
رازيهایحسابداریدانشگاهشپيشرفتیمجله

631-656های،صفحه9/39،پياپي6931یدوم،پایيزوزمستانینهم،شمارهدوره  

(پیشینيوانسانيعلوماجتماعی)مجله
 

  نگرش و ازحد بیش اطمینان بر مدیران، های قابلیت اثرگذاری بررسی

 راهبرد انتخاب در
 

 بخت نیک رضا محمد دکتر
 دانشگاه تهران

سعدی دهقانی اصغر علی
 قوهستانی سمانه           
 دانشگاه شیراز

      

 چکیده

 ویندد   در سدودوور   و ارزش ترین منابع ایجادکنندد   عنوان یکی از مهم به مدیریت کیفیت

 شده است که ونان موجب مدیران توانایی و نگرش. شناسایی شده است ها شرکت وکار کسب

 خدود  زعدم  بده  تدا  برگزینندد  را هدایی   راهبردهایی )استراتژ  سازمان، اهداف پیشبرد برا 

 هنجارهدا   و شخصدی  احساسات مدیران، که هنگامی اما بخشند؛ بهبود را سازمان عملکرد

 در و گرفتده  قرار موردتردید ونان بودن منطقی سازند، درگیر خود ها  تصمیم در را اخالقی

 اطمیندان  غیرمنطقی، رفتارها  این از یکی که گیرد می خود به غیرمنطقی شکل اصطالح،

 هددف . باشدد  تأثیرگذار سازمان وتی مشی خط بر تواند می رفتار از نوع این است؛ ازحد بیش

 ازحدد  اطمینان بدیش  میزان بر مدیران ها  قابلیت تأثیر تجربی بررسی حاضر پژوهش اصلی

 39 شدامل  پدژوهش،  ومدار   نموند   رو ازاین است؛ سازمان راهبرد نگرش در انتخاب و ونان

نتایج . است 3939تا  3939 زمانی بازه در تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت

 بدین  معندادار  و منفدی  ا  رابطده  کده  است ون از حاکی ومار  ها  وتحلیل تجزیه حاصل از

 مقامدات  کده  هراندازه دیگر، سخنی به دارد؛ وجود ازحد بیش اطمینان و مدیران ها  قابلیت

 شدد؛  خواهدد  کاسدته  وندان  ازحدد  اطمیندان بدیش   میزان از باشند، توانمندتر سازمان ارشد

 در وندان  نگدرش  ندوع  و مددیران  هدا   قابلیت بین معنادار دهند  رابط  نشان نتایج همچنین

 .است سازمانی راهبرد انتخاب

 پوششدی  تحلیل تمایز، راهبرد بها، رهبر  راهبرد ازحد، بیش اطمینان مدیران، ها  قابلیت :ها یدواژهکل

 ها. داده

                                                           
 .  دانشیار گروه حسابدار 

 .   کارشناس ارشد حسابدار  )نویسنده مسئولira.dehghani@gmail.com 

 .  دانشجو  دکتر  حسابدار 

 55/7/3932 تاریخ پذیرش:                   52/3/3932تاریخ دریافت: 



  651 6931پایيز و زمستان ، دومهاي حسابداري، دوره نهم، شماره  مجله پيشرفت

 مقدمه .1

 و فنّاورانده  و محیطدی  شدگرف  تحوالت با جوامع و هاسازمان که امروز  پرتالطم جهان در

 مدورد  و مطلدوب  سدط   به دستیابی توان هستند، رو روبه شدن جهانی و جهانی تجارت ون تبع به

 بالندده  حیدات  تواندمی ونچه رهگذر، این در. است فرورفته ابهام از ا هاله در عملکرد از انتظار 

 سدخنی  بده . اسدت  کارومدد  و مقتددر  مدیریتی نظام وجود کند، تضمین را هاسازمان رشد روبه و

 عملکدرد  تواندد مدی  کده  اسدت  سدازمان  مددیریت  رکدن  توانمند ، این و اقتدار صورت در دیگر،

 ایدن  در قطعدی  و ظریف نکت   .3931 بوزنجانی، فرهی) بهبود دهد فعلی شرایط در را ها سازمان

 زیدرا  کندد؛  نفدو   خدود  زیردستان و همکاران در تواندنمی نباشد، کارومد و توانا مدیر تا که است

 روابدط  ایجداد  بدا  کارکندان  تدا  شدود  مدی  باعث امور، انجام در الزم ها توانایی از برخوردار نبودن

 بدا  و شدوند  خدار   خدود  اصدلی  وظدایف  از کنندد،  امدور  کدردن  ورجدوع  رفع در سعی غیررسمی

 ارشد مدیران که ونجا از  .3931و ربایجانی،  و عطافر) زنند ضربه سیستم کل به نابجا تصمیمات

 و 5دمرجیدان  و 5131 همکداران،  و 3دیرند  ) هسدتند  مختلدف تواندایی   درجدات  دارا  سازمان

 اسدت  مددیران  هدا   قابلیت ها، شرکت ارزشمند و نامشهود ها  دارایی از یکی ، 5135 همکاران،

 خواهدد شدد   بدازار  در وندان  رقابدت  تدوان  افزایش و سازمان عملکرد بهبود باعث ون به توجه که

  .5139همکاران،  و 9پنیادیس)

 ها  تولید ، را نقشمؤثر هر سازمان   ادار برا مدیریتی الزم  نقش چهار  3371) ودیزس

ابدداعی   و اجرایدی  تولیدد ،  هدا   نقدش  کده  کندد  مدی  بیدان  و داند می ترکیبی و ابداعی اجرایی،

 کده  اسدت  افتداده  اتفداق  بسدیار  زیدرا  نیست؛ کافی مدیریتی مناسبِ وظیف  انجام تنهایی برا  به

 سدازمان  و ، گیدر   کناره با ولی کرده است، می اداره کامل موفقیت با مبتکر مدیر  را سازمانی

 ون و شدود  ایفدا  بایدد  نیز دیگر  نقش باشد، موفق همواره سازمان ونکه برا . است کرده سقوط

 سدرانجام  و گروهدی  راهبدرد  بده  را فدرد   راهبردهدا   نقش این در مدیر. است «ترکیبی» نقش

 جمدع  بده  اتکدا   بدا  بتواندد  گروهدی  هرگاه. کند می تبدیل گروهی ابتکارات به را فرد  ابتکارات

 تدوان  مدی  کندد،  عمدل  روشدن  ها  هدف تعیین و گیر  جهت با و خاصی فرد به اتکا خود، بدون

 ترکیبدی، مددیر   نقدش  تحقدق  راستا  در. است شده ایفا مناسبی نحو به ترکیبی نقش که گفت

 چندین  حالدت، باشدد. در ایدن    خودوگداه  و حساس افراد، نیازها  به نسبت که است این نیازمند

 هدا   قابلیدت  از و کندد  مدی  متحدد  راهبردها و هماهنگی با اهداف جهت در را سازمان کل فرد 

قابلیدت    3339) 2کیدو  دیددگاه  از  .3331 1بدارنی ) است برخوردار سازمان رهبر  برا  مناسب
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  3331) 1کلدین  اعتقداد  به. دو ون مناسب ترکیب و مهارت و دانش کاربرد نتیج  از است  عبارت 

 عملکدرد  بدا  افدراد  با مقایسه در برتر عملکرد با افرادِ که توان رفتارهایی تعریف کرد قابلیت را می

شدواهد    .5111 ،7استیون و فرنهام از نقل) کنند می ابراز بیشتر  ثبات با را ون رفتارها متوسط،

هدا  متفداوتی در اجدرا  وظدایف مددیریتی خدود        عینی بیانگر این است که مددیران از قابلیدت  

که بعضی مددیران در سدطوح بداالیی از کدارایی و اثربخشدی قدرار دارندد و         طور  برخوردارند. به

ها  مدیران   . این تفاوت در قابلیت3931پور و همکاران،  بسیار  چنین شرایطی ندارند )حاجی

هدا  رفتدار     ها  رفتار  ونان باشد. ازجمله ویژگدی  کنند  ویژگی تواند یکی از عوامل توجیه می

 3ازحد است. رشید شده است، اطمینان بیش  ها  زیاد  بررسی ها  اخیر در پژوهش که در سال

کنند اگر فرد باورها و اقدامات خود را با دالیدل مربدوط      در توصیفی بیان می5135و همکاران )

شود؛ اما اگدر   صورت هدفمند و با استدالل عمل کند، رفتار و  منطقی قلمداد می ید کند و بهتأی

بدودن فدرد    ها  خود درگیر سازد، منطقی احساسات شخصی و هنجارها  اخالقی را در تصمیم

گیدرد. بده اعتقداد رشدید و      موردتردید قرار گرفته و در اصطالح، شکل غیرمنطقی بده خدود مدی   

ازحد یکی از رفتارها  غیرمنطقی است که تبددیل بده یکدی از     اطمینان بیش  5135همکاران )

ها در حیط  مالی رفتار ، در سط  مدیران ارشد شده است. بررسی  برانگیزترین ناسازگار  بحث

 ازحد ونان، یکی از اهداف پژوهش حاضر است. ها  مدیران بر اطمینان بیش تأثیر قابلیت

هدا    ها  باال، توانایی بیشدتر  بدرا  اتخدا  تصدمیم     با قابلیتافزون بر موارد فوق، مدیران 

عبارتی تفاوت در قابلیت مدیران منجر به تفاوت در نوع نگرش ونان شدده و ایدن    بهینه دارند. به

هدا    تدرین حدوزه   ترتیدب، یکدی از مهدم    ایدن  هایشان تأثیرگذار است. بده  گیر  موضوع بر تصمیم

موفقیت شرکت دارد، انتخاب نوع راهبرد شدرکت اسدت.    گیر  مدیر که نقش بسزایی در تصمیم

سازد که شرکت باید در ویندده دنبدال    ها  داخلی و خارجی کلید  را مشخص می راهبرد، سازه

ها شامل معیارهدا  مدالی از قبیدل سدود،      کند تا به مزیتِ رقابت پایدار دسترسی یابد. این سازه

غیرمدالی از قبیدل توسدع  محصدوالت جدیدد،       فروش، بازده سرمایه، رشد و همچنین، معیارها 

تواندد بده    ها است که شرکت می بر این سازه کیفیت محصول و رضایت مشتر  است. تنها با تکیه

  بیدان  3939 . لشدکر  و همکداران )  51: 3935شد  خود برسدد )نمداز ،    اهداف از قبل تعیین

ها دارد، به شکلی  انی بر عملکرد ونها، تأثیر فراو شده در سازمان کنند که راهبردها  استفاده می

شدود.   که انتخاب و اجرا  راهبرد بهتر، منجر به دستیابی بده عملکدرد بهتدر بدرا  سدازمان مدی      

تواند در بهبدود   رو تعیین عوامل تأثیرگذار بر انتخاب راهبرد شرکت و تقویت این عوامل می ازاین
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ها  مدیران  ش، بررسی تأثیر قابلیتاساس هدف دیگر این پژوه عملکرد شرکت مؤثر باشد. براین

 بر نگرش ونان برا  انتخاب راهبرد شرکت است.

 همچندین  و موضدوع  بدا  مدرتبط  هدا   پژوهش پیشین  و نظر  مبانی با مقاله در ادامه، این

 سدسس  و یابدد  مدی  ادامده  پدژوهش  نظر  مبانی و مسئله از برگرفته ها  فرضیه و پژوهش روش

 و نظدر   مبانی ها، فرضیه وزمون نتایج به توجه با درنهایت شود؛ می مطرح ها فرضیه وزمون نتایج

 .رسد می پایان به پیشنهادها  کر با و شود می گیر  نتیجه شده، مطرح پیشین 

 

 پژوهش پیشینة و نظری مبانی .2

 ازحد         بیش اطمینان و مدیران های قابلیت .1-2

 سدود  بیندی  پیش و عملیات اثربخشی و ور  بهره مهم عوامل از عملیاتی مدیریت صالحیت

 به شرکت برا  نامشهود  دارایی یا سرقفلی و است شرکت برا  سودوور منبعی صال  مدیر. است

 هدا   واقعیدت  از بسدیار   تواندا  مددیران  زیدرا  ؛ 3931 برنددق،  ایمدانی  و اعتمداد  ) وید می شمار

 نظدر  صدرف  ون از دیگدران  معمدوالا  کده  گیرندد  مدی در نظدر  را  خدود  بینی پیش رو  بر تأثیرگذار

 معموالا ناتوان مدیران وصول، غیرقابل مطالبات مجاز حد بینی پیش مورد در مثال، برا . کنند می

 کده  درصدورتی  کنندد؛  مدی  توجده  شدرکت  گذشت  سال چند شد  سوخت مطالبات میزان به فقط

 و صدنعت  روندد  اقتصاد ، شرایط گرفتن نظر در با را الوصول مطالبات تاریخی نرخ توانا، مدیران

.  5139همکداران،   و دمرجیدان ) کنندد  می تعدیل شرکت، مشتریان نیازها  در تغییر همچنین

 تدا  هسدتند  دیگدران  بده  خدود  اثبدات  دنبدال  بده  ازسویی، مشاهده شده است که برخی از مدیران

 اغدراق  دیگدران  بدرا   خدود  قبلدی  ها  موفقیت دربار  گاهی بنابراین برانگیزند؛ را ها ون تحسین

اطمیندان  »ا  بده ندام    پدیدده  تشددید  موجب و گذارد می تأثیر ونان بر درونی نظر از که کنند می

 بده  خود، به ها موفقیت دادن نسبت با ازحد رو پدید  اطمینان بیش خواهد شد؛ ازاین «ازحد بیش

 بیش فرد خودِ ها، موفقیت ومیز اغراق بیان در گران، پژوهش گفت  یابد و به می افزایش زمان مرور

  3932راستا، پورساسدان و حصدارزاده )   دراین .خواهد گرفت قرار سخنانش تأثیر تحت دیگران از

کنند که اگر مدیر سودجو باشد و دارا  انگیز  شخصی نیز باشد، از اختیارات خود برا   بیان می

بیندی   ، هرچه پیشصورت کاهش فروش گیرد. به همین خاطر، در تحقق اهداف خویش بهره می

دهد این کداهش از   بینی بیشتر  همراه باشد، نشان می ها  وتی با خوش مدیریت از فروش دوره

منظور ومادگی برا  افدزایش فدروش در    نظر مدیریت موقتی است و در پی حفظ منابع بیشتر، به
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 وینده است.

 از بدیش  ارندد، د نیداز  قضداوت  بده  کده  مشاغلی است داده نیز نشان زمینه این در مطالعات

 افدراد  مسدئولیت  و تخصدص  هرچده  ونکه ضمن شوند؛ می ازحد اطمینان بیش دچار دیگر مشاغل

 و سدعید  ) خواهندد گرفدت   قدرار  بیشتر  ازحد اطمینان بیش معرض در باشد، بیشتر  مدیران)

 خدود  مهارت و دانش انسان شود می سبب ازحد بیش اطمینان دیگر، سخنی ؛ به 3931 فرهانیان،

 رویددادها  کنتدرل  بدرا   خود توانایی دربار  و کند بروورد حد از کمتر را ها ریسک و ازحد بیش را

. در ایدن   5113 ،3نوفسدینجر ) نباشدد  گونده  ایدن  واقعیت در است ممکن که درحالی کند؛ مبالغه

 شخصی اطالعات بر ازحد بیش اطمینان تأثیر که کردند بیان  3333) همکاران و 31زمینه، دنیل

 تدر  ضدعیف  شوند، می پذیرفته و دار  نگه گسترده طور به که اطالعاتی بر و است تر قو  عمومی و

 تصدمیمات  بدر  ازحدد مددیران   اطمینان بدیش  بررسی تأثیر با  5133) همکاران و 33فریس .است

 از بدیش  بازده، ایجاد در را خود اعتماد توانایی بیش مدیران که ازونجا دادند نشان تجار  ترکیب

 و پردازندد  می تجار  ها  ترکیب در هدف ها  شرکت بابت بیشتر  مبالغ کنند، می بروورد واقع

 .است شرکت ارزش مخرب که خواهند شد تجار  هایی ترکیب درگیر

 عداملی  را مددیران  ازحدد  بدیش  اطمینان  5133) همکاران و 35مالمندیر اخیر، مطالعات در

  5135) همکداران  و 39ودام. کنندد  مدی  تلقی شرکت مالی تأمین تصمیمات رفتار تشری  در مهم

 مددیریت  هدا   تصمیم بر مؤثر عاملی عنوان به مدیران بین ازحد در اطمینان بیش که دادند نشان

 اطمیندان  اثدرات  بده   5135) 31زچمدن  و اسدچراند . شود می یافت بزرگ ها  شرکت در ریسک،

 رابطد   بده   5135) 32دوالمن و احمد داشتند. اشاره مالی گزارشگر  رفتار بر مدیران ازحد بیش

 .کردندد  اشداره  حسدابدار   در کدار   محافظده  و مدیران ازحد بیش اطمینان بین معنادار و منفی

هدا  کمدی    قبلی، بیان کرد مدیرانی کده از قابلیدت   دو پژوهش تکمیل در   نیز5131) 31حبیب

طریق اقالم تعهد  و مددیریت  برخوردارند، در وهل  اول اثر سوئی بر کیفیت گزارشگر  مالی، از 

گذارند؛ در وهل  دوم، قابلیت نامناسب در بین این مدیران و اِسرار بدرا  نمدایش    واقعی سود، می

ازحدد، منجدر بده سدقوط        گذار  بیش ها  مانند سرمایه وضعیت مطلوب شرکت از طریق فعالیت

 ارائ  به کمتر توانا رانمدی که کردند بیان  5139) همکاران و دمرجیان قیمت سهام خواهد شد.

 و دارندد  وصدول  غیرقابدل  هدا   بدهی ارائ  در کمتر  خطا  پردازند، می مالی ها  صورت مجدد

 و تخمدین  انجدام  بدا  مددیران  درواقدع . اسدت  زیداد  هدا  ون شدد   بیندی  پیش تعهد  اقالم کیفیت

 همکداران  و 37فرانسیسکنند.  می تر کیفیت با سود ارائ  به اقدام کیفیت، با و صحی  ها  قضاوت
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 هدا   شدرکت  بده  نسدبت  توانا دارا  مدیران ها  شرکت به سرمایه بازار که دادند نشان  5131)

 مالیداتی،  اجتنداب  درزمین  اخبار افشا  هنگام به کمتر  منفی ناکارومد، واکنش دارا  مدیران

ازحدد   اطمیندان بدیش    با بررسدی تدأثیر   5131و همکاران ) 33در این راستا، چایز .دهد می نشان

ها  اجتناب مالیاتی، به این نتیجه رسدیدند کده بدا افدزایش سدط  اطمیندان        مدیران بر فعالیت

در واقدع،   یابدد؛  ها  منتهی به اجتنداب مالیداتی افدزایش مدی     ازحد در بین مدیران، فعالیت بیش

در جدویی مالیداتی    ازحدد صدرفه   ازحدد در بدین مددیران، از طریدق تخمدین بدیش       اطمینان بیش

گدذار  در   شدده ناشدی از سدرمایه    هدا  تحمیدل   ریز  مالیاتی یا تخمین کمترازحد هزینه برنامه

کاه را افدزایش   ها  مالیات گذار  در طرح ریز  مالیاتی یا ترکیبی از این دو، میزان سرمایه برنامه

 دهد و به افزایش اجتناب مالیاتی منجر خواهد شد. می

ازحدد مددیران و ریسدک     اطمینان بدیش »شی با عنوان   در پژوه5131و همکاران ) 33کیم

، پس از کنترل وثار مدیریت سود ناشی از مسائل نماینددگی، چندین بیدان    «سقوط قیمت سهام

ازحد در بین مدیران، احتمال سقوط قیمت سهام را افدزایش   کردند که بروز پدید  اطمینان بیش

 هدا   قابلیدت  بده  گذاران سرمایه که هنگامی داشتند ا عان نیز  5132) همکاران و 51دهد. پَن می

 دلیدل  بده  سدرمایه  بدازار  عرص  فعاالن وسیل  به سهم در معامالت میزان اطمینان ندارند، مدیران

دهندد    این شواهد بده ندوعی نشدان   . یافت خواهد کاهش شرکت، از مناسب انداز  چشم نداشتن

هدا بدر ندوع     سدت؛ زیدرا ایدن قابلیدت    گدذاران ا  ها و توانایی مددیران بدرا  سدرمایه    اهمیت قابلیت

 ترتیب، بر عملکرد مالی شرکت تأثیرگذار اسدت؛ همچندین شدواهد    این گیر  مدیران و به تصمیم

 نقدد   هدا   جریدان  ارائ  در افزایش بیانگر ازحد، بیش اطمینان پیامدها  ناشی از درزمین  اخیر

 شددن  محددودتر  حتی و بینی پیش دقت کاهش ها، هزینه افشا  در غیرعاد  کاهش غیرعاد ،

  .5132 ،55یان  و هریبار ؛5131 همکاران، و 53هسیه) هستند گزارش مدیران بینی پیش دامن 

 

 های مدیران و راهبرد شرکت قابلیت . 2-2

 وکدار  کسب ویند  در سودوور ، و ارزش ایجاد قدرت در حیاتی نقش مؤثر، مدیریت کیفیت

 هدا  مهارت توانمی که کنند می در این زمینه بیان  5115) همکاران و 59هورتون .دارد شرکت

 مندابع  مددیریت  چدون  هدایی کدرد، مهدارت   تعیین ونان کارکردها  اساس بر را مدیران موردنیاز

رو یکدی از   ازایدن  .زیردسدتان  کنتدرل  و افراد مدیریت رهبر ، وظایف، و اهداف مدیریت انسانی،

گیر  مدیران، انتخاب راهبرد مناسب در مواجهه بدا شدرایط رقدابتی     ها  تصمیم ترین جنبه مهم
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است. مدیران با تعیین راهبردها  مناسب، جهت و مسیر کلی را برا  هدایت و رهبر  شدرکت  

 اختیدار  در ابدزار   مددیران،  راهبدرد   ریدز   برنامه  .5113، 51مشخص می کنند )گواِل و ثاکور

 کنندد  دنبال سازمان مختلف وجوه در را راهبرد اجرا  و تدوین بتوانند تا دهد می قرار ها سازمان

 ریدز   برنامده  . 5113 ،52لمسلدی  و مینتزبرگ) باشند داشته مدیریت خود، راهبرد  عملکرد بر و

 و ها ضعف) سازمان درونی ها  قابلیت ، تهدیدها و ها فرصت) محیطی شرایط ارزیابی با راهبرد 

 کندد  مدی  انتخداب  و تددوین  را مناسب راهبرد  سازمانی، ها  ارزش گرفتن نظر در با و  ها قوت

 هدا   بیندی  پدیش  انجام همچنین و صحی  ها  قضاوت انجام با توانا ؛ لذا مدیران 3932 اعرابی،)

 بیشدتر   داندش  کندد،  می فعالیت ون در شرکت که صنعتی و شرکت افراد، سایر در مورد دقیق،

منظدور   به اعتمادتر قابل ها  بینی پیش انجام برا  را اطالعات بهتر ترکیب توانایی دارند؛ درنتیجه

  .3339، 51 الفت و لیبی) ارزیابی محیط دارند

 در قدرتمندد،  رقیبانِ شکست برا  را مدیران عملکرد دهی جهت درواقع رقابتی راهبردها 

  3935) نماز  راستا، این در . 3933 همکاران، و خان ایمان) کند می وشکار المللی بین بازارها 

 بدازار را  در موجدود  ها  فرصت با سازمان یک ها  ظرفیت انطباق چگونگی راهبرد، کند می بیان

 همکداران  و 57گدرن  کندد. هدورن   مدی  تبیدین  سازمان کل ها  هدف به بخشیدن تحقق منظور به

 یدک  که است این بیانگر مشخص ا  گونه به راهبرد کنند که می بیان دقیق توصیفی در  5135)

 اهدداف  به رسیدن برا  بازار در موجود ها  فرصت با را خود ها  قابلیت تواند می چگونه سازمان

 تواندد  می چگونه سازمان که است موضوع این کنند  توصیف راهبرد. دهد  تطبیق) وفق موردنظر

 موجدود  رقبدا   از را خدود   هدا   تفاوت) افتراق که درحالی کند، ارزش ایجاد خود مشتریان برا 

 از عمیقدی  درک کامدل  طدور  به باید اول گام در سازمان )مدیر  هر راهبرد، تدوین در. کند حفظ

 کندد:  تمرکز نیرو پنج بر صنعت وتحلیل تجزیه جهت در بعد گام در و وورد دست به خود صنعت

  پ شدد؛  خواهند بازار وارد وینده در بالقوه صورت به که هایی شرکت  ب رقیب؛ ها  شرکت  الف

. اولیده  مدواد  کنندگان تأمین زنی چانه قدرت  ث مشتریان؛ زنی چانه قدرت  ت مشابه؛ محصوالت

 مدواد  کننددگان  تدأمین  زندی  چانده  قدرت و مشتریان زنی چانه قدرت قو ، رقبا  خالصه، طور به

 چدالش،  ایدن  بده  پاسدخ  بدرا  . گذارند می شرکت محصوالت فروش قیمت بر فراوانی فشار اولیه،

 :کند   اتخا  یکی از این دو راهبرد عمومی را پیشنهاد می3331) 53پورتر

 تواندایی  دارا  سدازمان  یک که است این محصوالت در تمایز از مقصود: تمایز راهبرد  الف

 خددمات  یدا  کاالهدا  بده  ها، نسدبت  ون مشتریان نظر به که است خدماتی و کاال تولید برا  کافی
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 است؛ فرد منحصربه ویژگی یا برتر  دارا  رقیب ها  شرکت

 الزم تواندایی  دارا  سدازمان  یک که است این بها رهبر  از مقصود: بها رهبر  راهبرد  ب

 افدزایش  و کدارایی  بهبدود  جهدت  در رقیدب،  هدا   شرکت به نسبت خود ها  هزینه کاهش برا 

 و 117: 5135 همکداران،  و گدرن  هدورن ) باشدد  ها هزینه سایر کنترل و ضایعات حذف ور ، بهره

 صدنعت  یدک  در تولید ها  هزینه کاهش در شرکت توانایی عنوان به بها رهبر  طرفی، از . 113

 عبدارت  تمدایز  راهبرد دیگر، سویی از شود؛ می تعریف محصوالت کیفیت از مشخصی سط  برا 

 تولیدد  طریدق  از بداال،  تولیدد  هدا   حاشدیه  بدر  تمرکدز  بدا  هدا  شدرکت  بدرا   ارزش ایجاد از است

 رو ازایدن . خالقانه توزیع ها  کانال و مشتر  وفادار  قیمت، در کشش محصوالت، فرد منحصربه

 ایجداد  بدرا   دارد وجدود  تبلیغدات  و  R&D) توسدعه  و تحقیدق  هدا   هزینده  بدر  فراواندی  تأکید

 تجدار   ندام  به ونان وفادار  و مشتریان وگاهی افزایش فرد، منحصربه محصول تولید ها  ویژگی

 . 3331 پورتر،) شرکت

پدی جبددران عملکدرد نامناسدب مدالی گذشددته، اغلدب درصددد اجددرا و        مددیران نداتوان در  

، 53ازحد بلند پروازانه و سدخت هسدتند )داو و راپوسدو    ویند که بیش ساز  راهبردهایی برمی پیاده

 ایدن  کدرد  ا عان پورتر، عمومی راهبردها  معرفی از پس  5111) 91بین، تریساتی  . دراین5112

 کده  داشدت  عندوان  متعاقبداا  و دارد شدرکت  عملکرد بر مستقیم تأثیر که است عنصر  راهبردها

 پایددارتر   عملکدرد  بهدا،  رهبدر   راهبدردِ  با مقایسه در تمایز راهبردِ از استفاده اثر در ها شرکت

 مدیران سخت یا و قاعده بی ها  گیر  تصمیم که دریافتند  5117) 93ومبروسینی و باومن. دارند

 اتخدا   مسدتلزم  هدا،  اتحادیده  و اصدناف  یا بزرگ ها  شرکت برا  افزا، ارزش ها  فعالیت مورد در

 همکداران  و 95چاند   .شدود  هدا  هزینده  و گدویی  پاسدخ  بدین  موازنده  به منتهی که است راهبرد 

 معتقدد  هدا  ون. دارد وجدود  شدرکت  راهبدرد  و ور  بهره بین ناهمگنی رابط  کردند بیان  5135)

 ور  بهره به منجر  پایین) باال سط  با ها  شرکت در  تمایز) بها رهبر  راهبرد اجرا  که بودند

 بدین  معندادار  و منفدی  رابطد   از  5139) همکداران  و 99برایدان  پدژوهشِ  هدا   یافته .شد خواهد

 راهبدرد ) موفقیدت  عمدومی  راهبردهدا   بین، دراین و دارد حکایت ورشکستگی خطر و ور  بهره

 ورشکسدتگی  خطدر  کداهش  به منجر سازمان ور  بهره بر مثبت اثرگذار  با  بها رهبر  و تمایز

 بده ایدن نتیجده دسدت یافتندد کده        5131) 91جرمیداس  و چدن  اخیر نیز، مطالعات در. شود می

 راهبدرد  کده  هدایی  شرکت به نسبت کنند می اتخا  را محصوالت در تمایز راهبرد که هایی شرکت

 بلندمددت،  تشدویقی  هدا   طدرح  و جبران با مرتبط عملکردها  از گزینند، برمی را هزینه رهبر 
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 .برند می بهره بیشتر

 در تمدایز  و هزینده  رهبدر   راهبدرد  دو هدر  کده  داشتند ا عان  5131) همکاران و 92بانکر

 راهبدرد  هرچندد  رو، ازایدن . دارندد  شدرکت  عملکرد پایدار  بر معنادار  و مثبت تأثیر محصوالت

 اجدازه  راهبدرد  ندوع  ایدن  اما است؛ همراه عملکرد در ثباتی بی و سامانمند ریسک با بیشتر تمایز،

 رهبدر   راهبدرد  از بیشتر  میزان به وینده در خود، فعلی عملکرد حفظ برا  شرکت تا دهد می

رسدیدند کده     در مطالع  خود به این نتیجه 5132گیرد؛ همچنین چن و همکاران ) بهره هزینه

ها  نووور  است و دارا  ارتبداط   گیر  توانایی مدیران، یکی از اجزا  اصلی موفقیت در تصمیم

 ها است. مثبتی با ارزش بازار شرکت

رو، به بررسی تأثیر   شده، در بخش اول پژوهش پیش ها  مطرح با توجه به مبانی و پیشینه

عندوان یکدی از عوامدل رفتدار  دخیدل در       ازحدد وندان، بده    اطمینان بیش ها  مدیران بر قابلیت

پردازیم. در بخش دوم پژوهش این بررسی به مطالعات گذشته که بده بررسدی    گیر ، می تصمیم

اندد و اهمیدت راهبدرد     تأثیر نوع راهبرد شرکت بر متغیرها  مرتبط با عملکرد شدرکت پرداختده  

ایی عوامدل تأثیرگدذار بدر    ترتیدب، بدا شناسد    ایدن  کنیم؛ به ها توجه می شرکت در موفقیت سازمان

انتخاب راهبرد مناسب  مدیران و همچنین تقویت ایدن عوامدل در بهبدود عملکدرد شدرکت، بده       

 پردازیم. شده از جانب ونان، می ابها  مدیران بر نوع راهبرد انتخ بررسی تأثیر قابلیت
 

 پژوهش روش و ها فرضیه .3

 پژوهش های فرضیه. 1-3

 کمتدر   ازحدد  بدیش  از اطمیندان  بداال،  قابلیدت  دارا  مددیران  کده  دارد وجدود  فدرض  این

 با مطابق .خواهد شد شرکت برا  تمایز راهبرد انتخاب به مدیران تمایل به که منجر برخوردارند

 بیدان  صدورت  ایدن  بده  حاضدر  پدژوهش  هدا   فرضیه  کرشده، قبلی ها  پژوهش و استدالل این

 :شود می

 دارد؛ معنادار  تأثیر ازحد بیش اطمینان پدید  بر مدیران، ها  قابلیت :اول اصلی فرضیة

 .دارد معنادار  تأثیر شرکت راهبرد انتخاب بر مدیران، ها  قابلیت :دوم اصلی فرضیة

 تدأثیر  بهدا  رهبدر   راهبدرد  انتخداب  بدر  مددیران  ها  قابلیت: اول فرعی -اصلی دوم فرضی 

 دارد؛ معنادار 

 معندادار   تدأثیر  تمایز راهبرد انتخاب بر مدیران ها  قابلیت: دوم فرعی -فرضی  اصلی دوم
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 .دارد

تدوان بده ایدن نتیجده رسدید کده        ها  فرعی، می ترتیب، با تأیید بر هرکدام از فرضیه این به

ها  مدیران بر انتخاب راهبرد شرکت تأثیرگذار است. در این حالدت، فرضدی  اصدلی دوم     قابلیت

 شود. نیز تأیید می

 

 پژوهش آماری نمونة و روش .2-3

 رویکدرد  از اسدتفاده  با و تجربی شبه نوع از ون پژوهش طرح. است کاربرد  حاضر پژوهش

 کده  شدود  می استفاده رویداد  پس روش از وقتی. است  گذشته اطالعات طریق از) رویداد  پس

 کدار   دسدت  امکان این، بر افزون پردازد؛ می موضوع بررسی به رویدادها وقوع از پس گر پژوهش

گیدر  شداخص    در ابتددا بده انددازه     .13 و 93 :3933 نمداز ، ) نددارد  وجود مستقل متغیرها 

 افدزار  هدا  مددل بدا اسدتفاده از ندرم      هدا و خروجدی     با توجه بده ورود  3کارایی شرکت )رابط  

 DEA Frontier گیر  از رگرسیون توبیت  ها  پرداخته شد؛ سسس با بهره )تحلیل پوششی داده

دسدت ووردن     برا  به5به وزمون مدل کارایی شرکت )رابط   STATA 13افزار  موجود در نرم

افدزار   روش تحلیل عاملی موجدود در ندرم  ها  مدیران پرداخته شد؛ در ادامه با استفاده از  قابلیت

SPSS 22 ها  منتخب راهبرد تمایز و رهبر  هزینه پرداخته شد به وزمون مؤلفه. 

 اوراق بدورس  در شدده  پذیرفتده  هدا   شدرکت  کلی  شامل پژوهش، این وزمونِ ومار  جامع 

 برخددی دلیددل بدده .اسددت 3939 الددی 3939 سددال از سدداله، 33 دور  یددک بددرا  تهددران بهددادار

 قدرار  مددنظر  ومدار   محدود کدردن جامعد    برا  زیر شرایط جامعه، اعضا  میان ها ناهماهنگی

 :گرفت

 گدذار ،  سدرمایه  هدا   شدرکت ) مدالی  مؤسسدات  و هدا  بانک جزو موردنظر ها  شرکت الف 

 راهبدرد   سداختارها   و مدالی  اطالعدات  افشا  زیرا نباشند؛  ها لیزین  و هلدین  ها  شرکت

 است؛ متفاوت ها ون در شرکتی

 باشد؛ هرسال اسفندماه پایان به منتهی ها شرکت مالی سال ب 

 شده باشند؛ پذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در 3931 مالی سال پایان تا پ 

 باشند؛ نداده مالی سال تغییر موردنظر زمانی دور  در ت 

 .باشد دسترس در موردنیاز ها  داده استخرا  منظور به موردنیاز مالی اطالعات ث 

 زمدانی  بازه برا   شرکت -سال 3159) شرکت 39 تعداد شده، انجام ها  بررسی به توجه با
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 .استفاده شدند ومار  در وزمون و بودند باال شرایط دارا  3939 الی 3939

 هدا   یادداشدت  و مدالی  هدا   صدورت  بده  مراجعده  با منتخب ها  شرکت موردنیاز اطالعات

 تهدران،  بهدادار  اوراق بدورس  در شدده  پذیرفتده  هدا   شدرکت  مالی ها  با صورت همراه توضیحی

 بدا  هدا  داده درنهایدت  اند؛ شده گردوور  ،9 نسخ  نوین وورد ره افزار نرم و کدال سامان  در موجود

 .اند شده نهایی وتحلیل تجزیه ،3 نسخ  Eviews افزار نرم از استفاده

 

 پژوهش متغیرهای .4

 مستقل متغیر. 1-4

 بدرا  . شدود  مدی  گرفتده  نظدر  در مسدتقل  متغیدر  عندوان  به مدیران قابلیت پژوهش این در

 و دمرجیدان  و  5135) همکداران  و دمرجیدان  پدژوهش  با مشابه مدیران ها  قابلیت گیر  اندازه

 بهدادار  اوراق بورس در شده پذیرفته ها  شرکت مدیران از یک هر کارایی نمر   5139) همکاران

 مدالی،  سدرمای   هدا  شدرکت . شده اسدت  محاسبه ها، داده پوششی تحلیل تکنیک وسیله به تهران،

 بندابراین  گیرندد؛  مدی  کدار  بده  درومدد  ایجاد راستا  در را خود خالق ها  دارایی دیگر و فیزیکی

 پدایینی  کیفیدت  از کارشان که مدیرانی به نسبت باشند، داشته باالیی کار  کیفیت که مدیرانی

 .کنند می تولید ستاده بیشتر  مقدار داده، مشخصی مقدار با رابطه در است، برخوردار

 پوششدی  تحلیدل  تکنیدک  از اسدتفاده  بدا  ، 5135) همکداران  و دمرجیان پژوهش با مطابق

 از یدک  هدر  وسدیل   بده  بدا  ون،  Sales) فدروش  مقایس  با شرکت کارایی ها در سط  صنایع، داده

 فدروش  کاال  شد  تمام شاملِ بها  شده استفاده ها  ورود  شرط شود؛ می بینیپیش ها شرکت

 دارایدی ثابدت مشدهود    خدالص  ، SG&A) عمدومی  و ادار  فدروش  هدا   هزینده  ، CoGS) رفته

(PPE ،  عملیداتی  اجار (Opsleasev ،  توسدعه  و تحقیدق  مخدار   خدالص (R&D ،   سدرقفلی

(Goodwill  شدده  خریدار  نامشهود ها  دارایی دیگر و (OtherIntan   تکنیدک  از. شدود  مدی 

 :شود می استفاده زیر مسئل  حل برا  ها داده پوششی تحلیل

 -3 رابط 
      

 
     

                                                          
 

 

 در 3 تدا  1 بدین  عددد   شرکت هر برا  کارایی، گیر  اندازه منظور به باال، مدل به توجه با
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 شدرکت و  مندابع  بودن مطلوب دهند  نشان عدد این باال بودن که نحو  شد؛ به خواهد گرفته نظر

 اسدت؛  صدحی   نحدو  بده  خدود،  خدمات و کاال فروش و ارزان منابع از استفاده در مدیران توانایی

 بایدد  منظور دسترسدی بده کدارایی الزم    دارند، به 3 از کمتر کارایی نمر  که هایی شرکت رو ازاین

 .کنند فروش از حاصل درومدها  افزایش یا و ها هزینه کاهش به اقدام

 در را شدرکت  کدل  و نیسدت  مددیران  بده  منحصدر  بداال  روش با مطابق شده محاسبه کارایی

 بیندی  پدیش  بده  قدادر  شدرکت  اندداز   از نظر صرف توانا مدیران که هرچند مثال برا . گیرد برمی

 کنندد،  مدی  فعالیدت  بدزرگ  هدا   شدرکت  در کده  مددیرانی  معموالا اما هستند، شرکت در روندها

 کدردن  خنثدی  بدرا   رو ازایدن  کنند؛ می وگو گفت و مذاکره خود منابع کنندگان تأمین با تر راحت

  5) رگرسیون توبیت در سط  صنایع با استفاده از رابطد   از استفاده با شرکت، کارایی کل اثرات

ترتیدب   ایدن  بده  .شدود  می گرفته نظر در مدیران کارایی عنوان به ون ماند  باقی شود و می محاسبه

 از تخمدین  صدورت اسدتفاده   در باشدد، شددده   محددود مدوارد برخی در وابسته متغیر که زمانی

 سدنجش  در امدا ازونجاکده   ویدد؛  مدی  دسدت  به α از دار  تورش تخمین معمولی، مربعات حداقل

 منفدی  کدارایی  زیدرا  اسدت،  معندی  بدی  منفی مقدار) ندارد وجود منفی مقدار شرکت کل کارایی

 بدود  خواهد اریب  5) رابط  تخمین در معمولی مربعات حداقل روش از استفاده ، ندارد مفهومی

 هدا   توصدیه  به تواند می پارامتر این از استفاده که ا  گونه به ؛ 3939 همکاران، و سلطانی خلیفه)

 رگرسدیون  از اسدتفاده  بدا   5) معادلد   راسدتا،   این در. شود منجر وابسته متغیر مورد در نادرست

 .است شده بروورد صنایع از یک هر سط  در توبیت

 -5 رابط 
Firm Efficiency = α0 + α1Ln (Total Assets) + α2Market Share + α3Positive 

Free Cash Flow + α4Ln(Age) + α5Foreign Currency Indicator + α6Year 

Indicators + ε 

    

 Ln(Total Assets) : هدا   دارایدی  جمدع  طبیعدی  لگداریتم  با است برابر که شرکت انداز 

 شرکت؛

Market Share :هیرشدمن  -هرفینددال  الگدو   از اسدتفاده  بدا  کده  شدرکت  بازار از سهم 

 شود؛ می گیر  اندازه

Positive Free Cash Flow : از قبدل  سدودِ  بدا  اسدت  برابدر  کده  وزاد نقدد  وجده  جریدان 

 شگرد در سرمای  در تغییر منها  استهالک،



 619 ... نگرش و ازحد بيش اطمينان بر مدیران، هاي قابليت اثرگذاري بررسی

Ln(Age) :زمان پذیرش شرکت تجار  )مدت واحد لگاریتم طبیعیِ عمر i بدورس اوراق   در

 بهادار تهران ؛

Foreign Currency Indicator :مدرز  شدرکت یدک متغیدر      ها  برون شاخص فعالیت

جدز ریدال داشدته و از ایدن      فروش با واحد پولی بده  tکه شرکت در سال  مجاز  است؛ درصورتی

خواهدد   بابت، تعدیالت تسعیر ارز انجام داده باشد، مقدار  برابر با یک و در غیر این صورت صفر

 بود )صادرات ؛

Year Indicators :سال )شاخص کدل بهدا  کاالهدا و خددمات مصدرفی در       ها  شاخص

 مناطق شهر  ایران ؛

ε :است شرکت در مدیریت ها  قابلیت دهند  نشان که رگرسیون الگو  ماند  باقی مقدار. 

 

 وابسته متغیرهای .2-4

 بدرا  . اسدت  شدرکت  راهبدرد  و ازحد بیش اطمینان شامل حاضر پژوهش وابست  متغیرها 

 از  3939) برجدویی  و  5135) زچمدن  و اسدچراند  پژوهش مشابه ازحد، بیش اطمینان محاسب 

ها   شاخص بُعد چهار از بُعد دو حداقل اگر که نحو  شود؛ به می استفاده چهاربعد  شاخص یک

ایدن   .اسدت  ازحدد  بدیش  اطمیندان  دارا  مددیریت  باشدند،  ازحد بیش اطمینان دهند   یل نشان

 ها  چهاربعد  به شرح زیر هستند: شاخص

 بیشدتر  سدود  که مواقعی تعداد مالی سال برا  اگر: واقعی و شده بینی پیش سود دامن   الف

 اسدت،  شدده  بیندی  پدیش  واقدع  از کمتدر  سدود  کده  باشد مواقعی از بیشتر شده، بینی پیش واقع از

 وجود دارد. مدیریت ازحد بیش اطمینان

هدا  مددل    ها از باقیماندده  ازحد در دارایی گذار  بیش سرمایه :ازحد بیش گذار  سرمایه  ب

صدنعت و طبدق رابطد   یدل محاسدبه       -ها بر رشد فروش بر مبنا  سال رشد داراییرگرسیونی 

 شود: می

 9رابط  

                   

 ؛iبرا  شرکت  tرشد فروش در پایان دور  مالی        

 ؛iبرا  شرکت  tدر پایان دور  مالی  ها دارایی رشد       

که مقدار مثبدت ایدن    iبرا  شرکت  tدر پایان دور  مالی ها  رگرسیونی  باقیمانده      
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هدا بیدانگر    ها و مقدار منفی ایدن باقیماندده   ازحد در دارایی گذار  بیش ها بیانگر سرمایه باقیمانده

 ها است. حد در دارایی گذار  کمتر از سرمایه

 ها به شرح رابطه زیر است: نحوه محاسبه رشد فروش و رشد دارایی

 -1رابط  
                       

                          
 تقسدیم  بلندمدت بدهی با است برابر نسبت این: سهام صاحبان حقوق به بدهی نسبت  پ

 میاند   از تدر  بزرگ شرکت سهام صاحبان حقوق به بدهی حالتی که نسبت. شرکت بازار ارزش بر

 .است ازحد بیش اطمینان دهند  نشان باشد، صنعت نسبت

 تحمدل  قابدل  رشدد  بدا  واقعدی  رشدد  تفاوت از معیار، این محاسب  برا : ازحد بیش رشد  ت

 سداالن   فدروش  در تغییدر  از کده  است فروش رشد همان واقعی، رشد. است شده استفاده شرکت

 حقوق ساالن  تغییرات از نیز تحمل قابل رشد. وید می دست به قبل سال فروش به نسبت شرکت

 باشدد،  تحمدل  قابدل  رشدد  از تدر  بدزرگ  واقعدی  رشد اگر درنتیجه وید؛ می دست به سهام صاحبان

 .است ازحد بیش اطمینان دهند  نشان

 و 91بالسدام  هدا   پدژوهش  بدا  مطدابق  ، تمدایز  و بهدا  رهبدر  ) شرکت راهبرد محاسبه برا 

 است: شده استفاده زیر شرح از روشی به  5139) همکاران و برایان و  5133) همکاران
     

 حسداب  در موجدود  ا  سدرمایه  مخدار   بده  خدالص  فروش کل نسبت: ⁄     

   و5115) همکداران  و 93دیویدد   ؛3333) همکاران و 97برمَن اعتقاد به. ها  ثابت مشهود دارایی

 شدرکت  هدا   دارایدی  بداال   کارایی دهند  نشان نسبت این باال بودن  5133) همکاران و بالسام

 است؛
     

. تجهیزات و والت ماشین دفتر  ارزش خالص به خالص فروش کل نسبت: ⁄   

 نسددبت ایددن بددودن   بدداال5133) همکدداران و بالسددام   و5115) همکدداران و دیویددد اعتقدداد بدده

 است؛ شرکت ها  دارایی باال  کارایی دهند  نشان
    

 و ندایر  اعتقداد  بده . هدا  دارایدی  کل به شرکت کارمندان تعداد کل نسبت: ⁄     

 بداال   کدارایی  دهندد   نشدان  نسدبت  این بودن   باال5133) همکاران و بالسام   و5119) 93فیلر

 است؛ شرکت کار نیرو 

 داشدته  مسدتقیم  رابط  بها رهبر  راهبرد با یادشده، نسبت سه باال  سط  رود، می انتظار

 باشند.
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. خددالص فدروش  بده  فدروش  و عمددومی ادار ، هدا   هزینده  کدل  نسدبت : ⁄     

 هدا   هزینده  در کده  بازاریابی ها  فعالیت انواع تمایز، در راهبرد یک کردن دنبال برا  ها شرکت

 بدازار  در موجود رقبا  از تا کرد خواهند گذار  سرمایه یابند، می انعکاس فروش و عمومی ادار ،

 همکداران،  و و بالسام 5115 همکاران، و دیوید ؛3333 همکاران، و 11توماس) باشند داشته تمایز

 ؛ 5133
   

 کلیدد   عامدل  یدک . فدروش  بده  توسدعه  و تحقیق ها  هزینه کل نسبت: ⁄     

 اسدت؛  نووورانده  خدمات و محصوالت و باال کیفیت مبین که است شده ارائه تمایز برا  موفقیت

 در را هزینده  ایدن  بیشدتر،  تحقیدق  هزین  دارا  ها  شرکت که دارد وجود احتمال این همچنین

 و بالسدام  5115 همکاران، و دیوید ؛3333 همکاران، و توماس) باشند برده بکار محصول طراحی

 ؛ 5133 همکاران، و
     

 موفقیدت . رفته فروش کاال  شد  تمام بها  به خالص فروش کل نسبت: ⁄    

 قیمدت  بدا  محصول تولید کنترل و گیر  اندازه در توانایی تمایز، راهبرد یک اتخا  در شرکت یک

 ؛ 5133 همکاران، و و بالسام 3331 پورتر،) است باال

 .باشند داشته مستقیم رابط  تمایز رابرد با یادشده، نسبت سه باال  سط  رود، می انتظار

 متغیدر  شدش  از هریدک  برا  ها داده  t, t-2) گذشته سال سه میانگین محاسب  با همچنین

 اسدتفاده  سدازمان  مددت  میان راهبرد  موقعیت گیر  جهت تعیین در راهبرد، به یادشد  مربوط

هدا  منتخدب راهبدرد تمدایز و رهبدر        الزم است توضی  دهیم که برا  تأیید مؤلفه .است شده

 موجود در روش تحلیل عاملی استفاده شده است. 13هزینه، از وزمون بارتلت

 

 کنترلی متغیرهای .3-4

 از کده  اسدت  بددهی  نسدبت  مدالی،  اهدرم  ها  مقیاس ترین مهم از یکی : LEV) مالی اهرم

 دارد داللدت  ا  انددازه  و حد به معیار این. وید می دست به شرکت ها  دارایی به ها بدهی تقسیم

 و 5135 ،زچمدن  و اسدچراند ) اسدت  کرده مالی  تأمین استقراض، یا وام طریق از شرکت یک که

  .5139 همکاران، و دمرجیان

 کده  اندد  کدرده  پیشدنهاد  مالی گران تحلیل کنونی ها  سال در : ROA) ها دارایی بازده نرخ

 ارزیدابی  بدرا   بتوان تا شوند تعدیل کسر مخر  و صورت عدد دو هر باید ROA محاسبه هنگام

 زیدر  صدورت  بده  پیشنهادها. کرد عمل بهتر  شیو  به نسبت، این با استفاده از شرکت سودوور 
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 :هستند

  مدوقتی ) غیرجدار   اقالم اثر  الف باید: عدد که این محاسب  برا  پایدار، سود محاسب  -3

 بده  مربدوط  هزیند   مانندد  خدار  کدرد؛   خالص سود محاسب  از را مالیات از پس مبالغ به مربوط

 نکدردن  منظدور  ب  ؛ اسدتثنایی ) غیرمترقبه اقالم و شده متوقف عملیات ها، دارایی ارزش کاهش

 سدرمایه  سداختار  اثر نکردن منظور و ها شرکت عملکرد مقایس  باهدف مالیات از پس بهر  هزین 

 .نسبت این بر

  .935: 3933 همکاران، و شرودر) کسر مخر  در ها دارایی کل میانگین محاسب  -5

  2رابط  

    
    

                    
 

EBIT : عملیداتی،  سدود Average Total Assets : و بالسدام ) هدا  دارایدی  کدل  میدانگین 

  .5139 همکاران، و دمرجیان و 5133 همکاران،

 طدی  در سدهام  قیمدت  نوسدان  میزان طریق از معیار این : RET) سهم قیمت ساالن  بازده

 واکدنش  بیدانگر  تواند می و مالی با در نظر گرفتن سود سهام پرداختنی، محاسبه شده است سال

 همکداران،  و برایدان  و 5133 همکداران،  و بالسدام ) باشدد  مددیریتی  تصمیمات به گذاران سرمایه

5139:  

  1رابط  

    
           

   
  

 

 پژوهش های یافته .5

 توصیفی آمار. 1-5

 زمدانی  محددودیت  را طبدق  پدژوهش  متغیرهدا   همد   برا  توصیفی ومار 3 شمار  جدول

 نشدان  3 شدمار   جددول  کده  گونده  همدان . دهدد  می نشان پژوهش، ها  فرضیه بخش در یادشده

  است و با توجه به نسدبت  1113/1ها  مدیران نزدیک به صفر ) قابلیتدهد، میانگین متغیر  می

شدده از   هدا  مشداهده   رسد مدیران شرکت نظر می میانه، کمینه و بیشین  مربوط به این عدد، به

 مدیران ازحد بیش اطمینان ها  چندان مناسبی برخوردار نیستند. در این راستا، میانگین قابلیت

 یدا  مدالی  ارشدد  مقامدات  از نیمدی  از بدیش  ازحدد  اطمینان بیش نگربیا که است 23/1 حدود در

 مدالی  اهدرم  نسبت میانگین که شود می مشاهده دیگر سویی از. است نمونه ها  شرکت سازمانی



 611 ... نگرش و ازحد بيش اطمينان بر مدیران، هاي قابليت اثرگذاري بررسی

 هدا  بددهی  طریدق  از سدازمان  هدا   دارایدی  از% 11 که است ون بازگوکنند  و است 11/1 از بیش

 در نمونده  هدا   شدرکت  ها  دارایی بازده میانگین که شود می مالحظه همچنین شوند؛ می تأمین

 هدا   قابلیدت   کداهش ) بدودن  منفی دلیل به دارد احتمال پایین، بازدهی این است؛ 33/1 حدود

 .باشد مدیران

 

 پژوهش متغیرهای توصیفی های آماره: 1 جدول

 وماره

 متغیر
 کمینه بیشینه معیار انحراف میانه میانگین

 -1917/1 1333/1 5253/1 -1192/1 -1113/1 مدیران ها  قابلیت

 111/1 111/3 1331/1 111/3 2331/1 ازحد بیش اطمینان

 9511/1 3311/3 3739/1 1331/1 2213/1 تمایز استراتژ 

 3211/1 3911/57 7519/9 3511/3 3119/5 بها رهبر  استراتژ 

 5571/1 3131/3 5571/1 1372/1 1152/1 مالی اهرم

 -5111/1 3131/1 3152/1 3251/1 3331/1 ها دارایی بازده نرخ

 -2135/1 3391/1 1931/1 3923/1 3157/1 سهم ساالنه بازده

 

 متغیرها( ایستایی) پایایی بررسی. 5 -2

 اگدر . شدود  بررسدی  الگدو  در شدده   اسدتفاده  متغیرهدا   ایسدتایی  بایدد  الگدو  بروورد از قبل

 بدین  منطقدی  رابطد   هدی   اسدت  ممکدن  باشدند،  ناپایا مدل، بروورد شده در استفاده متغیرها 

 افدزایش  موجدب  متغیرهدا  ناپایدایی  حدال  درعین. باشد نداشته وجود وابسته و مستقل متغیرها 

 تفاضدل  بدا  بایدد  نباشدد،  پایدا  متغیدر   کده  درصدورتی  بنابراین شوند؛ می تعیین ضریب در کا ب

 جددول  بدا  مطدابق . شدود  جلوگیر  کا ب رگرسیون وقوع از تا کرد پایا را ون متوالی ها  گیر 

 واحدد  ریشد   وزمدون  در معنادار  سط  کنترلی، و وابسته مستقل، متغیرها  کلی  در 5 شمار 

 پایدا  متغیرهدا  کده  است این دهند نشان و شود می مشاهده  12/1 از ترکوچک) چو و لین لوین،

 .هستند
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 پژوهش متغیرهای پایایی بررسی: 2 جدول

 متغیرها
 چو و لین لوین، وزمون

 متغیرها
 چو و لین لوین، وزمون

 معنادار  سط  وماره وزمون معنادار  سط  وزمون وماره

 1111/1 1515/3 مالی اهرم 1111/1 5293/35 مدیران ها  قابلیت

 1111/1 3293/7 ها دارایی بازده نرخ 1113/1 2113/1 ازحد بیش اطمینان

 1111/1 3331/33 سهم ساالنه بازده 1111/1 1211/3 تمایز استراتژ 

    1131/1 5251/3 بها رهبر  استراتژ 

 

 اول اصلی فرضیة آزمون. 3-5

 بده  توجده  بدا . اسدت  شده ارائه اول اصلی فرضی  وزمون از حاصل نتایج 9 شمار  جدول در

 کلید   سط  در ،9 شمار  جدول در نمایی  مندر  لگاریتم تابع راست )حداکثر LR وماره مقدار

بدر   افدزون  . است درصد 33 سط  در الگو بودن معنادار بیانگر است، 71/13 با برابر که ها شرکت

 کلید   سدط   در 9 شدمار   جدول در شده لمشو  ارائه-)هاسمر H-L وماره مقدار به توجه با این،

 دهنددگی  توضدی   قددرت  الگدو  مسدتقل  متغیدر  گفت توان می است، 15/35 با برابر که ها شرکت

 اسدت؛  539/1 بدا  برابدر  فدادن  مدک  R مقددار . اسدت  دارا را  ازحدد  بیش اطمینان) وابسته متغیر

 وسدیله  بده  را وابسدته  متغیدر  تغییدرات  از درصدد  9/53 تدوان  مدی  مقددار  این به توجه با بنابراین

 صدحت  درصدد  دهند  نشان که PE وماره همچنین،. کرد بینی پیش کنترلی و مستقل متغیرها 

 9/27 و یدک  عددد  بدا  وابسدته  متغیدر  برابر  احتمال درصد 7/13 بیان با است، مدل بینی پیش

 اسدت؛  مددل  بیندی  پدیش  صحت بیانگر یک، و صفر مقدار با مشاهدات ریاضی امید برابر  درصد

 و مددیران  هدا   قابلیدت  متغیدر  بده  مربدوط  معندادار   سدط   ،9 شدمار   جددول  طبق درنتیجه

 رابط  ازحد بیش اطمینان و مدیران ها  قابلیت بین که است ون دهند  نشان کنترلی، متغیرها 

 شدیب  کده  هرانددازه  بده  مددل  ضرایب به توجه با دیگر، سخنی به. دارد وجود معنادار  و منفی

 مددیران  ازحدد  بدیش اطمیندان   میدزان  از کندد،  حرکت مثبت اعداد سمت به مدیران ها  قابلیت

 .شد خواهد کاسته

 

 

 



 613 ... نگرش و ازحد بيش اطمينان بر مدیران، هاي قابليت اثرگذاري بررسی

 اول اصلی فرضیه آزمون نتایج خالصه: 3 جدول

 ازحد بیش اطمینان: وابسته متغیر

 معنادار  سط  z وماره استاندارد خطا  ضرایب متغیرها

 1133/1 -3117/9 1771/1 -5133/1 مدیران ها  قابلیت

 1331/1 1571/5 3155/1 5173/1 مالی اهرم

 1513/1 9333/5 9511/1 7715/1 ها دارایی بازده نرخ

 3533/1 2131/3 1357/1 3121/1 بازده ساالنه

 9132/1 3295/1 7533/1 9133/3 ثابت مقدار

R وماره فادن مک H-L 
 معنادار  سط 

H-L 
 معنادار  سط  LR وماره

LR 

5393/1 1327/35 3513/1 7111/13 1111/1 

PE [P(Dep=1)<=C, P(Dep=1)>C]  PE [E(Dep=0), E(Dep=1)] 

75/13  93/27 

OVERCONj,t = α0 + α1 ABILITYj,t + α2 LEV,t + α3 ROA,t + α4 RET,t + εj,t 
 

 متغیرها اثرات بررسی. 5 -4

 یکدی  از رگرسدیون،  الگو  تخمین منظور به شود، می استفاده ترکیبی ها  داده از که زمانی

 روش تشخیص برا  .شد خواهد استفاده تصادفی اثرات و ثابت اثرات تلفیقی، اثرات ها  روش از

 هدا   جددول  در منددر   چداو  وزمدون  نتدایج  داد؛ انجام مختلفی ها  وزمون باید مناسب تخمین

در مورد هر دو فرضی  فرعی پدژوهش را تأییدد کدرده     ثابت اثرات روش از استفاده ،2 و 1 شمار 

بدرا  هدر    ثابت اثرات روش از استفاده لزوم دهند  نیز نشان هاسمن وزمون نتایج همچنین است؛

 .دو فرضی  فرعی پژوهش است

 

 اول فرعی-دوم اصلی فرضیة مدل انتخاب به مربوط نتایج: 4 جدول

 مدل نوع معنادار  سط  وزمون وماره وزمون 

 اول فرعی فرضی 
 1115/1 5777/1 چاو وزمون

 ثابت اثرات
 1531/1 3235/7 هاسمن وزمون

 

 



  611 6931پایيز و زمستان ، دومهاي حسابداري، دوره نهم، شماره  مجله پيشرفت

 دوم فرعی-دوم اصلی فرضیة مدل انتخاب به مربوط نتایج: 5 جدول

 مدل نوع معنادار  سط  وزمون وماره وزمون 

 دوم فرعی فرضی 
 1115/1 7133/9 چاو وزمون

 ثابت اثرات
 1951/1 2911/31 هاسمن وزمون

 

 اول فرعی-دوم اصلی فرضیة آزمون. 5 -5

 با. است شده ارائه اول فرعی از دوم اصلی فرضی  وزمون از حاصل نتایج 1 شمار  جدول در

 37/33 بدا  برابدر  کده  ها شرکت کلی  سط  در ،1 شمار  جدول در مندر  F وماره مقدار به توجه

 ومداره  مقددار  بده  توجه با این، بر افزون است؛ درصد 33 سط  در الگو بودن معنادار بیانگر است،

 اسدت،  33/3 بدا  برابدر  که ها شرکت کلی  سط  در ،1 شمار  جدول در شده ارائه  واتسون دوربین

R2 مقددار . کندد  مدی  رد رگرسیون اخالل اجزا  در را درپی پی خودهمبستگی وجود
adj  بدا  برابدر 

 را وابسدته  متغیدر  تغییدرات  از درصدد  91تدوان   مدی  مقددار  ایدن  به توجه با بنابراین است؛ 91/1

 سدط   ،1 شدمار   جددول  طبدق  درنتیجده . کرد بینی پیش کنترلی و مستقل متغیرها  وسیل  به

 مددیران  هدا   قابلیت بین که است ون دهند  نشان مدیران ها  قابلیت متغیر به مربوط معنادار 

 .دارد وجود معنادار  و منفی رابط  بها، رهبر  راهبرد انتخاب و

 

 اول فرعی -دوم اصلی فرضیة آزمون نتایج خالصه: 6 جدول

 بها رهبر  استراتژ : وابسته متغیر

 معنادار  سط  t وماره استاندارد خطا  ضرایب متغیرها

 1113/1 -3315/9 1533/1 -3391/1 مدیران ها  قابلیت

 2331/1 2133/1 2113/1 5713/1 اهرم مالی

 1131/1 -2339/5 1933/1 -3193/1 ها دارایی بازده نرخ

 1119/1 3197/5 1112/1 1131/1 بازده ساالنه

 1111/1 3112/1 2331/1 1731/5 ثابت مقدار

R
2

 R
2

adj وماره واتسن دوربین وماره F  معنادار  سط 

9235/1 9115/1 3353/3 3717/33 1111/1 

SLEADERj,t = α0 + α1 ABILITYj,t + α2 LEVj,t + α3 ROAj,t + α4 RETj,t + εj,t 
 



 616 ... نگرش و ازحد بيش اطمينان بر مدیران، هاي قابليت اثرگذاري بررسی

 دوم فرعی-دوم اصلی فرضیة آزمون. 5 -6

. اسدت  شدده  ارائه دوم فرعی از دوم اصلی فرضی  وزمون از حاصل نتایج 7 شمار  جدول در

 25/31 بدا  برابر که ها شرکت کلی  سط  در ،7 شمار  جدول در مندر  F وماره مقدار به توجه با

 ومداره  مقددار  بده  توجه با این، بر افزون. است درصد 33 سط  در الگو بودن معنادار بیانگر است،

 اسدت،  39/3 بدا  برابر که ها شرکت کلی  سط  در ،7 شمار  جدول در شده ارائه واتسون دوربین

R2 مقددار . کندد  مدی  رد رگرسیون اخالل اجزا  در را درپی پی خودهمبستگی وجود
adj  بدا  برابدر 

 را وابسدته  متغیدر  تغییدرات  از درصدد  33تدوان   مدی  مقددار  ایدن  به توجه با بنابراین است؛ 33/1

 سدط   ،7 شدمار   جددول  طبدق  درنتیجده  کرد؛ بینی پیش کنترلی و مستقل متغیرها  وسیل  به

 مددیران  هدا   قابلیت بین که است ون دهند  نشان مدیران ها  قابلیت متغیر به مربوط معنادار 

 .دارد وجود معنادار  و مستقیم رابط  تمایز، راهبرد انتخاب و

 

 دوم فرعی -دوم اصلی فرضیة آزمون نتایج خالصه: 7 جدول

 تمایز استراتژ : وابسته متغیر

 معنادار  سط  t وماره استاندارد خطا  ضرایب متغیرها

 1113/1 3932/9 3155/1 1151/1 مدیران ها  قابلیت

 1111/1 2921/1 1599/1 3252/1 اهرم مالی

 1111/1 9711/3 1913/1 -9133/1 ها دارایی بازده نرخ

 3112/1 1313/3 1225/1 1339/1 بازده ساالنه

 1111/1 1317/53 1339/1 2753/1 ثابت مقدار

R
2

 R
2

adj وماره واتسن دوربین وماره F  معنادار  سط 

3333/1 3731/1 3913/3 2511/31 1111/1 

SDIFFERj,t = α0 + α1 ABILITYj,t + α2 LEVj,t + α3 ROAj,t + α4 RETj,t + εj,t 

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه .6

 از یکدی  لدذا  دارندد؛  مختلفدی  هدا   تواندایی    درجده  هدا،  سدازمان  در حاضدر  ارشد مدیران

 بهبدود  باعدث  ون بده  توجه که است مدیران ها  قابلیت ها، شرکت ارزشمند نامشهود ها  دارایی

 شدده  انجدام  مطالعدات  راستا، این در. شود می بازار در ها ون رقابت توان افزایش و سازمان عملکرد

 تدوان مدی  کده  اسدت  ون کنندد   بیان  5139 همکاران، و دمرجیان ؛5115 همکاران، و هورتون)
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 چدون  هدایی مهدارت  کدرد؛  تعیدین  هدا ون کارکردهدا   اسداس  بر را مدیران موردنیاز ها مهارت

 از. زیردسدتان  کنتدرل  و افدراد  مدیریت رهبر ، وظایف، و اهداف مدیریت انسانی، منابع مدیریت

 خدود  هدا   تصدمیم  در را اخالقدی  هنجارها  و شخصی احساسات ، مدیریت) شخص اگر طرفی

 خدود  بده  غیرمنطقدی  شدکلی  اصدطالح  در و اسدت  موردتردید شخص بودن منطقی کند، درگیر

 افدراد  اسدت  ممکدن  لدذا  اسدت؛  ازحدد  بیش اطمینان غیرمنطقی، رفتارها  این از گیرد؛ یکی می

 باشدند  باور این بر یا و زنند تخمین هست ازونچه بیش را خود موفقیت احتمال  مدیران ویژه به)

 بده  همچندین  ؛ 31: 5113 نوفسدینجر، ) یابد می افزایش بینی پیش دقت اطالعات، افزایش با که

 جهدت  در راهبدرد  اندواع  ساز  پیاده و تدوین ها، سازمان اکثر دغدغ  ترین مهم امروزه ونکه دلیل

 سدو   از بهینده  راهبدرد  انتخداب  رو ازاین است؛ محیطی پیچید  شرایط در ها ون بقا  و موفقیت

 انتخداب  بده  منجدر  مدیران ناشایستگی   زیرا است؛ دشوار بسیار ا  وظیفه ها شرکت ارشد مدیران

 تبعات درنهایت و شود می اهداف ون وسو  سمت به نامناسبِ سازمان، حرکت و نامناسب راهبرد

 .داشت خواهد همراه به نفعان    برا  هم و مدیران برا  هم را ناپذیر  جبران

 مددیران  هدا   قابلیدت  ویدا  کده  کندد  مدی  فراهم خصوص این در را شواهد  حاضر پژوهش

 در خیدر   یدا  شود ونان سو  از بهینه راهبرد انتخاب و ازحد اطمینان بیش کاهش باعث تواند می

 اسداس  بدر  شده، وور  جمع اطالعات ومار  وتحلیل تجزیه از حاصل نتایج به توجه با راستا همین

 و منفدی  رابطد   وندان  ازحد بیش اطمینان و مدیران ها  قابلیت بین که شد مشاهده اول، فرضی 

 مانندد  بیشدتر   هدا   قابلیدت  از مدیران که ا  هراندازه به دیگر، سخنی به دارد؛ وجود معنادار 

 اخالقدی  هنجارهدا   و شخصدی  احساسات کمتر باشند، برخوردار باکیفیت و صحی  ها  قضاوت

 قددرت  از کارومدد  مددیران  که این دلیل به کنند؛ می درگیر سازمان ها  گیر  تصمیم در را خود

 قددرت  اطالعدات،  افدزایش  بدا  مواجهده  در و هستند برخوردار مختلف شرایط در مناسبی تحلیل

 و مددیران  هدا   قابلیدت  بدین  که شد مشاهده همچنین داد؛ نخواهند دست از را خود بینی پیش

 اصدلی  از اول فرعدی  فرضدی   طبدق  تر، دقیق بیانی به دارد؛ وجود معنادار  رابط  راهبرد، انتخاب

 راهبدرد  انتخداب  بدرا   مددیران  تمایل از یابد، افزایش مدیران ها  قابلیت که ا  هراندازه به دوم،

 کده  هرانددازه  بده  نیدز،  دوم اصدلی  از دوم فرعدی  فرضدی   طبق اما شد؛ خواهد کاسته بها رهبر 

 کدرد؛  خواهندد  پیددا  سدوق  تمایز راهبرد انتخاب وسو  سمت به بیشتر باشند، توانمندتر مدیران

 مبندی  پژوهش، نتایج تصدیق و تکمیل برا  گرفته صورت اضافی ها  وزمون به توجه با درنتیجه

 انتخاب با مرتبط ها  تصمیم اتخا  به بیشتر  تمایل ازحد دارا  اطمینان بیش مدیران اینکه بر
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 بدا  مددیران  کده  یافدت  دسدت  تدوان  مدی  استدالل این به دارند،  بها رهبر ) تهاجمی راهبردها 

 راسدتا   در بیشتر، عقالییِ کار  محافظه و غیرمنطقی رفتارها  از کمتر اثرپذیر  با باال، قابلیت

 از اسدتفاده  در بیشدتر  را خدود  تمایدل  ، تدافعی) تمایز راهبرد اتخا  با شرکت، برا  ارزش ایجاد

 تأکیدد  و خالقانده  توزیدع  هدا   کاندال  بدر  تمرکز این مهم با  دهند؛ نشان می مختلف ها  پارادایم

 محصدول  تولیدد  ها  ویژگی ایجاد برا  تبلیغات و  R&D) توسعه و تحقیق ها  هزینه بر فراوان

 .گیرد انجام می شرکت تجار  نام به ونان وفادار  و مشتریان وگاهی افزایش فرد، منحصربه

 هدا   پیشدینه  و نظدر   مبدانی  طبدق  موضوع، این در مستقیم ها  پژوهش نبود به توجه با

 نتدایج  بدا  همسدو  غیرمسدتقیم  ا  گونده  بده  پدژوهش،  هدا   فرضدیه  وزمدونِ  ومار  نتیج  موجود،

 ، 5135) زچمدن  و اسدچراند  ، 5135) همکداران  و ودام ، 5135) دوالمدن  و احمدد  ها  پژوهش

 و پنیدادیس  ، 5139) همکاران و چن ، 5139) همکاران و دمرجیان ، 5139) همکاران و برایان

 .است  5131) همکاران و بانکر و  5131) جرمیاس و چن ، 5139) همکاران

 و هدا  شدرکت  ارشد مدیران گذاران، سرمایه به زیر پیشنهادها  پژوهش، ها  یافته مبنا  بر

 :شود می ارائه بهادار اوراق بورس سازمان

 رخداد احتمال باال، قابلیت با مدیران در اول، فرضی  وزمون از حاصل نتایج به توجه با  الف

 هدا   قابلیدت  افدزایش  بدا  توانندد  مدی  مددیران  ترتیدب،  ایدن  به یابد؛ می کاهش ازحد بیش اطمینان

 از ناشدی  اثدر  و کنندد  اجتنداب  ازحدد  بیش اطمینان از ، مدیریتی مهارت و دانش) خود مدیریتی

 دارا  کده  مددیرانی  زیدرا  دهندد؛  کداهش  را قضداوت  بر اخالقی هنجارها  و شخصی احساسات

 غیرسدوگیرانه  و طدرف  بدی  هدا   قضداوت  کمتدر   با احتمدال  هستند، باالیی ازحد بیش اطمینان

 .نیابند دست معقولی نتایج به دارد امکان و داشت خواهند

 اتکا قابل و مربوط اطالعات کسب همواره دوم، فرضی  وزمون از حاصل نتایج به توجه با  ب

 سدازمان  ازجملده  گدذار،  سیاسدت  هدا   سدازمان . اسدت  منطقدی  و صدحی   قضاوت هر الزامات از

 و مربدوط  اطالعدات  افشدا   و ارائده  در مهمی نقش توانند می...  و بهادار اوراق بورس حسابرسی،

 هدا  سدازمان  ایدن  جاندب  از اسدتاندارها  و قدوانین  تددوین  رسد می نظر به کنند؛ پس ایفا اتکا قابل

 بده  مربدوط  اطالعدات  مثدال  بدرا   مدیران، و گذاران سرمایه موردنیاز اطالعات کسب که نحو  به

 .باشد مفید کند، تسهیل را رقابتی راهبردها 

 مندابع  ،... و کانادا ومریکا، متحده ایاالت ازجمله کشورها از بسیار  در اینکه به توجه با   

 ارائد   بدرا   تدالش  دارد، وجدود  مددیران  هدا   قابلیدت  و هدا  تواندایی  بدا  رابطه در دقیق اطالعاتی
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 هدا   مشخصده  و ها ویژگی با رابطه در اطالعاتی ارائ  یا و مدیران ها  قابلیت حوز  در معیارهایی

 .باشد مفید تواند می مدیران،

 موردبحدث،  موضدوع  گسدترش  و زمینده  ایدن  در بیشدتر  تحقیقدات  ارائد   منظور به درنهایت

 :شود می ارائه وتی گران پژوهش برا  زیر شرح به پیشنهادهایی

 شدود  می پیشنهاد باشد، تأثیرگذار شرکت عملکرد بر تواند می مدیران توانایی ازونجاکه  الف

 شود؛ بررسی مدیران ها قابلیت بر گذاران سرمایه رفتار  سوگیر  نقش وتی ها  پژوهش در

 وتدی،  تصدمیمات  بر مدیران ازحد بیش اطمینان مستقیم اثرگذار  به توجه با همچنین  ب

 گدران  تحلیل و گذاران سرمایه به این پرسش بسردازند: ویا شود می پیشنهاد وینده گران پژوهش به

 سدو   از گرفتده  صدورت  هدا   بیندی  پیش اساس بر سرمایه بازار در سهام ارزش تعیین هنگام در

 خیر  یا گیرند می نظر در را ونان ازحد اطمینان بیش مدیران،
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 منابع

 الف. فارسی

 سدهام  بدازده  و سود کیفیت بین رابط  بررسی . 3931) ، محمدبرندق ایمانی و حسین اعتماد ،

 .13-75 ، 51) 31 ،رفتار و دانش. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته ها  شرکت

 دفتدر  تهدران،  اول، چداپ  .اسدتراتژیک  ریدز   برنامده  نامده  دسدت  . 3932) محمدد  سید اعرابی،

 .فرهنگی ها  پژوهش

 رقابتی ها  استراتژ  بررسی . 3933) محبوبه نسب، نور  و محبوبه مختاران، نیلوفر؛ خان، ایمان

 .13-73 ، 31) 1 ،مدیریت   نامه فصل. 3931 سال در ایرانی برتر صادرکنند  ها  شرکت

 هدا   شدرکت  در سدود  تقسدیم  سیاسدت  و مددیریت  ازحدد  بیش اطمینان . 3939) و ر برجویی،

 .شیراز دانشگاه ارشد، کارشناسی نام  پایان تهران. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 شواهد  ها؛ هزینه چسبندگی ها  فرضیه بررسی . 3932) حطارزاده، رضا و سیمین پورساسان،

 ، 3) 3 ،حسدابدار   هدا   پیشرفت مدیران. شخصی ها  انگیزه و سازمانی ها  انگیزه دربار 

52-13. 

 میدزان  تدأثیر  بررسدی  . 3931) جمشیدهروه، حسدین  و حسین دوست، وظیفه بهمن؛ پور، حاجی

 .33-93 ، 33) 2 ،فرهنگی مدیریت مجل . مدیران ها قابلیت بر هیجانی هوش

 بر مؤثر عوامل بررسی . 3939) رحمان ساعد ، و حسنعلی اخالقی، احمد؛ سید سلطانی، خلیفه

 تدواز   مراتبدی،  سلسله ها  نظریه تجربی وزمون: توبیت مدل از استفاده با سرمایه ساختار

 .97-21 ، 1) 5 ،مالی تأمین و دارایی نشری  مدیریت .نمایندگی و ایستا

 اوراق بورس در گذاران سرمایه وار توده رفتار . 3931) محمدجواد سید فرهانیان، و علی سعید ،

 .321-372 ، 31) 1 ،بهادار اوراق بورس نام  فصل. تهران بهادار

 .مدالی  حسابدار  تئور  وتحلیل تجزیه . 3933) تی، جک کی و مایرتل کالرک، ریچارد؛ شرودر،

 .ترمه انتشارات: تهران دوم، چاپ پارساییان، علی ترجم 

 مددیران  انتخداب  در سداالر   شایسدته  میدزان  بررسدی  . 3931) کریم و ربایجانی، و علی عطافر،

 .32-93 ، 21) ،مدیریت دانش نام  فصل. خصوصی و دولتی

 مددیران.  موردنیداز  مددیریتی  هدا   تواندایی  توسدعه  الگو  معرفی . 3931) برزو بوزنجانی، فرهی

 .79-35 ، 3) 33 ،مدیریت دانش نام  فصل

 و رقدابتی  هدا   اسدتراتژ   ارزیدابی  . 3939) زهدرا  ارشداد ،  و ابوالفضدل  سامی، محمد؛ لشکر ،
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 .93-21 ، 37) ،راهبرد  مدیریت مطالعات. سازمانی عملکرد

 .شدناختی  روش دیددگاه : حسابدار  در تجربی ها  پژوهش . 3933  )برگرداننده) محمد نماز ،

 .شیراز دانشگاه انتشارات شیراز، دوم، چاپ

 اول، چداپ  عمل. تا تئور  از: استراتژیک مدیریت حسابدار  . 3935) همکاران و محمد نماز ،

 .سمت انتشارات تهران،
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