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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی اثر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر خوشبینی
مدیریت در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .مطالعات
نشان داده که خوشبینی مدیریت میتواند بر تصمیمات وی در خصوص شرکت
اثرگذار باشد و منجر به فعالیتهای کاهندۀ ارزش گردد .جامعۀ آماری این پژوهش،
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است و بر اساس شرایط در
نظرگرفته شده برای انتخاب نمونه 521،شرکت طی دورۀ  5319تا  ،3131انتخاب و
اطالعات آنها جمعآوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون گردیده است .در
این پژوهش مدیران خوشبین بر اساس معیار سود پیشبینی شده و بر اساس تعداد
پیشبینیهای خوشبینانه سود به تعداد کل پیشبینیهای سود شناسایی شدهاند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که از میان سازوکارهای انتخاب شده از نظام راهبری
شرکتی ،مالکیت مدیریت ،تمرکز مالکیت و ویژگیهای هیئتمدیره شامل عدم
دوگانگی وظیفه ،اندازه و استقالل هیئتمدیره ،مالکیت مدیریت و استقالل
هیئتمدیره توانسته میزان خوشبینی مدیران را کاهش دهد؛ لیکن سایر سازوکارهای
منتخب پژوهش اثر معناداری بر خوشبینی مدیریتی نداشته است .همچنین میتوان
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گفت با شناسایی سوگیریهای رفتاری مانند خوشبینی مدیران ،نظام راهبری شرکتی
باید بهسوی ایفای نقشی جدید با عنوان نظام راهبری شرکتی رفتاری حرکت نماید.

کلمات کلیدی :نظام راهبری شرکتی ،نظام راهبری شرکتی رفتاری ،مالکیت مدیریت ،خوشبینی

مدیریتی ،استقالل هیئتمدیره.
مقدمه

نظام راهبری شرکتی بهعنوان مجموعهای از سااز وکارهاای کنترلای درون شارکتی و
برون شرکتی تعریف میشود که وظیفۀ برقراری تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از
یکسو و نیازها و اختیارات هیئتمدیره را از سوی دیگار بار عهاده دارد .در ادبیاات ماالی
استاندارد تصور میشود نظاام راهباری شارکتی یاک راهحا خاو و مناساب بارای حا
مشکالت نمایندگی است که ممکن است ناشی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران (بار
اساس نظریۀ نمایندگی) یا ذینفعان (بر اساس نظریۀ ذینفعان) ایجاد شود (فاماا و جنسان،5
7

 .)5319ترکیب باین تضاادهای نماینادگی (فاماا و جنسان ،)5319 ،جبهاه گیاری مادیریتی

(شلیفر و ویشنی )5313،و فرصتطلبی مدیریتی9با فرضیه عدم تقارن اطالعاتی تقویت شاده
(مایرز و ماجلوف )5319،9و میتواند برخی از انحرافات مشاهده شده در شرکت را توضیح
دهد .از جمله این انحرافات میتوان به فرضیۀ امپراطورساازی 1و انحرافاات سارمایهگاذاری
مانند بیش سرمایهگذاری ناشی از فرضیۀ جریانهای نقدی آزاد 6کم سرمایهگذاری ناشی از
فرضیه محدودیتهای مالی ،2حساسیت سرمایهگذاری -جریاانهاای نقادی و بحاران ماالی
اشاره کرد ،که نهایتاً میتواند به گزارشگری متقلبانه و کاهش ارزش شرکت بیانجامد.
اما فراتر از چارچو مالی استاندارد ،بسیاری از تحقیقات در چارچو

ادبیاات ماالی

رفتاری نشان میدهند که عوام احساسی و خطای شاناختی مانناد ساوگیریهاای رفتااری،
نقشی محوری در سرمایهگذاری و فرآیند تصمیمگیری مالی ایفا میکناد (شافرین7112 ،1؛
م ا مناادیروتیت7111،3؛ هیتااون ،7117 ،51هااکبااار  ،7111 ،55هیرشاالیفر و همکاااران،57
7157؛ بن محمد و همکاران .)7159 ،59یکی از انواع این سوگیریها ،خوشبینی اسات کاه
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بهعنوان برآورد بیش از واقع احتمال اتفاقات خو و برآورد کمتر از واقع احتمال اتفاقاات
بد تعریف شده است (هیتون7117 ،؛ لین و همکاران7111 ،؛ شفرین.)7112 ،
در ادبیات مالی رفتاری ،گرایش خوشبیناناۀ مادیریت ،بارآورد سیساتماتیک بایش از
واقااع متوساای جریااانهااای نقاادی و بااازدۀ آتاای ناشاای از فعالیااتهااای شاارکت هم ااون
سرمایه گذاری ،ادغام ،اکتسا  ،تأمین ماالی و پرداخات ساود ساهام و نتاایی ناشای از آنهاا
همراه با درجۀ خاصی از عدم عقالنیت است .هم نین این مدیران اعتقااد دارناد کاه باازار،
شرکت آنها را کمتر از واقع ارزشگذاری میکند و باعا

مایشاود تاأمین ماالی خاارجی

پرهزینه شود .به همین دلی درصورتیکه شرکت دارای مناابع داخلای باشاد ،ممکان اسات
مدیر خوشبین ،تمای بیشتری به بیش سرمایهگذاری در پروژههای سرمایهگذاری (پذیرش
پروژههای با خالص ارزش فعلی منفای) ،ادغاام و اکتساا کاهنادۀ ارزش (باازده عملیااتی
منفی) از خود نشان دهند؛ اما درصورتیکه تأمین مالی پروژهها نیازمند منابع خارجی باشاد،
ممکن است کم سرمایهگذاری در پروژههای سرمایهگذاری (رد پروژهها باا خاالص ارزش
فعلی مثبت) ،ادغام و اکتسابات افزاینده ارزش (بازده عملیااتی مثبات) صاورت گیارد (ما
مناادیر و تیاات7111 ،؛ لااین و همکاااران7111 ،؛ هوانااو و همکاااران7155 ،؛ کمپباا و
همکاران.)7155 ،

این بدان معنی است که تحریفات مشاهدهشاده در تصامیمات راهباری شارکتی ،تنهاا
نتیجۀ عوام سنتی (مالی استاندارد) نخواهد بود و حتی در صاورت عادم وجاود تضاادهای
نمایندگی و مشکالت اطالعات نامتقارن ،میتوان انحرافات را در شرکت مشاهده نمود (بن
محمد و همکاران)7157 ،؛ بنابراین ،در صورت در دسترس بودن جریانهای نقادی داخلای
ممکن است مدیران خوشبین ،تصمیمات غیر بهیناه در ارتباا باا سارمایهگاذاری ،ادغاام،
اکتسا

و نحوه تأمین مالی آنها و ساختار سرمایه اتخاذ و انحراف مشاهده شده در شارکت

را افزایش دهند .حال با توجه به مطالب بیان شده انتظار میرود ،سازوکارهای نظام راهبری
شرکتی با کنترل و نظارت بر مدیر و رفتار وی ،بر کااهش انحرافاات مشااهده شادهای کاه
صرفاً از عوام مالی استاندارد ناشی نگردیده است ،اثر بگذارد؛ بنابراین ،سااال اصالی ایان
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پژوهش این خواهد بود که آیا سازوکارهای نظام راهبری شارکتی بار نگارش خاوشبیناناۀ
مدیریت اثرگذار خواهد بود یا خیر؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
خوشبینی مدیریتی و اثر آن بر تصمیمات و ارزش شرکت

خوشبینی ،یکی از انواع سوگیریهای رفتاری است کاه در ادبیاات ماالی رفتااری باه
خوبی مستند شده است (هیتون7117 ،؛ م مندیر و تیت 7111،و 7111؛کمپب و همکااران،
7155؛بن محمد و همکاران.)7159 ،هیتون ( )7117آغازگر بحثی در مورد اثار خاوشبینای
مدیریتی بر سرمایهگذاری و ارتبا آن با نقدینگی داخلی باود .وی گارایش خاوشبینای را
بهعنوان یک خطای روانشناختی بیان کرده است که میتواند باعا

شاود مادیران باه ایان

باور برسند که باازار ،شارکت آنهاا را کمتار از واقاع ارزشگاذاری کارده اسات .گارایش
خوشبینی ،مدیران را از ارزیابی درست شرکت خود باز میدارد .آنهاا همیشاه باه بارآورد
بیش از واقع بازده مورد انتظار شرکت و پروژههای سرمایهگذاری خود تمای دارند .وی به
لحاظ نظری پیشبینی کرد که خوشبینیهای مدیریتی مایتواناد تصامیمگیاری شارکت را
تحت تأثیر قرار دهد.
م مندیر و تیت ( ،)7111در الگوی خود فرض نمودناد کاه در صاورت عادم وجاود
تعارضات نماینادگی و مشاکالت عادم تقاارن اطالعااتی ،انحرافاات موجاود فقای و فقای
میتواند ناشی از سوگیری خوشبینی مدیریتی باشد .آنها پیشبینی نمودند که اگار مادیران
خوشبین باشند ،فعالیت آنها منجر به حساسیت سرمایهگذاری -جریان نقدی خواهاد شاد؛
به عبارت دیگر ،در ارتبا با مدیران خوشبین ،سرمایهگذاری شرکت با وجود جریانهای
نقاادی فااراوان افاازایش خواهااد یافاات در حااالی کااه در صااورت کمبااود جریااان نقاادی،
سرمایهگذاری در پروژههایی باا خاالص ارزش فعلای مثبات ،پذیرفتاه نخواهاد شاد .برخای
مطالعات تجربی (مانند م مندیر و تیت7111،؛ لین و همکاران7111 ،؛ کمپبا و همکااران،
7155؛ هوانااو و همکاااران7155 ،؛ در ایااران نیااز عربصااالحی و همکاااران ،)5939 ،ایاان
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پیشبینیها را مورد تأیید قرار دادهاند؛ بنابراین ،مدیران تحات تاأثیر چناین ساوگیریهاایی،
هرگز نخواهند توانست بهصورت بهینه سرمایهگذاری نمایند (باکر و همکاران.)7159 ،
هریبار و یانو )7155(59پیشبینی نمودند که مدیران خوشبین ،با دسات بااگ گارفتن
دقت قضاوت خود و برآورد کمتر از واقع واریانس فرآیندهای تصاادفی ،بارآورد بایش از
واقع از توانایی خود در تأثیرگذاری بر سود شرکت و دستکم گارفتن اتفاقاات غیرمترقباه
مانند نوسانات در چرخۀ کسب و کار ،بهاحتمال زیاد پیشبینی سود بیش از حد خوشبینانه
منتشر خواهند کرد (تأیید شده در پژوهشهای لاین و همکااران7111،؛ هایالری و هساو،51
7155؛ لیبی و رنیکامپ )7157،56که غالباً به عدم تحقق ساود پایشبینای شاده ایان مادیران
منجر خواهد شد .در نتیجه بهمنظور عدم مواجه با ریسک دادخواهی و هزیناههاای اعتبااری
متعاقب آن ،از محافظهکاری حساابداری کمتاری اساتفاده (هواناو و همکااران ،رامشاه و
مالنظری )5939 ،و هم نین سعی مینمایند با استفاده از اقالم تعهدی ،سود گزارش شده را
بیش از واقع نشان دهند (هیالری و هسو7155 ،؛ هریبار و یاناو7155 ،؛ لیبای و رنیکاماپ،
7157؛ بوومن .)7159 ،استفاده از محافظهکاری کمتر و مدیریت سود بیشتر ،بارای سارپوش
گذاری بر نتایی بد حاص از تصمیمگیریهای خود ،موجبات گزارش دهی اشتباه در میاان
این مدیران و شروع شیب لغزندهای را که نهایتاً به گزارشگری متقلبانه منجر میشود ،فراهم
مینماید (شراند و زچمن.)7151،52
با توجه به ادبیات موجود و مستندات پژوهشهای قبلی ،اقدامات مدیر تحت سوگیری
خوشبینانه ،در راستای حداکثر سازی ثروت سهامداران نخواهد بود و در نتیجاه نظاارت و
کنترل بیشتری را از طریق سازوکارهای نظام راهبری شرکتی میطلبد.
نظام راهبری شرکتی رفتاری و خوشبینی مدیریتی

نظام راهبری شرکتی رفتاری ،پاارادایم جدیادی اسات کاه باا پیادایش ماالی رفتااری
بهعنوان پایه در مقاگت هیتون ( ،)7117م منادیر و تیات ( 7111و  )7111معرفای گردیاد.
ادبیات این حوزۀ جدید مالی نشان میدهاد کاه احساساات و ساوگیریهاای روانشاناختی
میتواند تأثیر زیادی بر تصمیمگیریهای مدیریت شرکت داشته باشد.

 /561سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و خوشبینی مدیریتی

نظریۀ نماینادگی بارای زماانی طاوگنی ،پاارادایم غالاب در مطالعاات مارتبی باا نظاام
راهبری شرکتی بوده است .این نظریه مربو به مشاکالت ایجادکننادۀ انگیازه در مادیریت
شرکت در جهت منافع سهامداران و نه در جهت منافع خود ،است .بهمنظور همگرایی منافع
ساهامداران و مادیران ،ادبیاات نظاری دو مکانیساام داخلای و خااارجی را در نظاام راهبااری
شرکتی پیشانهاد مایکناد (والاش و ساوارد .)5331 ،51در ایان زمیناه ،بسایاری از مطالعاات
بهمنظور آزمون وجود رابطۀ مثبت بین عملکرد اقتصادی -مالی شارکتهاا و کیفیات نظاام
راهبری شرکتی تالش نمودند (بهعنوان یک عام کاهنده رفتارهای فرصتطلبانه) اماا ایان
مطالعات بر فرض عقالنیت افراد استوار بوده و در نهایت باه نتاایی متناقضای دسات یافتناد.
بهمنظور غلبه بر این محدودیت ،نظریۀ نظام راهبری شرکتی رفتاری ،از آنجایی که انتخاا
افراد و سازمانها را اغلب با سوگیریهای رفتاری دیکته شده و همراه شده با کاهش قابلیت
کارایی در به دست آوردن و پردازش اطالعات ،شناسایی میکناد ،فرضایۀ عقالنیات را رد
53

میکند(شویزر و همکاران .)7159 ،

پاریدیس )7111( 71با معرفی یک مفهوم جدید با عناوان «خطاهاای تجااری مبتنای بار
حساان نیاات» ،75سااعی نمااود بااین خطاهااایی کااه بااهواسااطۀ احساسااات و سااوگیریهااای
روانشناختی مدیریت رخ میدهد و خطاهاای مادیریتی نشاأت گرفتاه از رفتارهاای بادوی
مانناد فساااد ،تفااوت قاشا شاود .خطاهااای مادیریتی ناشاای از احساساات و سااوگیریهااای
روانشناختی به دور از توضیحات سنتی خواهد بود ،حتی اگر مدیران فرصتطلب نباشند و
هم نین اگر مشکالت تضاد نمایندگی و عادم تقاارن اطالعااتی نیاز وجاود نداشاته باشاد،
مدیران ممکن است در اثر نگرش خوشبینانۀ خود تصمیمات غیر بهیناهای را در ارتباا باا
شرکت اتخاذ نمایند.
برخالف نظریۀ نمایندگی ،نظام راهبری شرکتی رفتاری بیان میدارد که مدیران کامالً
به سهامداران وفادار بوده و هدف آنها حداکثر سازی ارزش سهام است (پاریدیس)7111 ،
و اشتباهات و انحرافات ایجاد شده میتواند نتیجه سوگیریهای رفتااری وی در اجارا باشاد
(شاافرین .)7112 ،بااا شناسااایی اثاار باازر

روانشناساای ماادیریتی ،بااهخصااوص سااوگیری

مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /22زمستان 561/5391

خوش بینی در تصمیم گیریهای شرکت ،نظام راهبری شرکتی باید بادین منظاور باه سامت
مأموریتی جدید ،مشتم بر نظام راهباری روانشناسای مادیریتی حرکات نمایاد (پاریادیس،
 .)7111مقاگت مرتبی با پژوهشهای قبلی ،فرض ضمنی اساتفاده از سااختار نظاام راهباری
شرکتی در محدود کردن اثر خوشبینی را اتخاذ نمودهاند (م مندیروتیت7111 ،؛ هواناو
و همکاران.)7155 ،
پایۀ مفاهیم تجربی نظام راهبری شرکتی رفتاری را در اکثر مقاگت ذکر شده در حوزۀ
خوش بینی مدیریتی و سیاساتهاای شارکتی در ماییاابیم .ایان حاوزۀ پژوهشای پیامادهای
رفتاری مدیران عام و مدیران غیرموظف و بهطور کلی ،روابای باین باازیگران کلیادی در
سیسااتم نظااام راهبااری شاارکتی ،پویااایی گااروه و فرآیناادهای تصاامیمگیااری را بررساای
میکند(هیوز .)7112 ،در پژوهش م مندیر و تیت ( )7111میتوان بح

کااملی در ماورد

نقش بالقوه مکانیسم نظام راهبری شرکتی ،بویژه مکانیسمهای داخلی در اداره و مدیریت بر
خوشبینی مدیریتی را مطالعه نمود .آنها نشان دادند که سازوکارهای نظام راهبری شارکتی
باید در ارتبا با نقش منفی خوشبینی و بیش اطمیناانی مادیریتی در سیاساتهاای باه کاار
گرفته شده توسی مدیر کارساز باشد .در مطالعه صورت گرفته توسی هواناو و همکااران
( )7155نیز میتوان برخی سیگنالها را در ارتبا با رویکارد جدیاد نظاام راهباری شارکتی
رفتاری که در آن مدیران غیرمنطقی و ساازوکارهای نظاام راهباری شارکتی کاامالً منطقای
هستند ،دریافت نمود .آنها در پژوهش تجربای خاود در ماییابناد کاه مادیران دارای بایش
اطمینانی صرفاً میتوانند بر تعارضات نمایندگی با اهمیت ،اثرگذار باشند .این هم نین بدان
معنی خواهد بود که یک ساختار نظام راهبری شرکتی مطلو میتواند باه کااهش و یاا از
بین بردن اثر سوگیریهای خوشبینی یا بیش اطمیناانی مادیریتی کماک کناد .در اداماه باه
بررسی ادبیات موجود در ارتبا با اثر سازوکارهای نظاام راهباری شارکت بار خاوشبینای
مدیریت خواهیم پرداخت.
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مالکیت مدیریت و خوشبینی مدیریتی

تحقیقاات زیاادی انجاام شاده کاه نشاان مایدهااد مالکیاات ماادیریتی باار عملکاارد
شرکتها تأثیرگذار است .در مجموع ،پژوهشگران در ارتبا با این تأثیرگاذاری باه نتاایی
مختلف و بعضاً متضاد رسیدهاند (دی میگوشا و همکااران7119 ،؛ شاوتو و تاکاادا7151 ،؛
دیناو و کیااان .)7159 ،از میاان نظریااههااایی کااه بار اساااس یافتااههااای پژوهشای از سااوی
صاااحبنظااران اراشااه شااده اساات ،فرض ایههااای جبهااهگیااری ماادیران و همگرایاای منااافع از
برجس اتگی و اهمی ات بیشااتری برخوردارنااد .فرض ایۀ جبهااهگیااری ماادیران بیااان ماایدارد،
هنگامیکه درصد مالکیت مدیران از حد معینی باگتر برود ،تأثیر مالکیت آنان بار عملکارد
شرکت منجر به افزایش تضاد منافع و استفادۀ مدیران از منابع شرکت باه نفاع خاود خواهاد
شد .در مقاب بر اساس فرضیۀ همگرایای مناافع ،باا افازایش مالکیات مادیریت و بااگ رفاتن
درصد مالکیت سهام توسی وی ،تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افازایش یافتاه
و بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قویتری به وجود میآید (ناا.)7117،77از طارف
دیگر،از مالکیت مدیریت بهعنوان یک شاخص ریسک گریزی مدیران اساتفاده مایگاردد.
این بدان معنی خواهد بود که هنگامیکه یک مدیر سهامدار شارکت خاود اسات ،ریساک
گریزی بیشتری از خود نشان خواهاد داد  ،باه صاورتی کاه باا اتخااذ تصامیمات غیرمنطقای
مخالفت خواهد نمود.
مالکیت مدیران میتواند به پتانسیلی قوی برای سازوکارهای نظام راهبری شرکتی کاه
میتواند منجر به کاهش خوشبینی مدیریت شود ،تبدی گاردد .باه صاورتی کاه در ماورد
مدیران مالک ،ریسک گریزیشان در مقاب حس نگارش خاوشبیناناۀ آنهاا عما خواهاد
نمود .حتی اگر مدیران خوشبین باشند ،مالکیت خودشان مایتواناد منجار باه کااهش ایان
سوگیری و به حداق رساندن رفتارهای غیرمنطقی گردد (بن محمد و همکاران .)7157 ،بار
این اساس ،فرضیۀ اول پژوهش بهصورت زیر خواهد بود:
فرضیۀ اول :بین مالکیت مدیریت و خوشبینی مدیریتی ،رابطۀ منفی وجود دارد.
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تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام باین ساهامداران یاک شارکت.
هرچه تعداد سهامداران کمتر باشد ،مالکیت متمرکزتر خواهد بود .در سالهای اخیر تمرکز
مالکیت بهعنوان یکی از مساش مهم در ادبیات نظاام راهباری شارکتی و تاأثیر آن بار ابعااد
مختلف شرکتها بویژه هزینۀ سرمایهگذاری در کشورها و اقتصاد در حال رشد و بازارهای
جهان مطرح شده اسات .در کشاورهایی کاه قاوانین و مقاررات حفاح حقاوق ساهامداران،
دارای ایراد و ضعف است ،تمرکز مالکیتی اغلب باهعناوان راهکااری بارای کنتارل اعماال
غیراخالقی مادیران و تصامیمات اتخااذ شاده توسای آنهاا ،ظهاور کارده اسات (گپورتاا و
همکاران5331 ،؛ شلیفر و ویشنی )5313 ،که البته خود میتواند مشک سااز باشاد و ناهتنهاا
تعارض بین مدیران و سهامداران را کاهش ندهد ،بلکه موجب افزایش آن نیاز شاود .دلیا
این عمر آن است که سهامداران عمده غالباً به دنبال منافع خود بوده و در این راساتا ممکان
است منافع سهامداران جزء را نادیده گرفته و بهگونهای عم نمایند که حقوق آنها را به نفع
خود قبضه کنند(شلیفر و ویشنی .)5313 ،چنین اعتقاادی در میاان دیگار محققاانی هم اون
فاما و جنسن ،)5319( ،گپورتا و همکاران ،)5331( ،لین و مینو ( )7113نیز وجود دارد.
تصور میشود که تمرکز مالکیت به کنترلی قوی در برابر تصمیم مدیران منجر گاردد.
تمرکز مالکیت میتواند خوشبینی مدیریتی را از آنجایی که به استقرار سیستمهای کنترلای
قدرتمنااد کمااک م ایکنااد ،کاااهش دهااد .در ایاان شاارایی ،ماادیران خااود را در وضااعیت
ناراحتکنندهای احساس کرده به صورتی که حس خواهند نمود که تحات کنتارل هساتند.
بر این اساس ،فرضیۀ دوم پژوهش بهصورت زیر خواهد بود:
فرضیۀ دوم :بین تمرکز مالکیت و خوشبینی مدیریتی ،رابطۀ منفی وجود دارد.
هیئتمدیره و خوشبینی مدیریتی

هیئتمدیره بخش مهمی از ساختار سازمانی است .آنها رابی بین مردم که تهیاهکنناده
سرمایه (سهامداران) و افرادی که از آن سرمایه برای ایجاد ارزش استفاده میکنند (مدیران)
هستند .نقش اصلی هیئتمدیره ،نظارت بر مدیریت به نمایندگی از ساهامداران اسات .نظاام
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راهباری شارکت رفتااری باهطاور تلاویحی پیشاانهاد مایکناد کاه نظاام راهباری شاارکت و
هیئتمدیرۀ منطقی ،راهحلی برای محدود کردن مدیران غیرمنطقی است ،بویژه آنهاایی کاه
از خوشبینی مدیریتی ناشی گردیده است (باکر و همکاران .)7159 ،کارایی هیئاتمادیره،
به برخی از ناورمهاای مرباو باه ویژگایهاای آن بساتگی دارد .در اداماه باه ساه ویژگای
هیئتمدیره شام دوگانگی وظیفه ،اندازه و استقالل و ارتبا آنها باا خاوشبینای مادیریت
پرداخته شده است.
دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل و خوش بینی مددیریتی :دوگاانگی وظیفاۀ مادیرعام در نظاام
راهبری شرکتی به زمانی اطالق میگردد که شاخص دو پسات را باهصاورت هامزماان در
اختیار داشته باشد؛ پست مادیرعاملی و پسات رشایس هیئاتمادیره .هنگاامیکاه دوگاانگی
وظیفه رخ میدهد ،عدم جدایی بین مدیریت تصمیمگیاری و کنتارل تصامیمگیاری وجاود
خواهد داشت (فاما و جنسن .)5319 ،استدگلهای نظری متفااوتی در ارتباا باا باه چاالش
کشیدن دوگانگی وظیفه و حمایت از آن وجاود دارد .در ادبیاات اساتاندارد نظاام راهباری
شرکتی ،موجی از مقاگت حول دوگانگی وظیفۀ مدیران و اثر آن بر اثربخشی هیئاتمادیره
توسعه داده شده است که باه نتاایی متفااوتی دسات یافتاهاناد .طرفاداران دوگاانگی وظیفاه
(بهعنوان مثال اندرسون و آنتونی5316 ،؛ دیاویس و همکااران )5332 ،اظهاار مایدارناد در
صورتی که مدیرعام شرکت از قدرت کام بر شرکت خود بهعنوان رشایس هیئاتمادیره
نیز برخوردار باشد ،عملکرد شرکتها بهبود خواهاد یافات و باهاحتماال زیااد تضااد مناافع
کاهش خواهد یافت .در حالی که مخالفان آنهاا اساتدگل مایکنناد کاه مادیران باا کنتارل
اطالعاتی که در اختیار هیئتمدیره قرار میگیرد ،هیئاتمادیره را ضاعیف کارده و تواناایی
کنترل ماثر آنها را کاهش میدهد که نهایتاً منجر به افزایش هزیناههاای نماینادگی خواهاد
شد (بهعنوان مثال دیتون ( ،)5319فاما و جنسن ( )5319و بب وک و همکااران .)7113 ،79از
سوی دیگر ،برخی از نویسندگان مانند بریکلی و همکااران ( )5332اساتدگل مایکنناد کاه
هیچ ساختار رهبری بهینه در هر دو دیدگاههای دوگانگی و جادایی وجاود نادارد .باه ایان
ترتیب ،دوگانگی در برخی از شرکتها دارای منفعت ،در حالی کاه شااید بارای گروهای

مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /22زمستان 569/5391

دیگر بهاحتمال زیاد جدایی سودمند باشد .در مجموع میتوان نتیجه گرفات کاه دوگاانگی
وظیفه هنوز یک ساال ح نشده در مالی استاندارد است.
در نظام راهبری شرکتی رفتاری که هنوز رویکردی جدید و جوان تلقای مایشاود،
در ارتبا با اثرات بالقوه دوگانگی وظیفۀ مدیران در کنتارل خاوشبینای و بایش اطمیناانی
ساکت است .بن محمد و همکاران ( )7157نشان دادند که عدم دوگانگی وظیفه و جادایی
پست مدیرعاملی و ریاست هیئتمدیره ،احتمال پیادایش ساوگیری خاوشبیناناه را کااهش
میدهد .وی استدگل میکند که این جدایی میتواند تأثیر هیئاتمادیره را افازایش دهاد و
کیفیت کنترل اعمال شده در برابر مدیران را قویتر سازد .باکر و همکاران ( )7159نیز بیاان
نمودند که دوگانگی وظیفه ،اثر منفی بر اثربخشی هیئتمادیره خواهاد گذاشات؛ بناابراین،
هیئتمدیره ،توانایی کنترل ساوگیریهاای روانشاناختی مادیر و اثارات آن بار تصامیمات
شرکت را نخواهد داشت .بر این اساس فرضیۀ سوم پژوهش بهصورت زیر خواهد بود:
فرضیۀ سوم :در شرکتهایی که عدم دوگانگی وظیفۀ مدیرعام وجاود دارد ،خاوشبینای
مدیریتی کمتر است.
اندازۀ هیئتمدیره و خوشبینی مدیریتی :برخی از پژوهشگران معتقدند ،هیئتمدیره
باید به اندازۀ کافی بزر

باشد تا دربردارندۀ طیفی از مهارتها و تجار افاراد گونااگون

باشد (لیبمن و لیبمن .)7116،79بهاحتمال زیاد با افزایش تنوع در اعضا هیئتمادیره از لحااظ
تجربه ،مهارت ،تخصص ،جنس و ملیت ،قابلیت نظارت بر فعالیتهای مدیران ارشاد بیشاتر
ماایشااود (زهاارا و پیاارس .)5313 ،در نتیجااۀ توافااق و سااازش بااین افااراد ،تصاامیمات
محافظهکارانهتری اتخااذ مایگاردد (موساکوی ی و زاوالاونی .)5363 ،71از طرفای ،برخای
پژوهشگران (مانند هیرماالین و ویسابیچ7119 ،؛ گارین )7111،معتقدناد کاه تعاداد اعضاای
هیئتمدیره باید محدود باشد تا امکان بح

و تبادل نظار در خصاوص مسااش و مشاکالت

شرکت مهیا گردد؛ در غیر ایان صاورت احتمااگً مواجاه باا مشاکالتی هم اون طفارهروی
اجتمااعی ،هزینااههااای هماااهنگی باااگتر ،دشااواری در توافااق و اجماااع در خصااوص یاک
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موضوع خاص ،دشوار خواهاد باود .در نتیجاه ،ایان هیئاتمادیرههاا از قادرت کمتاری در
نظااارت و کنتاارل برخااوردار هسااتند .گودسااتین و همکاااران )5339( 76دریافتااهانااد کااه
هیئتمدیرههای کوچکتر میتوانند ماثرتر باشند؛ زیرا باهواساطۀ کوچاک باودن ،قادرناد
تصمیمات راهبردی بهموقعتری اتخاذ نمایند.

در مجموع میتوان نتیجه گرفت که انادازۀ هیئاتمادیره در ماالی اساتاندارد ،هناوز
یک ساال ح نشده است .ادبیات نظام راهبری شرکتی رفتاری در اینجا میتواند باهمنظاور
پیشبینی اثر اندازه بر پیدایش خوشبینی و بیش اطمینانی مدیران مورد استفاده قارار گیارد.
لی ( )7157استدگل میکند که یک هیئتمادیره باا انادازۀ متوسای باین  9و  57نفار عضاو
میتواند موفق به کاهش اثر بیش اطمینانی مدیران در تصمیمگیاریهاای تجااری گاردد .باا
این حال ،در این پژوهش فرض میشود با افزایش تعداد اعضای هیئتمدیره و حضور افراد
با تخصصهای مالی و فنی متفاوت باه شاکلی بهتار مایتاوان ساوگیریهاای روانشاناختی
مدیران را تشخیص داد و کنترل بیشتری بر آن داشت .بر این اساس ،فرضیۀ چهارم پاژوهش
حاضر بهصورت زیر خواهد بود:
فرضیۀ چهارم :بین اندازۀ هیئتمدیره و خوشبینی مدیریتی ،رابطۀ منفی وجود دارد.
استقالل هیئتمدیره و خوشبینی مدیریتی :ماوجی از مطالعاات ،اثار مثبات اساتقالل
هیئتمدیره در نظارت ماثر بر مدیران ،بهمنظاور اطمیناان از همگرایای مناافع آنهاا باا مناافع
سهامداران را نشان داده است ،بهطوریکه استقالل اعضای هیئتمدیره گام مهمی اسات در
این جهت که مدیران بهطور ماثر منافع سهامداران را بهجای منافع شخصی دنبال کنند .فاماا
و جنسن ( )5319حضور و بهکارگیری کارشناسان و متخصصاان خاارجی (غیرموظاف) در
هیئتمدیره را بهعنوان استقالل اعضای هیئتمدیره تعریف مینماید .ادبیاات قابا تاوجهی
نشان میدهد که هیئتمدیره ،باید اکثریتی از مدیران غیر اجراشی بهمنظور کاهش مشکالت
و مخااطرات اخالقای ناشای از جادایی مالکیاات و کنتارل را شاام شاود (ویساابیی5311 ،؛
بریکلی و همکاران5332 ،؛ کونیون و پک .)5331 ،72در مجموع ،ادبیات و مستندات نشاان
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میدهد که وجود هیئتمدیرۀ مستق مایتواناد وظاایف نظاارت بار مادیران را باه شایوهای
کارآمدتر انجام دهد (فاما و جنسن 5319؛کمپب و همکاران.)7155 ،
استقالل هیئتمدیره میتواند بر خوشبینی مدیریتی و بیش اطمینانی تأثیر داشته باشد.
(لی7157 ،؛ بن محمد و همکاران7157 ،؛ باکر و همکاران7159 ،؛ شویزر و همکاران،
 .)7159وجود یک هیئتمدیرۀ مستق از مدیران موظف میتواند با جبههگیری در مقاب
سوگیری خوشبینی تا حد زیادی این اثرات کاهش دهد ( بن محمد و همکاران7157 ،؛
باکر و همکاران 7159 ،و شویزر و همکاران)7159 ،؛ بنابراین استقالل هیئتمدیره بهعنوان
یک سیگنال قوی برای عملکرد ،میتواند با کنترل قوی و اثرگذاری بر روشهای انتخابی
مدیر ،تصمیمات و راهبردهای وی را تحت تأثیر قرار دهد؛ به عبارت دیگر ،با ایجاد این
حس در مدیر که تحت کنترل خواهد بود ،سوگیری خوشبینانۀ وی را کاهش خواهند داد.
بر این اساس ،فرضیۀ پنجم پژوهش بهصورت زیر خواهد بود:
فرضیۀ پنجم :بین استقالل هیئتمدیره و خوشبینی مدیریتی ،رابطۀ منفی وجود دارد.
روششناسی پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهشهای پس رویدادی است .معیارهای اعمال شده در انتخا
جامعۀ نمونه مبتنی بر غربالگری به شرح زیر است:
 .5در طول سالهای مالی  5913تا  5939در بورس حضور داشتهاند.
 .7جزو شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی ،بانکها و بیمهها نباشند.
 .9پایان سال مالی آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دورۀ فوقالذکر تغییری در
سال مالی ندادهاند.
 .9در همۀ سالهای مورد بررسی ،دادههای موردنیاز آنها در دسترس باشد.
بر اساس معیارهای فوق 571 ،شرکت شناسایی گردید .سپس اطالعات مورد نیاز از
نرمافزار رهآورد نوین تهیه گردید.
برای آزمون فرضیههای پژوهش ،پس از اندازهگیری متغیرها به پیروی از الگوی
رگرسیونی بن محمد و همکاران ( )7157بهصورت ذی تخمین زده میشود:
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()5

Optimismi ,t  θ0  θ1CEOowneri ,t  θ2CEOwnershipconci ,t  θ3UnDualityi ,t
 θ4 Boardsizei ,t  θ5 Boardindenpendence i ,t  εi ,t

که در آن :CEOowner ،نشانگر مالکیت مدیریت و برابر با سهام تحت تملک
اعضای هیئتمدیره؛  :Ownershipconcنشانگر تمرکز مالکیت و برابر با مجموع تعداد
سهام تحت تملک سهامداران با میزان سهام بیش از %1؛  :UnDualityنشانگر عدم
دوگانگی وظیفۀ مدیرعام و برای شرکتی که مدیرعام  ،رشیس هیئتمدیره نباشد برابر با
 5و در غیر این صورت برابر با صفر خواهد بود؛  :Boardsizeنشانگر اندازۀ هیئتمدیره و
برابر با مجموع تعداد اعضای هیئتمدیره؛ و  :Boardindependenceنشانگر استقالل
هیئتمدیره ،برابر با نسبت اعضای غیرموظف حاضر در هیئتمدیره است.
متغیر وابسته خوشبینی مدیریتی ( )Optimismاست .خوشبینی مدیران در این پژوهش به
پیروی از لین و همکاران ( ،)7111از طریق تفاوت سود پیشبینیشدۀ ساگنه توسی
مدیریت و سود واقعی محاسبه میگردد .اگر در طول دورۀ مورد مطالعه ،تعداد دفعاتی که
مدیریت سود را بیش از واقع پیشبینی میکند ،بیشتر یا برابر با تعداد دفعاتی باشد که کمتر
از واقع پیشبینی میکند ،مدیریت دارای نگرش خوشبینانه خواهد بود .پس از شناسایی
مدیران خوش بین ،بر اساس تعداد دفعاتی که این مدیران سود را بیش از واقع پیشبینی
نمودهاند نسبت به تعداد ک پیشبینیها ،رتبهبندی میشود .سپس بر اساس مقدار این
نسبت ،به مدیران مقادیری بین  1/5تا  5تعلق خواهد گرفت؛ به صورتی که عدد 1/5
نشاندهندۀ کمترین میزان خوشبینی و عدد  5نشاندهندۀ بیشترین میزان خوشبینی در بین
مدیران دارای این نوع نگرش خواهد بود .به آن دسته از مدیران شرکتهایی که تعداد
دفعاتی که مدیریت ،سود را بیش از واقع پیشبینی میکند ،کمتر از تعداد دفعاتی باشد که
کمتر از واقع پیشبینی کردهاند ،مقدار صفر تعلق خواهد گرفت؛ بهعبارت دیگر تأثیر آنها
در متغیر وابسته منظور نخواهند شد .هم نین  ، εi ,tجمالت باقیمانده رگرسیونی الگو است.
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یافتههای پژوهش

در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده
شده است .دادههای مورد استفاده در این پژوهش دادههای پان است .در ادامه پس از اراشۀ
نتایی آمار توصیفی متغیرها ،ابتدا دادههای پان و آزمونهای مربو به آن تشریح میگردد.
سپس نتایی آزمون فرضیهها آورده میشود.
نتایج آمار توصیفی متغیرها

نتایی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شمارۀ  5اراشه شده است .در بین 671
نمونه سال -شرکت 711 ،نفر از مدیران بر اساس معیار تفاوت سود پیشبینی شده ساگنه
توسی مدیریت و سود واقعی ،بهعنوان مدیران خوشبین شناسایی شدند.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

نتایی آزمون چاو و آزمون هاسمن برای الگوی رگرسیونی پژوهش در جدول شمارۀ
 7آورده شده است .با توجه به نتایی آزمون چاو و سطح معناداری آن ( ،)1/111فرضیۀ
آزمون در سطح اطمینان  %31رد شده و بیانگر این است که میتوان از روش دادههای پان
استفاده نمود .هم نین با توجه به نتایی آزمون هاسمن و سطح معناداری آن ( )1/191که
کمتر از  1/11است ،فرضیۀ آزمون در سطح اطمینان  %31رد شده و فرضیۀ صفر آن
پذیرفته میشود .لذا ،گزم است الگو با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود.
نتایی حاص از رگرسیون ،زمانی قاب اتکاست که رگرسیون برازش شده ،در ک
معنادار باشد .برای معنادار بودن رگرسیون از تحلی واریانس (آزمون  )Fاستفاده میکنیم.
مطابق با دادههای جدول شمارۀ  ،9نظر به اینکه سطح معناداری آمارۀ  Fبرابر با  1/11و
کمتر از  1/11است ،بنابراین میتوان گفت آمارۀ  Fمعنادار است و در نتیجۀ رگرسیون
معنادار است.
یکی از مفروضات رگرسیون ،استقالل خطاهاست؛ درصورتیکه فرضیۀ استقالل
خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ،امکان استفاده از رگرسیون
وجود ندارد .آمارۀ دوربین واتسون بهمنظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده
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میشود؛ در این الگو مقدار این آماره برابر  7/596است .این عدد نشان میدهد که خطاها
از یکدیگر مستق

هستند و بین خطاها خودهمبستگی وجود ندارد؛ در نتیجه فرض

همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
متغیر

نماد

خوشبینی مدیریتی

Optimisim

مالکیت مدیریت

CEOowner

تمرکز مالکیتی

Ownershipconc

جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

عدم دوگانگی

اندازۀ هیئتمدیره

BoardSize

استقالل هیئتمدیره

Board
independence

وظیفه

UnDuality

تعداد

میانگین

میانه

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

با مدیران خوشبین

711

1/239

5/111

1/5

5/111

1/937

کلی

671

1/977

1/111

1/11

5/111

1/999

با مدیران خوشبین

711

1/996

1/911

1/11

1/317

1/953

921

1/971

1/799

1/11

1/317

1/911

کلی

671

1/991

1/712

1/11

1/317

1/955

با مدیران خوشبین

711

1/293

1/235

1/11

1/311

1/511

921

1/271

1/219

1/11

1/317

1/521

کلی

671

1/272

1/212

1/11

1/319

1/517

با مدیران خوشبین

711

1/337

50111

1/11

5

1/111

921

1/316

50111

1/11

5

1/551

کلی

671

1/311

50111

1/11

5

1/511

با مدیران خوشبین

711

9/337

1

9

2

1/799

921

1/112

1

9

2

1/999

کلی

671

1/191

1

9

2

1/911

با مدیران خوشبین

711

1/692

1/611

1/11

5/111

1/711

921

1/619

1/111

1/11

5/111

1/531

671

1/661

1/611

1/11

5/111

1/711

بدون مدیران
خوشبین

بدون مدیران
خوشبین

بدون مدیران
خوشبین

بدون مدیران
خوشبین

بدون مدیران
خوشبین
کلی

جدول شمارۀ  .2نتایج آزمون چاو و آزمون هاسمن

آزمون
چاو
هاسمن

مقدار آماره
55/777
9/913

سطح معناداری
1/111
1/191

نتیجه
تابلویی
اثرات ثابت
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جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون الگوی رگرسیونی با الگوی اثرات ثابت

Optimismi ,t  θ0  θ1CEOowneri ,t  θ2CEOwnershipconci ,t  θ3UnDualityi ,t
 θ4 Boardsizei ,t  θ5 Boardindenpendence i ,t  εi ,t

خطای

سطح

عام تورم

معناداری

واریانس

5/211

1/121

-

1/126

5/196
5/159

آمارۀ t

متغیر

نماد

ضریب متغیر

ضریب ثابت

C

5/191

1/112

مالکیت مدیریت

CEOowner

-1/797

1/596

-5/221

تمرکز مالکیتی

Ownershipconc

1/559

1/916

1/929

1/213

UnDuality

-1/793

1/791

-5/199

1/736

5/195

BoardSize

-1/112

1/131

-1/611

1/191

5/193

Boardindependence

-1/719

1/599

-5/361

1/193

5/199

ضریب تعیین

R-square

1/929

آمارۀ F

F-stat

7/916

دوربین واتسون

Durbin-Watson

7/596

عدم دوگانگی
وظیفه
اندازۀ هیئتمدیره
استقالل
هیئتمدیره

استاندارد

ضریب تعیین
تعدی شده
سطح معناداری F

Adjusted
R-square

1/755

F-statistic
()Prob

1/111

نتایی آزمون فرضیههای پژوهش در جدول شمارۀ  9آورده شده است .همانطور که
در جدول شمارۀ  9مالحظه میشود ،ضریب متغیر مالکیت مدیریت در الگوی پژوهش
برابر با ( ،)-1/79با سطح معناداری ( )1/126بوده که به معنای وجود رابطۀ منفی و معنادار
بین این متغیر و خوشبینی مدیریتی در سطح اطمینان  %31خواهد بود؛ بنابراین ،فرضیۀ اول
مبنی بر وجود رابطۀ منفی بین مالکیت مدیریت و خوشبینی مدیران ،مورد تأیید واقع
گردید .این نتیجه همراستا با فرضیۀ همگرایی منافع ،بدین معنا خواهد بود که با افزایش
سهام تحت مالکیت مدیریت و افزایش انطباق منافع مدیران با سایر سهامداران ،مدیر سعی
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خواهند نمود که دیدگاه خوشبینانۀ خود را نسبت به آینده در اتخاذ تصمیمات کاهش
دهد و در نتیجه احتمال انحرافات ناشی از دیدگاه خوشبینانۀ مدیریت و اثرات مخر
دیدگاه خوش بینانه بر ارزش شرکت کاهش خواهد یافت .این نتیجه منطبق با پژوهش بن
محمد و همکاران ( )7157که ماید ارتبا منفی مالکیت مدیریت و خوشبینی مدیریتی
است ،است.
ضریب متغیر تمرکز مالکیت در الگوی پژوهش برابر با ( ،)1/559با سطح معناداری
آن ( )1/213بوده که به معنای عدم وجود رابطۀ معنادار بین این متغیر و خوشبینی مدیریتی
است؛ بنابراین ،با توجه به بیشتر بودن سطح خطای متغیر از سطح خطای مورد پذیرش
(سطح معناداری  51درصد) ،فرضیۀ دوم مبنی بر وجود رابطۀ منفی و معنادار بین تمرکز
مالکیت و خوشبینی مدیران ،مورد تأیید قرار نمیگیرد .این نتیجه به این معنا خواهد بود
که چگونگی توزیع سهام میان سهامداران ،اثر معناداری بر میزان خوشبینی مدیریت
نخواهد داشت.
ضریب متغیر عدم دوگانگی وظیفۀ مدیرعام در الگوی پژوهش برابر با ( )-1/793با
سطح معناداری ( )1/736بوده که به معنای عدم وجود رابطۀ منفی و معنادار بین این متغیر و
خوشبینی مدیریتی است؛ بنابراین ،با توجه به بیشتر بودن سطح خطای متغیر از سطح خطای
مورد پذیرش یعنی  51درصد ،فرضیۀ سوم مبنی بر وجود رابطۀ منفی بین عدم دوگانگی
وظیفۀ مدیرعام و نگرش خوشبینانۀ مدیران ،تأیید نشده است .این نتیجه را میتوان همسو
با ادبیات متفاوت در ارتبا با وجود یا عدم وجود دوگانگی تفسیر نمود ،به صورتی که
دوگانگی در نقش تصمیمگیرنده و نقش کنترلکننده برای برخی از شرکتها منفعت،
درحالیکه شاید برای گروهی دیگر عدم دوگانگی سودمند باشد .این نتیجه با نتیجه
پژوهشهای بن محمد و همکاران ( )7157و باکر و همکاران ( )7159همخوانی دارد.
ضریب متغیر اندازۀ هیئتمدیره در الگوی پژوهش برابر با ( ،)-1/112با سطح
معناداری ( )1/191بوده که به معنای عدم وجود رابطۀ منفی و معنادار بین این متغیر و
خوشبینی مدیریت است؛ بنابراین ،با توجه به بیشتر بودن سطح خطای متغیر از سطح خطای
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مورد پذیرش (سطح معناداری  51درصد) ،فرضیۀ چهارم مبنی بر وجود منفی بین اندازۀ
هیئتمدیره و خوشبینی مدیران ،مورد تأیید قرار نگرفت .این نتیجه بدین معنا است که
تعداد اعضای اصلی حاضر در هیئتمدیره شرکت ،اثری بر میزان خوشبینی مدیریت
نخواهند داشت .عدم تأثیر اندازۀ هیئتمدیره بر خوشبینی مدیریتی ،میتواند ناشی از
وجود مدیران با تخصص فنی غیر مرتبی با موضوع فعالیت شرکت و یا مدیران فاقد
تخصص مالی و مدیریتی در بدنۀ هیئتمدیره باشد که توانایی شناسایی پیامدهای ناشی از
اتخاذ یک تصمیم را نداشته و در نتیجه ،کنترل ماثری در این زمینه اعمال نخواهند نمود.
نتیجۀ این فرضیه با نتیجۀ پژوهش بن محمد و همکاران ( )7157تطابق ندارد ،اما با نتیجۀ
مطالعه باکر و همکاران ( )7159که نشاندهندۀ عدم ارتبا است ،تطابق دارد.
ضریب متغیر استقالل هیئتمدیره در الگوی پژوهش برابر با ( ،)-1/719با سطح
معناداری ( )1/193بوده که به معنای وجود رابطۀ منفی و معنادار بین این متغیر و خوشبینی
مدیریتی در سطح اطمینان  %31خواهد بود؛ بنابراین ،فرضیۀ پنجم مبنی بر وجود رابطۀ منفی
و معنادار بین استقالل هیئتمدیره و خوشبینی مدیران ،مورد تأیید واقع گردید .این نتیجه،
در تأیید ادبیات و مستندات گذشته نشان میدهد که هیئتمدیرۀ مستق میتواند وظیفۀ
نظارت بر مدیران را به شیوهای کارآمد انجام دهد و دیدگاه خوشبینانۀ خود را نسبت به
آینده ،در تصمیمات اتخاذ شده ،کاهش دهد؛ بنابراین؛ استقالل هیئتمدیره بهعنوان یک
سیگنال قوی برای عملکرد ،میتواند با کنترل قوی و اثرگذار بر روشهای انتخابی مدیر،
تصمیمات و راهبردها و نقش ارزیابی و انتخا

پروژهها ،میزان خوشبینی وی را تحت

تأثیر قرار دهد .این نتیجه منطبق با پژوهش بن محمد و همکاران ( ،)7157لی ( )7157و
باکر و همکاران ( )7159است.
نتیجهگیری

در اهمیت نظام راهبری شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست.
یکی از راهح های کنترل انحرافات مشاهدهشده در شرکتها ،استقرار سازوکارهای
مناسب نظام راهبری شرکتی است .رفتار و تصمیمگیری مدیران غیرمنطقی ،چالشی بزر
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در ادبیات نظام راهبری شرکتی است .سازوکارهای موجود ،با شناسایی دیدگاه خوشبینانۀ
مدیران و میزان آن ،باید به سمت کنترل این سوگیری رفتاری متمای گردد و اثرات بالقوه
آن بر راهبرد شرکت را محدود سازد.
نتایی پژوهش نشان میدهد که از میان سازوکارهای انتخا شده از نظام راهبری
شرکتی (مالکیت مدیریت و تمرکز مالکیت) و ویژگیهای هیئتمدیره (عدم دوگانگی
وظیفه ،اندازه و استقالل هیئتمدیره) ،مالکیت مدیریت و استقالل هیئتمدیره با خوشبینی
مدیران ،رابطۀ معنادار منفی دارد و سایر سازوکارها اثر معناداری بر خوشبینی مدیریتی
نداشته است .با توجه به نتایی حاص از پژوهشهای قبلی مبنی بر درگیر شدن مدیران
خوشبین در فعالیتهای کاهندۀ ارزش و هم نین نتایی حاص از این پژوهش ،به سازمان
بورس اوراق بهادار پیشنهاد میشود که در تدوین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی ،بعد
جدیدی در ارتبا با ویژگیهای رفتاری مدیران را ادغام و منظور نماید .به سرمایهگذاران
و اعتباردهندگان پیشنهاد می شود با بررسی عملکرد مدیران شرکت ،وجود خوشبینی و
دیگر سوگیریهای رفتاری مدیران را شناسایی کنند .هم نین شرکتها برای کنترل بیشتر
و نظارت ماثرتر بر عملکرد مدیران در جهت استقرار ساختار نظام راهبری که بتواند
دیدگاه خوشبینانۀ مدیریت و پیامدهای تصمیمات اتخاذ شده ناشی از آن را تشخیص
دهد ،باید تالش بیشتری نمایند؛ بنابراین ،نظام راهبری شرکتی بهمنظور بسی اهداف خود و
کنترل وجود و سطح خوشبینی مدیران نیاز به بازبینی دارد.
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