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چكیده
یکی از مهمترین تصمیمهای پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیمهای مربوط به تأمین مالی است .تأمین
مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است .اتخاذ سیاستهای تأمین مالی توسط مدیران ،نقش
بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد .با این حال شناخت عوامل مؤثر بر تصمیمهای تأمین مالی
مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است .عوامل زیادی بر تصمیمگیری تأمین مالی مدیران واحد تجاری مؤثر
است که این عوامل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :دسته اول ،عواملی که مرتبط هستند با ساختار شرکت مانند
مشکالت نمایندگی ،اندازه شرکت و درماندگی مالی و دسته دوم ،عواملی که مرتبط هستند با ویژگیهای رفتاری
مدیران مانند محافظهکاری و اطمینان بیش از حد .این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل تأثیر یک عامل روانشناسی
(اطمینان بیش از حد) بر تصمیمهای تأمین مالی مدیران واحد تجاری است .برای بررسی تأثیر اطمینان بیش از
حد بر سیاستهای تأمین مالی از مدل رگرسیون با دادههای ترکیبی برای  751شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای  7835الی  7831استفاده شده است .نتایج پژوهش که با
استفاده از دادههای ترکیبی با اثرات ثابت انجام گردید ،حاکی از عدم رابطه بین اطمینان بیش از حد و تصمیمهای
مالی میباشد .عالوه بر این ،رابطهی فرصتهای رشد ،سودآوری ،اندازه شرکت و ریسک درماندگی با
تصمیمهای مالی ،معنیدار است.
واژههای کلیدی :سیاست تأمین مالی ،اطمینان بیش از حد ،مالی رفتاری.

 -7استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران chavoshi54@yahoo.com
 -2دکتری مالی ma_rastegar@yahoo.com
 -8کارشناس ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه علوم اقتصادی تهرانMohsen.mirzaee.73@gmail.com

92

کاظم چاوشی ،محمد رستگار و محسن میرزایی

 سوم ،تعیین بهترین ترکیب منابع مالی و ساختار

 -1مقدمه
نقش محوری سرمایه در دنیای تجارت امروز،

سرمایه

بر هیچکسی پوشیده نیست و چنین نقشی بسیار

بنابراین مدیران باید بکوشند تا میزان داراییها و

برجسته و قابلتوجه هست .هر شرکتی برای اینکه

نرخ رشد شرکت را تعیین کنند و بدانند که شرکت

بتواند کاال یا خدمتی را عرضه نماید ،قبل از انجام

در کدام قلم از داراییها باید سرمایهگذاری کرده و

هرگونه فعالیتی ،به سرمایه و منابع مالی نیازمند است

برای رسیدن به بهترین بازده برای سهامداران از کدام

تا بتواند داراییهای مورد نیاز خود را خریداری

منبع یا منابع استفاده کند .نکته قابلتوجه این است

نموده و به سرمایهگذاری بپردازد .متعاقب بزرگ

که تصمیمهای مالی وابسته به هم و متوالی هستند و

شدن شرکتها و توسعه فناوری ،نیاز به مبالغ

نباید فقط یک بار و برای همیشه اتخاذ شوند.

هنگفت سرمایه و منابع مالی شدت گرفته و بازارهای

واحدهای تجاری به دالیل مختلفی به منابع مالی

متعدد مالی توسعهیافتهاند .این توسعه به نوبه خود از

نیازمند هستند .استفاده از شیوههای صحیح تأمین

یکسو تعدد روشهای تأمین مالی توسط شرکتها را

مالی برای اجرای پروژههای سودآور میتواند در

میطلبد و از سوی دیگر مدیران را به تعیین راهبُرد

جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت ،نقش

مناسب در زمینه تأمین مالی و تعیین ساختار مطلوب

اساسی ایفا کند .هر شرکتی در تصمیمهای تأمین

سرمایه شرکت ملزم ساخته است .تهیه یک استراتژی

مالی با دو منبع داخلی و خارجی رو به رو است.

صحیح بر مبنای متغیرهای اقتصادی ،بازاریابی ،تولید

منابع داخلی شامل وجوه نقد حاصل از فعالیتهای

و مالی از مهمترین وظایف مدیریت یک شرکت

عملیاتی ،فروش داراییها و سود انباشته و منابع

است .یک استراتژی مناسب مالی توان شرکت در

خارجی شامل انتشار اوراق بهادار نظیر انتشار سهام،

نیل به اهداف را تقویت میکند .شرکت باید قادر به

اوراق مشارکت و دریافت تسهیالت مالی از بانکها

تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور تولید

و غیره هستند.

محصوالت پرفروش باشد تا امکان موفقیت در

انتشار سهام ،واکنش متفاوت سهامداران را در بر
دارد .همچنین ،استفاده از وام و استقراض به علت

بلندمدت میسر شود.
به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت به

ایجاد مشکالتی مانند عدم پرداخت به موقع بدهیها،

عنوان یک هدف راهبُردی ،مدیریت شرکت باید

ناتوانی مالی و در نهایت ورشکستگی ،اثرات

اهداف سهگانهای را به شرح زیر مورد توجه قرار

متفاوتی بر قیمت سهام خواهد داشت .منابع خارجی

دهد:

آن دسته از منابعی هستند که شرکتها در صورت

 اول ،تعیین اندازهای مناسب از شرکت و نرخ

عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی نیازهای
شرکت به وسیله ایجاد بدهی یا انتشار سهام جدید،

رشد آتی آن
 دوم ،تعیین بهترین ترکیب داراییها (مصارف
وجوه)

اقدام به جذب سرمایه مینمایند .منظور از ایجاد
بدهی ،استقراض یا انتشار اوراق مشارکت است که
شرکت در قبال آن متعهد میشود در زمانهای
معینی ،سود تعیینشده و در تاریخ سررسید ارزش
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اسمی یا مبلغ وام اخذشده را بپردازد .مشخص بودن

گیییری و بررسییی تطبیقییی یافتییههییا بییه همییراه

مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت

محدودیتهای پژوهش ارائه میگردد.

بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام ،این اوراق
را از دیدگاه سرمایهگذاران در ردیف اوراق بهادار

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

دارای ریسک کم قرار میدهد و به دلیل ریسک کم،

یکی از مهمترین تصمیمهای پیش روی میدیران

بازده کمتری نیز دارند (جهانخانی و پارساییان،

واحد تجاری تصمیمهای مربوط به تأمین مالی است.

.)7831

تأمین مالی یکی از اجزای ضروری عملیات هر واحد

موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائل داخلی

تجاری است .بدون دسترسی بیه منیابع تیأمین میالی

شرکتها محسوب میگردد ،اما از آنجا که

توان رشد واحد تجاری در معرض خطر قیرار میی-

تصمیمهای تأمین مالی شرکت با محیط پیرامون آن

گیرد ،زیرا در زمان حاضر محیطی که شیرکتهیا در

در ارتباط است ،بنابراین شرایط و وضعیت بازار

آن فعالیت میکنند ،محییط در حیال رشید و رقیابتی

سرمایه بر روی تصمیمهای ساختار سرمایه تأثیر می-

است و شرکتها نیز جهت پیشرفت و رشد نییاز بیه

گذارد .عوامل زیادی همچون مشکالت نمایندگی،

توسعه فعالیتهای خود از طریق سرمایهگذاریهیای

عدم تقارن اطالعاتی ،اندازه شرکت ،درماندگی مالی

جدید دارند .انجام پروژههای صینعتی نیازمنید تهییه

و غیره بر تصمیمگیری مدیران واحد تجاری مؤثر

منابع مالی و وجه نقد مورد نیاز است و در این راستا

است.

شرکتها ناگزیر بیه اسیتفاده از سیازوکارهای تیأمین

مدیرانی که سودآوری خود را بیش از حد
تخمین میزنند یا به سودآوری واحد تجاری خوش-
بین هستند ،احساس میکنند بازار سرمایه اوراق
سهام آنها را کمتر از واقع ارزشگذاری میکند از
این رو در مواردی که واحد تجاری به تأمین مالی
نیاز داشته باشد مدیران تأمین مالی از طریق انتشار
اوراق بدهی را به انتشار سهام ترجیح میدهند.

مالی میباشند .منابع تأمین مالی واحد تجاری بیه دو
دسته تقسیم میشوند:
 -7منییابع مییالی داخلییی؛ ماننیید سییود انباشییته و
اندوختهها.
 -2منییابع مییالی خییارجی؛ ماننیید انتشییار اوراق
مشارکت ،اوراق بهادار.
مدیران واحد تجاری نسبت به اینکه از کدام یک

با توجه به موارد ذکرشده ،این سؤال مطرح میی-

از روشهای تأمین مالی استفاده نمایند ،تصمیمگیری

شییود کییه آیییا اطمینییان بیییش از حیید مییدیران بییر

میکنند .عوامل زیادی همچون مشکالت نماینیدگی،

سیاستهای تأمین مالی واحد تجاری مؤثر است؟

عدم تقارن اطالعاتی ،اندازه شرکت ،درماندگی میالی

سازماندهی مقاله چنین است که در ابتیدا ضیمن

و غیره بر تصمیمگیری مدیران واحید تجیاری میؤثر

بیان مبانی نظری ،پژوهشهایی که پیرامیون موضیوع

است .عالوه بر ایین فاکتورهیا و عوامیل موجیود در

پژوهش صورت گرفته است ،مورد بررسی قرار می-

شرکت ها ،برخی از ویژگیهای شخصیتی مدیران نیز

گیرد .سپس به بیان روش انجیام پیژوهش ،جامعیه و

جز عوامل مهیم در تصیمیمگییریهیای شیرکت بیه

نمونه آماری پرداخته و روش گردآوری اطالعیات و

حساب میآید (برتراند.)2118 ،7

تجزیه و تحلیل نتایج ارائه میگردد .در پایان نتیجیه-
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سرمایهگذاران منطقیی و ریسیک گرییز در ازای

روانشناسان دریافتند که افراد قابلیتهایشان را

قبول ریسک ،انتظیار دریافیت بیازده بیشیتری دارنید.

در خوب انجام دادن وظایفشان ،بیش از اندازه تخمین

درجه ریسیک پیذیری ییا ریسیک گرییزی ،یکیی از

میزنند و این تخمین به نسبت اهمیتی که آن وظایف

عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار و تصمیمگیری افراد به

برای شخص دارد ،افزایش مییابد .روانشناسان

ویییژه در بازارهییای مییالی اسییت .ریسییکپییذیری را

همچنین به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام

میتوان "انجام هر گونه فعالیتی که دارای حداقل یک

تصمیمگیری و قضاوت به اطالعات برجسته وزن

نتیجیه میبهم و ییا نیامطمنن باشید" تعرییف کیرد

بیشتری میدهند .تحقیقات همچنین نشان داده است

(قالیباف.)7833،

مشاغلی که به قضاوت نیاز دارند ،بیش از مشاغل

روانشناسی مالی در واقع در مقابل پارادایم

دیگر دچار بیش اطمینانی میشوند .ضمناً هرچه

رفتارهای منطقی سرمایهگذاران مطرحشده که اساس

تخصص افراد بیشتر میشود ،به میزان بیشتری در

و بنیان همه مدلهای مالی ارائهشده است .تالر 2معتقد

معرض بیش اطمینانی قرار میگیرند (سعیدی،

است گاهی اوقات برای یافتن پاسخی برای معماهای

.)7831

مالی تجربی ،ضروری است که این احتمال را بپذیریم

یکی از ریشههای وقوع بیش اطمینانی و اصالح

که برخی از عاملها در اقتصاد گاهی به طور کامل

نشدن آن در نتیجه یادگیری ،پدیده فرافکنی است.

عقالیی رفتار نمیکنند که این ،موضوع مالیه رفتاری

پس از تجربه شکستها ،فرد عامل آن را به دیگران

است .این رویکرد از علم روانشناسی برای درک

نسبت میدهد تا کماکان با اعتمادبهنفس راهش را

رفتارهای سرمایهگذاران و بازار استفادهشده و جنبه-

ادامه دهد که همین موضوع به بیش اطمینانی دامن
4

های روانشناسی رفتار افراد در بازارهای مالی بررسی

میزند (هیرشلفر  .)2111،علت وجودی بیش

میشود .تاکنون عوامل رفتاری مختلفی در تصمیم-

اطمینانی آرامشی است که افراد از آن به دست می-

گیریهای مالی مطرحشده است .یکی از مهمترین

آورند .حتی پدیده فرافکنی نیز این است که فرد

اختالالت رفتاری تصمیم اطمینان بیش از حد است

خود را تبرئه میکند تا از عذاب وجدان یا احساس

که در ادامه به تشریح آن میپردازیم.

ضرر به علل درونی خالصی یابد .درعینحال افراد

اطمینان بیش از اندازه ،یکی از مهمترین یافتههای

موفقیتها را به خود نسبت میدهند که این تمایل،

علم روانشناسی در حوزه قضیاوت و تصیمیمگییری

بیش اطمینانی را افزایش میدهد .ضمناً افراد به دنبال

است .روانشناسان یک فرد با ویژگیهای رفتاری فیرا

اثبات خود به دیگران نیز هستند تا تحسین آنها را

اطمینانی را به عنوان فردی تعریف میکنند که اعتقاد

نسبت به خود جلب کنند ،بنابراین گاهی در مورد

دارد اطالعات و دانش ایشان بسیار دقیق است (بیش

موفقیتهای قبلی خود در صحبت با دیگران اغراق

از آنچه واقعیت دارد) .به نظر هاید ،8متون مربوط بیه

میکنند و این خود از نظر درونی بر آنها اثر گذاشته

روانشناسی دو تعریف از اطمینان بیش از اندازه ارائه

موجب تشدید پدیده بیش اطمینانی میشود .به

دادهاند .نخست برآورد بیش از واقع از توانیاییهیای

عبارت دیگر دربیان اغراقآمیز موفقیتها ،خود فرد

خوددارند .دوم ،افراد یک رویداد را معینتر از آنچیه

بیش از دیگران تحت تأثیر سخنان خود قرار میگیرد

که واقعاً هست ،میبینند.

(سعیدی.)7831 ،
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بیش اطمینانی در زندگی روزمره به دفعات اتفاق
میافتد و به تبع ،در تصمیمهای سرمایهگذاری نیز

مدیران احساس میکننید بیازار سیرمایه اوراق سیهام
آنها را کمتر از واقع ارزشگذاری نموده است.

ردپای آن مشاهده میشود .افراد در مورد صحت

ایشیکاوا وتاکاشیی ( )2171در پژوهشیی ارتبیاط

قضاوتشان بیش اطمینانی داشته و به سختی ممکن

بین اطمینان بیش از اندازه میدیران و انتخیاب تیأمین

است امکان اشتباه در قضاوتشان را در نظر بگیرند.

مالی را در شرکت های ژاپنی مورد بررسی قراردادند.

تحلیلگران مالی پس از ارائه گزارش خود به همین

نتایج آن ها نشان میدهید کیه میدیران بییش از حید

علت به سختی از نظر اول خود بازمیگردند ،حتی

مطمنن بدهی را به انتشار سیهام بیه صیورت عرضیه

زمانی که اطالعات بیشتری به دست آوردهاند و

عمومی و محدود ترجیح میدهند.

اطالعات جدید قضاوت قبلی آنها را تحتالشعاع

همچنییین در ایییران پییژوهشهییایی در مییورد

قرار میدهد .به عنوان مثال اگر قضاوت فردی در

تصمیم های تأمین مالی و ساختار سیرمایه و اطمینیان

واقع به احتمال  %11درست باشد ،وی احتمال

بیش از حد انجام شده است کیه بیه برخیی از آنهیا

صحت قضاوتش را بیش از  %35میداند (سعیدی،

اشاره میشود:
محزون ( )7833در تحقیقی با عنوان بررسی

.)7831
اطمینان بیش از اندازه مدیران این است که آنهیا

ارتباط میان ویژگیهای فردی ،حرفهای و شخصیتی

تخمین بیش از حدی راجع به جرییانهیای نقیدی و

به بررسی تورشهای رفتاری متداول در میان

سودآوری آتی واحدهای تجاری داشیته باشیند .ایین

سرمایهگذاران و فعاالن بازار سرمایه پرداخته و ارتباط

امر ممکن است باعث ایجاد سیردرگمی در انتخیاب

تورشهای شناساییشده با ویژگیهای فردی ،حرفه-

روشهای تأمین مالی توسط مدیران شود؛ به گونهای

ای و شخصیتی هر یک از آزمودنیها را مشخص

که مدیران همواره تصور مییکننید کیه شیرکتهیای

ساخته است .نتایج پژوهش وی نشان میدهد که

آنها کمتر از واقع ارزشگذاری شدهاند (ایشییکاوا و

سرمایهگذاران حرفهای در نهادهای مالی نیز در

تاکاشی.)2171،5

تصمیمهای خود از تأثیر تورشهای رفتاری مصون

گلسییر 6و همکییاران ( )2118در مییورد بیییش

نمیباشند و به طور خاص جنسیت ،سن ،میزان

اطمینانی در میدیران حرفیهای و غیرحرفیهای نشیان

تجربه ،سطح تحصیالت ،سطح درآمد ماهانه ،سطح

دادند که میدیران حرفیهای و باتجربیه در مقایسیه بیا

ثروت و گونه شخصیتی آنها تأثیر معنیداری در

مدیران غیرحرفهای و بیتجربه در انجیام بسییاری از

نشان دادن برخی خطاهای سیستماتیک در قضاوت

وظایف خود ،به وییژه شناسیایی و تشیخیص رونید،

شامل بیش اطمینانی ،توهم کنترل ،حسابداری ذهنی،

پیشبینی نوسان و تغییر قیمت سهم ،از بیش اطمینانی

خود کنترلی ،خوش بینی ،خود تأییدی پس از وقوع،
لنگر انداختن و تعدیل و

بیشتری برخوردار هستند.

نمایندگی داشته است.

هاکبارث )2111( 1در پژوهش خود به این نتیجه

خوشطینیت و نیادی قمیی ( )7833بیه بررسیی

رسید که مدیرانی که سودآوری خود را بیش از حید

رابطه رفتار اطمینیان بییش از حید و بیازده سیرمایه-

تخمین میزنند ،در موارد نیاز به تأمین میالی انتشیار

گذاران پرداختنید .نتیایج ،شیواهد ضیعیفی در میورد

اوراق بدهی را بیه انتشیار سیهام تیرجیح مییدهنید.

وجود ویژگی رفتاری اطمینان بییش از حید در بیین
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مشارکت کنندگان بازار اوراق بهادار اییران ارائیه داده

بین اطمینان بیش از حد مدیران و سیاستهای تأمین

است.

مالی واحد تجاری رابطه معنیداری وجود دارد.

شمس و همکاران ( )7833در پژوهشی به

فرض صفر و فرض مقابل برای فرضیه فوق به شرح

بررسی اثر تجربه بر ریسکپذیری ،بیش اطمینانی و

زیر است:

رفتار تودهوار مدیران شرکتهای سرمایهگذاری در

بین اطمینان بیش از حد مدیران و سیاستهای تأمین

بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج حاصل از

مالی واحد تجاری رابطه معناداری وجود ندارد.

تجزیه و تحلیل دادهها با مدلهای رگرسیون پرابیت

بین اطمینان بیش از حد مدیران و سیاستهای تأمین

ترتیبی و توبیت یک متغیره و چند متغیره نشان

مالی واحد تجاری رابطه معناداری وجود دارد.

میدهد که بین تجربه و ریسکپذیری مدیران رابطه

فرضیههای اخص:

معنیدار معکوس و بین تجربه و رفتار تودهوار آنها

 )7بین نوسان جریان نقدی عملیاتی و سیاستهای

رابطه معنیدار مستقیم وجود دارد .همچنین رابطه بین

تأمین مالی شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.

تجربه و بیش اطمینانی بر مبنای نوع بیش اطمینانی

 )2بین فرصت رشد و سیاسیتهیای تیأمین میالی

متفاوت است ،اما در مجموع میتوان گفت بین

شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.

تجربه و بیش اطمینانی رابطه معنیدار معکوس وجود

 )8بییین مجمییوع مخییار سییرمایهای و تغییییرات

دارد .بدین ترتیب مدیران کم تجربه تر در مقایسه با

سرمایه در گردش و سیاستهیای تیأمین میالی

مدیران باتجربهتر از بیش اطمینانی بیشتر و رفتار

شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.

تودهوار کمتر برخوردار بوده ،ریسکپذیرتر میباشند

 )4بین نرخ رشد داراییهیا و سیاسیتهیای تیأمین

و بازده باالتری کسب مینمایند .بنابراین ،در کل

مالی شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.

میتوان چنین نتیجه گرفت که بین تجربه حرفهای و

 )5بییین سییودآوری و سیاسییتهییای تییأمین مییالی

بازده مدیران شرکتهای سرمایهگذاری در بورس
اوراق بهادار تهران رابطه معکوس وجود دارد.

با این وجیود ،تیاکنون پژوهشیی در میورد تیأثیر

شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.
 )6بین لگاریتم اندازه شرکت و سیاستهای تیأمین
مالی شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.

اطمینان بیش از اندازه مدیران و تصیمیمهیای تیأمین

 )1بین سرمایهگذاران نهادی و سیاستهیای تیأمین

مالی انجام نشده است .این پیژوهش درصیدد اسیت

مالی شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.

مبتنی بر دادههای مالی تأثیر اطمینیان بییش از انیدازه

 )3بین بازده غیرعادی انباشته و سیاستهای تیأمین

مدیران را بیر تصیمیمهیای ییا سیاسیتهیای تیأمین

مالی شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.

سرمایه مورد بررسی قرار دهد.

 )3بین ریسک درماندگی و سیاستهای تأمین مالی
شرکت رابطه معنیداری وجود دارد.

 -3فرضیات پژوهش

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اطمینان

برای پاسخ به سؤال مطرحشیده ،فرضییه اهیم بیدین

بیش از حد مدیران بر سیاستهای تأمین مالی واحد

صورت مطرح میشود:

تجاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
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بهادار تهران میباشد؛ به عبارت دیگر این مطالعه

همچنین جامعه آماری این پژوهش شامل تمیامی

درصدد تجزیه و تحلیل تأثیر یک عامل روانشناسی

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

(اطمینان بیش از اندازه) بر تصمیمهای تأمین مالی

است که با تعدیل این جامعه با قید محیدودیتهیای

مدیران واحد تجاری است .از دیگر اهداف این

زیر ،نمونه آماری مشخص میگردد.

پژوهش پیش برد ادبیات مربوط به سیاستهای
تأمین مالی و تأثیر رفتار مدیریت بر آن است.
انتظار می رود با آزمون فرضیه این پژوهش؛
ارتباط و اثری که اطمینان بیش از حد مدیریت بر
تصمیمهای تأمین مالی واحد تجاری دارد مشخص
شود .همچنین ارتباط ویژگیهای روانی مدیران بر

 )7قبل از سال مالی  7835در بورس اوراق
بهادار تهران پذیرششده باشند.
 )2سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه
باشند.
 )8در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده
باشند.

سیاستهای تأمین مالی موجب پیش برد ادبیات

 )4شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری

مربوط به مباحث مالی رفتاری و تأمین مالی می-

مالی به دلیل ماهیت تأمین مالی متفاوت

گردد.

نسبت به سایر شرکتها جزو نمونه
انتخابی نباشد.
 )5دادههای مورد نظر آنها در دسترس باشند.

 -4روششناسی پژوهش
این تحقیق از لحاظ طبقهبندی بر مبنای هدف ،از

 )6بر این اساس و پس از اعمال محدودیت-

نوع تحقیقات کاربردی است .پژوهش حاضر از

های فوق تعداد  751شرکت در دوره

لحاظ طبقهبندی بر حسب روش ،از نوع تحقیقات

زمانی  7835تا  7831انتخاب شدند.

توصیفی است .تحقیق توصیفی شامل مجموعه

در این پژوهش به منظور تدوین مبانی و مفاهیم

روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن

نظری از روش کتابخانیه ای و آرشییو اسیتفاده شیده

شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است .از بین

اسییت .همچنییین دادههییای مییالی اییین مطالعییه از

تحقیقات توصیفی با توجه به اینکه در تحقیق حاضر

صورت های مالی پایان دوره شرکت های پذیرفتهشده

متغیرهای مستقل و وابسته در گذشته رخ داده است،

در بورس اوراق بهادار تهران ،با استفاده از نیرمافیزار

از نوع تحقیقات پس رویدادی است .در تحقیق پس

رهآورد نوین گردآوریشده ،دادههای جمعآوری شده

رویدادی محقق به دنبال کشف و بررسی روابط بین

از طریق نرم افزار  Excelاصالح و طبقهبندی شیده و

عوامل و شرایط خاص که قبالً وجود داشته یا رخ

تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک

نرمافزار Eviews 7

داده از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنهاست ،لذا

انجام میگیرد.

محقق در پی بررسی امکان وجود روابط علّت و
معلولی از طریق مشاهده و مطالعه نتایج موجود و
زمینه قبلی آنها به امید یافتن علّت وقوع پدیده یا
عمل است.

 -5مدل پژوهش و متغیرهای آن
با توجه به فرضیه پژوهش " بین اطمینیان بییش
از حد میدیران و سیاسیتهیای تیأمین میالی واحید
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تجاری رابطه معنیداری وجود دارد" در این پژوهش

پژوهش با استفاده از پژوهشهای قبلی اثر متغیرهای

از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است:

کنترل زیر بررسی میشود:
 )7نوسان جریان نقد عملییاتی3؛ نوسیانات جرییان
نقیید عملیییاتی از انحییراف معیییار جریییان نقیید

عملیاتی طی سه سال گذشته به دست میآید.
 Q )2توبین71؛ نشیاندهنیده فرصیت رشید بیرای
متغیر مستقل

واحد تجاری است .این نسبت از تقسییم ارزش

اطمینان بیش از حد مدیران 3به عنیوان متغییر پییش
بین یا مستقل تعیین میشیود .اطمینیان بییش از حید

بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتیری آن
حاصل میشود.

مدیران مطابق پژوهش ایشیکاوا و تاکاشی ( )2171از

 )8مجموع مخار سرمایهای و تغییرات سرمایه در

طریق اندازهگییری پییشبینیی جانیبدارانیه میدیران

گردش77؛ این متغیر نشاندهنده میزان وجیوهی

محاسبه میشود:

است که واحد تجاری برای انجام فعالییتهیای
عملیاتی و سرمایهای نیاز دارد.

رابطه ()7

میانگین قیمت سهم در شش ماهه دوم(/سود هر
سهم واقعی -سود هرسهم پیشبینی شده)

عالمت مثبت یا منفی پیشبینی جانبدارانیه میدیران
نشان میدهد که مدیران جانبداری خیوشبینانیه ییا
بدبینانه داشتهاند.

نسبت از تقسیم داراییهای آخر دوره -داراییی-
های اول دوره بر داراییهای اول دوره شیرکت
حاصل میشود.
 )5نسبت سودآوری78؛ این نسبت از تقسییم سیود
عملیاتی بر مجموع داراییهیای واحید تجیاری
حاصل میشود.

متغیر وابسته
سیاسییتهییای تییأمین مییالی شییرکت شییامل افییزایش
سرمایه و استقراض است و از رابطهی زیر به دسیت
میآید:
رابطه ()2

 )4نسبت نرخ رشید شیرکت (دارایییهیا)72؛ ایین

حقوق صاحبان سهام/بدهیهای بلند مدت

 )6لگاریتم اندازه داراییهیای شیرکت 74در پاییان
دوره مالی.
 )1مالکیییت نهییادی75؛ در برگیرنییده تعییداد سییهام
عادی شرکت که در اختیار سرمایهگذاران نهادی
قرار دارد ،است .برای محاسبه درصید مالکییت
نهادی در شرکت ،تعداد سیهام مالکییت نهیادی

متغیرهای کنترل

بر کل تعداد سهام عادی شرکت ،در پاییان دوره

برای بررسی دقیقتر اثر اطمینان بییش از انیدازه
مدیران بر سیاستهیای تیأمین میالی از چنید متغییر
کنترلی که ممکن است بر تصیمیمهیای تیأمین میالی

تقسیم میشود.
 )3بازده غیرعیادی انباشیته 76بیا اسیتفاده از میدل
بازار.

مییدیران اثرگییذار باشیید ،اسییتفاده میییشییود .در اییین
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 نسبت کل فروش به کل دارایی

 Z )3آلتمن71؛ ادوارد آلتمن در سیال  7363بیرای
اولین بار اثر ترکیبهای مختلف نسبتهای مالی
را برای پیشبینیی درمانیدگی میالی شیرکتهیا
بررسی کرد .مدلی که او به دسیت آورد

 -6یافتههای پژوهش

بیه «Z-

» Scoreمعروف است.

 -1-6آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی ،تجزیه و تحلییل دادههیا

الگوی آلتمن به این شرح است:

با استفاده از شاخصهای مرکزی همچون مییانگین و
میانه و شیاخصهیای پراکنیدگی از جملیه انحیراف

رابطه ()8

5x5

+

4x4

+

3x3

2x2+

1x1+

=Z

معیار ،چولگی و کشیدگی انجام پذیرفته است.

در الگوی آلتمن ،متغیر مستقل شامل نسبتهای زییر
است:

بر اساس جدول شماره 7؛ بزرگ بیودن مییانگین
از میانه وجود نقاط بزرگ را در دادهها نشان میدهد،
در این موارد توزیع دادهها چولیه بیه راسیت اسیت.

 نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها

برای مثال توزییع متغییر بیازده غیرعیادی چولیه بیه

 نسبت سود انباشته به کل دارایی
 نسبت سیود قبیل از بهیره و مالییات بیه کیل
دارایی
 نسبت ارزش بازار حقوق صیاحبان سیهام بیه

راست است .در برخیی متغیرهیا مقیادیر مییانگین و
میانه نزدیک به هم اسیت کیه در ایین میوارد توزییع
متغیرها متقارن است.

ارزش دفتری بدهی

جدول شماره ( )1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
میانه

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

متغیر
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

1664

1668

1627

7615

78638

اطمینان بیش از حد مدیران

-1617

1618

1621

1686

23617

نوسان جریان نقدی

2628

743،111

538،111

3631

773683

 Qتوبین

7652

7637

8612

4625

247618

73،762

-711،111

2،771،111

-77

783

رشد داراییها

1618

1675

1623

6623

33683

سودآوری

1678

1674

1672

1673

2617

اندازه شرکت

5618

5613

1653

1663

7676

بازده غیرعادی

-7618

663

31

462

87653

سرمایهگذاران نهادی

53635

53617

26623

-1622

-7677

 Zآلتمن

27،136

-278،111

2،581،111

71638-

781663

مجموع مخار سرمایهای و تغییرات سرمایه در گردش
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مرحله دوم :مدل با اثرات تصادفی در مقابل میدل بیا

 -2-6برآورد مدل و آزمون فرضیهها
در پژوهش پیش رو از دادههای ترکیبیی اسیتفاده

اثرات ثابت آزمون میگردد (آزمون هاسمن).

شده است .در تحلییل پیانلی یکیی از اساسیی تیرین

به منظور بررسی اثرات عرض از مبد مدلهیا از

موضوعات مورد بحث تعیین مقیدار عیرض از مبید

آزمون لیمر استفاده شیده اسیت .نتیایج آزمیون لیمیر

است و اینکه مدل بدون عرض از مبد برازش گیردد

نشاندهنده این است که استفاده از مدل با اثیرات بیه

یا مدل با عرض از مبید  .در حیالتی کیه میدل دارای

جای مدل ادغامشده مناسبتر است .همچنیین بیرای

عرض از مبد باشد سؤال بعدی مدل با اثرات ثابیت

پاسخ به این سؤال کیه میدل بیا اثیرات تصیادفی در

و اثرات تصادفی مطرح خواهد گردید .بنابراین رویه

مقابل مدل با اثرات ثابت با استفاده از آزمون هاسمن

انتخاب مدل به شرح زیر است:

بررسی شده است .نتایج آزمون هاسمن نشان داد کیه

مرحله اول :وجود اثرات در مقابل مدل بدون اثیرات

مدل با اثرات ثابت نسبت بیه میدل اثیرات تصیادفی

آزمون میگردد (آزمون لیمر).

مناسبتر است از این رو مدل میورد اسیتفاده بیرای
آزمون فرضیههای پژوهش مدل با اثرات ثابت اسیت.
نتایج آن در جدول شماره  2ارائهشده است.
جدول شماره ( :)2نتایج آزمون مدل رگرسیونی پژوهش

متغیرها

ضرایب

انحراف استاندارد

آماره

عرض از مبد

16186

16234

16726

16311

اطمینان بیش از حد

16113

16172

16183

16467

نوسان جریان نقدی

16111

16111

-16423

16663

Qتوبین

16117

16117

16538

161461

ریسک درماندگی

16111

16111

-76667

16131

اندازه شرکت

16771

16143

26483

16175

سودآوری

-16613

16157

-776371

16111

سرمایهگذاران نهادی

16111

16111

76115

16875

رشد داراییها

16177

16171

76136

16218

بازده غیرعادی

16111

16111

16452

16657

)AR(1

16633

16148

766731

16111

ضریب تعیین

16332

ضریب تعیین تعدیلشده

16343

دوربین واتسون

26124

آماره

03

266176

F

سطح معنیداری آماره

t

F

16111
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همان طور که در جدول شماره ( )2قابل مشاهده

ایشیکاوا وتاکاشی ( )2171است .یکی از مهیمتیرین

است؛ فرض صفر در سیطح اطمینیان 35درصید رد

عواملی که ممکن است در بیروز چنیین نتیجیهای در

میشیود یعنیی در سیطح اطمینیان  35درصید میدل

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

معنیداری وجود دارد .همچنین میزان ضریب تعییین

تأثیر داشته باشد این است که در طی سالهای میورد

برابر با  1/35اسیت ،یعنیی در حیدود  35درصید از

بررسی کشور ایران نرخهای تیورم بیاالیی را تجربیه

تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مسیتقل بییان

نموده است و از طرفیی نیرخ بهیره پرداختیی بابیت

میگردد .مقدار آماره دوربیین واتسیون کیه یکیی از

تأمین مالی از طریق بدهی پایینتر از نرخ تورم بیوده

فروض رگرسیون است برابر بیا  2/12اسیت .مقیادیر

است و همواره تأمین مالی از طریق بدهی در چنیین

نزدیییک بییه  2حییاکی از عییدم خییود همبسییتگی

شرایطی سودمند است؛ این امر میتواند باعیث شیود

باقیماندهها است.

که مدیران بدون توجه به وضعیت آتی خود از طریق

نتییایج مربییوط بییه آزمییون معنیییداری ضییرایب

استقراض منابع میورد نییاز خیود را تیأمین کننید .از

متغیرهای مدل رگرسیونی نشان مییدهید کیه سیطح

عوامل دیگری که منجر به این نتیجهگییری شیدهانید

معنیداری متغیر اطمینان بیش از حید برابیر بیا 1/46

میتوان به متفاوت بودن ساختار تأمین مالی در ایران

است و در سطح اطمینان  35درصد معنییدار نیسیت

با سایر کشورها اشاره کرد .شیرکت هیای کیه تیأمین

از این رو فرضیه پیژوهش مبنیی بیر وجیود ارتبیاط

مالی خود را از طریق افزایش سرمایه انجام میدهنید

معنیدار بین اطمینیان بییش از حید و سیاسیتهیای

با توجه به درصد افزایش سرمایه فقط به اندازه مبلیغ

تأمین مالی مورد پذیرش قرار نمیگییرد .بیه عبیارتی

اسمی منابع تأمین میکنند و قیمت سیهم تیاثیری بیر

دیگییر اطمینییان بیییش از حیید مییدیران تییأثیری در

روی منابعی که شرکت به دست میآورد ،ندارد .ایین

سیاسییتهییای تییأمین مییالی شییرکتهییای ندارنیید و

موضوع باعیث مییشیود کیه اطمینیان بییش از حید

تصییمیمهییای تییأمین مییالی بییه دور از تمییایالت

مدیران تاثیری بر تصیمیمهیای تیأمین میالی میدیران

جانبدارانه و به صورت نسبتاً منطقی اتخاذ شدهاند.

نداشته باشد.

نتایج کسبشده مغایر با نتایج به دسیت آمیده از
پژوهشهای انجیام شیده توسیط هاکبیارث (،)2113
جدول شماره ( )3نتایج فرضیات اخص پژوهش
فرضیه اخص

متغیر مورد بررسی

معنیداری

نحوه ارتباط

7

نوسان جریان نقدی

رد

-

2

Qتوبین

تأیید

مثبت

8

مجموع مخار سرمایهای و تغییرات سرمایه در گردش

حذف به دلیل هم خطی با سایر متغیرها

4

رشد داراییها

رد

-

5

سودآوری

تأیید

مثبت

6

اندازه شرکت

تأیید

مثبت
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فرضیه اخص

متغیر مورد بررسی

معنیداری

نحوه ارتباط

1

سرمایهگذاران نهادی

رد

-

3

بازده غیرعادی

رد

-

3

ریسک درماندگی

تأیید

مثبت

نتایج به دست آمده نشیان دهنیده وجیود ارتبیاط
مثبییت بییین سییودآوری ،ریسییک درمانییدگی ،انییدازه

انباشته و  Zآلتمن را به عنوان متغیر کنترلی انتخیاب
شده است.

شرکت و  Qتوبین باسیاستهای تأمین مالی (نسیبت

بر اساس نتایج این پژوهش اطمینان بییش از حید

بدهی) و میزان اسیتقراض اسیت .ایین نتیایج مشیابه

مدیران تأثیری در سیاستهای تأمین مالی شرکت هیا

نتییایج بییه دسییت آمییده از پییژوهشهییای صییادقی و

ندارند و تصمیمهای تأمین مالی بیه دور از تمیایالت

همکاران ( ،)7834نمازی و شییرزاد ( ،)7834بیگلیر

جانبدارانه و به صورت نسبتاً منطقی اتخاذشیدهانید.

( )7835و ایشییکاوا وتاکاشیی ( )2171اسییت .سییایر

نتایج مغایر با نتایج به دست آمده در تحقیقات انجام

فرضیه های اخص مورد بررسی میورد پیذیرش قیرار

توسط هاکبارث ( ،)2113ایشیکاوا وتاکاشیی ()2171

نگرفتهاند.

است .یکی از مهم ترین عواملی که ممکین اسیت در
بروز چنین نتیجهای در کشور ایران تأثیر داشته باشید

 -7نتیجهگیری و بحث

این است که؛ در طی سالهای میورد بررسیی کشیور

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اطمینان بیش از حید

ایران نرخ های تورم بیسابقهای را تجربه نموده است

مدیران بر سیاستهای تأمین مالی واحید تجیاری در

و از طرفی نرخ بهره پرداختیی بابیت تیأمین میالی از

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

طریق بدهی بسیار پایین تر از نرخ تورم بوده است و

پرداخته است .یکی از مهمتیرین تصیمیمهیای پییش

همواره تأمین مالی از طریق بدهی در چنین شیرایطی

روی مدیران واحد تجاری تصیمیم هیای مربیوط بیه

سودمند است؛ ایین امیر مییتوانید باعیث شیود کیه

تأمین مالی است .به منظیور بررسیی و ییافتن پاسیخ

مدیران بدون توجه به وضعیت آتیی خیود از طرییق

فرضیه مزبور نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به

استقراض منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند.

عنوان معیاری از سیاستهای تأمین مالی و از طرییق

همچنین نتایج مربوط به متغیرهای کنترلیی نشیان-

اندازه گیری پیش بینیی جانیب دارانیه میدیران مطیابق

دهنده وجود ارتباط مثبیت بیین سیودآوری ،ریسیک

پژوهش ایشیکاوا و تاکاشی ( )2171به منظور اندازه-

درماندگی ،اندازه شرکت و  Qتوبین باسیاسیت هیای

گیری اطمینان بیش از حد مدیران استفاده شده است.

تأمین مالی (نسبت بدهی) و میزان اسیتقراض اسیت

در این مطالعه به منظور کنترل اثرات سایر متغیرها،

سایر فرضیه های اخص مورد بررسی میورد پیذیرش

متغیرهییایی نظیییر نوسییانات جریییان نقیید عملیییاتی،

قرار نگرفتهاند.

فرصت رشد برای واحد تجاری (Qتوبین) ،نرخ رشد
شرکت داراییها ،نسبت سیودآوری ،لگیاریتم انیدازه
دارایی های شرکت ،مالکیت نهادی ،بیازده غیرعیادی
33
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