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 چکیده:

در  گیری مالی با نقش دخالت دولتهدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر تصمیم 

های بورس طی دوره ی آماری این پژوهش را شرکتشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعهپذیرفتههای شرکت

باشد و اطالعات مورد نیاز برای شرکت می 668باشد. بر این اساس تعداد کل نمونه تحقیق حاضر معادل می 59تا  68زمانی 

های این تحقیق ده آنها اخذ گردیده است. همچنین، برای آزمون فرضیهمالی حسابرسی ش هایانجام محاسبات مربوطه از صورت

افزار از رگرسیون خطی چندمتغیره و روش ترکیبی با اثرات استفاده شده است. برای انجام تمامی محاسبات مربوطه، از نرم

هی در توجحد مدیران تأثیر قابل ها نشان داد که اعتماد بیش ازآماری ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده

ها را تعدیل ها دارد، دخالت دولت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و تصمیم تأمین مالی شرکتگیری تأمین مالی شرکتتصمیم

 کند.می

 : بیش اعتمادی مدیران، تصمیم تأمین مالی شرکتکلیدواژه

ABSTRCT: 

The main objective of this study was to investigate the Managerial overconfidence, 

government intervention and financing decisions. The statistical population of this research is 

the stock companies during the period of 86 to 95. Accordingly, the total number of the research 

sample is 186 companies and the information required for carrying out the relevant calculations 

has been obtained from their audited accounts. Also, to test the hypotheses of this research, 

multivariate linear regression and combined method with effects have been used. The Eviews 

software has been used to perform all of these calculations. The results of the data analysis 

showed that more trust of managers has a significant impact on corporate financing decision 

making, government  intervention moderates the relationship between Managerial 

overconfidence and corporate financing decision. 

 

Key words: Managerial overconfidence, corporate financing decision 

 

 



 

Takestan Higher Education Institute 

 

Dissertation submitted to graduate studies office in partial Fulfillment of the 

requirement for the degree of Master of Arts In Auditing 

 

Title: 

The effect of managerial overconfidence on financial decision 

making with the role of government involvement in listed 

companies in Tehran Stock Exchange 

 

Supervisor: 

Dr. Behzad Gharbani 

 

Advisor: 

Dr. Yaser Gholizadeh 

 

Writing: 

Zainab Taherkhani 

 

Summer 2019 

 


