق اسددت .بدددین منظددور از مدددلهددای تعدددیلشدددۀ

محافظددهکدداری در حسددابداری VIX ،عدددم اطمینددان

پتکدددوویچ و پریوسدددت ( )4390زید در بدددرای بررسد دی

محیحی Size ،اندازۀ شرکت LEV ،اهدرم مدالیROA ،

فرضیهها استفاده شده است:

بازده داراییها و  LOSSزیان شرکت را نشان میدهد.

مدل ( )9برای بررسی فرضیۀ اول:

برمبنای پژوهش های پتکدوویچ و پریوسدت ()4390
شرایط مبتنیبر عملکرد در قراردادهدای بددهی برابدر بدا
نسبت پوشش مخارج ثابت است که از نسبت سدود قبدل
از بهره و مالیات و مخارج ثابت به مجموع بهرۀ وام های
دریدافتی و مخددارج ثابددت بدده دسددت مدیآیدد .سررسدید
بدهی ،متغیری مجدازی اسدت کده اگدر زمدان سررسدید

مدل ( )4برای بررسی فرضیۀ دوم:

بدهیهدا و تسدهیالت دریدافتی بیشدتر از  93سدال باشدد،
عدد یک و در غیر این صدورت عددد صدفر مدیپدذیرد
(پتکوویچ و پریوست .)4390 ،به منظدور محاسدبۀ متغیدر
پراکندگی بازده ،از معیار نوسان نامتقارن بدازده اسدتفاده
میشود که از واریانس باقیماندۀ خحای مدل سه عاملی
فاما و فرنچ که مبتنیبر عوامل بدازار و انددازه اسدت ،بده
دست میآید و از پژوهش های چن و همکاران ()4391

مدل ( )0برای بررسی فرضیۀ سوم:

نیز استفاده میشود:
RHt = aH + β1(RM -RF) + β2 SMB + β3 HML + εt

 RHبازده مربوط به سهام است .برای محاسبۀ عوامل
مدل ،به شرح زیر عمل میشود:
الدف) کدل شدرکتهددای جامعدۀ مفدروض براسدداس
ارزش بازار رتبه بندی میشود و با توجه بده نقحدۀ میدانی
ارزش بددازار ،بدده دو گددروه دسددتهبندددی مددیشددوند:
شرکتهای بزرگ ( )Bو شرکتهای کوچک (.)S
در این مدل ها P_INDEX ،شرایط مبتنیبر عملکرد

ب) هددمزمددان و بددهصددورت مسددتقل از گددام قبل دی،

در قراردادهدددای بددددهی D_MATURITY ،سررسددید

شرکت ها برحس

نسبت ارزش دفتری به بدازار ()B/M

بددهی MA ،تواندایی مددیریت KZ ،محددودیت مددالی،

رتبهبندی و به سه دسته تقسیمبندی میشوند 03 :درصدد

 LIQنقدشوندگی سهام IRV ،پراکندگی بازدهMTB ،

شددرکتهددای بددا نسددبت بددات ( 03 ،)Hدرصددد میددانی

نسدددبت ارزش بدددازار بددده ارزش دفتدددریA_Quality ،

شرکتها ( )Mو  03درصد شرکتهای با نسدبت پدایین

کیفیدددت اطالعدددات حسدددابداری Audit_Q ،کیفیدددت

(.)L

حسابرسد دی Performance ،عملکدددرد آتد دیConser ،

نقش توانایی مدیران در تعدیل شرایط اعتباری و کاهش پراکندگی بازده سهام
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درمجموع شش سبد به شرح جدول زیر ساخته میشود:

جدول ( )1سبدبندی سهام بر اساس اندازه و ارزش بازاری به ارزش دفتری
برحسب اندازه

شرح

کوچک ()S

بزرگ ()B

نسبت ارزش

باال ()H

S/H

B/H

دفتری به بازار

میانی ()M

S/M

B/M

()B/M

پایین ()L

S/L

B/L

برای نمونه در سبد  ،S/Lسهامی با اندازۀ کوچک و
در گروه نسبت ارزش دفتری به بازار پایین قرار دارد.
د) عامل ( SMBاندازه) :تفاوت میانگین سادۀ بدازده
ماهانۀ سه سبد کوچک ( ،S/M ،S/Hو  )S/Lبا میانگین

دفتری به بازار بات ( B/Hو  )S/Hو میانگین بازده ماهانۀ
دو سبد با نسدبت ارزش دفتدری بده بدازار پدایین ( B/Lو
 )S/Lاست؛ بنابراین در اینجا اندازه ،کنترل شده است.
و) عامل ( )RM - RFبرابر با تفداوت بدین ندر بدازده

سادۀ بازده ماهانۀ سه سدبد بدزرگ ( B/M ،B/Hو )S/L

بازار با نر بازده بدون ریسک است (رشیدی.)9010 ،

است؛ بندابراین ایدن عامدل بده ندوعی تفداوت بدین بدازده

در پژوهش حاضر ،بهمنظدور انددازهگیدری تواندایی

سددبدهددای کوچددک و بددزرگ اسددت کدده نسددبت ارزش

مدیریت از مدل دمرجیان ،لو و مکوای ( )4394استفاده

دفتری به بازار تقریباً مشابهی دارند.

شده است .بهمنظور اندازهگیری کارایی شرکت از مدل

ه) عامددل ( HMLنسددبت ارزش دفتددری بدده بددازار):
تفاوت میدانگین بدازده ماهاندۀ دو سدبد بدا نسدبت ارزش

بهای کاتی فروشرفته،
عمومی اداری و فروش،

شده است:

هزینههدای

( )4394بهمنظور کنترل اثر ویژگیهدای ذاتدی شدرکت

ماندۀ خالص اموال،

در مدل خود ،کارایی شرکت را به دو بخش جدا یعنی

ماشددینآتت و تجهیددزات در ابتدددای سددال،
هزینۀ اجارۀ عملیاتی،

تحلیل پوششی دادهها استفاده و بهصورت زیدر محاسدبه

کارایی براساس ویژگیهدای ذاتدی شدرکت و تواندایی

هزینۀ پژوهش

مدیریت ،تقسیم کردهاند .آنها این کار را با اسدتفاده از

سرقفلی خریداریشده در ابتدای

کنترل ویژگیهای ذاتی شرکت انجام دادهاند .هرکدام

ماندۀ خالص دارایی نامشهود در ابتددای

از این متغیرها در جایگاه ویژگیهای ذاتی شرکت ،بده

سال است .مقدار محاسبهشده برای کدارایی شدرکت در

مدیریت کمک میکند تا تصمیمهای بهتری بگیرد یدا

محدودۀ صفر تا یک قرار میگیدرد .حدداکثر کدارایی

برعکس عمل و توانایی مدیریت را محدود میکند .در

برابر یک و هرچه مقدار بهدستآمده کمتر باشد یعنی

مدل زیر این ویژگیها کنترل شده است.

و توسعه،
سال و

کارایی شرکت پایینتر است .دمرجیدان ،لدو و مکدوای
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،

،

 TCAکل اقالم تعهددی شدرکت  jدر سدال CFO ،t

،

،

جریان وجده نقدد حاصدل از عملیدات شدرکت𝜟REV ،

،

انددازۀ شدرکت و برابدر بدا لگداریتم طبیعدی
سدهم

مجموع دارایدیهدای شدرکت،

بازار شرکت و برابر با نسبت فروش شرکت به فدروش
کل صنعت،

جریان نقد آزاد شرکت،

عمدر

بورسدی شدرکت و برابدر بدا لگداریتم طبیعدی تعدداد
سالهایی که شدرکت در بدورس پذیرفتده شدده اسدت،
نیز متغیر دامدی اسدت و بدرای شدرکتهدایی کده
صادرات داشتهاند برابر یک در غیر این صدورت صدفر
در نظر گرفته شده اسدت و بداقیمانددۀ مددل ( ) نیدز
نشاندهندۀ میزان توانایی مدیریت است .بدرای محاسدبۀ
محدددودیت مددالی واحددد تجدداری از معیددار کدداپالن و
زینگددالس )9111( 9اسددتفاده شددده اسددت کدده الگددوی
تعدیل شدۀ آن در بورس اوراق بهادار تهران و بده شدرح
زیر اسدتفاده شدده اسدت .شدرکت هدایی کده در پنجدک
چهددارم و پددنجم قددرار م دیگیرنددد ،شددرکتهددای دارای
محدودیت مالی هستند.

تغییدددر در درآمدددد فدددروش شدددرکت و  EPPامدددوال،
ماشین آتت و تجهیزات است .مدل فوق برای هدر سدال
برآورد و معکوس انحراف استاندارد سه ساله جدز خحدا،
متغیددر کیفیددت اطالعددات حسددابداری در نظددر گرفتدده
میشود .در این پژوهش معیار کیفیت حسابرسی ،اندازۀ
مؤسسۀ حسابرسی در نظر گرفته شدده اسدت؛ بده نحدوی
که اگر حسابرس شرکت ،سازمان حسابرسی باشد عددد
یک و در غیر این صورت عدد صفر مدیپدذیرد .انددازۀ
شددرکت برابددر بددا لگدداریتم طبیع دی ارزش بددازار حقددوق
صاحبان سهام شرکت است .برای محاسبۀ محافظه کاری
در حسددابداری بدده پیددروی از کددالن ،سددگال و هددو 2

( )4393از مدل زیر استفاده شده است .در این پدژوهش
از مدل باسو )9111( 3به علت ایجاد هدم خحدی سدریالی
بین اثر تعاملی بازده ،اعتمادبه نفس بیش از انددازه ،عددم
اطمینان محیحی و محدودیت تأمین مالی و نیز انحدراف
در اندازه گیری (پاتاتوکداس و تومداس )4392 ،اسدتفاده
نشده است.

در این الگو C ،بیدانگر نسدبت موجدودی نقددDIV ،

سود تقسدیمی LEV ،اهدرم مدالی و  MTBنسدبت ارزش
بازار به ارزش دفتری است.
در ای دن پددژوهش بددرای ارزی دابی کیفی دت اطالعددات
حسددابداری از مدددل فرانسدیس و همکدداران ( ،)4332بدده
شرح زیر استفاده شده است:
TCAj،t= α0 + α1CFOj،t-1 + α2CFOj،t + α3CFOj،t+1
+ α4∆REVj،t + α5PPEj،t + εj،t

در این الگو Return ،بازده سهام Roe ،بازده حقوق
صدداحبان سددهام و  B/Mبیدانگر نسددبت ارزش دفتددری بدده
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام واحدد تجداری اسدت.
برای بررسدی عملکدرد ،از میدانگین نسدبت جریدان نقدد
عملیدداتی سددال  t+1و  ،tمسددتخرج از صددورت جریددان
وجوه نقد به مجموع دارایدیهدای ابتددای دوره اسدتفاده
شده است .به منظور کاهش خحای ناشی از دست کداری

1. Kaplan and Zingales

2. Callen, Segal and Hope
3. Basu
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سود از این نسبت استفاده شده است (هسو ،نووسلوف و

نمون دۀ آمدداری شددامل شددرکتهددای سددرمایهگددذاری و

وان .)4391 ،9،برای سنجش عدم اطمیندان محیحدی از

واسحه گری مالی ،واسساری ،بانکها و بیمههدا ،بدهعلدت

انحددراف معی دار تغیی درات درآمددد فددروش ط دی دورهای

ماهیدت متفدداوت دارایدیهددا و عملیدات آنهددا نمدیشددود.

سه ساله استفاده میشود .پژوهشگرانی ازجمله کوتداری،

شددرکتهددا بای دد ط دی دورۀ زمددانی ای دن پددژوهش تغیی در

تگددور و لنددون ،)4334( 4دیچددو و تاندد )4331( 0،و

ماهیت نداشته یا دورۀ مالی خود را تغییر ندداده باشدند و

انددواری رسددتمی و کی دانی ( )9010اسددتفاده از انحددراف

داده های مدنظر شرکت ها دردسدترس باشدد .درنهایدت،

استاندارد بدرای انددازه گیدری عددم اطمیندان محیحدی را

شرکت های بررسدیشدده در ایدن پدژوهش ،شدامل 943

محددرح کددرده و بدده کددار گرفتددهانددد .بددهمنظددور محاسددبۀ

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهدران بدود؛

نقدشوندگی ،از درصد سهام شناور شدرکت هدا اسدتفاده

به ترتیبدی کده از بدین کلیدۀ شدرکت هدای بورسدی921 ،

میشود (دی .)4332 ،زیدان شدرکت متغیدری موهدومی

شرکت به دلیل محابق نبودن پایان سال مالی 20 ،شدرکت

است که اگر شرکت در سال جاری ،سال قبل یدا در دو

به علت فعالیت در صنعت واسحه گری و سرمایه گدذاری

سال قبدل زیدان داشدته باشدد ،عددد یدک و در غیدر ایدن

و  900شرکت نیز بهدلیل دسترسینداشدتن بده اطالعدات

صورت صفر است .اهرم مدالی برابدر بدا نسدبت مجمدوع

کامل طی دورۀ زمانی پژوهش حذف شد.

بدهیهدای بلندمددت بده مجمدوع دارایدیهدای شدرکت
است .بازده دارایی برابر با نسبت سود خالص به مجموع

یافتهها

داراییهدای ابتددای دوره اسدت .نسدبت ارزش بدازار بده

برای ارائۀ نمایی کلی از ویژگیهای مهم متغیرهدای

دفتری برابر با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق

محاسبهشده ،برخی از آمارهدای توصدیفی ایدن متغیرهدا،

صدداحبان سددهام شددرکت اسددت (فددرجزاده و رضددازاده،

تحلیل شده است .میانگین متغیر شرایط مبتنیبر عملکرد

.)9011

برابر بدا  0/920اسدت کده بیدانگر تواندایی شدرکت هدای

جامع دۀ آمدداری محالعددهشددده بددا توجدده بدده دادههددای

محالعه شده در پوشش شرایط مورد نیداز بدرای دریافدت

دردسترس برای متغیرهای پژوهش ،تمدام شدرکت هدای

اعتبار است .میانگین سررسید بدهی برابر با  3/423است

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بین سدالهدای

که بیانگر تأمین مالی کوتداه مددت توسدط شدرکتهدای

 9001تا  9011است .برای انتخداب نمونده ،از بدین کلیدۀ

بورس دی اسددت .می دانگین متغیرهددای توانددایی مدددیران و

شرکتهای موجود ،شرکتهایی که واجدد هرکددام از

محدودیت مالی به ترتی

برابر با  3/390و  3/900است

شرایط زیر نبوده اند ،حدذف و درنهایدت ،شدرکت هدای

کدده توانددایی مدددیران در کنتددرل محدددودیتهددای مددالی

باقیمانده برای انجام آزمون انتخاب شده اندد .بده منظدور

مبتنیبر عملکرد شرکت را نشان میدهد .میدانگین 94/0

همگن شددن نموندۀ آمداری در سدال هدای بررسدیشدده،

درصدی نقدشوندگی سهام بیانگر محدود بودن شناوری

شرکت ها باید قبل از سال  9001در بورس اوراق بهادار

سهام است .میانگین متغیر پراکندگی بازده  3/394است

پذیرفته شده باشند و به منظدور افدزایش مقایسده پدذیری،

کدده نشدداندهندددۀ انحددراف محدددود بددازده مددورد انتظددار

پایان سال مالی شرکتهای محالعهشده اسدفندماه اسدت.

سددرمایهگددذاران اسددت .میددانگین کیفیددت اطالعددات

1. Hsu, Novoselov, Wang
2. Kothari, Laguerre & Leone
3. Dichev & Tang

حسابداری و کیفیت حسابرسی به ترتی

برابر بدا 3/942

و  3/442است که بیانگر نوسان پایین در جریان های نقد

 / 900مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال هشتم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )03پاییز 9011

ایجاد شده در طی سال های قبل است .میدانگین عملکدرد

است؛ بنابراین برای تخمین الگوهدای پدژوهش از روش

آت دی برابددر بددا  3/302اسددت کدده محدددودبددودن می دزان

داده های تابلویی با اثرات ثابت اسدتفاده شدده اسدت .در

نقدینگی نگهداریشده توسط شرکت های محالعده شدده

پددژوهش حاضددر ،از آزمددون دورب دین  -واتسددون بددرای

را بیان میکند .میانگین متغیر محافظهکداری حسدابداری

تشخیص خودهمبستگی الگو استفاده شده است؛ عدالوه

برابر با  -3/314است که اعمال محددود محافظده کداری

بر این از آزمون فیشر برای بررسی معناداری کل الگوها

در ب دین شددرکتهددای بررس دیشددده را نشددان م دیدهددد.

استفاده شده اسدت .جددول  9نتدایج حاصدل از بدرآورد

میانگین  90درصدی عدم اطمینان محیحی بیدانگر ثبدات

الگوهای پژوهش را نشان میدهد.

در روند فروش شرکت های بورس اوراق بهدادار اسدت.

فرضیۀ اول پژوهش بیان میکند که توانایی مددیران

میانگین اهرم مالی برابر با  3/223است که نشان میدهد

تأثیر معناداری بر استفاده از شرایط مبتنیبر عملکدرد در

بخش عمددهای از مصدارف شدرکت از محدل بددهیهدا

قراردادهدددای اعتبددداری دارد .بدددا اسدددتفاده از الگدددوی 9

تأمین مدالی شدده اسدت .میدانگین بدازده دارایدی 3/909

پیش بینی میشود ضری

 B1منفی باشد .براساس جدول

اسددت و نشددان مددیدهددد کدده بدده ازای هددر  933ریددال

 ،9آمارۀ  tمتغیر توانایی مدیران برابر با  -0/329با سح

سرمایه گذاری در داراییها  90/9ریال بازده ایجاد شدده

خحای کوچکتر از  2درصد است؛ بندابراین فرضدیۀ اول

است .با مقایسۀ میانگین و میاندۀ متغیرهدا گفتده مدیشدود

پژوهش مبنیبر تأثیر معنادار توانایی مدیران بدر اسدتفاده

ارزش همۀ میانگین ها بده اسدتثنای نقدشدوندگی سدهام و

از شرایط مبتنیبر عملکرد در قراردادهای اعتباری تأیید

اهدرم مدالی ،بزرگتدر از میاندههددا اسدت کده نشداندهندددۀ

شده است .فرضیۀ دوم پژوهش بیان میکند که تواندایی

انحراف منحقی در توزیع هر متغیر است.

مدیران تأثیر مثبت و معناداری بر سررسید بدهی دارد .با

قبل از برازش الگوهای پژوهش ،تزم است آزمدون

استفاده از الگوی  4پیش بینی میشود ضدری  B1مثبدت

 Fلیمر برای بررسی استفاده از روش دادههای تابلویی با

باشد .طبق جدول  ،9آمارۀ  tمتغیر توانایی مددیران برابدر

اثدرات ثابدت درمقابدل روش دادههدای ترکیبدی ،بدرای

با  0/301با سح خحدای کدوچکتر از  2درصدد اسدت؛

الگوهای بات انجام شود .نتایج حاصل از آزمون  Fلیمدر

بنابراین فرضیۀ دوم پژوهش مبنیبر تأثیر مثبت و معنادار

برای الگوهای پژوهش بیانگر تأیید الگوی اثرات ثابدت

توانایی مددیران بدر سررسدید بددهی تأییدد شدده اسدت.

است .با توجه به آماره و سح خحای آزمدون  Fلیمدر و

براساس نتایج حاصل از فرضدیۀ سدوم پدژوهش برمبندای

رد فرضیۀ  H0برای الگوهای پژوهش ،تزم اسدت بدرای

الگوی  ،0آمارۀ  tمربدوط بده متغیدر تعداملی محددودیت

انتخاب از بین الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت یدا

مالی و توانایی مدیر  3/030با سدح خحدای بداتتر از 2

داده های تابلویی با اثرات تصادفی ،آزمدون هاسدمن نیدز

درصد اسدت؛ بندابراین فرضدیۀ سدوم پدژوهش (ریسدک

انجام شود .نتایج مربوط به آزمون هاسمن نیز حداکی از

محدودیت مالی تأثیر معناداری بدر ارتبداط بدین تواندایی

ردشدددن فرضدیۀ صددفر بددرای الگوهددای پددژوهش اسددت؛

مدیران و پراکندگی بازده دارد) رد شده است.

درنتیجه الگوی داده های تابلویی با اثدرات ثابدت ارجد
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جدول ( )2نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش
الگوی 1
متغیر

الگوی 2

ضریب

آمارۀ t

توانایی مدیریت ()MA

-0/201

*

-0/329

ضریب

الگوی 3

آمارۀ t

ضریب

*

-3/304

4/021

0/301

آمارۀ t
**

-4/330

***

محدودیت مالی ()KZ

-

-

-

-

-3/339

-9/202

MA × KZ

-

-

-

-

3/390

3/030

نقدشوندگی سهام ()LIQ

-

-

-

-

-3/330

-9/904

MA × LIQ

-

-

-

-

-3/099

*

-0/330

-3/030

-3/242

3/211

0/914

*

3/334

3/010

***

3/331

کیفیت اطالعات
حسابداری
کیفیت حسابرسی

-3/990

***

-3/301

بازده دارایی

-3/000

***

3/330

ارزش بازار به دفتری

3/290

4/911

**

3/922

عملکرد آتی

-0/302

-4/429

-9/204
-9/102

**

-9/111

3/329
9/190

3/911

-3/331

***

-9/341
*

-0/019

-3/330

-3/200

-9/930

3/330

9/032

محافظهکاری حسابداری

3/931

3/000

3/330

3/320

3/332

1/134

*

عدم اطمینان محیطی

-3/492

-3/132

3/320

3/200

-3/339

-9/301

اندازۀ شرکت

-3/404

*

-3/100

*

-1/100

3/334

9/320

زیان شرکت

3/410

4/341

**

-3/319

-9/092

3/339

9/200

اهرم مالی

-3/030

-9/994

3/032

4/100

*

-3/330

-0/900

جزء ثابت

0/401

1/300

0/400

1/234

*

3/390

-0/302

*

1/030

ضریب تعیین

3/403

3/402

3/993

ضریب تعیین تعدیلشده

3/991

3/900

3/311

آمارۀ دوربین واتسون

9/120

4/900

4/332

آمارۀ F

4/103

4/000

0/100

احتمال آمارۀ F

3/333

3/333

3/333

* ***،**،به ترتی

*

بیانگر معناداری در سح خحای  2 ،9و  93درصد است.

نتایج و پیشنهادها

حاصل از این فرضیه مشابه نتایج پژوهش باشمن ،دای و
9

در این پدژوهش ،نقدش تواندایی مددیران در تعددیل

واندد )4393( ،اسددت .مدددیران رده بددات در عملیددات

شددرایط اعتبدداری و کدداهش پراکندددگی بددازده اوراق،

تجدداری و ایجدداد ارزش نقددش اساسدی ایفددا م دیکننددد و

محالعه شده است .فرضیۀ اول پژوهش (تواندایی مددیران

اعتقاد بر این اسدت کده تواندایی مددیران بدر عملکدرد و

تأثیر معناداری بر استفاده از شرایط مبتنیبر عملکدرد در

نامحمننی شرکت در قال جریان های نقد جاری و آتی

قراردادهددای اعتبدداری دارد) تأییددد شددده اسددت .نتددایج
1. Bushman, Dai, Wang

 / 902مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال هشتم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )03پاییز 9011

تأثیر میگذارد .اعتباردهنده ها برای جلوگیری از توسعۀ

مدددیران ،مدددت زمددان زیددادی بددرای مشددخصشدددن

سرمایه گذاری در شرکت ها و حفدظ

پیامدددددهای عملکددددردی تزم اسددددت و در صددددورت

منافع خود اقدام به کنترل رفتارهای عملکدردی مددیران

نامساعدبودن پیامدها ،هزینده هدای بداتیی بده شدرکت و

بددرای کدداهش مخددابرۀ اطالعددات منفددی و هزینددههددای

اعتباردهنده ها تحمیل مدیشدود؛ همچندین هیندت مددیره

نمایندگی میکنند .توانایی مددیران ،کیفیدت اطالعدات

باید نسبت به ریسک و فرصت های مرتبط با تغییرات در

حسابداری و تصمیم گیریهای سرمایهگدذاری را بهبدود

عوامل رفتداری مددیرعامل آگداهی داشدته باشدند؛ زیدرا

میبخشد و از منافع اعتباردهندده هدا محافظدت مدیکندد.

ممکن است فرصتی برای بهبود عملکرد ،کاهش هزیندۀ

فرض دیۀ دوم پددژوهش (توانددایی مدددیران تددأثیر مثبددت و

بدهی یا بده تدأخیر اندداختن پیامددهای منفدی نوسدان در

معناداری بر سررسید بدهی شرکت ها دارد) تأییدد شدده

بددازده فددراهم شددود؛ بدده عبددارتی در نظددر گددرفتن اثددر

است .براساس نتدایج ،تواندایی بداتی مددیران منجدر بده

نوسان های رفتاری در انتظارات سدرمایه گدذاران ،باعدث

تغییرات مساعد در عملکرد میشدود؛ بده نحدوی کده در

کنتددددرل روابددددط بلندمدددددت بددددا اعتباردهندددددههددددا و

ایدن شددرایط تمای دل مدددیران بدده تددأمین مددالی بلندمدددت

سرمایه گذاران و کاهش هزینه های نمایندگی مدیشدود؛

کاهش مدی یابدد؛ زیدرا بددهی بدا سررسدید کوتداه مددت

بنابراین پیشنهاد میشود در صورت وجدود قراردادهدای

مالی شرکت بده بدازار

اعتبدددداری محدودکننددددده ،بدددده انتخدددداب مدددددیران

مخددابره مددیکنددد .نتددایج حاصددل از ایددن فرضددیه بددا

ریسک گریزتر اقدام شود .درنهایت ،اگر مدیر تعهددات

پژوهش های مولینا و پناس ( )4330تحدابق دارد .فرضدیۀ

قراردادی را نقض کند ،منجر به افزایش نوسدان بدازده و

سوم پژوهش (محدودیت مالی تأثیر معناداری بر ارتباط

تحمیل نر بهرۀ باتتر به شرکت مدیشدود کده در ایدن

بین توانایی مدیران و پراکنددگی بدازده اوراق دارد) رد

شرایط پیشنهاد میشود با استقرار کنتدرل هدای داخلدی و

شده است .نتایج حاصل از این فرضدیه بدا پدژوهش هدای

نظارتهای مسدتقل درون سدازمانی (ازجملده حسابرسدی

لو ،چن و لیائو ( )4393همداهنگی نددارد .در حدالی کده

داخلی) ،رفتارهای مدیریت کنترل و مانع از تحمیل ایدن

مشدددکالت نماینددددگی بدددهطدددور معمدددول ناشدددی از

قبیل هزینه ها به شرکت شود .به منظور تکمیل نتایج ایدن

سرمایه گذاری بدیش از حدد مددیران بدا توجده بده مندافع

پژوهش پیشنهاد میشدود در آیندده اثدر تعداملی سداختار

شخصی اسدت ،در شدرایط وجدود ریسدک محددودیت

مالکیت و اعتمادبه نفس بیش از اندازه بر نوع تأمین مالی

مالی ،رویکرد فرصت طلبی مدیر منجر به تغییر وضدعیت

و شددرایط قراردادهددای بدددهی و بددهمنظددور شددناخت

نقدینگی میشود .در توجیه ردشددن ایدن فرضدیه گفتده

رفتارهای عملکردی مدیران در بلندمددت تفداوت هدای

مدیشددود در شددرایط محدددودیت مددالی ،امکددان اجددرای

ناشی از نقض تعهدات قراردادی بررسی شود.

رفتارهای نامناس

اطالعاتی دربارۀ وضعیت مناس

رویه ها و رویکردهدای سدرمایه گدذاری مددنظر مددیران
وجود ندارد و اولویت منافع شخصی مدیر است.

در پژوهش حاضدر محددودیتهدایی ازجملده روش
اندازه گیری توانایی مددیران حداکم اسدت .بدا توجده بده

بدا توجده بده یافتدههددای پدژوهش پیشدنهاد مدیشددود،

اینکه خوبخشدی از تواندایی مددیران جدز ویژگدیهدای

اعتباردهندددههددا بدده رویکددرد عملکددردی مدددیران توجدده

شخصیتی و درونی مدیران اسدت و بده صدورت مسدتقیم

بیشددتری داشددته باشددند؛ زیددرا در صددورت اجرانکددردن

مشداهده و اندددازهگیدری نمدیشددود ،ضددروری اسددت در

رویههای مناس

سرمایه گذاری درنتیجۀ ریسکپدذیری

تعمیم نتایج دقت تزم صورت گیرد.
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