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چکیده
هدف اين پژوهش بررسي تأثير بيشاعتمادي مديريت و ريسک سيستماتيک بر ادراک سرمايهگذاران ميباشد .روش
پژوهش حاضر ،ازنظر هدف ،از نوع کاربردي و از لحاظ روش ،از نوع همبستگي تحليل رگرسيون بود .جامعه آماري اين
پژوهش شامل کليه شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و براي انتخاب نمونه ،از روش غربالگري
استفاده شد .تعداد نمونه  118شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي بازه زماني بين سالهاي  1391تا
 1396در نظر گرفته شد .در اين پژوهش ،دادههاي موردنياز براي آزمون فرضيههاي پژوهش ،از صورتهاي مالي ساالنه
شرکتها (سايت کدال) و وب سايت سازمان بورس اوراق بهادار ،استخراج شد .فرضيههاي مربوطه از روش رگرسيون
چند متغيره پانل مورد بررسي قرار گرفت .نتايج پژوهش نشان داد که بيشاعتمادي مديريت ،تأثير مثبت و معناداري بر
ادراک سرمايهگذاران دارد .همچنين نتايج پژوهش بيانگر رابطه مثبت و معنادار بين ريسک سيستماتيک و ادراک سرمايه-

گذاران بود.
واژگان کلیدی :بيشاعتمادي مديريت ،ادراک سرمايهگذاران ،هزينه سرمايه ،ريسک سيستماتيک.
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 .1مقدمه
يکي از مهمترين و دائميترين تصميمات اقتصادي شرکت ،تعيين سطح و ترکيب سرمايهگذاري آن ميباشد .تصميمات
سرمايهگذاري مديريت مالي هر شرکت ،ترکيب و نوع داراييهاي آن شرکت را تعيين ميکند .دليل اصلي مطالعه
سرمايهگذاري آن است که نوسانات سرمايهگذاري به شناخت چرخه کسب و کار کمک ميکند .دليل ديگر آن است که
سطح مخارج سرمايهگذاري ميتواند بهطور چشمگيري تحت تأثير سياستهاي مالي قرار گيرد .ميزان بهره باال به سبب
سياست پولي انقباضي با سياستهاي مالي انبساطي از مخارج سرمايهگذاري ميکاهد و سياستهايي که ميزان بهره را
کاهش ميدهند يا انگيزههاي مالياتي براي سرمايهگذاري به وجود ميآورند ،ميتوانند بر مخارج سرمايهگذاري بيافزايند.
اولين مدلهاي نظري سرمايهگذاري بر تقاضاي شرکت براي سرمايهگذاري متمرکز هستند .در اين مدلها ،در مورد سطح
مطلوب سرمايه براي هر دوره تصميمگيري ميگردد و سپس سطح سرمايه واقعي تا سطح مطلوب تعديل ميگردد .سطح
سرمايه موجود ،سهم سرمايه فعلي شرکت را شکل ميدهد و سطح سرمايه مطلوب ،سطح سرمايهاي است که شرکت قصد
دارد به آن سطح برسد (حسني و ذيقمي.)1394 ،
مديران سازمان بهعنوان تصميمسازان حياتي آن ،در معرض تورشهاي شناختي و رفتارهاي غيرعقاليي قرار دارند .اين
موضوع باعث ميگردد که عملکرد مديران و بهتبع آن عملکرد سازمانها کاهش يابد .شناخت رفتارهاي غيرعقاليي و
تورشهاي روانشناختي و اثرات آنها بر عملکرد مديران و سازمانها ،يکي از مباحث مطالعاتي است که بسيار مورد توجه
پژوهشگران در سالهاي اخير بوده است .رفتار غير عقاليي در ادبيات مالي رفتاري در نقطه مقابل عقاليي بودن در مالي
کالسيک قرار نمي گيرد ،بلکه منظور از رفتار غير عقاليي ،رفتاري است که با ويژگيهاي عقاليي تعريف شده مالي
کالسيک بهطور کامل انطباق ندارد يا از آن فاصله ميگيرد (پامپيان .)2006 ،اين که افراد هنگام تصميمگيري داراي
تورشهاي شناختي بوده و نميتوانند کامالً عقاليي تصميمگيري نمايند ،موضوع اصلي مالي رفتاري ميباشد .يکي از
تورشهاي مهم شناختي ،بيش اطميناني ميباشد .مطالعات مختلف نشان داده که افراد حرفه اي و مشاغلي که نياز به
تصميم گيري دارند بيش از ديگران در معرض اين تورش قرار دارند ،مديريت ارشد سازمانهاي انتفاعي را ميتوان يکي
از اين مشاغل دانست .فرض بر اين است که مديران تصميمات خود را بهصورت عقاليي اخذ ميکنند و به دنبال خلق
ارزش بيشتر براي سهامداران خود هستند؛ اما هميشه اينگونه نيست .تالش بسيار زيادي براي به اجرا در آوردن آنها
مينمايند ،بهطوري که ارزشگذاري بازار را ناديده گرفته و گمان بر پرهزينه بودن تأمين مالي خارجي دارند .درنتيجه تمام
وجوه نقد حاصل از فعاليت شرکت را در طرحهايي که بهگمان خودشان سودآور است ،سرمايهگذاري مينمايند .پيامد
اين عمل کاهش ارزش شرکت و زيان سهامداران است .بيش اطميناني يا اعتماد بيش از حد به خود در بيان کلي ميتواند
در يک اعتماد بي اساس در مورد تواناييهاي شناختي ،قضاوتها و استدالل شهودي فرد خالصه شود .مديران بيش اعتماد
با عدم سرمايهگذاري درست ،استفاده بيش از حد از وجوه نقد شرکت و عدم تقسيم آن ،هزينههاي زيادي را بر سهامداران
تحميل ميکنند (حسني و ذيقمي.)1394 ،
طي چندين دهه ،عقالنيت کامل سرمايهگذاران ،فرضيه اصلي بسياري از تحقيقات دانشگاهي بهشمار ميرفت (چاندرا و
کومار .)2011 ،در نظريات کالسيک ،رفتار سرمايهگذاران در بازار سرمايه بر مبناي نظريه مطلوبيت اقتصادي تفسير ميشد
(نلسون و همکاران .)2008 ،از طرفي سير تحول تئوريهاي مالي و سرمايهگذاري به زعم انديشمنداني چون "رابرت
هاگن" بهسمتي است که پارادايم حاکم را مالي نوين دانسته و ناکارايي بازار را ناشي از رفتارهاي غيرعقاليي سرمايهگذاران
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بيان ميکنند؛ که در واقع همان مالي و سرمايهگذاري رفتاري ميباشد .لذا برخالف پارادايم رايج در نظريه کالسيک مالي،
که بيان ميکند تصميمگيرندگان داراي رفتار کامال عقاليي بوده و در پي حداکثرسازي منفعت خود هستند ،مطالعات
صورتپذيرفته در حوزه مالي رفتاري نشان ميدهند تصميمگيري انساني ،يک فرايند کامالً عقاليي و با توجه به تمامي
اطالعات نيست ،بلکه تصميمگيرنده ميانبُرهاي ذهني را در اين فرآيند به کار ميگيرد که ممکن است به تصميماتي غير
بهينه نيز منجر شود و اين مسئله اهميت پژوهش در اين خصوص را بيشتر و بيشتر مينمايد .مرور مطالعات نشان ميدهد
که عوامل گوناگوني در ادراک ريسک و تصميمات سرمايهگذاران دخيلاند که از آن جمله ميتوان عوامل فردي،
شرکتي ،جمعيتشناختي ،سياسي ،اقتصادي و عوامل تقويمي را نام برد که ميتوان به دو دسته رفتاري و اقتصادي دستهبندي
نمود؛ البته عوامل اقتصادي ،خود مؤثر بر عوامل رفتاري ميباشند.
بيشاطميناني در زندگي روزمره به دفعات اتفاق ميافتد و در نتيجه ،در تصميمهاي سرمايهگذاري نيز ردپاي آن مشاهده
ميشود .افراد در مورد صحت قضاوتشان بيش اطميناني داشته و به سختي ممکن است امکان اشتباه در قضاوتشان را در
نظر بگيرند .تحليلگران مالي پس از ارائه گزارش خود بههمين علت بهسختي از نظر اول خود باز ميگردند ،حتي زماني
که اطالعات بيشتري بهدست آوردهاند و اطالعات جديد قضاوت قبلي آنها را تحت الشعاع قرار ميدهد .بهعنوان مثال
اگر قضاوت فردي در واقع به احتمال  %11درست باشد ،وي احتمال صحت قضاوتش را بيش از  95درصد ميداند (سعيدي،
 .)1390اطمينان بيش از اندازه مديران اين است که آنها تخمين بيش از حدي راجع به جريانهاي نقدي و سودآوري آتي
واحدهاي تجاري داشته باشند .اين امر ممکن است باعث ايجاد سردرگمي در انتخاب روشهاي تأمين مالي توسط مديران
شود؛ بهگونهاي که مديران همواره تصور ميکنند که شرکتهاي آنها کمتر از واقع ارزشگذاري شدهاند .پژوهشهاي
اخير نشان ميدهد که برخي از صفات مديران بر روي سياستهاي شرکتها تأثيرگذار است (بن ديويدو همکاران.)2013 ،
اعتماد بهنفس بيش از حد مديران باعث ميشود که به صورت سيستماتيک احتمال باال بودن نتايج خوب را از تصميمات
بد و بلعکس را باال تصور کنند (هيتون.)2002 ،
بيشاعتمادي (خوش بيني) مديران ناشي از ارزيابي بيش از حد بازده آتي شرکت از پروژهاي سرمايهگذاري ميباشد.
(هيتون2002 ،؛ مالمندير و تِيت .)2005 ،در پژوهشهاي گذشته در اين حوزه اثرات بيشاعتمادي در سرمايهگذاري ،تأمين
مالي و سياست تقسيم سود مورد بررسي قرار گرفته است (کورديرو2009 ،؛ دشماخ و همکاران .)2013 ،در مباني نظري،
مديران بيش اعتماد بهعنوان مديراني که بهطور منظم بازدههاي آتي از پروژههاي شرکت و يا احتماالت اثرات مطلوب
جريانات نقدي شرکت خود را بيش از حد و از طرف ديگر احتمال و اثر رويدادهاي منفي مؤثر بر جريانات نقدي شرکت
خود را کمتر از حد واقع برآورد ميکنند ،شناخته ميشوند (هيتون ،2002 ،مالمندير و تِيت .)2005 ،با توجه به مطالب ذکر
شده در باال ،انتظار ميرود که با بيشاعتمادي مديريت ،ادراک سرمايهگذاران از ريسک تغيير يابد .در نتيجه اين پژوهش
به دنبال پاسخ به اين پرسش ميباشد که بيشاعتمادي مديريت و ريسک سيستماتيک چه تأثيري بر ادراک سرمايهگذاران
خواهد داشت؟
 .2پیشینه پژوهش
براون و کليف ( ،)2004پي بردند که احساسات باال ممکن است انتظار سرمايهگذاران را نسبت به جريانهاي نقدي آني
تغيير دهد و از اين رو برقيمت سهام تأثير بگذارد.
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بِيکر و وارگلر ( ،)200۷پي بردند که احساسات ميتواند بر قيمت سهام از طريق تغيير ريسک پيشبيني شده سرمايهگذاران
تأثير بگذارد.
کيم و نوفسينگر ( ،)2008به بررسي رابطه بين اعتماد به نفس بيشاز حد مديريت و نااطميناني تورم بر سرمايهگذاري بيش
از حد پرداخته و به اين نتيجه دست يافتند که بين نااطميناني تورم و سرمايهگذاري بيش از حد ،رابطه معکوس و معناداري
وجود دارد؛ اين در صورتي است که بين اعتماد به نفس بيش از حد مديريت و سرمايهگذاري بيش از حد ،رابطه مثبتي و
معناداري وجود دارد.
احمد و دالمن ( ،)2012در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدندکه مديران بيش اعتماد ،بازده سرمايهگذاري خود را بيش از
واقع نشان ميدهند ،اين موضوع داللت بر اين دارد که مديران ،زيان را با تأخير شناسايي و بهطور معمول از حسابداري
محافظه کارانه کمتري استفاده مينمايند .گذشته از اين ،نظارت برون سازماني کمک ميکند اثرات آنرا کاهش دهد.
آنها با اندازهگيري دو حالت محافظهکارانه و غيرمحافظه کارانه به اين نتيجه رسيدهاند که شواهد قوي در خصوص ارتباط
منفي بين بيشاعتمادي مديران و محافظهکاري در حسابداري وجود دارد که نظارت برون سازماني اثرات آن را کاهش
نميدهد.
هريبار و مکنيز ( ،)2012به اين نتيجه رسيدهاند که يک رابطه مثبت بين حقالزحمه حسابرسي و بيشاعتمادي مديرعامل
وجود دارد و همچنين يک ارتباط منفي معنيدار بين بيشاعتمادي مدير عامل و رتبهبندي اعتباري وجود دارد به اينگونه
که بيشاعتمادي مدير عامل به هزينههاي نمايندگي باالتر از بدهي و ريسک اعتباري باال مربوط است.
بنديويد و همکاران ( ،)2013در پژوهش خود در ارتباط با تأثير سياستهاي شرکتها با بيشاعتمادي مديران به اين نتيجه
دست يافتهاند که شرکتهايي که داراي مديران بيشاعتمادي هستند از نرخ تخفيفات پايينتر نسبت به ارزش جريانات
نقدي ،و سرمايهگذاري بيشتر ،استفاده بيشتر از بدهي و احتمال کمتر پرداخت سود نقدي ،و احتمال بيشتر بازخريد
سهام استفاده ميکنند.
تعداد زيادي از مطالعات بيان کردهاند که رفتار احساسي سرمايهگذاران ممکن است بر روي قيمت سهام تأثير داشته باشد؛
بهطور مثال ،ژو و نيو ( ،)2016در پژوهشي در کشور چين ،به اين نتيجه رسيدند که رفتار احساسي سرمايهگذاران ،رشد
عايدات مورد انتظار و نرخ بازده مورد توقع را تغيير ميدهد؛ هر چند اين تأثير در دوره بدبيني و خوشبيني سرمايهگذاران
متفاوت است .همچنين نتايج آنها نشان ميدهد که رفتار احساسي سرمايهگذاران بههمراه اطالعات حسابداري بر قيمت
سهام ،تأثير معنيداري ميگذارد.
ليلي و همکاران ( ،)2018به بررسي اثر بيشاعتمادي مديران بر هزينه سرمايه پرداختند .نتايج آنها نشان داد که ارتباط
بين بيشاعتمادي مديران و هزينه سرمايهاي يک رابطه غيرخطي است .نتايج اصلي اين مطالعه بر اثر غير خطي بيشاعتمادي
مديران بر هزينه سرمايه تأکيد ميکند.
در ايران نيز ،حيدري ( ،)1393به بررسي تأثير عامل رفتاري اعتماد به نفس بيش ازحد مديريت بر چسبندگي هزينه با نقش
تعديلي عوامل اقتصادي و عوامل مبتني بر نظريه نمايندگي درآن پرداخت .وي براي آزمون فرضيهها از مدل بسط يافته
اندرسون در پنج حالت استفاده نمود ،در مدل اوليه ،بدون درنظرگرفتن متغيرهاي اقتصادي ،متغيرهاي مبتني بر نظريه
نمايندگي ،اثرات ثابت زماني و اثرات ثابت صنعت ،فقط به بررسي تأثير اعتماد به نفس بيش از حد مديريت بر چسبندگي
هزينههاي توزيع ،فروش و اداري پرداخته شد .سپس به ترتيب متغيرهاي مذکور در مدل وارد شده و تأثير آنها بر نتايج
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مدل مشاهده شد .مطابق يافتهها ،تأثير متغير اعتماد به نفس مديريت بر چسبندگي هزينههاي توزيع ،فروش و اداري ،در
مدل اول از  ۷6درصد به  62/۷درصد در مدل پنجم کاهش يافت .اين موضوع نشان داد عامل رفتاري اعتمادبه نفس بيش
ازحد مديريت ،موجب افزايش چسبندگي هزينهها ميشود.
فياضي و همکاران ( ،)1393در پژوهش خود به بررسي ارتباط ميان شاخص واکنش رفتاري سرمايهگذاران با هريک از
شاخصهاي قيمت کل ،قيمت و بازده نقدي ،صنعت و مالي در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در اين راستا شاخصي
بر مبناي دادههاي در دسترس براي اندازهگيري واکنش رفتاري سرمايهگذاران در برخورد با ريسک در بازه زماني 142
ماهه ( )1392-1380در بازار سهام ايران استفاده شده است .نتايج اين پژوهش بر وجود رابطه آماري مثبت و معنيدار ميان
شاخص واکنش رفتاري سرمايهگذاران با شاخصهاي بورسي صحه گذاشت و همچنين با استفاده از آزمون عليت گرنجر
نشان داده شده که رابطه عليت دوطرفهاي ميان شاخص واکنش رفتاري سرمايهگذاران با شاخصهاي بورسي برقرار مي-
باشد.
عسگري و همکاران ( ،)1394از مدل "لن و پلسن" ،براي تعيين جريانهاي نقد آزاد واحد تجاري ،جهت اندازهگيري
گرايشهاي احساسي سرمايهگذاران از شاخص گرايشهاي احساسي بازار سرمايه (  ،)EMSIو در خصوص اقالم تعهدي
اختياري از مدل جونز ( )1999استفاده نمودند .نتيجه آنها نشان داد که گرايشات احساسي سرمايهگذاران بر رابطه بين
اقالم تعهدي اختياري و بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير معناداري دارد.
علينژاد ساروکالئي و همکاران ( ،)139۷مقوله سرمايهگذاري شرکتها را با درنظرگرفتن عامل نوسانات تورم و همچنين
تأثير بيشاعتمادي مديران بر شدت يا ضعف اين رابطه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد
بررسي قرار دادند .نتايج آنها نشان ميدهد نوسانات تورم بر بيش سرمايهگذاري تأثير ندارد .همچنين بيشاعتمادي مديران
تأثير مستقيم و معنيداري بر بيش سرمايهگذاري داشته و از طرف ديگر بيشاعتمادي مديران به عنوان عاملي تأثيرگذار در
ارتباط بين نوسانات تورم و بيش سرمايهگذاري ميباشد.
 .3فرضیههای پژوهش
بر اساس مباني نظري مطرح شده ،فرضيههاي پژوهش به شرح زير ارائه گرديدند:
فرضيه اول :بيشاعتمادي مديرعامل ،تأثير معنيداري بر ادراک سرمايهگذاران دارد.
فرضيه دوم :ريسک سيستماتيک ،تأثير معنيداري بر ادراک سرمايهگذاران دارد.
 .4روش پژوهش و جامعه آماری
اين پژوهش از جنبه هدف ،از نوع پژوهشهاي کاربردي بهشمار ميرود ،زيرا نتايج حاصل از آن ميتواند در تصميمات
مديران و سرمايهگذاران مورد استفاده قرار گيرد .همچنين از بُعد نحوه استنباط در خصوص فرضيههاي پژوهش ،در گروه
پژوهشهاي توصيفي -همبستگي قرار ميگيرد ،زيرا جهت کشف روابط بين متغيرهاي پژوهش ،از تکنيکهاي رگرسيون
و همبستگي استفاده شده است که به اين ترتيب ،از نظر استداللي ،استدالل استقرايي است .روش انجام اين پژوهش از نوع
توصيفي-تحليلي و تحليل رگرسيون پانل اثرات ثابت يا تصادفي است.

5۷

الزم بهذکر است که بهمنظور گردآوري دادهها ،از مراجعه مستقيم به منبع اصلي آنها (صورتهاي مالي ،گزارشها و
نرمافزار رهآورد نوين) استفاده شده و براي آزمون فرضيهها از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شده است .الزم به
ذکر است در اين مطالعه براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  Eviews 9بهره گرفته شده است.
جامعه پژوهش شامل شرکتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني  1391تا  1396بوده که شروط ذيل بر
روي آنها اعمال شده است تا جامعه آماري غربال شده بهدست آيد:
جدول  .1معیارهای غربالگری جهت دستیابی به نمونه نهایی
تعداد شرکتهای پذیرفته شده تا پایان سال 1396

672

1

شرکتهايي که بعد از سال  1390وارد بورس شدهاند

()224

2

شرکتهاي مالي ،سرمايهگذاري ،ليزينگ و بيمهها

()61

3

شرکتهايي که سال مالي آنها غير از  12/29ميباشد

()112

4

شرکتهايي که در طي دوره زماني پژوهش سال مالي خود را تغيير دادهاند

()12

5

شرکتهاي ورشکسته

()51

6

شرکتهايي که وقفه معامالتي بيش از  3ماه داشته باشند

()94

تعداد شرکتهای نهایی جامعه آماری

118

بدينترتيب  118شرکت بهعنوان جامعه آماري غربال شده ،جهت بررسي و آزمون فرضيه پژوهش انتخاب گرديدند.
 .1.4مدل و متغیرهای مورد مطالعه

مدل پژوهش جهت آزمون فرضیات بهشرح زیر میباشد:
𝑉𝐸𝐿 𝑅𝑎𝑣𝑔 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑂𝐶𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 + 𝛽2 𝐵𝐸𝑇𝐴 + 𝛽3 𝑂𝐶𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 2 + 𝛽4 𝐿𝑁𝑀𝑉 + 𝛽5 𝑀𝑇𝐵 + 𝛽6
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽7 𝑆𝑇𝐷𝐷𝐸𝑉 + 𝛽8 𝐸𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 +

نحوه اندازهگيري هريک از متغيرها در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  .2نحوه اندازهگیری متغیرها
نام متغیر

نوع
متغیر

شیوه محاسبه

دادههای

منبع

مورد نیاز

گردآوری

در اين مدل 𝑔𝑣𝑎𝑅 حداقل بازده مورد انتظار سهامداران
است که بهمنظور محاسبه آن ميانگين چهار متغير
𝑡 𝑅𝑐𝑡,𝑡 ،𝑅𝑝𝑒𝑔,𝑡 ،𝑅𝑔𝑚,و 𝑡 𝑅𝑚𝑝𝑒𝑔,بهدست ميآيد
که نشان دهنده ادراک سرمايهگذاران و متغير وابسته
پژوهش است .اين متغير از رابطه زير به دست ميآيد:
ادراک

𝑡𝑅𝑔𝑚,
𝑡𝑎 =

سرمايهگذاران که
براي محاسبه آن از
متغير حداقل بازده

وابسته

مورد انتظار استفاده

𝐸𝑃𝑆𝑡+1
( + √𝑎𝑡2 +
))) (𝑔𝑡 − (𝑟𝑓𝑡 − 0.15
𝑡𝑃
𝐸𝑃𝑆𝑡+2 − 𝐸𝑃𝑆𝑡+1
√=
𝑡𝑃

𝑡𝑅𝑝𝑒𝑔,

ميشود.

) (𝐸𝑃𝑆𝑡+2 + 𝑅𝑚𝑝𝑒𝑔,𝑡 𝐷𝑃𝑆𝑡−1 − 𝐸𝑃𝑆𝑡+1

( 𝑔𝑣𝑎𝑅)

𝑅𝑚𝑝𝑒𝑔,𝑡 2
براي محاسبه 𝑡𝑎 از رابطه زير استفاده ميشود:
𝑡𝑆𝑃𝐷
)
𝑡𝑃

= 𝑡𝑃

𝛼𝑡 = 0.5 ((𝑟𝑓𝑡 − 0.15) +

براي محاسبه 𝑡𝑔 از رابطه زير استفاده ميشود:
) (𝐸𝑃𝑆𝑡+2 − 𝐸𝑃𝑆𝑡+1
𝐸𝑃𝑆𝑡+1

در اين
معادلهها 𝑆𝑃𝐸
سود خالص هر
سهم𝑃𝑡 ،
قيمت سهام

سايت فناوري

𝑡𝑓𝑟 نرخ بهره

اطالعات

بدون ريسک
(نرخ بهره

بورس ،نرمافزار
رهاورد نوين،
صورتهاي

مصوب بانک

مالي ،سايت

مرکزي) و

کدال

𝑆𝑃𝐷 سود
تقسيمي به
ازاي هر سهم
است.

= 𝑡𝑔

متغير بيشاعتمادي مديريت بوده و براي محاسبه آن از
روش احمد و دوئلمن ( ،)2013استفاده شده و نحوه
محاسبه آن به قرار زير است:

بيشاعتمادي
مديرعامل

مستقل

(𝑅𝑂𝑇𝐶𝐴𝐹𝐶𝑂)

نرمافزار رهاورد

𝑖𝜀 𝑇𝐴𝐺 = 𝛼0 + 𝛼𝑖 𝑆𝐺 +
 :TAGرشد جمع داراييهاي سال جاري در مقايسه با دارايي ،فروش

نوين،
صورتهاي
مالي ،سايت

سال قبل در هر شرکت

کدال

 :SGفروش سال جاري نسبت به سال قبل در هر شرکت
𝑖𝜀 :خطاي مدل که نشان دهنده بيشاعتمادي مقادير
ميباشد.

سايت فناوري

بازده سهام،

بتا (ريسک
سيستماتيک)

مستقل

محاسبه شده توسط مدل capm

(𝐴𝑇𝐸𝐵)

بازده بازار.
نرخ بهره
بانکي

اطالعات
بورس ،نرمافزار
رهاورد نوين،
صورتهاي
مالي ،سايت
کدال
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نام متغیر

ارزش بازار سهام
𝑉𝑀𝑁𝐿

نوع
متغیر
کنترلي

ارزش بازار به
دفتري

کنترلي

(𝐵𝑇𝑀)

اهرم مالي
( 𝑉𝐸𝐿)

کنترلي

شیوه محاسبه
لگاريتم طبيعي ضرب تعداد سهام شرکت در قيمت سهام
در پايان سال مالي

دادههای

منبع

مورد نیاز

گردآوری

قيمت سهام،

سايت فناوري

تعداد سهام
منتشر شده
ارزش دفتري

سايت فناوري

حقوق صاحبان

اطالعات

تقسيم ارزش بازاري حقوق صاحبان سهام (ضرب تعداد
سهام در قيمت سهام) تقسيم بر ارزش دفتري آن

سهام ،تعداد

بورس ،نرمافزار
رهاورد نوين،
صورتهاي

سهام منتشر

مالي ،سايت

شده

کدال
نرمافزار رهاورد

بدهي کل،

نوين،

ارزش دفتري

صورتهاي

دارايي کل

مالي ،سايت
کدال
نرمافزار رهاورد

انحراف معيار
فروش

بورس ،نرمافزار
رهاورد نوين

سهام ،قيمت

نسبت بدهي کل به ارزش دفتري دارايي ها

اطالعات

نوين،

کنترلي

انحراف معيار فروش خالص طي سه دوره مالي

فروش شرکت

صورتهاي
مالي ،سايت

( 𝑉𝐸𝐷𝐷𝑇𝑆)

کدال
نرمافزار رهاورد

نرخ رشد فروش
(𝐻𝑇𝑊𝑂𝑅𝐺𝐸)

نوين،

کنترلي

تغييرات فروش بين دو دوره مالي

فروش شرکت

صورتهاي
مالي ،سايت
کدال

همچنين علت استفاده از تأثير بيشاعتمادي مديريت در قالب مربعات (توان دوم متغير) در قسمت  β3مدل ،يکسان نشان
دادن انحراف از ميانگين صفر براي متغير پسماند (بهعبارت ديگر بيشاعتمادي چه در زمان افزايش و چه کاهش بايد به
يک اندازه مورد توجه قرار گيرد) و از سوي ديگر خطي نبودن متغير در مدل مي باشد.
 .5یافتههای پژوهش
 .1.5آمار توصیفی

آمار توصيفي دادههاي پژوهش به شرح جدول  3ميباشد.
همانگونه که در جدول  3مشاهده ميشود ميانگين متغير حداقل بازده مورد انتظار برابر با  0/034بوده که به اين معناست
که حداقل بازده مورد انتظار سرمايهگذاران در شرکتهاي مورد بررسي ،بهطور متوسط  3/4درصد است .ميانگين متغير
اهرم مالي برابر با  0/616است .يعني در شرکتهاي مورد بررسي ،بهطور متوسط حدود  62درصد داراييهاي شرکت از
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محل بدهيها تأمين شدهاند .ميانگين نرخ رشد فروش برابر با  0/191است که اين مقدار بيانگر اين مطلب است که شرکت-
هاي مورد مطالعه ،بطور متوسط  19درصد در هر سال نسبت به سال قبل ،رشد فروش داشتهاند .بهمنظور بررسي نرمال بودن
دادههاي پژوهش آزمون جارک برا در جدول  4گزاش شده است .از سوي ديگر در خصوص مقدار چولگي و کشيدگي،
در صورتي که مقدار آن در محدوده (2و )-2باشد نشان دهنده نرمال بوده توزيع دادهها هست .همانطور که مشاهده
ميشود تنها متغير وابسته پژوهش در اين محدوده واقع شده است و ساير متغير ها از توزيع نرمال برخوردار نبودهاند.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
ارزش

ارزش

حداقل

بازار

بازار به

سهام

دفتری

ميانگين

0/034

0/014

13/980

3/545

0/698

ميانه

0/020

0/00۷

13/833

2/63۷

0/61۷

0/624

حداکثر

0/242

0/466

18/435

40/19۷

3/63۷

0/985

2/449

حداقل

-0/129

-0/453

10/026

-3/426

-1/920

0/090

-0/۷36

6/606

0/055

0/141

1/3۷۷

3/51۷

0/946

0/218

0/406

1/556

چولگي

0/861

0/2۷0

0/490

4/181

0/254

0/640

1/639

0/261

کشيدگي

1/02۷

0/948

3/۷3۷

33/۷6

3/19۷

5/۷2

9/41

3/8۷

۷08

۷08

۷08

۷08

۷08

۷08

۷08

۷08

متغیرها

بازده مورد
انتظار

انحراف
معيار

تعداد
مشاهده

بیشاعتمادی
مدیرعامل

انحراف

ضریب

اهرم

نرخ رشد

بتا

مالی

فروش

0/616

0/191

11/88۷

0/162

11/916
1۷/63۷

معیار
فروش

 .2.5آزمون توزیع متغیرها
يکي از شروط الزم جهت استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون در آزمون فرضيههاي پژوهش ،نرمال بودن توزيع متغير
وابسته است که در اين پژوهش براي آزمون توزيع متغيرهاي پژوهش و آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته پژوهش از
آماره جارک برا ( )Jarque-Beraاستفاده شده و نتايج آن در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  .4توزیع متغیر وابسته
آزمون جارکبرا

ارزش احتمال

حداقل بازده مورد انتظار

1/085

0/366

بيشاعتمادي مديرعامل

32/138

0/000

ارزش بازار سهام

40/594

0/000

ارزش بازار به دفتري

2۷405/50

0/000

ضريب بتا

8/055

0/01۷
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آزمون جارکبرا

ارزش احتمال

اهرم مالي

244/28

0/000

نرخ رشد فروش

1398/94

0/000

انحراف معيار فروش

28/164

0/000

با توجه به آماره جارکبرا براي متغير وابسته در جدول  4و سطح معنيداري آن که بيشتر از  5درصد است ،توزيع متغير
وابسته (حداقل بازده مورد انتظار) پژوهش نرمال است .اما باقي متغيرها داراي آماره کمتر از  %5ميباشند که توزيع آنها
نرمال نيست ،گرچه با توجه به قضيه حد مرکزي ،ميتوان اين موضوع را ناديده گرفت.
 .3.5همبستگی متغیرهای پژوهش

اساسيترين و در عين حال مقدماتيترين روشي که در پژوهشهاي پيشبيني بهکار ميرود ،تعيين ضريب همبستگي بين
متغيرهاي پيشبيني کننده (مستقل و کنترلي) و متغير وابسته (پيشبيني شونده) است .با توجه بهاينکه مقياسها فاصلهاي
ميباشند از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است .در اين جدول عدد اول از باال نشاندهنده ميزان همبستگي و عدد
دوم نشاندهنده ارزش احتمال است .نتايج در جدول  5ارائه شده است.
جدول شماره  .5ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون
حداقل بازده بیشاعتمادی ارزش بازار ارزش بازار به
مورد انتظار

مدیرعامل

سهام

دفتری

ضریب بتا اهرم مالی

نرخ رشد

انحراف معیار

فروش

فروش

حداقل بازده مورد 1.000000
انتظار

-----

بیشاعتمادی

0.229531
0.0000

1.000000
-----

ارزش بازار سهام

0.114571
0.0035

0.025699
0.5141

1.000000
-----

ارزش بازار به دفتری 0.065314
0.0969

0.052215
0.1847

0.051057
0.1946

1.000000
-----

ضریب بتا

0.208454
0.0000

0.051783
0.1883

0.212719
0.0000

1.000000 -0.111650
----0.0045

اهرم مالی

0.114261 -0.105274 -0.096167 -0.084482
0.0036
0.0074
0.0144
0.0317

مدیرعامل

1.000000 -0.034850
----0.3762

0.120827
0.0021

0.171825
0.0000

0.096691
0.0139

0.073667
0.0611

انحراف معیار فروش 0.078166
0.0469

0.060999
0.1211

0.760886
0.0000

1.000000 0.179618 0.185569 0.207602 -0.106692
----0.0000
0.0000
0.0000
0.0066

نرخ رشد فروش
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1.000000 -0.018488 0.044849
----0.6388
0.2546

 .4.5بررسی ناهمسانی واریانس

براي بررسي وجود ناهمساني واريانس جمالت اخالل از آزمون وايت براي مدل استفاده شده است .نتايج آزمون ناهمساني
واريانس وايت  LRبه شرح جدول  6ميباشد.
جدول  .6نتایج آزمون ناهمسانی
شرح

مقدار آماره

ارزش احتمال

نتیجه

LR

186/1958

0/0001

ناهمساني واريانس

همانطور که در جدول  6مشاهده ميشود ارزش احتمال آماره از  %5کمتر بوده و از اين رو ناهمساني واريانس در مدل
مشاهده ميشود و براي آزمون مدل پژوهش ،نياز به استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته يا  EGLSاست.
 .5.5آزمون معنیدار بودن روش اثرات ثابت

براي آزمون معنيداربودن روش اثرات ثابت بايد از دو آزمون آماره  Fليمر و هاسمن استفاده نمود .نتايج آزمون  Fليمر
به قرار جدول  ۷است.
جدول  .7نتایج آزمون آمارهF
شرح

مقدار آماره

ارزش احتمال

نتیجه

Cross-section F

0/6214

0/9990

دادهها تلفيقي

با توجه به نتايج آزمون  Fليمر بهدليل ارزش احتمال بيشتر از  %5فرض صفر مبني بر تلفيقي بودن دادهها رد نميشود پس
دادهها تلفيقي هستند .چون دادهها تلفيقي هستند نيازي به آزمون هاسمن وجود ندارد.
 .6.5بررسی خود همبستگی (استقالل خطاها از یکدیگر)

بهمنظورآزمون عدم وجود خود همبستگي در مدل از آماره دوربين -واتسون ( )Durbin-Watsonاستفاده ميشود .اين
آماره بر اساس يافتههاي جدول  ،8برابر با  2/35ميباشد .از آنجا که اين آماره در بازه  1/5تا  2/5قرار گرفته است ،ميتوان
بيان نمود که در مدل پژوهش عدم وجود همبستگي بين باقيماندهها پذيرفته ميشود.
 .7.5برآورد مدل پژوهش

مدل پژوهش بهدنبال آزمون فرضيههاي پژوهش است .متغير وابسته در اين مدل ،حداقل بازده مورد انتظار (ادراک سرمايه-
گذاران) و متغير مستقل ،بيشاعتمادي مديرعامل و ريسک سيستماتيک است .نتايج آزمون اين مدل به قرار جدول  8است.
جدول  .8نتایج آزمون تحلیل رگرسیون مدل پژوهش
متغیرها

ضرایب

خطای معیار

آماره t

معناداری

)𝑅𝑂𝑇𝐶𝐴𝐹𝐶𝑂( بيشاعتمادي مديرعامل

0/0۷3

0/011

6/503

0/000

)𝐴𝑇𝐸𝐵( ضريب بتا

0/011

0/001

6/456

0/000

) (𝑂𝐶𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅^2توان دوم بيشاعتمادي مديرعامل

-0/060

0/042

-1/433

0/152
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متغیرها

ضرایب

خطای معیار

آماره t

معناداری

)𝑉𝑀𝑁𝐿( ارزش بازار سهام

0/001

0/001

0/934

0/350

)𝐵𝑇𝑀( ارزش بازار به دفتري

0/001

0/0005

2/525

0/011

)𝑉𝐸𝐿( اهرم مالي

-0/008

0/009

-0/915

0/360

)𝑉𝐸𝐷𝐷𝑇𝑆( انحراف معيار فروش

0/0002

0/001

0/141

0/88۷

)𝐻𝑇𝑊𝑂𝑅𝐺𝐸( نرخ رشد فروش

0/015

0/004

3/5۷1

0/000

)  (𝛽0عرض از مبدا

-0/00۷

0/003

-2/482

0/000

ضريب تعيين

0/885

ضريب تعيين تعديل شده

0/8۷5

آماره F

18/181

دوربين واتسون

2/353

معنيداري آماره F

0/000

آماره ضريب کلي (آماره )Fبزرگتر از آماره بحراني و سطح معنيداري آن نيز کوچکتر از  5درصد است که بيانگر
آن است که رابطه اي خطي ميان متغيرهاي مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسيون از اعتبار آماري الزم برخوردار است.
همانطور که در جدول  8مشاهده ميشود ضريب برآورد شده براي متغير بيشاعتمادي مديرعامل 0/0۷3 ،است ،از آنجا
که مقدار ارزش احتمال کمتر از  5درصد بوده و عالمت ضريب اين متغير ،مثبت است ،از اين رو ميتوان گفت رابطه
مثبت و معنيداري بين بيشاعتمادي مديرعامل و ادراک سرمايهگذاران وجود دارد .بنابراين فرضيه اول پژوهش مورد
پذيرش قرار ميگيرد.
معنيدار بودن مربع بيشاعتمادي مدير عامل نشاندهنده رابطه غير خطي بين اين متغير و حداقل بازده مورد انتظار سهامداران
است .از آنجايي که اين متغير معنادار نبوده است ،رابطه غير خطي بين اين دو متغير وجود ندارد.
ضريب برآورد شده براي متغير ضريب بتا (ريسک سيستماتيک)  0/011بوده و از آنجا که مقدار ارزش احتمال کمتر از
 5درصد و عالمت ضريب اين متغير ،مثبت است ،از اين رو ميتوان گفت رابطه مثبت و معنيداري بين ريسک سيستماتيک
و ادراک سرمايهگذاران وجود دارد .بنابراين فرضيه دوم پژوهش مورد پذيرش قرار ميگيرد؛ از طرفي ،ضريب تعيين
تعديل شده برابر با  8۷درصد و نشان دهنده اين است که  8۷درصد تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل و کنترلي
تبيين ميشود.
 .6نتیجهگیری
مرور مطالعات نشان ميدهد که عوامل گوناگوني در ادراک ريسک و تصميمات سرمايهگذاران دخيلاند .از آن جمله
عوامل فردي ،شرکتي ،جمعيتشناختي ،سياسي ،اقتصادي و عوامل تقويمي نام برده شد که ميتوان به دو دسته رفتاري و
اقتصادي دستهبندي نمود؛ البته عوامل اقتصادي ،خود مؤثر بر عوامل رفتاري ميباشند .سرمايهگذاران ممکن است
بيشاعتمادي مديران را درک کنند ،اين ويژگي ممکن است داراي اثرات مثبت و منفي باشد .از اين رو انتظار ميرود
که با بيشاعتمادي مديريت ،ادراک سرمايهگذاران از ريسک تغيير يابد .مطابق نتايج حاصل از تحليل دادهها مشاهده شد
که بين بيشاعتمادي مديريت و ادراک سرمايهگذاران در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،رابطه
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مثبت و معناداري برقرار است .همچنين بين ريسک سيستماتيک و ادراک سرمايهگذاران در شرکتهاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،رابطه مثبت و معنيداري برقرار است .در مباني نظري ،مديران بيش اعتماد بهعنوان مديراني که
بهطور منظم بازدههاي آتي از پروژههاي شرکت و يا احتماالت اثرات مطلوب جريانات نقدي شرکت خود را بيش از حد
و از طرف ديگر احتمال و اثر رويدادهاي منفي موثر بر جريانات نقدي شرکت خود را کمتر از حد واقع برآورد ميکنند،
شناخته ميشوند (هيتون ،2002 ،مالمندير و تِيت .)2005 ،مديراني که داراي اعتماد بيش از حد هستند ،اکثراً نسبت به
تصميمات خود و نتايج آنها عليالخصوص درزمينه تصميمات سرمايهگذاري بسيار خوشبين هستند (کوپرو همکاران،
 .)1988اين مديران به دليل اعتماد بيش از حد خود ،اعتقاد دارند که بازار ،شرکت آنها را کمتر از واقع ارزشگذاري
ميکند و باعث ميشود تأمين مالي خارجي پرهزينه باشد .بههمين دليل ،تمايل بيشتري به بيش سرمايهگذاري از خود
نشان ميدهند .امّا در صورتي که تأمين مالي پروژهها نيازمند منابع خارجي باشد ،ممکن است ،کم سرمايهگذاري صورت
گيرد (مالمندير و تِيت.)2005 ،
 .1.6پیشنهادهای کاربردی

با توجه بهاينکه بيشاعتمادي مديريت بر ادراک سرمايهگذاران تأثير گذار است به سازمان بورس اوراق بهادار پيشنهاد
ميشود که ساز و کاري را بهکار گيرند که با بهبود عملکرد شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران و افزايش
شفافيت اطالعاتي اين شرکتها که در نهايت منجر به افزايش جذب سرمايهگذاران و نيز جذب منابع مالي بيشتر آن
شرکتها ميگردد ،از سرمايههاي موجود در اين بازار به نفع توسعه اقتصادي کشور بهره جوييم.
با توجه به اينکه بيشاعتمادي مديريت بر ادراک سرمايهگذاران تأثيرگذار است به سازمان بورس اوراق بهادار پيشنهاد
ميشود که با وضع مکانيزمهاي کنترلي و نظارتي بيشتر و قويتر بر روي گزارشات و عملکرد مالي بهتر در افشاء اطالعات
در جهت تأثير مثبت بر ادراک سرمايهگذاران و جذب آنها ،موجب ايجاد اطمينان خاطر بيشتري براي سرمايهگذاران
بالفعل و بالقوه در اين شرکتها از بابت تأمين منافعشان گرديده تا شايد بتوان از اين طريق منافع احتمالي حاصل از عملکرد
بهتر و مناسبتر سرمايهگذاري توسط مديران شرکتها را به سوي مالکان و سرمايهگذاران در آن شرکتها روانه ساخت.
با توجه به اينکه ريسک سيستماتيک بر ادراک سرمايهگذاران تأثيرگذار است به سرمايهگذاران پيشنهاد ميشود که با
افزايش ريسک سيستماتيک ،در شرکتهايي از بورس اوراق بهادار سرمايهگذاري نمايند که بازده بيشتري را براي
سهامداران در نظر مي گيرند .زيرا ريسک سيستماتيک غير قابل اجتناب بوده و در صورت وقوع ،تمام شرکتها را بهطور
نسبي تحت تأثير قرار ميدهد .اين امر موجب ميگردد که سرمايهگذاران بازده بيشتري را طلب نمايند.
 .2.6پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

در زير پيشنهادهايي بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر در خصوص پژوهشهاي آينده که ميتوانند مکملي جهت پژوهش
حاضر باشند ارائه ميگردد:
 بررسي تأثير متغيرهاي کالن اقتصادي مانند :تورم ،بهاي نفت و نرخ ارز بر ادراک سرمايهگذاران شرکتها.
 ويژگيهاي شخصيتي سرمايهگذاران بر ادراک سرمايهگذاران تأثير ميگذارد ،از اين رو به شرکتها پيشنهاد ميشود
در يک تحقيق ترکيبي و پيمايش چند مقطعي ،واکنشهاي سرمايهگذاران بورس (با در نظر گرفتن دو صفت خود
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بيشنگري و خوشبيني) نسبت به اخبار ،رويدادها و اتفاقات محيطي با تأکيد بر ابعاد سياسي ،اقتصادي و شرکتي انجام
پذيرد و مقايسهاي بين رفتارهاي بروز يافته سرمايهگذاران در طول زمان و ويژگيهاي شخصيتي آنان انجام پذيرد.
 براي محاسبه اهرم مالي ميتوان از نسبتهاي ديگري همچون نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام و غيره استفاده کرد
که در صورت تغيير در نحوه محاسبه متغير ،احتمال تغيير نتايج نيز وجود دارد.
 .3.6محدودیتهای پژوهش

عمدهترين محدوديت پژوهش حاضر که احتماالً ميتواند تعميمپذيري نتايج حاصل از پژوهش را تحت تأثير قرار دهد
اين است که براي محاسبه ادراک سرمايه گذار از يک مدل کمي استفاده شده و ممکن است اين مدل در عمل بيانگر
ادراک واقعي سرمايهگذار نباشد.
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