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چكیده -مدیران در اجرای برنامه های تجاری ،از توان انتخاب راهبردهای مختلف مدیریتی برخوردارند که هر
یک از این روشها منجر به ایجاد جریانهای نقدی متفاوتی خواهد شد .کارایی مدیریت ،مستلزم انتخاب
راهبردهای بهینه ای است که به باالترین ارزش مورد انتظار برای شرکت بیانجامد .اما در عمل گاهی اوقات
مدیران به دالیل مختلف ،در انتخاب راهبردهای ارزشآفرین شرکت ،به جای تمرکز بر اهداف بلندمدت و خلق
بیشترین ارزش موردانتظار از طریق انتخاب بهترین راهکار ،به راهکارهایی روی میآورند که عملکرد کوتاهمدت
را بهبود ببخشد .در پژوهش حاضر تاثیر نقدشوندگی سهام و دوره تصدی مدیریت بر کوتهبینی مدیریت در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است .برای بررسی فرضیههای این تحقیق،
اطالعات مربوط به  55شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  138۹ -13۹4مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .آزمون فرضیههای تحقیق به کمک تحلیل پانلی انجام گرفته است .یافتههای پژوهش نشان
داد که نقدشوندگی سهام تاثیر منفی و معناداری بر کوتهبینی مدیریت دارد؛ اما درصد مالکیت سهامداران نهادی
بهعنوان یک متغیر تعدیلگر تاثیری بر نقدشوندگی سهام  -کوتهبینی مدیریت ندارد .همانطور که انتظار میرفت
دوره تصدی تاثیر منفی و معناداری بر کوتهبینی مدیریت داشت .یافتهها نشان داد سهامداران نهادی رابطه بین
دوره تصدی و کوتهبینی مدیریت را تشدید مینماید .بنابراین میتوان انتظار داشت که با افزایش نقدشوندگی
سهام ،مدیران مبالغ بیشتری را صرف مخارج تحقیق و توسعه نمایند .با توجه به یافتههای پژوهش انتظار میرود
با افزایش دوره تصدی مدیریت ،سرمایهگذاری در مخارج تحقیق و توسعه نیز افزایش یابد.
واژگان کلیدی :دوره تصـدی مدیریت ،سـهامداران نهادی ،کوتهبینی مدیریت ،نقدشـوندگی سـهام ،هزینههای
تحقیق و توسعه
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مقدمه
مدیران در اجرای برنامه های تجاری ،از توان انتخاب راهبردهای مختلف مدیریتی برخوردارند که هر یک از
این روشها منجر به ایجاد جریان های نقدی متفاوتی خواهد شد .کارایی مدیریت ،مستلزم انتخاب راهبردهای
بهینهای است که به باالترین ارزش مورد انتظار برای شرکت بیانجامد .اما در عمل گاهی اوقات مدیران به دالیل
مختلف (برای مثال در پاسخ به معیارهای کوتاهنگر ارزیابی عملکرد) ،در انتخاب راهبردهای ارزشآفرین
شرکت ،به جای تمرکز بر اهداف بلندمدت و خلق بیشترین ارزش موردانتظار از طریق انتخاب بهترین راهکار،
به راهکارهایی روی میآورند که عملکرد کوتاهمدت را بهبود ببخشد .این مهم زمانی به موضوعی بغرنج و
مسئلهساز تبدیل می شود که چنین انتخابی از سوی مدیران ،به هزینه کاهش ارزش موردانتظار شرکت در
بلندمدت منجر شود و تاثیر نامطلوبی بر عملکرد آینده شرکت بگذارد .به بیان دیگر ،انتظار میرود مدیرانی که
بر اهداف کوتاهمدت متمرکز هستند ،در یک فاصله زمانی کوتاه به نتایج و بازده سریع و البته موقت دست یابند؛
اما در بلندمدت عملکرد آنان مطلوب و رضایتبخش نخواهد بود .به گفتهای مدیران درگیر کوتهبینی مدیریت
میشوند (مرادی و باقری .) 13۹3 ،نقدشوندگی سهام و دوره تصدی مدیریت از جمله عواملی هستند که انتظار
می رود بر نگرش مدیریت تاثیر داشته باشند و در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نقدشوندگی سهام
نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایهگذاریها یا داراییها به وجوه نقد است (یحییزادهفر و همکاران،
 .)1386بسیاری از سرمایهگذاران ،با افق سرمایهگذاری کوتاهمدت ،سهام بسیار نقدشونده را بر سهام کم
نقدشونده ترجیح میدهند .به عنوان یک تعریف ،میتوان گفت که نقدشوندگی ،توانایی سرمایهگذاران در
تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد در قیمتی مشابه با آخرین معامله میباشد (شیرازیان .)1384 ،نقدشوندگی یک
دارایی عبارت است از قابلیت خرید یا فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن .با وجود آنکه این
عبارت تا حد زیادی گویا و قابل درک به نظر می رسد ،در بسیاری از متون مالی از نقدشوندگی بهعنوان مفهومی
سهل و ممتنع نام برده میشود ،به این معنی که در عین سادگی درک نقدشوندگی در بطن معامالت ،اندازهگیری
و محاسبه آن پیچیده است .یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه ،تأمین نقدشوندگی است .در حقیقت
بازارهای ثانویه ضمن فراهم کردن نقدشوندگی ،از طریق کشف قیمت و توانایی انتقال ریسک ،باعث کاهش
هزینه سرمایه میگردند (حسینی و همکاران .)138۹ ،نقدشوندگی ،توسط یک معیار مطلق قابل اندازهگیری
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نیست .در متون مالی گاهی برای رساندن مفهوم ،بهجای واژه نقدشوندگی از واژه بازارپذیری یا قابلیت خرید و
فروش استفاده می شود ،زیرا هر چه تعداد خریداران و فروشندگان بالقوه یک دارایی بیشتر باشد ،آن دارایی
نقدشوندگی بیشتری دارد (نوبهار.)1388 ،
ارزشگذاری دارایی از این جهت است که سرمایهگذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایهگذاری
خود نیاز داشته باشند و برای آنها همواره این سوال مطرح میشود که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش
رسانند آیا بازار مناسبی وجود دارد یا خیر؟ حال در ذهن سرمایهگذار ،ریسک عدم نقدشوندگی تبلور مییابد
که میتواند باعث انصراف از سرمایهگذاری شود .در اهمیت این موضوع ام سی کای ( ) M. C. Kayبا اشاره به
اجتناب تودهای سرمایهگذاران از بازارهایی که نقد شدن دارایی با ابهام همراه است بیان میکند که عدم اطمینان
نسبت به نقد شدن دارایی به اندازه سطح نقدشوندگی دارای اهمیت است .وی این حرکت تودهای را به رفتار
ریسکگریزی سرمایهگذاران مربوط میداند و دلیل آن را عدم تحمل ریسکهایی میداند که نمیتوان آنها را
کمّی کرد (ام سی کای .) 2002 ،بنابراین ،عدم اطمینان نسبت به نقدشوندگی دارایی ،ریسک سرمایهگذاری را
از نظر سرمایهگذار بالقوه افزایش میدهد .اما صورتهای مالی که منبع اصلی آگاهی و اطالع رسانی به
سهامداران است اگر پیچیده ،مبهم و غیرشفـاف باشد ،درباره ریسکهای موجود در شرکت اطالعاتی ارائه
نمیدهد (کردستانی و علوی .)138۹ ،در صورتی که با افزایش شفافیت اطالعات ،بازار مالی از ثبات نسبی
برخوردار شود و احتمـال وقوع بحران کاهش یابد ،اطمینان سـرمایهگذاران افزایش مییابد و افـراد بیشتری وارد
بازار میشوند .متعاقب آن نقدینگی بازار افزایش مییابد و سرمایهگذاران با در دست داشتن اطالعات شفاف،
منابع مالی خود را در اختیار شرکتهایی قرار میدهند که توان ،استفاده کارا از آن را دارند ( ،2004

Bushman

.)and Smith
کوتهبینی مدیریت
تعریف عمومی اصطالح کوتهبینی ،دید محدود در مورد مسائل و دیدگاه سطحی در اندیشه و برنامهریزی
است .این تعاریف عمومی در روشهای کوتهبینی به چشم میخورد و در بازاریابی ،مدیریت و ادبیات مالی
وجود دارد .کوتهبینی شرحی از یک شکل سوگیری یا گرایش است که محدودیتی جدی و مهم برای توجه به
گزینهها و پیشنهادها در انتخاب و تصمیمگیری ایجاد میکند .این تعاریف ارتباط بین کوتهبینی و سوگیری را
نشان میدهد .تمایل یا نگرش در تعریف تعصب و سوگیری ،بهویژه به منزله محدودیت دید ،در تعریف کوتهبینی
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آمده است و قضاوت بیدلیل مربوط به تعریف سوگیری در تعاریف کوتهبینی به معنای عدم پیشبینی یا تفکر
سطحی تعبیر میشود .تعریف متداول کوتهبینی و سوگیری حاکی از آن است که کوتهبینی ،شکلی از سوگیری
یا پیشداوری پایدار است که در رابطه با دید افراد و سازمانها به دنیا ثابت شده است (کرن .)2006 ،شناخت
اشکال مختلف کوتهبینی میتواند در جلوگیری از انجام رفتارهای کوتهبینانه ،مفید واقع شود (مرادی و باقری،
.)13۹3
اصطالح کوتهبینی را نخستین بار تئودور لویت در سال  1۹60با عنوان کوتهبینی بازاریابی بهکار برد .کوتهبینی
در بازاریابی ،در آغاز بهصورت نوعی کوتهنظری شرکت یا محدودیت توجه به فعالیتهای فرعی تجارت تعریف
میشود .حوزه حسابداری نیز ،کوتهبینی را فعالیت مالی کوتاهمدت و به بیان دیگر ،کوتهنگر معرفی کرده است
(مرادی و باقری .)13۹3 ،لوینتال و مارچ ( )1۹۹3اشکال کوتهبینی را در سه طبقه شناسایی میکنند که در ادامه
بیان میگردند.
روشهای اندازهگیری کوتهبینی مدیریت
کاهش هزینههای اختیاری (شامل تحقیق و توسعه ،تبلیغات و آموزش کارکنان و مانند آن) ازجمله
روشهایی است که میتوان کوتهبینی مدیریت را محاسبه نمود .براساس شواهد نظری صرف هزینههای
بازاریابی ،نخستین اقدام برای کاهش سیر نزولی اقتصادی و رفع ترس مدیران از عدم بازگشت سرمایه و برآوردن
اهداف تجاری آنها است (گراهام و همکاران2005 ،؛ المی و همکاران .)2007 ،در واقع بسیاری از فعالیتهای
بازاریابی با صرف هزینه های ناچیز ،بر عملکرد تجاری اثرات درازمدتی (مثل مالکیت نام تجاری و وفاداری
مشتریان) بر جای خواهد گذاشت .یکی از روشهایی که برای اندازهگیری کوتهبینی مدیریت استفاده شده است
(بیبر و همکاران1۹۹1 ،؛ باشی1۹۹8 ،؛ زیائو چن )2014 ،بررسی تغییرات هزینههای تحقیق و توسعه و سود قبل
از مالیات میباشد .بهمنظور قابلیت اندازهگیری و مقایسه ،میزان سرمایهگذاری در  R&Dو هزینه بازاریابی بر
فروش سال قبل تقسیم میشود .هر چقدر عدد به صفر نزدیکتر باشد مدیر کوتهبینتر خواهد بود .زیائو چن
( )2014به منظور بررسی متفاوتی شرکتها را به سه گروه تقسیم نمود .یک گروه شرکتهایی که هزینه تحقیق
و توسعه و همچنین سود قبل از مالیات آن ها نسبت به سال قبل کاهش یافته است .گروه دوم شامل شرکتهایی
است که سود قبل از مالیات کمتر از سال قبل ولی هزینههای تحقیق و توسعه بیشتر از سال قبل است .گروه سوم
نیز شرکتهایی است که هزینه تحقیق و توسعه و سود قبل از مالیات بیشتر نسبت به سال قبل دارند .شرکتهایی
که در گروه اول هستند دارای مدیران با افق کوتاهمدت هستند .دیگر روش اندازهگیری کوتهبینی مدیریت روشی
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است که توسط اندرسون و سیائو ( ،)1۹82مرادی و باقری ( )13۹3و  ...بهکار برده شده است .در این روش ابتدا
الزم است بازده موردانتظار داراییها ،هزینه بازاریابی و هزینه تحقیق و توسعه برآورد گردد .سپس با اقالم واقعی
مقایسه شود .چنانچه بازده داراییها بیشتر از مقدار برآوردی و هزینه تحقیق و توسعه و بازاریابی کمتر از میزان
پیشبینی شده باشد ،آنگاه شرکت دارای مدیر کوتهبین است .یکی دیگر از معیارهایی که بهمنظور اندازهگیری
کوتهبینی مدیریت استفاده میشود ،مدیریت سود (هلی و الن ،1۹۹۹ ،یانگ چن 2015 ،و  )...است .هلی و والن
( )1۹۹۹اظهار نمودند مدیریت سود زمانی رخ میدهد که مدیران به جهت تغییر گزارشهای مالی و گمراه
نمودن سهامداران و یا پنهان کردن عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر پیامد قراردادهای وابسته به
گزارشهای حسابداری از اختیارات خود استفاده مینمایند .مدیران اختیارات قابل توجهی در گزارشگری مالی
و تصمیمات سرمایهگذاری دارند.
نقدشوندگی سهام و کوتهبینی مدیریت
در مورد رابطه بین نقدشوندگی و کوتهبینی مدیریت دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .یک دیدگاه این است
که نقدشوندگی سهام و فشار بازار سرمایه مدیر را بر آن میدارد که بر نتایج کوتاهمدت متمرکز شوند؛ در نتیجه
کوتهبینی مدیریت افزایش مییابد .بیهید ( )1۹۹3در این رابطه گفته است که نقدینگی سهام موجب کاهش
نظارت داخلی از طریق کاهش هزینه خروج سهامداران ناراضی میشود .این دیدگاه در مطالعات کافی (،)1۹۹1
پارتر ( )1۹۹2و فنگ ( )2014نیز تأیید شده است .دیدگاه دیگر این است که نقدشوندگی سهام موجب افزایش
کنترل سهامداران نهادی بر مدیریت میشود (ماوگ  .)1۹۹8 ،همچنین تهدید خروج سهامداران عمده را افزایش
میدهد (ادمانس200۹ ،؛ ادمانس و مانسو .)2011 ،این دیدگاه معتقد است نقدشوندگی سهام مدیر را ترغیب به
افزایش ارزش شرکت در بلندمدت مینماید و کوتهنگری را کاهش میدهد .با توجه به تجارب بهدست آمده و
پیشبینیهای صورت گرفته ،لزوم بررسی این مورد که نقدشوندگی کوتهبینی را افزایش میدهد و یا کاهش،
حس میشود.
مبانی نظری نشان میدهد که مدیران به تدریج ،با عبور از یک نقطه بحرانی در دوره تصدی خود کوتهبین
می شوند؛ برخالف آنچه در یک بازار سرمایه کارا انتظار میرود .سرمایهگذاری سیستماتیک در داراییهای
نامشهود با تاکید بر عملکرد کوتاهمدت صورت میگیرد .مورن لوسکو و همکاران ( )2014دریافتند زمانیکه
ما لکیت داخلی بیشتر است ،شرکت از لحاظ رقابتی در امنیت است ،عایدات در شرایط بدی است و افق بازدهی
سرمایهگذاری هزینههای تحقیق و توسعه طوالنی است ،نزدیکبینی هرچه زودتر آغاز میشود .بهطور کلی یک
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نوع تضاد مدیریتی بهوجود میآورد؛ که افق دید مدیرعامل کوتاهتر از افق سرمایهگذاری شرکت است .بارکر
و مولر ( )2002به مطالعه ویژگی های مدیران ارشد پرداختند .نتایج حاکی از این بود که مدیران قدیمیتر کمتر
به سرمایهگذاری در مخارج تحقیق و توسعه میپردازند .پیشتر پژوهشگران این سوال را با یک رابطه خطی مورد
بررسی قرار دادهاند؛ اما مورن لوسکو و همکاران ( )2014نشان دادند که یک رابطه مقعر بین مخارج تحقیق و
توسعه و دوره تصدی مدیر عامل وجود دارد.
پیشینه تحقیق
دیانتی دیلمی و همکاران ( )13۹2ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل با ارزش شرکت ،هزینههای نمایندگی و
ریسک اطالعاتی را سنجیدند .مطالعات بر روی نمونهای مشتمل بر  ۹6شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  1380تا  138۹صورت گرفت .دوره تصدی بهعنوان معیاری برای
سنجش میزان افق تصمیمگیری مدیرعامل در نظر گرفته شد .آزمونهای تجربی این نتیجه را بهدست داد که دوره
تصدی بلندمدت مدیرعامل با ریسک اطالعاتی و ارزش شرکت ارتباط دارد .ولی میان دوره تصدی مدیرعامل
و هزینههای نمایندگی رابطه معناداری مشاهده نشد.
زمانی ( )13۹2به بررسی دوره تصدی مدیریت و مدیریت سود پرداختند .در این پژوهش به این نتیجه رسیدند
مدیریت مثبت سود در سال پایانی حضور مدیرعامل را تأیید کرد ولی شواهدی از مدیریت منفی سود در سال
اول حضور مدیرعامل و مدیریت مثبت سود در سال دوم حضور وی بهدست نیامده است.
مرادی و باقری ( )13۹3به بررسی شواهد تجربی کوتهبینی مدیریت و ارتباط آن با فعالیتهای بازاریابی و
تحقیق و توسعه پرداخته و بازده کوتاهمدت و بلندمدت شرکتهای با کوتهبینی مدیریت (شرکتهایی که هزینه
بازاریابی و تخقیق و توسعه را با هدف افزایش سود کاهش دادهاند) را ارزیابی نمودند .این پژوهش که از نوع
همبستگی بود و به بررسی  78شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سالهای  1385تا 138۹
پرداخت به این نتایج دست یافت که کوتهبینی مدیریت ،اگرچه در کوتاهمدت بازدهی مثبت خواهد داشت ،اما
در بلندمدت بر بازده سهام شرکت اثر منفی میگذارد .همچنین اثر کوتهبینی مدیران و مدیریت سود بر بازده
سهام حاکی از آن است که کوته بینی مدیریت نسبت به مدیریت سود ،پیامدهای منفی بیشتری برای شرکت در
بر دارد.
ژانگ ( )2010به مطالعه بر روی اثر دوره تصدی بر روی ساختار پاداش مدیرعامل پرداخت .به نظر وی رابطه
بین پاداش و دوره تصدی مدیر عامل می تواند بستر خوبی برای آزمون موارد مختلفی باشد از جمله اثر قدرت
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مدیریتی ،اثر در نظر گرفتن پرتفوی ،اثر آموزش و اثر نگرانی حرفهایگری .او به این نتیجه دست یافت ،برای
مدیران خارج از هیأت مدیره در اوایل دوره تصدیشان ،پاداش مبتنی بر درصد حقوق صاحبان سهام افزایش
مییابد و برای مدیران داخلی در اواخر دوره تصدیشان کاهش پیدا میکند .همچنین قبل از بازنشستگی ،مدیران
خارج از هیأت مدیره نسبت به مدیران داخلی درصد رشد بیشتر و سریعتری برای پاداش مبتنی بر حقوق صاحبان
سهام دارند.
اریکسون و کوالوی ( )2011به بررسی اثرات زیانگریزی کوتهبینانه بر تصمیمهای سرمایهگذاری برخی از
سرمایهگذاران پرداختهاند .نتایج نشان میدهد با تمرکز بر مخالفت کوتهبینانه افراد سرمایهگذار ،میتوان دریافت
هنگامی که سرمایهگذاریها به سمت داراییهای مالی با ریسک باال حرکت میکند ،این عمل منجر به ارزیابی
محدود سرمایهگذاران و اثر مثبت آن بر افزایش سرمایهگذاری میشود و هیچ اثری از کاهش مخالفت کوتهبینانه
دیده نخواهد شد .این نتایج برای کنترل تاثیر بازده بازار بر سطوح سرمایهگذاریهای با ریسک باالی افراد،
مناسب است.
چاودوری ( )2012از شاخص جدیدی برای کوتهبینی مدیریتی استفاده کرد و نشان داد که سن مدیران،
شاخصی برای کوتهبینی؛ به این صورت که هرچه سن مدیر بیشتر باشد ،مدت زمان حضور در دفترش کمتر است
و به طور متوسط انرژی کمتری را برای تحقیق و توسعه و هزینههای سرمایهای اختصاص میدهد و همچنین
احتمال اینکه دچار کوتهبینی باشد ،بیشتر است .میتوان ادعا کرد که مدیران جوانتر تمایل به مدیریت
شرکتهای صنعتی دارند و هزینهی تحقیق و توسعه و هزینه سرمایهای را افزایش دهند.
علی و زانگ ( ،)2013دریافتند سود به احتمال زیاد در ابتدای دوره تصدی مدیرعامل در مقایسه با دوره
پایانی خدمت مدیرعامل بیشتر مورد اغراق قرار میگیرد .این نتیجهگیری با این فرض سازگار است که مدیران
عامل در ابتدای دوره تصدی خود در مقایسه با مابقی زمان خدمتشان برای بیش از حد نشان دادن سود انگیزه
بیشتری دارند .آنها همچ نین نشان دادند در مقایسه با سود در آخرین سال دوره تصدی مدیرعامل در مقایسه با
مابقی سالهای خدمتش به میزان بیشتری بیش از واقع نمایش داده میشود.
لوسکو و همکاران ( )2014به بررسی عواملی پرداختند که مدیر را از سرمایهگذاریهای بلندمدت منصرف
میکند .طبق ادبیات نظری کوتهبینی مدیریت ،پنج عامل بررسی شد :زمانیکه مدیرعامل به دوره بازنشستگی
نزدیک میشود (مشکل افق مدیران عامل) ،پروژه های تحقیق و توسعه که افق بلندمدت دارند (مشکل افق
مدیران) ،شرکت سالمت مالی مناسب نداشته باشد (مشکل ابهام در ارائه اطالعات) ،ساختار مالکیت (عدم توجه
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به حقوق سهامدارن اقلیت) و زمانیکه انگیزه مدیر برای کسب منافع شخصی افزایش مییابد (مشکل سودجویی).
ایشان یک مدل پویا را شبیهسازی نمودند .این مدل براساس این منطق بود که مدیریت تالش میکند ارزش کل
پاداش خود را در دوره تصدی حداکثر نماید .هر چند یافتههای پژوهش همسو با مبانی نظری مورد بررسی بود؛
با این وجود یک رابطه غیرخطی ( uشکل وارونه) غیرقابل پیشبینی بین دوره تصدی مدیریت و هزینههای تحقیق
و توسعه شناسایی شد.
یانگ چن و دیگران ( )2015از شاخص مدیریت سود بهمنظور اندازهگیری کوتهبینی مدیریت استفاده نمودند
و نشان دادند شرکتهای دارای سهام با نقدشوندگی باال کمتر به مدیریت سود میپردازند .همچنین نقدشوندگی
سهام بر مدیریت سود در شرکتهایی که عملکرد مدیریت از حساسیت بیشتری برخوردار است ،اثر بیشتری
میگذارد .و نهایتا اینکه رابطه مثبت بین مدیریت سود و هزینه سرمایه در شرکتهایی که نقدشوندگی سهام
پایین است مشاهده گردید.
جنل میداوین و همکاران ( )2016به بررسی ویژگیهای هیأت مدیره و سرمایهگذاری در هزینههای تحقیق
و توسعه پرداختند .آنها دریافتند در شرکتهایی که دوره تصدی هیأت مدیره کوتاه است منابع کمتری به
هزینه های تحقیق و توسعه اختصاص یافته است .این در حالی است که ویژگیهای دانش مالی و جنسیت تاثیر
مثبتی بر سرمایهگذاری در هزینههای تحقیق و توسعه داشته است.
فرضیههای پژوهش
در این پژوهش فرضیههای زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
فرضیه اول :نقدشوندگی سهام بر کوتهبینی مدیریت اثر معناداری دارد.
فرضیه دوم :سهامداران نهادی بر رابطه نقدشوندگی سهام  -کوتهبینی مدیریت اثرمعناداری دارد.
فرضیه سوم :دوره تصدی مدیریت بر کوتهبینی مدیریت اثر معنادار دارد.
فرضیه چهارم :سهامداران نهادی بر رابطه دوره تصدی مدیریت  -کوتهبینی مدیریت اثر معناداری دارد.
قلمرو زمانی و مكانی پژوهش
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش و محدودیتهای
هزینه و زمان 6 ،ساله و از ابتدای سال  138۹تا انتهای سال  13۹4است .قلمرو مکانی این پژوهش کلیه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
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نمونه آماری و روش نمونهگیری
جامعهی آماری در این تحقیق شامل کلیهی شرکتهایی است که بین سالهای  1388-13۹4در بورس اوراق
بهادار تهران پذیرفته شدهاند و عضویت خود را در این دوره حفظ کردهاند .دلیل انتخاب و بررسی شرکتهای
بورسی ،امکان دسترسی آسانتر به اطالعات مالی این شرکتها و داشتن اطالعات همگنتر بهخاطر وجود
مقررات سازمان بورس اوراق بهادار میباشد .تعداد کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تا پایان سال  13۹4بالغ بر  711شرکت میباشد .به دلیل حجم کم شرکتها از نمونهگیری استفاده نشده و با
استفاده از قاعده حذف سیستماتیک ،شرکتهایی که دارای ویژگیهای زیر باشند انتخاب میگردد.
 -1به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم شود و طی دوره مورد بررسی ،تغییر
سال مالی نداشته باشند.
 -2طی سالهای  1388تا  13۹4بهطور مداوم در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته باشند.
 -3اطالعات مالی و مدیریتی موردنیاز برای انجام این تحقیق (بهخصوص یادداشتهای همراه صورتهای
مالی) را دوره زمانی  1388لغایت  13۹4بهطور کامل ارائه کرده باشند.
 -4برخی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شامل بانکها و موسسات مالی (شرکتهای
سرمایهگذاری و واسطهگری مالی و شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) جزء جامعه آماری قرار نمیگیرند .دالیل
زیر را میتوان برای حذف این شرکتها بیان نمود:
نسبتهای باالی شرکتهای غیرمالی نشانگر ریسک مالی این شرکتها است ،در حالیکه برای شرکتهای
مالی این مساله کامال عادی است .لذا اگر شرکتهای مالی در این تحلیل مورد بررسی قرار گیرند منجر به
استنتاجهای اشتباه در مورد معنیدار بودن برخی متغیرها خواهد شد .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از
نظر شیوهی پژوهش شبهتجربی و پسرویدادی بوده و در حوزه پژوهشهای اثباتی حسابداری است؛ که متکی
بر اطالعات واقعی شرکتهاست .بهمنظور آزمون فرضیهها ،اطالعات مورد نیاز از سایت سازمان بورس اوراق
بهادار ،صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها و پایگاه اطالعاتی رهآورد نوین استخراج شده است .به منظور
دستهبندی و خالصه کردن دادهها از نرمافزار صفحه گسترده اکسل و برای آزمون فرضیهها از نرمافزار آماری
ایویوز و مینیتب استفاده شده است .اطالعات بهدست آمده از شرکتها بهصورت دادههای ترکیبی میباشد.
آمار توصیفی مورد استفاده در این پژوهش شامل آمارههای حداکثر ،حداقل ،میانه ،میانگین ،انحراف معیار،
چولگی و کشیدگی است .همچنین آزمون فرضیهها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره انجام شده
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است .جهت معنادار بودن رابطهی بین متغیر مستقل و وابسته از آزمون  tاستفاده شده است .و در نهایت بهمنظور
نشان دادن درصد تغییرات متغیر وابسته که توسط متغیر مستقل توضیح داده میشود از ضریب تعیین استفاده شده
است.
مدلهای تحقیق
در این پژوهش بهمنظور اندازه گیری نقدشوندگی از روش اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام
( ،)PBAکه پراستفادهترین شاخص در ادبیات نقدشوندگی داراییهاست استفاده شده است.این شاخص برای
یک سال از رابطه زیر بهدست میآید.

D
) (APi,t − BPi,t
∑ i,t
) Di,t d=1 (0.5APi,t + 0.5BPi,t
1

مدل1

= PBAi,t

که  APi,tبهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام  iدر روز  BPi,t ،tبهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام  iدر
روز  tو  Dتعداد روزهای معامله سهام  iدر سال  tاست .در این پژوهش کوتهبینی مدیریت بهعنوان متغیر وابسته
مورد بررسی قرار میگیرد .انتظار میرود زمانیکه شرکتها به موفقیت مالی چشمگیری دست مییابند ،فرصت
و منابع الزم برای سرمایهگذاری در داراییهای بلندمدت آینده را بهدست آورند یکی از روشهایی که برای
اندازهگیری کوتهبینی مدیریت استفاده شده است (بیبر و همکاران1۹۹1 ،؛ باشی1۹۹8 ،؛ زیائو چن)2014 ،
بررسی تغییرات هزینههای تحقیق و توسعه و سود قبل از مالیات میباشد .بهمنظور قابلیت اندازهگیری ،میزان
سرمایهگذاری در  R&Dو هزینه بازاریابی بر فروش سال قبل تقسیم میشود .هر چقدر عدد به صفر نزدیکتر باشد
مدیر کوتهبین تر خواهد بود .تعریف عملیاتی آن به شرح مدل میباشد.

R&Di,t
Salei,t−1

= Short termism

بهمنظور آزمون اثر نقدشوندگی سهام بر کوتهبینی مدیریت از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است :مدل
-2
مدل 3

(Short termism )i,t = β0+ β1 (PBA)i,t + β2 (ROA)i,t + β3 (LIQ)i,t
+β4 (LEV)i,t + β5 (Size)i,t + ε

در این مدل  Short_Termismمتغیر وابسته و  εجزء خطا میباشد .سایر متغیرها پیشتر شرح داده شده است.
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در فرضیه دوم نقش متغیر تعدیلگر سهامداران نهادی نیز در نظر گرفته شده است .جهت آزمون این فرضیه
مدل رگرسیونی به صورت زیر خواهد بود .مدل -3

(Shortermism )i,t = β0+ β1 (PBA)i,t + β2 (INSOWN)i,t + β3 (PBA ∗ INSOWN)i,t
+β4 (LIQ)i,t + β5 (ROA)i,t + β6 (Size)i,t + β7 (LEV)i,t + ε

مدل 4-3
سومین فرضیه مورد بررسی عامل دوره تصدی مدیریت میباشد .تاثیر این متغیر بر نگرش مدیریت با استفاده
از مدل رگرسیونی زیر آزمون خواهد شد .مدل -4

(Short termism )i,t = β0 + β1 (TNU)i,t + β2 (ROA)i,t + β3 (LIQ)i,t + β4 (LEV)i,t
+β5 (Size)i,t + ε

مدل 5-3

چهارمین فرضیه مورد بررسی تاثیر سهامداران نهادی بر رابطه بین دوره تصدی مدیریت و نگرش مدیریت
میباشد .تاثیر این متغیر با استفاده از مدل رگرسیونی زیر آزمون خواهد شد .مدل -5

(Short termism )i,t = β0+ β1 (TNU)i,t + β2 (INSOWN)i,t
+β3 (TNU ∗ INSOWN)i,t + β4 (LIQ)i,t + β5 (ROA)i,t
+β6 (Size)i,t + β7 (LEV)i,t + ε

آمار توصیفی
آن بخش از آمار که به جمعآوری ،خالصه کردن ،نمایش و پردازش اطالعات میپردازد ،بیآنکه به هرگونه
نتیجهگیری در ورای آن اطالعات مبادرت ورزد ،آمار توصیفی میباشد .آمار توصیفی شامل مجموعه روشهایی
است که برای جمعآوری ،خالصه کردن ،طبقهبندی و توصیف حقایق عددی بهکار میرود .در واقع این آمار،
دادهها و اطالعات پژوهش را توصیف میکند و طرح یا الگوی کلی از دادهها برای استفاده سریع و بهتر از آنها
بهدست میدهد .در یک جمعبندی با استفاده مناسب از آمار توصیفی میتوان ویژگیهای یک دسته از اطالعات
را بیان کرد .پارامترهای مرکزی و پراکندگی به همین منظور بهکار میروند .کارکردهای این معیارها این است
که میتوان خصوصیات اصلی مجموعهای از دادهها را بهصورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آن
که به فهم بهتر نتایج یک آزمون کمک میکنند ،مقایسه نتایج آن آزمون را با آزمونها و مشاهدات دیگر نیز
تسهیل مینماید.
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نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه  :1نقدشوندگی سهام بر کوتهبینی مدیریت اثر معناداری دارد.
باتوجه به آنکه الگوی اثرات ثابت برای تمامی مدلها انتخاب شد ،بهمنظور برآورد رگرسیون از روش
حداقل مربعات استفاده شده است .نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی فرضیه اول در جدول  1ارائه شده است .در
بررسی معنی دار بودن مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره  Fاز  0.05کوچکتر میباشد ()0.000000
معنیدار بودن کل مدل تأیید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  ۹8.36درصد از تغییرات در
کیفیت افشا توسط متغیر مستقل (نقدشوندگی) وارد شده در مدل تبیین میگردد .مقدار آماره دوربین  -واتسون
برابر با  1.881084است که نشان دهندهی عدم خودهمبستگی در میان جمالت خطاء است ،چراکه آماره دوربین-
واتسون بین  1.5تا  2.5قرار دارد که به معنای عدم خودهمبستگی است .به عبارت دیگر ،جزء خطای یک مشاهده
تحت تأثیر جزء خطای مشاهده دیگر نمیباشد .همچنین احتمال آماره جارک  -برا برابر با  0.107885میباشد
که بزرگتر از  0.05است و نشاندهندهی این مطلب است که جمالت خطا بهصورت نرمال توزیع شدهاند .اگر
ضریب  PBAمثبت (منفی) و معنادار شود نشاندهندهی این است که تاثیر نقدشوندگی سهام بر کوتهبینی مدیریت
مثبت (منفی) و معنادار وجود دارد .همانگونه که مشخص است سطح معنا داری  PBAبرابر با  0.0054میباشد
که نشاندهنده این است که نقدشوندگی سهام بر کوتهبینی مدیریت اثر مثبت و معنادار وجود دارد .یعنی هر چه
نقدشوندگی سهام بیشتر باشد مدیر دارای افق بلندمدتتر خواهد بود .ضریب متغیر نقدشوندگی سهام 0.02۹0۹7
است و نشاندهنده میزان تاثیرگذاری نقدشوندگی سهام بر کوتهبینی مدیریت است.
جدول  .1نتایج آزمون فرضیه 1
(Short termism )i,t = β0+ β1 (PBA)i,t + β2 (ROA)i,t + β3 (LIQ)i,t
+β4 (LEV)i,t + β5 (Size)i,t + ε

مدل :1
نماد

ضریب

آماره t

معناداری

متغیرها
نقدشوندگی

PBA

0.02۹0۹7

2.805733

0.0054

اندازه شرکت

SIZE

-0.000144

-0.468۹82

0.63۹5

اهرم مالی
بازده داراییها

LEV
ROA

0.003۹20
1.45E-05

2.352833
1.117503

0.01۹3
0.2648

نسبت جاری

LIQ

0.000170

0.4403۹1

0.6600

مقدار ثابت

C

0.005854

1.248028

0.2131

ضریب تعیین

0.۹83678

ضریب تعیین تعدیل شده

0.۹80112

احتمال آماره F

0.000000

آماره دوربین  -واتسون

1.881084

احتمال آماره جارک  -برا

0.107885
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فرضیه  :2متغیر سهامداران نهادی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام  -کوتهبینی مدیریت تاثیر معنادار دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی فرضیه دوم در جدول  2نشان داده شده است .در این فرضیه متغیر سهامداران
نهادی به عنوان متغیر تعدیلگر به مدل اضافه شده است و تاثیر آن بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و کوتهبینی
مدیریت سنجیده شد .همانگونه که در جدول  2آمده است ،سطح معناداری متغیرهای نقدشوندگی سهام،
سهامداران نهادی و متغیر مجازی بیشتر از  5درصد است و رابطه معناداری بین آنها و کوتهبینی مدیریت مشاهده
نمیشود .لذا فرض اینکه متغیر سهامداران نهادی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و کوتهبینی مدیریت تاثیر معنادار
دارد ،رد میشود.
جدول  .2نتایج آزمون فرضیه 2
مدل 2

(Shor_termism)i,t = β0+ β1 (PBA)i,t + β2 (INSOWN)i,t + β3 (PBA ∗ INSOWN)i,t
+ β4 (LIQ)i,t + β5 (ROA)i,t + β6 (Size)i,t + β7 (LEV)i,t + ε

نماد

ضرایب

آماره t

معناداری

متغیرها

PBA

0.030434

1.446865

0.14۹1

INSOWN

-5.68E-06

-0.3۹8806

0.6۹04

متغیر مجازی

PBA*INSOWN

-3.0۹E-05

-0.087024

0.۹307

اندازه شرکت

SIZE

-0.000175

-0.546446

0.5852

اهرم مالی

LEV

0.003866

2.306345

0.021۹

بازده داراییها

ROA

1.37E-05

1.046457

0.2۹63

نسبت جاری

LIQ

0.000157

0.405270

0.6856

مقدار ثابت

C

0.006584

1.3340۹6

0.1833

نقدشوندگی
سهامداران نهادی

ضریب تعیین

0.۹836۹4

ضریب تعیین تعدیل شده

0.۹7۹۹83

احتمال آماره F

0.000000

آماره دوربین  -واتسون

1.883283

احتمال آماره جارک  -برا

0.121756

فرضیه سوم به اینصورت تعریف شده است :دوره تصدی مدیریت تاثیر معناداری بر کوتهبینی مدیریت دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی فرضیه سه در جدول  3نشان داده شده است .با توجه به نتایج حاصل از
جدول  ،3آماره دوربین -واتسون در مدل باال بین  1/5تا  2/5است که بیانگر عدم وجود خودهمبستگی در میان
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جمالت خطاء است ،بهعبارت دیگر جزء خطای یک مشاهده تحت تأثیر جزء خطای مشاهده دیگر نمیباشد.
همچنین در بررسی معنیدار بودن مدلها با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره  )0.0000( Fاز  0.05کوچکتر
میباشد لذا معنیدار بودن مدل رگرسیونی تأیید میشود .احتمال آماره جارک  -برا ،بزرگتر از  0.05است و
نشاندهندهی این مطلب است که جمالت خطا بهصورت نرمال توزیع شدهاند .همچنین نتایج حاصل از جدول 3
نشاندهنده آن است که سطح معناداری دوره تصدی  0.0001میباشد؛ این امر نشاندهنده آن است که دوره
تصدی مدیریت تاثیر مثبت و معناداری بر کوتهبینی مدیریت دارد .ضرایب ،آماره  tو سطح معناداری برای
متغیرهای کنترلی نیز در جدول ارائه شده است.
جدول  .3نتایج آزمون فرضیه 3
مدل :3

(Short termism )i,t = β0 + β1 (TNU)i,t + β2 (ROA)i,t + β3 (LIQ)i,t + β4 (LEV)i,t
+β5 (Size)i,t + ε

نماد

ضرایب

آماره t

معناداری

دوره تصدی

TNU

0.000226

3.880۹11

0.0001

اندازه شرکت

SIZE

0.000211

0.725307

0.468۹

اهرم مالی

LEV

0.00405۹

2.466863

0.0143

بازده داراییها

ROA

۹.۹۹E-06

0.780744

0.4356

نسبت جاری

LIQ

0.000240

0.630221

0.52۹1

مقدار ثابت

C

0.000602

0.132077

0.8۹50

ضریب تعیین

0.۹840۹0

ضریب تعیین تعدیل شده

0.۹80613

احتمال آماره F

0.000000

آماره دوربین  -واتسون

1.842766

احتمال آماره جارک  -برا

0.075841

متغیرها

منبع :یافتههای پژوهش

فرضیه  :4سهامداران نهادی تاثیر معنادار بر رابطه بین دوره تصدی و کوتهبینی مدیریت دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی فرضیه چهار در جدول  5ارائه گردیده است .با توجه به اینکه احتمال آماره
 Fبرابر با  0.00000است ،معنیدار بودن کل مدل تأیید میشود .آماره دوربین واتسون نیز  1.867365است و
گویای عدم وجود خود همبستگی میان جمالت خطا است .سطح معناداری متغیر مجازی برابر با  0.0002است.
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این امر نشان میدهد که سهامداران نهادی بهعنوان یک متغیر تعدیلگر تاثیر معناداری بر رابطه بین دوره تصدی
و کوتهبینی مدیریت دارد.
جدول  .5نتایج آزمون فرضیه 4
(Short_termism)i,t = β0+ β1 (TNU)i,t + β2 (INSOWN)i,t + β3 (TNU ∗ INSOWN)i,t
+ β4 (LIQ)i,t + β5 (ROA)i,t + β6 (Size)i,t + β7 (LEV)i,t + ε

مدل :4

نماد

ضرایب

آماره t

معناداری

متغیرها

TNU

0.000481

5.451783

0.0000

INSOWN

2.70E-05

1.864620

0.0633

متغیر مجازی

TNU*INSOWN

-6.۹۹E-06

-2.812764

0.0002

اندازه شرکت

SIZE

0.000831

0.403344

0.6870

اهرم مالی

LEV

0.004071

2.524771

0.0122

بازده داراییها

ROA

1.08E-05

0.85۹720

0.3۹07

نسبت جاری

LIQ

0.00024۹

0.66۹581

0.5037

مقدار ثابت

C

0.000831

0.1783۹۹

0.8585

دوره تصدی
سهامداران نهادی

ضریب تعیین

0.۹84۹16

ضریب تعیین تعدیل شده

0.۹81483

احتمال آماره F

0.000000

آماره دوربین  -واتسون

1.867365

احتمال آماره جارک -برا

0.163085

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
نتیجهگیری مبتنی بر آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بیان داشت که بین نقدشوندگی سهام و کوتهبینی مدیریت رابطهی منفی و معناداری وجود دارد.
گروهی از نظریه پردازان معتقدند که نقدشوندگی سهام و فشار بازار سرمایه مدیران را بر آن میدارد که بر نتایج
کوتاهمدت متمرکز شوند؛ در نتیجه کوتهبینی مدیریت افزایش مییابد .بیهید ( )1۹۹3در این رابطه گفته است که
نقدشوندگی سهام موجب کاهش نظارت داخلی از طریق کاهش هزینه خروج سهامداران ناراضی میشود .این
دیدگاه در مطالعات کافی ( ،)1۹۹1پارتر ( )1۹۹2و فنگ ( )2014نیز تأیید شده است .دیدگاه دیگر این است
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که نقدشوندگی سهام موجب افزایش کنترل سهامداران نهادی بر مدیریت میشود (ماوگ)1۹۹8 ،؛ همچنین
تهدید خروج سهامداران عمده را افزایش میدهد (ادمانس200۹ ،؛ ادمانس و مانسو .)2011 ،این دیدگاه معتقد
است نقدشوندگی سهام مدیر را ترغیب به افزایش ارزش شرکت در بلندمدت نموده و کوتهنگری را کاهش
میدهد .نتایج حاصل از این پژوهش نیز همان طور که در جدول نشان داده شد ،بر این تئوری صحه گذاشته و
نتایج پژوهش با نتایج پژوهش ماوگ ( ،)1۹88باتچاری و همکاران ( )2013و یانگ چن ( )2015همسو بود.
نتیجهگیری مبتنی بر آزمون فرضیه دوم
زمانی که سهامداران نهادی به مدل اضافه شد و نقش آن بر رابطه بین نقدشوندگی و نگرش مدیریت مورد
آزمون قرار گرفت برخالف ادبیات نظری و آنچه انتظار میرفت ،رابطه معناداری بین این عوامل مشاهده نشد.
از آنجا که در مطالعات اثری از تاثیر حقوق سهامداران بر رابطه نقدشوندگی سهام  -کوتهبینی مدیریت مشاهده
نشد ،می توان استنباط نمود سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی از طریق دخالت در نحوه مدیریت بر نگرش
مدیریت اثر نمیگذارند.
نتیجهگیری مبتنی بر آزمون فرضیه سوم
در فرضیه سوم بیان شد که دوره تصدی مدیریت تاثیر معناداری بر کوتهبینی مدیریت دارد.
مبانی نظری نشان میدهد که مدیران به تدریج ،با عبور از یک نقطه بحرانی در دوره تصدی خود کوتهبین
میشوند .یعنی یک رابطه یو ( )Uشکل وارونه بین دوره تصدی و سرمایهگذاری در هزینههای تحقیق و توسعه
وجود دارد .اما نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که همواره رابطه مثبت و معناداری بین دوره تصدی مدیریت
و نگرش مدیریت وجود دارد .به این معنا که مدیران با دوره تصدی بیشتر دارای افق بلندمدتتر بوده و
سرمایهگذاری در مخارج تحقیق و توسعه را افزایش دادهاند .در پاسخ به چرایی  Uشکل وارونه نبودن این رابطه
در پژوهش حاضر ،این طور استنباط میشود که دلیل ،دوره تصدی کوتاه مدیران در ایران باشد .همانطور که
در فصل قبل ارائه شد میانگین دوره تصدی مدیریت در شرکتهای نمونه  3.31سال است و احتماال مدیر فرصتی
برای تغییر الگوی رفتاری نخواهد داشت .یافتهها با نتایج پژوهش جنل میداوین و همکاران ( ،)2016علی و زانگ
( )2013و لوسکو و همکاران ( )2014یکسان و برخالف یافتههای ال مک لیلند ( )2012بود.
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نتیجهگیری مبتنی بر فرضیه چهارم
در فرضیه چهارم پیشبینی شد که سهامداران نهادی تاثیر معناداری بر رابطه دوره تصدی مدیریت و کوتهبینی
مدیریت دارد.
زمانیکه قسمت عمده ای از سهام شرکتی در دست سهامداران نهادی باشد خروج از شرکت هزینه بیشتری
دارد؛ زیرا فروشهای عمده مستلزم تخفیفات بیشتر است .از طرفی به دلیل ارزش پولی زیادی که این سهام دارند،
در صورت غیرفعال ماندن سهامداران نهادی و یا عملکرد ضعیف شرکتها  ،نسبت به سایر سهامداران بیشتر در
معرض زیان قرار میگیرند .از اینرو سهامداران نهادی سرمایهگذاران حرفهای و بلندمدت هستند که حضور
آنان موجب نظارت بر مدیریت میشود .این موضوع میتواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاهمدت سودآوری
به حداکثرسازی ارزش شرکت در بلندمدت توجه شود .نتایج آزمون این فرضیه با یافتههای یان پنگ (،)2007
چانگ و همکاران ( ،)2002بارتو و دیگران ( )2000و کاشانیپور ( )138۹مطابقت دارد.
منابع
 احمدپور ،احمد و اصابت طبری ،عصمت و طالبتبارآهنگر ،میثم ،)13۹2( ،رابطه بین کیفیت سود و دورهتصدی مدیرعامل ،پژوهشهای تجربی حسابداری ،شماره  ،18صص.1-14 .
 ایزدینیا ،ناصر و رسائیان ،امیر ،)138۹( ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،17شماره  ،60صص..22-3
 جهانی آمنه ،)13۹4( ،بررسی تاثیر دوره تصدی مدیریت بر طول دوره چرخه عملیاتی ،پایاننامه کارشناسیارشد مؤسسه آموزش عالی تاکستان.
 حساسیگانه ،یحیی .)13۹2( .فلسفه حسابرسی ،چاپ ششم ،تهران شرکت چاپ و نشر علمی و فرهنگیکتیبه.
 دیانتی دیلمی ،زهرا و مرادزاده فرد ،مهدی و مظاهری ،علی ،)13۹2( ،اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزششرکت ،هزینههای نمایندگی و ریسک اطالعاتی ،پژوهشهای تجربی حسابداری ،شماره  ،۹صص.3۹-21 .
 زمانی ،میثم .)13۹2( .بررسی تأثیر دوره تصدی مدیرعامل و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد.
 صادقیکیا ،معصومه .)13۹2( .بررسی تأثیر دوره تصدی مدیرعامل بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تاکستان.
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 بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر رابطه بین تعویض حسابرس و نقدشوندگی،) 13۹4( ، میالد، قاسمی. دانشگاه رازی، پایاننامه کارشناسی ارشد،سهام
، تاثیر درصد مالکیت سهامداران نهادی بر سطح کیفیت افشاء و نقدشوندگی سهام،)13۹4( ، علی، محمدی. دانشگاه رازی،پایاننامه کارشناسی ارشد
 بررسی مقایسهای تاثیر کوتهبینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده،)13۹3( ، هادی، جواد و باقری، مرادی22۹-250 . صص،2  شماره،21  دوره، بررسیهای حسابداری و حسابرسی،سهام
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