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Abstract
Overconfidence is the most obvious bias at the micro level of behavioral
finance. This research studies the effect of manager's overconfidence based on
capital expenditure and investment on risk indexes (stock returns deviation
and operating cash flow deviation) and capital productivity in the listed
companies in Tehran Stock Exchange. In this research, 132 companies were
surveyed during 2012-2017. In order to test the hypotheses, the panel
regression model has been used. The research findings show that manager’s
overconfidence based on capital expenditure does not have any significant
effect on stock returns. Rather, overconfidence based on investment has a
significant direct effect on stock returns deviation. It means that overconfident
managers meet risk and invest on risky projects. The manager's
overconfidence (based on capital expenditure and investment) does not have
any significant effect on operating cash flow deviation and capital
productivity.
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چكیده
بیشاطمینانی از بارزترین سوگیریها در سطح خرد مالی رفتاری میباشد این پژوهش به بررسی
تأثیر بیشاطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایهگذاری و مخارج سرمایهای بر شاخصهای ریسک
(انحراف بازده سهام و انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی) و بهرهوری سرمایه در شرکتهای
پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .در این پژوهش تعداد  231شرکت در دوره زمانی
 2331-2331بررسیشده است .جهت آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون پانلی استفادهشده ،یافتههای
پژوهش نشان میدهد بیشاطمینانی مدیران مبتنی بر مخارج سرمایهای بر انحراف بازده سهام تأثیر
معناداری ندارد اما بیشاطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایهگذاری بر انحراف بازده سهام تأثیر مثبت
معناداری دارد .این بدان معناست که شرکتهای دارای مدیران بیشاطمینان مبتنی بر سرمایهگذاری
در معرض میزان قابلتوجهی از ریسک قرار میگیرند و بیشتر در پروژههای پرمخاطره سرمایهگذاری
میکنند .همچنین بیشاطمینانی مدیران (مبتنی بر مخارج سرمایهای و سرمایهگذاری) بر انحراف
جریان وجوه نقد عملیاتی و بهرهوری سرمایه تأثیر معناداری ندارد.
واژه های كلیدی :بیشاطمینانی ،سرمایهگذاری ،مخارج سرمایهای ،ریسک ،بهرهوری سرمایه
طبقهبندی موضوعیD23 :

 .1کد  DOIمقاله10.22051/jfm.2018.19679.1650 :
 .2کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزیEmail:Fshams90@yahoo.com .

 .3دانشیار

گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد

Email:az_jahanshad@yahoo.com

تهران مرکزی.

نویسنده مسئول،

421

راهبرد مديريت مالي ،سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،زمستان 4931

مقدمه
امروزه هیچکس در ردهباالی مدیران یک شرکت قرار نمیگیرد ،مگر اینکه اعتمادبهنفس
باالیی داشته باشد .اطمینان به خود ،نشانگر رهبری قدرتمند و قاطع است ،اما این بیشاطمینانی
باعث شده است ،مدیران از خط قرمزها بگذرند ،بهروهوری شرکت را تحت تأثیر قرار داده و
دست به اقداماتی بزنند که به ضرر شرکت و ذینفعان آن است .ازآنجاکه مدیر بیشاطمینان
تصمیمات مربوط به واحد تحت حمایت خود را بر اساس تمایالت و انگیزههای ذهنی خود و به
دور از واقعیت گرفته و سالیق و احساسات و باورهای شخصی خود را در تصمیمات سازمانی
وارد میکند ،در برخورد با واقعیت به علت عدم آمادگی برخورد با وضع موجود ،ناکارا عمل
مینماید .تصمیمات مبتنی بر تمایالت شخصی و به دور از واقعیت مدیر بیشاطمینان ،همواره
بهعنوان عامل مهمی آینده شرکت را تهدید میکند .تنها به این دلیل که اعتمادبهنفس زیاد در
برخی موقعیتها به تصمیمگیریها نامناسب میانجامد ،نباید آن را در ارزیابی مدیران ،عامل منفی
دانست (شراند و زچمن .)1122 ،2ممکن است گاهی رهبران خوشبین تصمیمهای بد یا نادرستی
بگیرند ،اما در کل هر شرکتی برای دستیابی به موفقیت به حضور افرادی مانند آنها نیاز دارد .با
توجه به آنچه گفته شد ،تصمیمگیری روزمره شرکت به مدیران تفویض شده است ،در اتخاذ
تصمیم مناسب عوامل زیادى دخیل هستند که یکى از آنها ،ویژگیهای شخصیتى مدیر میباشد
که ریشه در باورها و عقاید مدیران دارد ،در همین راستا مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر
بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری و مخارج سرمایهای بر شاخصهای ریسک و بهرهوری سرمایه
شرکتهاست که بینش ارزشمندی را در کمک به شرکتها و سازمانها در استخدام مدیران
ال عاقالنه رفتار نمیکنند
دارای ویژگی بیشاطمینانی فراهم مینماید .این موضوع که مدیران کام ا
و مسائل روانشناختی روی تصمیمگیری آنها اثرگذار است بر همه آشکارشده است و مباحث
مالی رفتاری این روزها روی شناخت این تورشها (و نه وجود یا عدم وجود آنها) و اثر جمعی
آن متمرکزشدهاند .بیشاطمینانی بهعنوان یکی از معروفترین تورشهای رفتاری ،خصیصهای
انسانی است که در بین کل جمعیت ،افراد مشخصی واجد آن هستند و در میان مدیران ،شیوع
بیشتری دارد و در اتخاذ تصمیمات تأثیرگذار است و باعث میشود که مدیران نسبت به سودها و
جریانهای نقدی آتی واحد تجاری خوشبین و چشمانداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت
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داشته باشند .به دلیل چشمانداز خوشبینانه مدیران بیشاطمینان نسبت به سود دورههای آتی،
احتمال پیشبینی اشتباه آنها بیشتر میشود )شراند و زچمن .)1122 ،اینگونه تورشهای رفتاری
در رفتار انسان بهطور طبیعی یا اکتسابی وجود دارد اما آگاهی از میزان اثر آن بر تصمیمگیریهای
فردی و به دنبال آن ریسکپذیری و عملکرد شرکت بر امکان طراحی سازوکارها توسط مدیران
برای کاهش و کنترل تأثیرات نامطلوب این تورشها یاریگر است .موضوع ریسکپذیری شرکتی
به دلیل تأثیر آن در منافع مالی ذینفعان شرکتهای بزرگ ،از اهمیت خاصی برخوردار است (زو
و همکاران .)1121 ،2در دنیای پیچیده امروز سازمانها بهطور دائم در معرض خطرات و
ریسکهایی هستند که ماندگاری آنها را تضمین میکند ،کسب مزیت رقابتی بهصورت تصادفی
و بدون برنامه حاصل نمیشود ،بلکه بایستی سازمانها با تفکر و طراحی چارچوبهای علمی در
این راستا حرکت کنند .شرکتها باید به ارزیابی تأثیر بیشاطمینانی مدیریتی بر ریسک بهمنظور
کاهش سطح ریسکپذیری شرکت و هدایت آن به سمت ریسکپذیری مطلوب تمرکز بیشتری
کنند ،چراکه مدیران بیشاطمینان تمایل به دست باال گرفتن دقت سیگنالهای خود در مورد سود
مورد انتظار و دستکم گرفتن ریسک جریان نقدی آتی دارند و از این طریق شرکت را بهسوی
ریسک بیشتر هدایت میکنند (گوئل و تاگور .)1112،1تأثیر مطلوب بیشاطمینانی مدیریتی بر روی
عملکرد و تصمیمات شرکتها شامل سرمایهگذاری بیشتر در نوآوری و رسیدن به موفقیتهای
ابتکاری بیشتر به جهت پرداختن به مخارج پژوهش و توسعه است که تأثیرات بلندمدت این رابطه
را نشان میدهد)هیرشلیفر و همکاران )1121 ،3؛ بنابراین بیشاطمینانی مدیریتی میتواند قدرت
توضیحی قابلتوجهی برای بعضی از تصمیمات شرکتها داشته باشد .با توجه به مطالبی که عنوان
شد ،چون مدیران دارای بیشاطمینانی ،احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریانهای نقدی
شرکت بیش از واقع تخمین میزنند و احتمال و تأثیر رویدادهای منفی را کمتر از واقع ارزیابی
مینمایند (هیتون )1111،4و ازآنجاکه وجود این بیشاطمینانی در سطح مطلوب ،جهت انجام
فعالیتهایی در راستای افزایش عملکرد مالی شرکتها ضروری به نظر میآید و در صورت فقدان
این ویژگی در مدیران و یا وجود سطح باالتر از حد مطلوب ،به ضرر شرکتها تمام میشود
(هاکبارث ، )1112 ،1لذا توجه به اثراتی که ویژگی بیشاطمینانی میتواند بر روی ریسکپذیری
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و عملکرد شرکتها و در کل بر ارزش شرکتها بگذارد ،یک ضرورت روزافزون بوده و در
حوزه تئوریک و مفهومی نیازمند بررسی و تجزیهوتحلیل بیشتر دارد .همچنین هرچند وجود رابطه
بین متغیرهای پژوهش یک حدس آگاهانه بوده و دارای مبنای مفهومی کافی است ،اما در حوزه
عملیاتی و مخصوصاا در منابع داخلی مطالعه زیادی به خود اختصاص نداده است .لذا اهمیت و
ضرورت مطالعه ،پژوهش و تفسیر بیشتر در ارتباط با بیشاطمینانی مدیران در ایران ،تعیین تأثیر
ابعاد و مؤلفههای مختلف آن بر ریسکپذیری و بهرهوری سرمایه شرکتها احساس میشود.

اهداف علمی این پژوهش تبیین تأثیر بیشاطمینانی مدیران (مبتنی بر سرمایهگذاری و مخارج
سرمایهای) بر شاخصهای انحراف بازده سهام ،انحراف جریان وجه نقد عملیاتی (بهعنوان
شاخصهای ریسک) و بهرهوری سرمایه میباشد و اهداف کاربردی آن معطوف کردن توجه
سرمایهگذاران ،سهامداران ،مدیران ،اعتباردهندگان ،اعطاکنندگان تسهیالت مالی و سایر
استفادهکنندگان از اطالعات مالی شرکتها به موضوع ریسکپذیری و بهرهوری سرمایه شرکتها
و تأثیر بیشاطمینانی مدیران بر آنها ،معطوف کردن توجه پژوهشگران به موضوع ریسکپذیری
و بهرهوری سرمایه شرکتها و تأثیر بیشاطمینانی مدیران بر آنها بهمنظور ایجاد زمینههای جدیدی
برای پژوهشهای آتی حسابداری و نیز معطوف کردن توجه تحلیلگران به موضوع ریسکپذیری
و بهرهوری سرمایه به عنوان یکی از شاخصهای عملکرد شرکتها و تأثیر بیشاطمینانی مدیران بر
آنها میباشد.
مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
بیشاطمینانی اعتقاد بیاساس ،در مورد تواناییهای شناختی ،قضاوتها و استدالل شهودی فرد
میباشد ،به این معنا که افراد برآوردی بیش از واقع از قابلیتها و تواناییهای خود در پیشبینی،
تصمیمگیری و دقت اطالعاتی که در اختیار آنان قرار میگیرد ،دارند و یک رویداد را روشنتر
ازآنچه که واقعاا هست ،میبینند (ایشیکاوا و تاکاشیی .)1121،2آنها احتمال موفقیت را بیشازحد
و ریسک مربوطه را کمتر از حد تخمین میزنند و احساس میکنند روی مسائل و رویکردها
کنترل دارند ،درحالیکه ممکن است درواقع اینگونه نباشد (فالح شمس لیالستانی و
همکاران .)2323،بیشاطمینانی معموالا از اثر استنباط باالتر از میانگین ناشی میشود .بهعنوانمثال

1 . Ishikawa
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افراد تمایل دارند که تواناییهای خود را بیشتر از سطح میانگین برآورد کنند )الروود و ویتاکر،2
 )2311این تأثیرات باعث میشود که افراد اغلب تصور کنند اعمالشان با موفقیت همراه خواهد
بود .آنها معموالا موفقیتهایشان را به مهارتها و شکستهایشان را به بدشانسی نسبت میدهند،
این حتی ممکن است قویترین شکل از بیشاطمینانی باشد (میلر و راس .)2311 ،1حال این پرسش
مطرح میگردد که آیا بیشاطمینانی مدیران میتواند بر ریسکپذیری و بهرهوری شرکتها
اثرگذار باشد؟ ریسک و عدم قطعیت ،بخشی جداییناپذیر از تمامی فعالیتهای تجاری است و با
ایجاد یک سازمان به وجود میآید و تا روزی که عمر سازمان به پایان برسد نیز وجود خواهد
داشت و یکی از اصلیترین وظایف مدیریت ،سروکار داشتن با ریسک است .هر سازمانی ،با توجه
به ماهیت کار خود ،ریسکهای گوناگونی را تجربه میکند و در شرایط متحول امروز ،اساس اا
موفقیت هر سازمان به تسلط آن بر ریسکها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسکها اعمال
میکند .شرکتها از چندین دهه قبل تاکنون ،ریسکپذیری را به عنوان ابزاری برای احیا کردن
تولیدات ،ایجاد ظرفیتهای جدید و تجدیدنظر در استراتژیها و از همه مهمتر ،ایجاد ارزش برای
سهامداران مورداستفاده قرار میدهند .ریسکپذیری ،نقش بسیار بااهمیتی در حفظ مزیت رقابتی
شرکتها دارد و میتواند آنها را به سمت رشد اقتصادی باالتر رهنمون سازد .حفظ مزایای رقابتی
برای یک دوره طوالنی جز به مدد ریسکپذیری منطقی امکانپذیر نیست .شرکتها در محیط
رقابتی ،استراتژیهای مختلفی را دنبال میکنند تا از این طریق سهم خود را در بازار افزایش داده
و موانعی را برای ورود دیگران ایجاد نمایند .انتخاب هر استراتژی مستلزم پذیرش سطح متفاوتی
از ریسک است .شرکتهای دارای مدیران بیشاطمینان در معرض میزان قابلتوجهی از ریسک
قرار میگیرند و بیشتر در پروژههای پرمخاطره سرمایهگذاری میکنند ،زیرا این مدیران شانس را
اشتباه ،قضاوت میکنند و بر پیشینیهای خوشبینانه تکیه میکنند و بازده سرمایهگذاری در پروژه-
های با ریسک زیاد را ،دست باال برآورد ،اما احتمال شکست را دستکم ،برآورد میکنند
(کاهنمن و لووالو .)2333 ،3مدیران خوشبین ،در پیشبینی جریان نقدی پروژههای سرمایهگذاری،
گرایش رو به باالیی نشان میدهند و در نتیجه ،گرایش رو به باال ممکن است باعث شود ،پروژههای
مخاطرهآمیز را کمتر در نظر بگیرند .این مدیران به دلیل خوشبینی بیشازحد ،ممکن است
جریانهای نقدی حاصل از پروژهها را به اشتباه بسیار مطلوب پیشینی کرده و از این رو بسیاری
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از پروژهها را باالتر از ارزش واقعی ارزشگذاری کنند .مدیران بیشاطمینان تمایل به سطح باالیی
از اهرم دارند که میتواند در نهایت منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که ارزش شرکت را از بین ببرد
(فیرچیلد .)1111،2دلیل درگیر شدن مدیران در فعالیتهای ادغام و اکتساب از بین برنده ارزش
شرکت ،بیشاطمینانی مدیریتی است که به دنبال آن اختالل در فعالیتهای سرمایهگذاری ،تأمین
مالی و سیاستهای حسابداری میتواند هزینه بر باشد (رول .)2321 ،1مدیران ارشد به عنوان مدیران
ردهباال ،بر این باورند که نتایج استراتژیک در شرکت تحت کنترل میباشد .این مدیران به اشتباه
بر این باورند که سهام شرکت توسط بازار کم ارزشگذاری میشود .این باور ناشی از این است
که مدیران دارای بیشاطمینانی بازده آتی شرکت را که میتواند تحت کنترل و رهبری ایشان به
دست آید ،دست باال میگیرند (بران و سارما .)1111 ،3سطح مطلوبی از بیشاطمینانی مدیریت
وجود دارد ،زمانی که این سطح مطلوب حاصل میشود ،بیشاطمینانی مدیران مزایای بیشتری را
به ارمغان میآورد و درعین حال فراتر از این حد مطلوب ،منجر به سرمایهگذاری ناکارآمد خواهد
شد و ممکن است که به ارزش شرکت آسیب برساند (یه و یان .)1112 ،4در واقع بیشاطمینانی
منجر به در یک راستا قرار گرفتن تصمیمات مدیران با منافع سهامداران میشود و انگیزه مدیران
را بهصرف تالش بیشتر برمیانگیزاند .همچنین بیشاطمینانی مدیران ،در تصمیمگیریها و تالش
در بودجهبندی سرمایهای اثر میگذارد که درمجموع همه این پیامدها به سود شرکت میباشد
(جرویس و همکاران )1113 ،1حتی سهامداران نیز ممکن است مدیران دارای بیشاطمینانی را به
مدیران منطقی و عقالیی که توانایی بیشتری دارند ،ترجیح دهند.
(لی )1121 ،1با بررسی رابطه بین بیشاطمینانی مدیران و کنترلهای نشان داد که این مدیران
تمایل کمتری به پیادهسازی کنترلهای داخلی اثربخش دارند ،عالوه بر این یافتههای پژوهش مزبور،
نشاندهنده عدم توانایی مدیران بیش اطمینان در رفع پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترلهای
داخلی (عدم کیفیت گزارشگری مالی) است (سان یانگ و همکاران )1121 ،1در پژوهشی به بررسی
تأثیر بیش اعتمادی مدیر بر رفتار ریسکپذیری بیمهگران و عملکرد شرکت در شرکتهای بیمه
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مسئولیت اموال عمومی ایاالت متحده در طول دوره  2331تا  1123پرداختند .آنها در این پژوهش
دریافتند که بیشاعتمادی مدیر بر ریسکپذیری شرکت تأثیر مثبت دارد همچنین بیشاعتمادی مدیر
بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و نهایتاا بر بازده سهام نیز تأثیر مثبت دارد( .چن و همکاران)1124 ،2
در پژوهشی به بررسی تأثیر بیشاطمینانی مدیریت بر کنترلهای داخلی شرکتهای ایاالتمتحده
آمریکا طی سالهای  1121-1114پرداختند .آنها از معیار اعمال اختیار خرید سهام برای اندازه-
گیری بیشاطمینانی استفاده کردند .همچنین برای آزمون فرضیههای پژوهش از رگرسیون حداقل
مربعات استفاده کردند و به این نتیجه دست یافتند که احتمال حفظ کنترلهای داخلی بیاثر در
شرکتهایی با مدیران بیشاطمینان ،بیشتر است و در شرکتهایی با مدیران بیش اطمینان و
ساختارهای حاکمیت شرکتی قوی ،احتمال حفظ کنترلهای داخلی مؤثر بیشتر است( .اسکت و
همکاران )1121 ،1در پژوهشی به بررسی رابطه بین بیشاعتمادی مدیران و حقالزحمه موسسه
حسابرسی پرداختند آنها دریافتند که مدیران تمایل به دست باال گرفتن توانایی خود و ورود منافع
مالی پروژهها در آینده هستند اما احتماالا تأثیر عوارض جانبی را دستکم میگیرند اما حسابرسان
درنتیجه ممکن است حقالزحمه خود برای فعالیتهای ممیزی اضافی را با افزایش کارمزد به علت
خطر حسابرسی ،افزایش دهند .لذا آنها با این پیشفرض به بررسی رابطه بین این دو متغیر پرداختند
و دریافتند که بهطورکلی رابطه بین بیشاعتمادی مدیران و حقالزحمه موسسه حسابرسی معکوس
میباشد اما این رابطه در شرکتهای با حضور کمیته حسابرسی کمتر است.
(هدایتی و حاجیها )2331 ،به بررسی رابطه فرهنگ شرکت و رفتار (خوشبینی) مدیریت با
ریسک گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند اشاره کرد.
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 2321تا  2333بوده و حجم نمونه به روش غربالگری (با استفاده از فرمول کوکران) برابر با 213
شرکت است .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر دادههای پانل با اثرات
ثابت نشان داد بین فرهنگ شرکت و رفتار مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین این نتایج
حاکی از ارتباط معکوس بعد فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان و نیز ارتباط مستقیم بعد فرهنگی
فردگرایی با ریسک گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
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(اژدری و همکاران )2331،به بررسی فرا اعتمادی مدیران سرمایهگذاری و شاخصهای ارزیابی
عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک پرداختند .در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک از شاخصهای ریسک ،بازده ،تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت
معامالتی آنها استفادهشده است .بهمنظور بررسی رابطه بین فرا اعتمادی مدیران سرمایهگذاری و
عملکرد صندوقها ،نمونهای شامل مدیران سرمایهگذاری  31صندوق سرمایهگذاری مشترک،
موردبررسی گرفته است .نتایج تحلیل دادهها با مدل همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین فرا
اعتمادی مدیران سرمایهگذاری و ریسک ،بازده ،تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معامالتی صندوقها
به ترتیب رابطه معنادار مستقیم ،معکوس ،معکوس و مستقیم وجود دارد .نتایج این بررسی بیانگر آن
است که فرا اعتمادی مردان بیشتر از زنان میباشد و با افزایش تجربه ،تحصیالت و سن ،فرا اعتمادی
افراد کاهش مییابد ،اما میانگین اثر باالتر از میانگین و تورش دقت تخمین ازنظر دانش عمومی ،بین
گروههای سنی مختلف تفاوت معناداری ندارد( .حسنی القار و رحیمیان )2334 ،به بررسی تأثیر بیش
اطمینانی مدیریت بر استفاده از حسابرس متخصص صنعت پرداختهاند .در این پژوهش نمونه پژوهش
متشکل از  12شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  2321تا 2331
بوده است .با توجه به دو وجهی بودن متغیر وابسته (استفاده از حسابرس متخصص صنعت) ،جهت
آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لجستیک استفادهشده است .همچنین در این پژوهش از رویکرد
سهم بازار بهمنظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفتهشده است .نتایج پژوهش نشان می-
دهد بیش اطمینانی مدیریت تأثیر معناداری بر استفاده از حسابرس متخصص صنعت ندارد .همچنین
بررسیها نشان داد هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد ،احتمال استفاده از حسابرس متخصص صنعت
بیشتر است.
فرضیههای پژوهش
-2

بیشاطمینانی مدیران بر انحراف بازده سهام تأثیر معناداری دارد.

-2-2

بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای بر انحراف بازده سهام تأثیر معناداری دارد.

-1-2

بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری بر انحراف بازده سهام تأثیر معناداری دارد.

-1
-2-1

بیشاطمینانی مدیران بر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی تأثیر معناداری دارد.
بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سررررمایهای بر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی تأثیر
معناداری دارد.
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بیشاطمی نانی مبتنی بر سرررر ما یه گذاری بر انحراف جر یان وجوه ن قد عمل یاتی تأثیر
معناداری دارد
بیشاطمینانی مدیران بر بهرهوری سرمایه تأثیر معناداری دارد.

-3
-2-3

بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای بر بهرهوری سرمایه تأثیر معناداری دارد.

-1-3

بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری بر بهرهوری سرمایه تأثیر معناداری دارد.

روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی میباشد .همچنین ازآنجاکه این نوشتار
به توصیف آنچه هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با
توجه به آنکه قضاوتهای ارزشی در این پژوهش کمرنگ است ،پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای
توصیفی به شمار میرود .بهعالوه با توجه به اینکه از اطالعات تاریخی در آزمون فرضیهها آن استفاده خواهد
شد در گروه پژوهشهای شبه آزمایشی طبقهبندی میگردد .جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  2331الی  2331است .برای تعیین نمونه آماری ،از
رابطه خاصی جهت برآورد حجم نمونه و نمونهگیری استفادهنشده است بلکه از روش حذفی استفاده گردیده
است .بهمنظور انجام محاسبات و آماده نمودن دادهها و اطالعات موردنیاز تحقیق و همچنین تجزیهوتحلیل
آنها ،از نرم افزار (نسخه  Eviews )1استفاده شده است.
جدول  .1شرایط انتخاب و تعداد شرکتها
شرایط انتخاب

تعداد شرکت ها

تعداد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تا 1321/12/22

074

تعداد شرکتهای حذف شده قبل از 1321/12/22

()100

تعداد شرکتهای درج شده بعد از 1324/41/41

()10

تعداد شرکتهای سرمایهگذاری ،بانک و بیمه و هلدینگ

()33

تعداد شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به  12/22نیست و یا تغییر
سال مالی داشتهاند و اطالعات آنها در دسترس نیود
شرکتهای فاقد ارزش بازار و شرکتهایی که برخی اطالعات آنها در
دسترس نبود
تعداد نمونه نهایی

()14
()27
132
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مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها

با توجه به فرضیهها از مدلهای زیر برای آزمون فرضیهها استفاده میشود لذا مدلها و نحوه
اندازهگیری متغیرها به شرح زیر میباشد الزم به ذکر است که متغیرهای بیشاطمینانی مدیران مبتنی
بر سرمایهگذاری و مخارج سرمایهای به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای انحراف بازده سهام و
انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی و بهرهوری سرمایه به عنوان متغیرهای وابسته و متغیرهای اندازه
شرکت ،اهرم مالی و نرخ رشد داراییها به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفتهشده است.
مدل فرضیه اول:
SD_RET it = β0 + β1 Overconfidence it+β2 SIZE it + β3 LEVit +β4 ASSET_GR it + eit

مدل فرضیه دوم:
SD_OCF it =β0 + β1 Overconfidence it+ β2 SIZE it +β3 LEVit + β4 ASSET_GR it+ eit

مدل فرضیه سوم:
ROIC it = β0 + β1 Overconfidence it +β2 SIZE it + β3 LEVit + β4 ASSET_GR it + eit

متغیرهای وابسته

شاخصهای ریسک
 : SD_ RET-2نشاندهنده انحراف بازده سهام میباشد برای اندازهگیری این متغیر ،طبق
پژوهش نکراسوف )1112( 2از انحراف معیار بازده سهام برای چهار دوره قیل از سال موردنظر
استفاده میگردد .الزم به ذکر است که بازده سهام از تقسیم حاصل جمع سود نقدی هر سهم و
تفاوت قیمت سهم در اول و آخر سال مالی بر قیمت سهام در ابتدای سال مالی محاسبه میشود.
(کرباسی یزدی و همکاران)2323 ،
2
(∑𝑡−1
𝑡−1 2
) 𝑅 𝑡−4
∑
𝑅
−
√ 𝑡−4
4
= 𝑅𝜎
4
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تفاوت سهم قیمت اول و آخر سال مالی  +سود نقدی هر سهم
قیمت سهام در ابتدای سال مالی

= بازده سهام

 SD _OCF-1.نشاندهنده انحراف جریان وجه نقد عملیاتی است که این متغیر بهصورت
مستقیم از بخش جریانهای نقدی عملیاتی صورت جریان وجوه نقد شرکت قابلاستخراج است.
2
(∑𝑡−1
𝑡−1
) 𝑜𝑓𝑐 𝑡−4
2
√∑𝑡−4 𝑐𝑓𝑜 −
4
=
4

𝑜𝑓𝑐𝜎

 :ROICشاخص بهرهوری سرمایه میباشد که برای اندازهگیری آن نسبت سود عملیاتی قبل از
مالیات و بهره به ارزش دفتری بدهیها و حقوق صاحبان سهام منهای مجموع سرمایهگذاریهای
کوتاهمدت و مانده نقدی پایان سال مالی (اسالمی بیدگلی )2321،محاسبه میشود.
متغیرهای مستقل

:Overconfidence
بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری :بدین منظور ابتدا الگوی رگرسیونی رابطه زیر بهصورت مقطعی برآورد
میشود و پسازآن در صنعت و در هرسال ،این مدل برازش میشود و باقیمانده محاسبه خواهد شد و با توجه
به مقادیر خطایی که حاصل میشود در مورد اندازهی متغیر به ازای هر شرکت نتیجهگیری خواهد شد .چنانچه
باقیمانده الگوی رگرسیونی رابطه برای شرکتی بزرگتر از صفر باشد ،بدین معناست که در آن شرکت بیش
ازحد سرمایهگذاری شده ،لذا این شاخص برابر یک (( )2وجود بیشاطمینانی مدیران) و در غیر این صورت،
برابر صفر (( )1عدم وجود بیشاطمینانی مدیران) است .استفاده از این شاخص بر این مبنا است که در
شرکتهایی که داراییها با نرخ باالتری نسبت به فروش ،رشد میکنند ،مدیران نسبت به همتاهای خود بیشتر
در شرکت سرمایهگذاری میکنند .درواقع مدیران ریسکپذیر که اعتماد بیشازحد به عملکرد خود دارند بدون
افزایش در درامدهای فروش ،حجم داراییها را افزایش میدهند (بنی مهد و همکاران.)2331،
Asset * Gr it = β0 + β1 Sale * Gr it + eit
 :Asset * Grرشد داراییهای شرکت  iدر سال  tاست که از تفاوت میزان تغییرات داراییها
نسبت به سال گذشته شرکت به دست میآید.

 : Sale * Grرشد فروش شرکت  iدر سال  tاست که از تفاوت میزان تغییرات فروش نسبت به سال گذشته شرکت
به دست میآید .در پژوهش حاضر ،رابطه مذکور با استفاده از روش دادههای ترکیبی در صنایع مختلف برآورد خواهد شد.
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بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای :شاخص مبتنی بر مخارج سرمایهای برای بیشاطمینانی ()CAPEX
یک متغیر مجازی است .اگر مخارج سرمایهای در یک دوره مالی معین ،تقسیمبر کل داراییهای ابتدای دوره
بزرگتر از متوسط مذکور در صنعت مربوط به آن شرکت در آن سال باشد ،بیانگر بیشاطمینانی مدیریت است
و برابر یک ( )2و در غیر این صورت (عدم بیشاطمینانی مدیریت) برابر با صفر ( )1است .این معیار مبتنی بر
یافتههای بن دیوید ،گراهام و هارو ( )1121و مالمندیر و تیت ( )1111است که نشان دادند مخارج سرمایهای در
شرکتهایی با مدیران بیشاطمینان ،بزرگتر است .نسبت مخارج سرمایهای شرکت در سال  tبر اساس ارتباط
زیر محاسبه میشود:
(C/A)t = C*E t/ TA t-1

که در آن  C*Eمخارج سرمایهای (مبالغی که صرف خرید یا بهبود و ارتقای داراییهای مولد
مانند ماشینآالت ،ساختمانهای تجاری و تولیدی ،وسایل نقلیه و غیره در سال میشود) است و
از تفاوت خالص ارزش دفتری داراییهای ثابت در ابتدا و پایان دوره ،بهعالوه هزینههای استهالک
محاسبه میشود و  TAکل داراییها در سال t-1است (همان منبع).
متغیرهای كنترلی

 :SIZEاندازه شرکت که از طریق لگاریتم داراییهای شرکت محاسبه میشود.
 :LEVاهرم مالی که از تقسیم کل بدهیها به کل داراییها محاسبه میشود.
 :ASSET_GRنرخ رشد داراییها میباشد که از طریق تغییرات دارایی سال جاری به سال
گذشته تقسیم بر سال گذشته محاسبه میشود.
تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
آمارهای توصیفی اطالعات مفیدی در خصوص متغیرها در اختیار پژوهشگر قرار میدهد که جدول  1نتایج
را نشان میدهد .با توجه به جدول  1تعداد مشاهدات سال -شرکت بر اساس دادههای ترکیبی متوازن 131 ،مشاهده
( 231شرکت و  1سال) بوده است .با توجه به آماره توصیفی ،میتوان شاخصهای باال را به شاخصهای مرکزی،
پراکندگی و سایر شاخصها تقسیم نمود که شاخصهای مرکزی عبارت از شاخص میانگین و میانه ،شاخصهای
پراکندگی عبارت از شاخص انحراف معیار و سایر شاخصها عبارت از شاخص بیشینه ،کمینه ،چولگی و
کشیدگی میباشد .بهطور خالصه میانگین اهرم مالی نشان میدهد که شرکتهای نمونه آماری برای ساختار
سرمایه خود 14/1 ،درصد از قسمت بدهیها و مابقی را از قسمت حقوق صاحبان سهام تأمین کردهاند .این مورد
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میتواند ناشی از دو دلیل باشد دلیل اول :شرکتهای نمونه آماری ازلحاظ تأمین مالی از رتبه باالی اعتباری
برخوردار هستند دلیل دوم اینکه احتماالا تأمین سرمایه از طریق حقوق صاحبان سهام تعهدآورتر است.
جدول  .2نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

انحراف

مشاهدات

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

722

4/142

4/483

4/033

4/441

4/473

722

4/803

4/742

0/102

4/441

4/370

4/128

بهرهوری سرمایه ()ROIC

722

4/130

4/111

1/400

-1/123

4/170

4/171

2/732

اندازه شرکت ()SI ZE

722

13/187

13/013

18/210

2/112

1/312

4/033

3/124

اهرم مالی ()LEV

722

4/301

4/333

0/438

4/482

4/311

3/483

23/080

722

4/181

4/128

4/131

-4/201

4/282

1/720

8/137

انحراف بازده سهام
()SD_RET
انحراف جریان وجوه نقد
عملیاتی ()SD_OCF

رشد داراییها
()ASSET_GR

معیار

چولگی

کشیدگی

4/723

3/483
2/234

بیشاطمینانی مدیران مبتنی بر

سال -شرکتهای دارای بیشاطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایهگذاری  317مشاهده

سرمایهگذاری ()OVERI NV

سال -شرکتهای فاقد بیشاطمینانی مدیران مبتنی بر سرمایهگذاری  071مشاهده

بیشاطمینانی مدیران مبتنی بر

سال -شرکتهای دارای بیشاطمینانی مدیران مبتنی بر مخارج سرمایهای  221مشاهده

مخارج سرمایهای ()CAPEX

سال -شرکتهای فاقد بیشاطمینانی مدیران مبتنی بر مخارج سرمایهای  027مشاهده

تحلیل توصیفی متغیر انحراف بازده سهام حاکی از مثبت بودن میانگین این متغیر است .همچنین
انحراف معیار این متغیر (بهعنوان متغیر وابسته پژوهش) از میانگین آن پایینتر است .این یافته حاکی
از آن است که نوسانات این متغیر در حد باالیی نبوده است .توزیع دادههای آن به توزیع نرمال
نزدیک بوده است .این امر به لحاظ تجزیهوتحلیل فرضیههای پژوهش از اهمیت باالیی برخوردار
است و بهعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون محسوب میشود.
آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش

سطح معنیداری آماره  Zآزمون  KSبرای متغیرهای وابسته باالتر از  1/11است و گویای آن
است که متغیرهای وابسته پژوهش دارای توزیع نرمال میباشد لذا برای آزمون فرضیات از روشهای
آماری پارامتریک استفاده میگردد.
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جدول  .2نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته (آزمون نرمالیته)
متغیر
انحراف بازده سهام
()SD_RET
انحراف جریان وجوه نقد
عملیاتی ()SD_OCF

بهرهوری سرمایه

میانگین

انحراف معیار

مثبت

منفی

آماره k-z

سطح معنیداری

4/142

4/473

4/033

4/441

1/322

4/482

4/803

4/370

0/102

4/441

1/212

4/427

4/130

4/170

1/400

-1/123

1/131

4/118

بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش

بر اساس نتایج حاصل از آماره پیرسون (جدول شماره  ،)3بین انحراف بازده سهام و رشد داراییها رابطه
مستقیم و معناداری (به علت وجود سطح معناداری زیر  1درصد) وجود دارد؛ ضریب همبستگی به اندازه 22/2
درصد میباشد .بین انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی و رشد داراییها رابطه مستقیم و معنادار که ضریب
همبستگی  2/2درصد میباشد .بین بهرهوری سرمایه و اهرم مالی رابطه معکوس و معنادار بهاندازه  43درصد
میباشد .بین بهرهوری سرمایه و اندازه شرکت رابطه مستقیم و معناداری این رابطه بهاندازه  2/2درصد میباشد.
مابقی ضرایب به دلیل عدم حائز اهمیت بودن تحلیل نشده که در جدول پایین قابلرؤیت است.
جدول  .3نتایج بررسی همبستگی متغیرهای تحقیق
ASSET_GR

LEV

SIZE

ROIC

SD_OCF

SD_RET
1.000000
-----

1.000000
-----

Correlation
Probability
انحراف بازده سهام

1.000000
-----

0.030929
0.3847

انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی

1.000000
-----

0.009350
0.7928

0.035481
0.3186

بهرهوری سرمایه

1.000000
-----

0.081629
0.0095

0.011388
0.7490

0.026263
0.4605

اندازه شرکت

1.000000
-----

0.346954
0.0000

-0.430988
0.0000

0.016798
0.6369

-0.008333
0.8149

اهرم مالی

0.026246
0.4608

0.031395
0.3776

0.021767
0.5407

0.088753
0.0125

0.118583
0.0008

رشد داراییها
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آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای پژوهش

در این پژوهش برای آزمون مانایی از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته ( )ADFاستفادهشده است.
نتایج این آزمون در جدول  1ارائهشده است.
جدول  .5آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته
متغیر

تعداد وقفه

مقدار آماره t

سطح معنیداری

انحراف بازده سهام ()SD_RET

4

-11/170

4/444

انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی ()SD_OCF

4

-2/721

4/444

بهرهوری سرمایه ()ROIC

4

-23/083

4/444

اندازه شرکت ()SIZE

4

-27/381

4/441

اهرم مالی ()LEV

4

-28/143

4/444

رشد داراییها ()ASSET_GR

4

-27/033

4/444

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  1تمامی متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان  31درصد از
مانایی برخوردار میباشند.
نتایج آزمون فرضیه اول:

با توجه به نترایج آزمون فرضیه اول که در جدول  1ارائهشده است ،سطح معناداری آماره F-limer

کمتر از سطح خطای موردپذیرش  1درصد بوده ،بنابراین روش دادههای پانلی نسبت به روش دادههای
پولد ارجحیت دارد .سطح معناداری آماره  H-hausmanبیشتر از سطح خطای موردپذیرش  1درصد
بوده ،روش رگرسیون با اثرات تصادفی نسبت به روش رگرسیون با اثرات ثابت ارجحیت دارد .ازآنجاکه
سطح معناداری آماره گادفری بیش از  1درصد بوده ،این موضوع بیانگر این است که رگرسیون دارای
مشکل خودهمبستگی سریالی نمیباشد .در ادامه با توجه به اینکه آماره  Fدر فرضیه فرعی مربوط به
بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری ،دارای سطح معناداری زیر  1درصد میباشد ،بنابراین رگرسیون
قدرت تبیین دارد؛ اما در فرضیه فرعی مربوط به متغیر بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای ،دارای
سطح معناداری باالی  1درصد میباشد ،بنابراین رگرسیون و مدل قدرت تبیین ندارد .بر همین اساس
فرضیه مربوط به این قسمت نیز «بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای بر انحراف بازده سهام تأثیر
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معناداری دارد» رد میشود .در مدل مربوط به متغیر بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری ،ضریب تعیین
مدل گویای آن است که  22/1درصد از تغییرات متغیر انحراف بازده سهام توسط متغیرهای واردشده در
مدل تبیین میشود .همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج آزمون جارکوبرا گویای
آن است که باقیماندههای حاصل از برآورد مدل در سطح اطمینان  %31از توزیع نرمال برخوردار میباشند
بهطوریکه سطح معناداری مربوط به این آزمون بزرگتر از  1/11است .با توجه به اینکه مقدار آماره
دوربین واتسون مدل مابین  2/1و  1/1است لذا میتوان گفت در مدل ،مشکل خودهمبستگی باقیماندهها
وجود ندارد .درنهایت ازآنجاکه سطح معناداری بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری زیر  1/11است لذا
بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری بر انحراف بازده سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد .از متغیرهای
کنترلی نیز هیچیک تأثیر معناداری بر انحراف بازده سهام ندارد.
جدول  .6نتایج آزمون فرضیه فرعی اول و دوم از فرض اصلی اول
بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای
نام متغیر

ضریب
رگرسیون

شاخص بیش-
اطمینانی مدیران

4/441

بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری

آماره t

سطح معنیداری

ضریب رگرسیون

آماره t

سطح معنیداری

-4/420

4/284

4/171

3/113

4/441

اندازه شرکت

4/410

1/112

4/233

4/410

1/114

4/237

اهرم مالی

-4/412

-4/284

4/772

-4/431

-4/112

4/348

رشد داراییها

4/421

1/128

4/231

-4/481

-4/231

4/312

مقدار ثابت

4/332

3/141

4/444

4/313

3/023

4/444

آماره F

4/718

1/231

(سطح معنیداری)

()4/112

()4/444

(ضریب تعیین)

4/443

4/113

1/781

1/811

آماره دوربین
واتسون

1/322

آماره جارکو برا

()4/482

(سطح معنی داری)
آماره Godfrey

2/812

Prob.4/121

2/172

Prob.4/110

آماره Hausman

2/310

Prob.4/378

3/311

Prob.4/010

آماره F-limer

3/221

Prob.4/444

0/123

Prob.4/444

در فرضیه  2-2ادعاشده بود «بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای بر انحراف بازده سهام
تأثیر معناداری دارد ،».نتایج حاصل از آزمون رگرسیون رابطه بین دو متغیر را تأیید نمیکند .درواقع
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نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان میدهد که بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای بر
انحراف بازده سهام تأثیر معناداری ندارد .در فرضیه  1-2ادعاشده بود «ببیشاطمینانی مبتنی بر
سرمایهگذاری بر انحراف بازده سهام تأثیر معناداری دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون رابطه
بین دو متغیر را تأیید میکند .درواقع نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان میدهد که بیشاطمینانی
مبتنی بر سرمایهگذاری بر انحراف بازده سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد بهطوریکه به ازای یک
واحد افزایش در بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری ،متغیر انحراف بازده سهام  21/2درصد
افزایش مییابد.
نتایج آزمون فرضیه دوم

با توجه به نترایج آزمون فرضیه دوم که در جدول  1ارائهشده است ،همانند توضیحات قسمت
قبل روش داده های پانلی با اثرات ثابت ارجحیت دارد و رگرسیون دارای مشکل خودهمبستگی
سریالی نمیباشد .با توجه به اینکه آماره  Fدر فرضیه فرعی مربوط به متغیر بیشاطمینانی مبتنی بر
مخارج سرمایهای ،دارای سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشد ،بنابراین رگرسیون قدرت تبیین
دارد؛ اما با توجه به اینکه این آماره در فرضیه فرعی مربوط به متغیر بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایه-
گذاری ،دارای سطح معناداری باالی  1درصد میباشد ،بنابراین رگرسیون و مدل قدرت تبیین ندارد.
بر همین اساس فرضیه مربوط به این قسمت نیز «بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری بر انحراف
جریان وجوه نقد عملیاتی تأثیر معناداری دارد» رد میشود.
در مدل مربوط به متغیر بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای ،ضریب تعیین مدل گویای آن
است که  13/3درصد از تغییرات متغیر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی توسط متغیرهای واردشده
در مدل تبیین میشود .در بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج آزمون جارکوبرا گویای آن
است که باقیماندههای حاصل از برآورد مدل از توزیع نرمال برخوردار میباشند همچنین با توجه به
مقدار آماره دوربین واتسون در مدل ،مشکل خودهمبستگی باقیماندهها وجود ندارد .درنهایت
ازآنجاکه سطح معناداری بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای باالی  1درصد است ،لذا بیش-
اطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای بر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی تأثیر معناداری ندارد؛ اما
از متغیرهای کنترلی ،رشد داراییها بر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری
دارد.

راهبرد مديريت مالي ،سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،زمستان 4931

411

جدول  .7نتایج آزمون فرضیه فرعی اول و دوم از فرض اصلی دوم
بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای
نام متغیر

ضریب

بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری
سطح

آماره t

سطح معنیداری

ضریب رگرسیون

آماره t

-4/444

-4/130

4/832

-4/444

-4/133

4/821

اندازه شرکت

-4/444

-4/102

4/884

-4/444

-4/104

4/888

اهرم مالی

-4/443

-4/274

4/332

-4/443

-4/232

4/333

رشد داراییها

4/411

2/121

4/428

4/413

2/421

4/314

مقدار ثابت

4/143

3/212

4/444

4/143

3/232

4/444

رگرسیون
شاخص

بیشاطمینانی

مدیران

آماره F

7/140

7/140

(سطح معنیداری)

()4/444

()4/127

(ضریب تعیین)

4/123

4/123

آماره دوربین واتسون

1/272

معنیداری

4/278

آماره جارکو برا

1/213

(سطح معنیداری)

()4/427

آماره Godfrey

1/422

Prob.4/231

1/113

Prob.4/128

آماره Hausman

13/813

Prob.4/442

13/111

Prob.4/442

آماره F-limer

3/280

Prob.4/444

3/281

Prob.4/444

در فرضیه  2-1ادعا شده بود «ببیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای بر انحراف جریان وجوه
نقد عملیاتی تأثیر معناداری دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون رابطه بین دو متغیر را تأیید
نمیکند .درواقع نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان میدهد که بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج
سرمایهای بر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی تأثیر معناداری ندارد .در فرضیه  1-1ادعا شده بود
«بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری بر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی تأثیر معناداری دارد»
نتایج حاصل از آزمون رگرسیون رابطه بین دو متغیر را تأیید نمیکند .درواقع نتایج حاصل از آزمون
این فرضیه نشان میدهد که بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری بر انحراف جریان وجوه نقد
عملیاتی تأثیر معناداری ندارد.
نتایج آزمون فرضیه سوم
با توجه به نترایج آزمون فرضیه سوم که در جدول  2ارائهشده است ،سطح معناداری آماره F-limerکمتر

از سطح خطای موردپذیرش  1درصد بوده ،بنابراین روش دادههای پانلی نسبت به روش دادههای پولد ارجحیت
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دارد .سطح معناداری آماره  H-hausmanبیش از سطح خطای موردپذیرش  1درصد بوده ،روش رگرسیون
با اثرات تصادفی نسبت به روش رگرسیون با اثرات ثابت ارجحیت دارد .در مرحله بعد آماره  Godfreyمورد
آزمون واقع شد ،ازآنجاکه سطح معناداری آماره گادفری بیش از  1درصد بوده ،این موضوع بیانگر این است
که رگرسیون دارای مشکل خودهمبستگی سریالی نمیباشد .در ادامه با توجه به اینکه آماره  Fدارای سطح
معناداری کمتر از  1درصد میباشد ،بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن
است که  13/1درصد از تغییرات متغیر بهرهوری سرمایه توسط متغیرهای واردشده در مدل تبیین میشود.
همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک نتایج آزمون جارکوبرا گویای آن است که باقیماندههای
حاصل از برآورد مدل در سطح اطمینان  %31از توزیع نرمال برخوردار میباشند بهطوریکه سطح معناداری
مربوط به این آزمون بزرگتر از  1/11است .همچنین با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون مدل مابین
 2/1و  1/1است لذا میتوان گفت در مدل ،مشکل خودهمبستگی باقیماندهها وجود ندارد .درنهایت با توجه به
سطح معناداری بیشاطمینانی مدیران که باالی  1/11است لذا بیشاطمینانی مدیران (مبتنی بر مخارج سرمایهای
و مبتنی بر سرمایهگذاری) بر بهرهوری سرمایه تأثیر معناداری ندارد.
جدول  .8نتایج آزمون فرضیه فرعی اول و دوم از فرض اصلی سوم
بیش اطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای
نام متغیر
شاخص

ضریب رگرسیون

آماره t

بیش اطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری

سطح

ضریب

معنیداری

رگرسیون

آماره t

سطح
معنیداری

4/440

4/313

4/721

4/448

4/173

4/133

4/414

2/238

4/443

4/414

2/211

4/443

اهرم مالی

-4/277

-11/144

4/444

-4/277

-11/131

4/444

رشد داراییها

4/422

1/024

4/133

4/423

4/230

4/330

مقدار ثابت

4/138

3/312

4/444

4/132

3/373

بیشاطمینانی مدیران
اندازه شرکت

آماره F

34/738

34/703

(سطح معنیداری)

()4/444

()4/444

(ضریب تعیین)

4/231

4/231

آماره دوربین واتسون

1/828

1/822

آماره جارکو برا

1/131

(سطح معنیداری)

()4/118

4/444

آماره Godfrey

1/413

Prob.4/313

1/471

Prob.4/217

آماره Hausman

1/174

Prob.4/810

1/312

Prob.4/222

آماره F-limer

1/342

Prob.4/418

1/341

Prob.4/424
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در فرضیه  2-3ادعا شده بود «ببیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری بر بهرهوری سرمایه تأثیر
معناداری دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون رابطه بین دو متغیر را تأیید نمیکند .درواقع نتایج
حاصل از آزمون این فرضیه نشان میدهد که بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری بر بهرهوری
سرمایه تأثیر معناداری ندارد .در فرضیه  1-3ادعا شده بود «بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای
بر بهرهوری سرمایه تأثیر معناداری دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون رابطه بین دو متغیر را تأیید
نمیکند .درواقع نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان میدهد که بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج
سرمایهای بر بهرهوری سرمایه تأثیر معناداری ندارد.
نتیجهگیری و بحث
با توجه به مباحث باال ،هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایه-
گذاری و مخارج سرمایهای بر شاخصهای ریسک و بهرهوری سرمایه در شرکتهای پذیرفتهشده
بورس اوراق بهادار تهران میباشد لذا پسازآنکه فرضیههای پژوهش بهصورت جداگانه بررسی
گردید ،بر اساس مبانی نظری ذکرشده ،یافتههای پژوهش نشان داد که بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج
سرمایهای بر انحراف بازده سهام تأثیر معناداری ندارد که این نتیجه مغایر با نتایج پژوهش (سان
یانگ و همکاران )1121 ،است؛ اما بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری بر انحراف بازده سهام تأثیر
مثبت معناداری دارد که این نتیجه منطبق با نتایج پژوهش (سان یانگ و همکاران )1121 ،و (اژدری
و همکاران )2331 ،میباشد .همچنین بیشاطمینانی مدیران (بیشاطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای
و سرمایهگذاری) بر انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی و بهرهوری سرمایه تأثیر معناداری ندارد؛ که
این نتایج مغایر با پژوهش (سان یانگ و همکاران )1121 ،میباشد .در مورد نتایج حاصل از آزمون
فرضیهها میتوان گفت که شرکتهای دارای مدیران بیشاطمینان مبتنی بر سرمایهگذاری در معرض
میزان قابلتوجهی از ریسک قرار میگیرند و بیشتر در پروژههای پرمخاطره سرمایهگذاری میکنند،
زیرا این مدیران بهطور اشتباه ،قضاوت میکنند و بر پیشبینیهای خوشبینانه تکیه میکنند لذا این
مورد منجر به افزایش انحراف معیار بازده سهام میگردد .همچنین در مورد عدم رابطه سایر متغیرها
نیز میتوان اینطور تبیین کرد که احتماالا در شرکتهای نمونه آماری سایر متغیرها که نشست گرفته
از عملیات اصلی واحد اقتصادی بوده بر شاخصهای انحراف جریان وجوه نقد عملیاتی و بهرهوری
سرمایه تأثیرگذار بوده است.
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با توجه به نتایج پژوهش میتوان پیشنهاد کرد هنگام تجزیه تحلیل برای خرید سهام شرکتها به
متغیرهایی همچون بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری توجه داشته باشند زیرا این متغیر منجر به
افزایش انحراف بازده سهام میشود .مدیران در اداره شرکتها و همچنین سهامداران و
اعتباردهندگان در سرمایهگذاریها و اعطای اعتبار ،به متغیر بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری
توجه داشته باشند زیرا این متغیر منجر به افزایش انحراف بازده سهام و درنهایت ریسک میشود.
به سازمان بورس اوراق بهادار بهعنوان یک نهاد کنترلی پیشنهاد میشود که قوانین و مقرراتی را
اتخاذ کنند که شرکتها ازلحاظ بیشاطمینانی مبتنی بر سرمایهگذاری ،نقش محدودکننده داشته
باشند.
جهت پژوهشهای آتی توصیه میشود به بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر بیش
اطمینانی مبتنی بر مخارج سرمایهای و سرمایهگذاری بیشازحد و تیز تأثیر بیش اطمینانی مبتنی بر
مخارج سرمایهای و سرمایهگذاری بر سایر ریسکها پرداخته شود.
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