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چکیده
یکی از عواملی که مدیران را تشوویق به هموارسوززی سوو مینمزید ،انگیزههزی بززار سورمزیه اسو .سو هزی پر
نوسوزن ر طی سوز هزی مختلف برای یک شورک .موب

بیاعتمز ی سورمزیهگذاران شوده و ریسک شرک .را افزایش

می هود بنزبراین مدیران تالش مینمزیند بریزنی هموار از سوووو را گزارش نمزیند یکی از عواملی که میتواند منجر به
ایجز نوسوزن ر سوو شورک.هز شو  ،آثزر رفتزرهزی فرص.طلبزنهٔ مدیران اس .از طرفی یکی از راههزی عمده تأمین
مزلی شورک.هز ،تأمین مزلی از طریق بدهی محسوب میشو اعتبزر هندگزن نیز به .ارزیزبی توان پر اخ .اصل و بهره
وام به صوور هزی مزلی شورک .توبه میکنند که ر این میزن سو از اهمی .خزصی برخور ار اس .اینچنین استدال
میشوو که فرصو.طلبی مدیران بزعث افزایش تضوز منزف بین مدیران و اعتبزر هندگزن میگر که این موضوع ریسک
تأمین مزلی شووورک .را افزایش می هد و رنتیجه منجر به افزایش هزینه تأمین مزلی از طریق بدهی میشوووو لذا هدف
اصوولی پهوهش ضزضوور ،بررسووی تأثیر فرصوو.طلبی مدیران بر هزینه تأمین مزلی از طریق بدهی اسوو .برای این من ور
نمونهای متشووکل از  021شوورک .از بین شوورک.هزی پذیرفتهشووده ر بورس اوراق بهز ار تهران ر وره زمزنی  0831تز
 0811انتخزب گر ید همچنین بهمن ور آزمون فرضوویههزی پهوهش از مد هزی رگرسوویونی بر اسووزس ا ههزی ترکیبی،
اسوتاز ه شود نتزیج نشزن می هد که فرص.طلبی مدیران بر هزینه تأمین مزلی از طریق بدهی تأثیر مثب .و معنز اری ار
ر همین راستز به اعتبزر هندگزن ،سرمزیهگذاران ،تحلیل گران و سزیر تصمیمگیرندگزن پیشنهز میشو بهمن ور تعیین نرخ
بزز ه مور انت زر خو شزن به سطح فرص.طلبی مدیران توبه ای ویههای اشته بزشند
واژگان کلیدی :فرص.طلبی مدیران ،هزینه تأمین مزلی ،هموارسززی سو  ،بدهی
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Abstract
One of the factors that encourages managers to smooth out is the capital market
incentives. Fluctuating revenues over the years for a company cause investors to mistrust
and increase the company's risk. Therefore, managers are trying to report a smooth flow of
profit One of the factors that can lead to volatility in corporate profits is the effects of
managers' opportunistic behaviors. On the other hand, debt financing is one of the major
ways to finance companies.The creditors pay attention to the company's financial statements
in order to assess the pay-as-you-go principal and the interest on the loan, in which case the
profit is of particular importance It is argued that the opportunism of managers increases the
conflict of interests between executives and creditors, which increases the risk of corporate
financing and, as a result, increases the cost of debt financing. Therefore, the main purpose
of this study is to investigate the effect of managers' opportunism on debt financing costs.
For this purpose, a sample of 120 companies was selected among Tehran Stock Exchange
(TSE) listed companies during the period from 2010 to 2015. In order to test the hypotheses
of the research, regression models were used based on Panel data. The results show that
managers' opportunism has a positive and significant effect on the cost of financing through
debt. In this regard, it is suggested that creditors, investors, analysts, and other decision
makers should pay special attention to the level of their willingness to rate their expected
returns
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