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اطمینان بیشازحد یا فرا اطمینانی یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است
که سبب میشود انسان دانش و مهارت خود را بیشازحد تخمین بزند و پ یشبین ی وی از
احتمال وقوع پدیدهها خیلی افراطی یا خیلی تفریط ی باش د اطمین ان ب یشازح د م دیر
میتواند بر سرمایهگذاری ،تأمین مالی و سیاستهای تقسیم سود شرکت اثر بگذارد ه د
پ هوهش حا ر بررس ی اث ر اطمین ان ب یشازح د م دیر ب ر ریس م سیس تماتیم و
غیرسیستماتیم است بدین منظور  021شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران در بازهی زمانی  0831تا  0831بررسی شدهاند اطمینان ب یشازح د توس
مدل بیدل ،هیالری و وردی ( )2113مبتنی بر بیشسرمایهگذاری ان دازهگی ری م یش ود
ریب بتا شاخص ریسم سیستماتیم تلقی شده و از انحرا معیار باقیماندهی رگرس یون
 ،CAPMبرای سنجش ریسم غیر سیستماتیم استفاده میشود نتایج این پهوهش نشان
میدهد که بین اطمینان بیشازحد مدیر و ریسم سیستماتیم و غیر سیستماتیم ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد

کلیدواژهها:اطمینان بیشازحد مدیر ،ریسم ،ریسم سیستماتیم ،ریسم غیرسیستماتیم
 دانشیار رشته حسابداری
** کارشناسی ارشد حسابداری (نویسنده مسئول)pe_gerveie@yahoo.com :
تاریخ دریافت0831/3/2 :

تاریخ پذیرش0831/01/1 :
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 .1مقدمه 
در طی دههی اخیر اندیشمندان مالی جهان سعی در تبیین و یافتن علل م وارد خ اب ب ا
کمم گرفتن از سایر علوم همانند روانشناسی و علوم اجتماعی بودهاند یکی از مطالعاتی ک ه در
این زمینه بهسرعت گسترش یافت و تا حدودی توانست پدیدههای مذکور را تبیین کن د ،ادغ ام
نظریههای اقتصادی با نظریههای رای ج در روانشناس ی ب ود ک ه موج ب ش کلگی ری ش اخهی
مطالعاتی مستقلی در دانش مالی باعنوان مالی رفتاری شد اندیشمندان این رشته بیان میکنند
که مالی رفتاری میتواند بیانکنندهی علت برخی استثناهای تجربی موجود در نظریههای رای ج
مالی باشد؛ زیرا گاهی افراد تحت تأثیر احساساتشان ،رفتاری کامالً متفاوت با منطق اقتص ادی از
خود نشان میدهند؛ بنابراین درک آثار ویهگیهای شخصیتی افراد بر سازمان از اهمیت بس زایی
برخوردار است (خواجوی و همکاران)0831 ،
 .2اهداف پژوهش و ضرورت آن 
تحقیق پیرامون مالی رفتاری و باألخص اطمینان بیشازحد طی چند سال اخی ر ازجمل ه
حوزههای بااهمیت تحقیقات دانشگاهی در جهان ب وده اس ت؛ ام ا ای ن مبح ا در ای ران ج ز
مو وعات نسبتاً جدید محسوب میشود این در حالی است که ساختارهای خ اب فرهنگ ی در
ایران لزوم شناخت تئوریه ا و م دله ای تحلیل ی م الی رفت اری را اجتن ابناپ ذیر م یکن د
بهخصوب اینکه چنین مو وعی برای بسیاری از فعاالن حوزهی مالی ،قلمرو ناشناختهای بوده و
آنها لزوماً برای مقابله با چالشهای پیش روی آن بهخوبی تجهیز نیستند مالی رفت اری کم م
میکند تا با فرموله کردن مدلهای رفتاری ،بهتر بتوانیم شرای شرکته ا و ب ازار را ش ناخته و
در رفع برخی تنگناهای ناشی از الگوهای رفتاری بهتر عمل کنیم
.3بیان مسئله پژوهش 
اطمینان بیشازحد 0یا فرا اطمینانی یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است ک ه
سبب میشود انسان دانش و مهارت خود را بیشازحد و ریسمها را کمتر از حد تخم ین بزن د،
در مورد تواناییهای خود در کنترل وقایع و رویدادها مبالغه کن د و احس اس کن د روی مس الل
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کنترل دارد؛ درحالیکه ممکن است درواقع اینگون ه نباش د (اس تیتم ن و همک اران2111 ،؛
مالمندیر و تیت2113 ،؛ احمد و دوللمن 2108 ،و قالیبا و سرابی)0833 ،
عملکرد یم مدیر فرا اطمینانی از جهات مختلف ی قاب لبررس ی اس ت؛ زی را ای ن ویهگ ی
رفتاری مدیر بر بسیاری از تصمیمات و سیاستهای وی اثرگذار است در این پ هوهش قص د ب ر
این است که اثر اطمینان بیشازحد مدیر بر ریس م سیس تماتیم و غی ر سیس تماتیم س هام
شرکت بررسی شود از عوامل مؤثر در انتخاب سرمایهگذاری ،توج ه س رمایهگ ذار ب ه ریس م و
بازده است سرمایهگذاران سعی دارند منابع مالی خود را ب ه س ویی س وق دهن د ک ه کمت رین
ریسم و بیشترین بازده را داشته باشد (احمدپور و جمکرانی )0831 ،ریسم را میزان اخ تال
میان بازده واقعی سرمایهگذاری با بازده مورد انتظار تعریف م یکنن د ان واع ریس م از دی دگاه
عوامل ایجادکننده آن عبارتاند از ریسم سیستماتیم و ریسم غیر سیستماتیم ریسم غی ر
سیستماتیم آن قسمت از تغییرپذیری در بازده ک ل اوراق به ادار اس ت ک ه منحص ر ب ه اوراق
بهادار یا شرکت خاصی بوده و سرمایهگذاران میتوانند ب ا تن وعبخش ی ب ه پرتف وی خ ود آن را
کاهش دهند این واقعیت که امروز تعداد صندوقهای مشترک سرمایهگذاری نس بت ب ه س هام
انفرادی رو به افزایش اس ت تلویح اً نش انگر اهمی ت ریس م غی ر سیس تماتیم اس ت (ب الی و
هواکیمی ان 2113 ،و ع رب م ازار و دول و )0830 ،از طرف ی اص ل تن وع بخش یدن ب ه
سرمایهگذاریها باعا میشود که در تئوری سرمایهگذاری برای اوراق به ادار ،ی م معی ار مه م
ریسم مطرح شود که آن را بتا مینامند و بدان وسیله حرکت همزمان تغییرات در قیم ت ی م
برگ اوراق بهادار و تغیی رات در ارزش ب ازار پرتف وی را محاس به م یکنن د (اس کات)0831 ،2
ریب بتا یم سهم شاخص ریسم سیستماتیم تلقی میشود و ه د آن محاس بهی ریس م
سیستماتیم سهام (و یا یم مجموعه از داراییهای مالی) است؛ زیرا میت وان ب ا اس تفاده از آن
نرخ بازده یم سهم را با نرخ بازده کل بازار سهام مقایسه ک رد در فر یهی اول ای ن پ هوهش
ارتباط بین اطمینان بیشازحد م دیر و ریس م سیس تماتیم و در فر یهی دوم ارتب اط ب ین
اطمینان بیشازحد مدیر و ریسم غیر سیستماتیم بررسی خواهد شد
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.4مبانینظریپژوهش 
اطمینان بیشازحد یا فرا اطمینانی را میتوان اعتق ادی ب یاس اس درب ارهی توان اییه ای
شناختی ،قضاوتها و استدالل شهودی فرد تعریف ک رد مفه وم ف را اطمین انی در مجموع هی
وسیعی از بررسیها و آزمایشهای روانشناسانه بررسیشده است که نشان م یده د اف راد ه م
دربارهی تواناییهایشان در پیشبینی و هم دربارهی دقت اطالعاتش ان ،ب رآوردی ب یشازان دازه
دارند همچنین در تخمین اطالعات عیف عمل میکنند و اغلب رویدادهایی با احتم ال وق وع
بسیار کمتر از صد در صد را حتمی میدانند (پمپین 0833 ،8و احمد و دوللمن.)2108 ،1

در ادبیات مالی ،یم مدیر فرا اطمینانی مدیری است که به طور سیستماتیم بازده آیندهی
شرکت و یا احتمال و تأثیر وقایع مطلوب بر جریان نقد شرکت را ب االتر از واقعی ت و احتم ال و
تأثیر وقایع منفی و نامطلوب بر جریان نقدی ش رکت را پ ایینت ر از واقعی ت تخم ین م یزن د
(مالمندیار و تیت 2113 ،1و احمد و دوللمن )2108 ،خوشبینی مدیر نیز میتواند عاملی ب رای
افزایش اطمینان بیشازحد وی باشد؛ زیرا باعا میشود مدیر قابلیته ای خ ود و ی ا ش رکت را
برای رسیدن به اهدا  ،بیش از واقع در نظر بگیرد (استیتمن 6و همک اران )2111 ،البت ه ای ن
مسئله میتواند منجر به این شود که مدیر روحیهی خود را در ش رای س خت و رق ابتی حف
کند (جهانخانی و همکاران)0833 ،
عملکرد یم مدیر فرا اطمینانی از جهات مختلف ی قاب لبررس ی اس ت؛ زی را ای ن ویهگ ی
رفتاری مدیر بر بسیاری از تصمیمات و سیاستهای وی اثرگذار است تحقیقات قبل ی در س ایر
کشورها نشان میدهد که اطمینان بیشازحد مدیر میتواند ب ر س رمایهگ ذاری ،ت أمین م الی و
سیاستهای تقسیم سود شرکت اثرگذار باشد (بهعنوانمثال مالمندیر و تیت2113 ،؛ ک وردیرو،7
2113؛ دش ماخ 3و همک اران2101 ،؛ مالمن دیر و همک اران2100 ،؛ هیرش لیفر و همک اران،
 )2102اطمینان بیشازحد میتواند فوایدی در پی داشته باشد بهعن وانمث ال ایج اد انگی زهی
ریسمپذیری در مدیران فرا اطمینانی نسبت به سایر مدیران آسانتر و کمهزینهتر است؛ اما این
فرا اطمینانی ممکن است موجب ریسمپذیری بیشازحد آنان شده و باعا گ رفتن تص میماتی
شود که اثرات سولی بر ارزش شرکت دارند و درنتیجه تأمین مالی برای شرکت پرهزینهتر ش ود
(مالمندیر و تیت 2111 ،و 2113؛ بن دیوید و همکاران  2101و احمد و دوللمن)2108 ،
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انواع اطمینان بیشازحد:
 -0درجهبندی نادرست :رایجترین نوع اطمینان بیشازح د در ادبی ات م الی درج هبن دی
نادرست است که در آن افراد معموالً دقت دانش خود را بیشتر و ریسم و واری ان

متغیره ای

تصادفی را کمتر ازآنچه هست تخمین میزنند (لیچتنستین 3و همکاران)0332 ،؛
 -2ارزش مثبت و غیرواقعی از خود یا اثر باالتر از میانگین :در ای ن ن وع از ف را اطمین انی،
افراد مهارتهای خود را بیش ازآنچه هست تخمین میزنند (گرین والد)0331،01؛
 -8توهم کنترل یا خوشبینی غیرواقعبینانه :س بب م یش ود انس ان احس اس کن د روی
مسالل کنترل دارد و یا حداقل میتواند بر آنها تأثیر بگذارد و درنتیجه احتمال موفقیت خود را
بیش ازآنچه هست تخمین بزند (النگر)0371 ،00
ریسم در لغت به مفهوم احتمال یا امکان تحقق یافتن انتظارات ،بروز خطر یا روبرو ش دن
با خطر ،صدمه دیدن ،کاهش درآمد و زیان دیدن است (شاهرخی 0831 ،و س لیمانی امی ری و
اسالمی )0838 ،در تعریف دیگر ریسم بهعن وان انح را از پیش امدهای ممک ن ک ه در ی م
موقعیت وجود دارد تعریف شده اس ت (ش ی 02و همک اران2117 ،؛ ویلی امز و هین ز)0831 ،08
ریسم یا خطرپذیری یم مفهوم کیفی است و نشانگر عدم اطمینان نسبت ب ه انتظ ارات آین ده
است که میتواند نگرانیهایی را نسبت به آینده برای سرمایهگذاران ایجاد کن د س رمایهگ ذاران
میکوشند منابع مالی خود را درجایی سرمایهگذاری کنند که بیشترین بازده و کمترین ریس م
را داشته باشد؛ بنابراین شرکتها باید در کنار تمرکز بر س ود ،ب ر ریس م نی ز ب هعن وان عام ل
محدودکنندهی حداکثر شدن بازده نیز توجه ک رده و آن را م دیریت کنن د (خلیف ه س لطانی و
پیرهادی )0830،برخال بازده ،ریسم مفهومی ذهنی و غیر کمی است به همین دلیل ت الش
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و مالی بر شناخت و اندازهگیری ریسم متمرکزشده است ب ر
اساس نظریهی نوین پرتفوی ،ریسم به دو بخش تقسیم میشود :ریسم سیستماتیم و ریسم
غیر سیستماتیم
ریسم سیستماتیم :انحرا در بازده مورد انتظار که با عوام ل بی رون از ش رکت (ب ازار و
عوام ل اقتص ادی) م رتب اس ت و تح ت کنت رل م دیریت ش رکت نیس ت ب هعن وان ریس م
سیستماتیم یا ریسم عمومی تعریف میشود ریسم سیستماتیم شامل تورم ،رونق ،ن رخ ارز،
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نرخ بهره ،عوامل سیاسی و غیره است و با ریب بت ا ی ا

ریب حساس یت ب رای ریس م ی م

دارایی مالی موردسنجش قرار میگیرد (رهنم ا 0837 ،و س لیمانی امی ری و اس المی)0838 ،؛
بنابراین در این نظریه ریسم هر دارای ی ب ا بت ای آن ک ه معی ار ریس م سیس تماتیم اس ت،
اندازهگیری میشود بتا یکی از پرک اربردترین و پذیرفت هش دهت رین اب زار اقتص اددانان م الی و
متخصصان بازار برای سنجش و م دیریت ریس م اس ت و نش اندهن دهی آن مق دار از ریس م
سیستماتیم است که در یم سهم از پرتف وی وج ود دارد (م ایلز 0336 ،01و اس کات)0831 ،؛
بهعبارتدیگر بتا بیانگر پراکندگی بازده سهام شرکت در مقایسه با بازده سهام سایر شرکته ای
موجود در بازار است (مایلز 0336 ،و هانگ و سارکار )2117 ،01اگر بتای سهام یم شرکت زیاد
باشد ،در صورت تغییر شرای بازار ،نرخ بازده سهام شرکت دس تخوش تغیی رات ش دیدی ق رار
میگیرد بتای معمولی بازار برابر  0است سهام شرکتهایی که بت ای آنه ا بیش تر از  0اس ت،
سهام پر ریسمتری هستند که پراکندگی بازده آنها زیاد است و برعک

سهامی که بتای آنها

کمتر از  0است ،سهام کم ریسمتری هستند (خلیفه سلطانی و پیرهادی)0830 ،
ریسم غیر سیستماتیم :انحرا در ب ازده م ورد انتظ ار ک ه ب ا عوام ل تح ت کنت رل
مدیریت (عوامل داخل شرکت) مرتب است ریسم غیر سیستماتیم نامیده میشود به این نوع
ریسم ،ریسم خاب شرکت نیز میگویند؛ زیرا عالوه بر وجود عوامل مشترک در ک ل سیس تم
اقتصادی ،عوامل خاب شرکت هم وجود دارند که فق بر بازده همان ش رکت اث ر م یگذارن د؛
مانند توان و سبم مدیریت شرکت ،ساختار سازمان ،نوع محصول ،فرایند تولید ،قیمت محصول
و ؛ بنابراین سرمایهگذاران میتوانند با تنوعبخشی به پرتفوی خود آن را ک اهش دهن د ب رای
محاسبهی ریسم غیر سیستماتیم میتوان از روشهای مالی و غیرمالی نظیر نسبتهای م الی،
شاخصهای بهرهوری ،عملکرد و استفاده کرد (رهنم ا 0837 ،و س لیمانی امی ری و اس المی،
)0838

شازحدبر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک
اثر اطمینان بی 
به طورکلی میتوان گفت اطمینان ب یشازح د رفت ار ریس مپ ذیری را تح ت ت أثیر ق رار
میدهد؛ زیرا مدیران منطقی سعی میکنند با پذیرش حداقل میزان ریسم ،حداکثر ب ازدهی را
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کسب کنند در حالی که م دیران دارای ف را اطمین انی منطق ی عم لنک رده و س ط ریس م
پذیرفتهشدهی خود را بهطور نادرست تعبیر و تفسیر میکنند
ارتباط اطمینان بیشازحد مدیر و ریسم سیستماتیم :همانطور که پیشتر به آن اش اره
شد ،اطمینان بیشازحد مدیر بر مدیریت ریسم شرکت اثرگذار است همچن ین وی را ترغی ب
به بیش سرمایهگذاری میکند و نیز باعا میشود که بازده آتی پروژههای فعلی شرکت را دست
باال تخمین زده و ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت را بیش از ارزش ذاتی آن در نظ ر بگی رد
بهعالوه چنین مدیری تمایل به بیش نمایی ارزش داراییها و کم نمایی ارزش بدهیها دارد این
مسالل ساختار سرمایهی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد ازآنجاکه ساختار سرمایهی شرکت و
افزایش یا کاهش تواناییهای شرکت در مدیریت ریسم میتواند بر رابطهی بین بازده سهام یم
شرکت و بازده بازار و درنتیجه بر مقدار بتای شرکتها اث ر بگ ذارد (اس کات )0831 ،م یت وان
پیشبینی کرد که بین اطمینان بیشازحد م دیر و ریس م سیس تماتیم اوراق به ادار ش رکت
رابطهی معناداری وجود داشته باشد عالوه بر موارد فوق مطالع ات قبل ی نش ان داده اس ت ک ه
ارزش جاری شرکت ،واریان

بازده شرکت ،ارزش دفتری بدهی ،متغیرهای اهرمی ،نوسان س ود

و اختیار رشد نیز رابطهی معناداری با ریسم سیستماتیم دارند (س عیدی و رامش ه )0831 ،و
همانطور که پیشینهی تحقیق نشان میدهد همهی آنها میتوانند از اطمینان بیشازحد مدیر
تأثیرپذیرند
ارتباط اطمینان ب یشازح د م دیر و ریس م غی ر سیس تماتیم :اف زایش ریس م غی ر
سیستماتیم تااندازهای میتواند از طریق پراکندگی فزایندهی سودآوری و نوس انات ب ازدهی در
میان شرکتها تو ی داده شود ازآنجاکه مدیران فرا اطمینانی نوسانات بازدهی بیشتری دارن د
(هیرشلیفر و همکاران ،)2102 ،پیشبینی میشود که ریسم غیر سیس تماتیم بیش تری ب رای
07

اوراق بهادار شرکتشان ایجاد کنند همچنین پاستور و ورونس ی )2118( 06و راب ین و اس میت

( )2113نشان دادند شرکتهایی که سود نق دی کمت ری پرداخ ت م یکنن د (از ویهگ یه ای
مدیران فرا اطمینانی) ،نوسان پذیری ب ازده بس یار بیش تری دارن د ریس م غی ر سیس تماتیم
میتواند ناشی از گرایش مدیران به رشد شرکت و به بیشسرمایهگ ذاری نی ز باش د ک ه ه ر دو
بهشدت از اطمینان بیشازحد مدیر تأثیر میپذیرن د؛ بن ابراین م یت وان پ یشبین ی ک رد ک ه

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان 6931

611

اطمینان بیشازحد مدیر ارتباط معناداری با ریسم غی ر سیس تماتیم اوراق به ادار ش رکته ا
داشته باشد
.5پیشینـهیپژوهش
کمپبل 03و همکاران ( )2110دریافتند که نوسان پذیری بازار سهام بهجای سط ب ازار ی ا
صنعت ،در سط شرکت افزایشیافته و درنتیجه تنوعبخشی ریسم غیر سیس تماتیم از طری ق
تشکیل پرتفوی دشوارتر می شود همچنین نوسان پذیری بیشتر ریسم سیستماتیم را بهعنوان
یکی از عوامل ایجاد روند صعودی ریسم غیر سیس تماتیم برش مردند در پ هوهش)2112( 03
بخش سیستماتیم و غیر سیستماتیم ریسم به تفکیم مورد آزمون ق رار گرف ت در نیم ی از
بازارها رابطهی مثبت بین ریسم سیستماتیم و بازده سهام وجود داشت ،درح الیک ه در تم ام
بازارهای مورد آزمون ،ریسم غیر سیستماتیم تأثیر منفی و معنیداری بر می زان ب ازده س هام
داشت هیتون )2112( 21نشان داد که مدیران فرا اطمینانی پروژهه ا و حق وق ص احبان س هام
شرکت خود را ب یش از ارزش ذات یش ان در نظ ر م یگیرن د بریمب ل )2118( 20دریاف ت ک ه
متغیرهای رشد ،اندازه ،میزان پرداخت سود ،اهرم ،نسبت جاری و نسبت پوش ش به ره ب یش از
 %17ریسم سیستماتیم را تبیین میکنند ژو و مالکیل )2118( 22نوسان پ ذیری ک ل س هام
منفرد را به نوسان پذیری سیس تماتیم و غی ر سیس تماتیم تجزی ه کردن د و اف زایش نوس ان
پذیری غیر سیستماتیم را به افزایش معامالت بازار ،میزان مالکیت نهادی و رش د م ورد انتظ ار
سود سهام منتسب کردند بن دیوید ،گراهام و هاروی )2117( 28نشان دادند ش رکته ایی ک ه
مدیران آنها دچار اطمینان بیشازحد هس تند نس بت ب ه همتای ان خ ود تمای ل بیش تری ب ه
سرمایهگذاری دارند؛ کمتر احتمال میرود که سود سهام پرداخت کنند و ب هج ای آن از وج وه
برای سرمایهگذاری استفاده میکنند و بیشتر از بدهی و تأمین مالی خارجی استفاده م یکنن د؛
بنابراین نسبت بدهی و نسبت اهرم آنها از سایر شرکتها بیشتر است هانگ و سارکار ()2117
نشان دادند که میان ریسم سیستماتیم و متغیرهای اهرم ،نوس ان س ود و فرص ته ای رش د
ارتباط معناداری وجود دارد راعیم ،بن عمو و بن مب روک )2117( 21ب ه بررس ی رابط هی ب ین
بازده سهام و ریسم سیستماتیم پرداختند نتایج تحقیق نشان داد که رابطهی بین بازده سهام
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و ریسم سیستماتیم در مقیاسهای زمانی کوتاهمدت و بلندمدت قویتر است گولل و تاکور

( )2113نشان دادند که فرا اطمینانی مدیر ،ارزش شرکت را تا حد مشخصی اف زایش م یده د؛
اما این روند در صورت ادامهی ریسم گریزی وی پایدار نخواهد بود مالمن دیر و تی ت ()2113
دریافتند که مدیران دارای اطمینان بیشازحد ،توانایی خود را برای تولید بازده بیش ازآنچه ک ه
واقعاً هست میپندارند و این مسئله منجر به سرمایهگذاری بیشازحد آنها م یش ود ک وردیرو
( )2113دریافت مدیران فرا اطمینانی فرصتهای رش د بیش تری را در آین ده ب رای شرکتش ان
متصورند؛ بنابراین آنها بر این باورن د ک ه اوراق به ادار ش رکتهایش ان کمت ر از ارزش واقع ی
قیمتگذاری شدهاند فیلیپون و ریچاردسون )2101( 26دریافتند که بین اهرم مالی شرکته ا و
ریسم سیستماتیم رابطهی معنیداری وجود دارد هیرشلیفر ،لو و تئو )2102( 27به این نتیجه
رسیدند که اطمینان بیشازح د م دیر باع ا م یش ود ت ا وی در پ روژهه ایی ب ا ریس م ب اال
سرمایهگذاری کند آنها دریافتند شرکتهایی که توس مدیران فرا اطمینانی اداره م یش وند،
نوسانات بازدهی بیشتری دارند و سرمایهگذاری بیشتری در فعالیتهای نوآورانه انجام میدهن د
کیم ،وانگ و ژانگ )2101( 23نشان دادن د ش رکته ایی ب ا م دیران ف را اطمین انی نس بت ب ه
شرکتهایی که مدیران منطقی دارند ،بیشتر در معرض ریسم سقوط قیمت سهام هستند
فدایی نهاد و احمدی ( )0873دریافتند قسمت اعظم ریس م سیس تماتیم مرب وط ب ه
جنبهی تجاری است که حدود  %62از کل ریسم سیستماتیم را به خود اختصاب م یده د و
جنبههای مالی تنها  %83از کل ریسم سیستماتیم را ش امل م یش ود ک ه ای ن ام ر نش انگر
اهمیت تصمیمات مدیران در خص وب ن وع ،مق دار و ترکی ب دارای یه ا اس ت نم ازی و زارع
( )0838دریافتند که بین آنتروپی (تغییرات در ترکیب) اقالم ترازنامه و س ود و زی ان و ریس م
سیستماتیم رابطهی معنیداری وجود دارد نمازی و خواجوی ( )0838نشان دادند ک ه هش ت
متغیر نسبت آنی ،نسبت سود خالص به فروش (نسبت سودآوری) ،اه رم ،رش د ف روش ،ان دازه،
شاخص هموارسازی س ود و

ریب تغییرپ ذیری س ود مجموع ًا توان ایی تبی ین ب یش از %31

تغییرات ریسم سیستماتیم را دارند فالح ،قالیبا و سرابی ( )0833به این نتیجه رسیدند که
مدیران کمتجربهتر از فرا اطمینانی و ریسمپ ذیری بیش تری برخ وردار ب وده و ب ازده ب االتری
کسب میکنند قالیبا و کردی ( )0830دریافتند بین اطمینان بیشازحد مدیران شرکته ای
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سرمایهگذاری و میزان ریسم ،بازده ،تن وع پرتف وی و نس بت فعالی ت مع امالتی ص ندوقه ای
سرمایهگذاری به ترتیب رابطهی مستقیم و معنادار ،رابطهی معکوس و معنادار ،رابطهی معکوس
و معنادار و رابطهی مستقیم و معنادار وجود دارد عرب مازار یزدی و دولو ( )0830دریافتند که
بین نوسان پذیری ریسم غیر سیستماتیم با بازده و محتوای اطالع اتی س ودآوری ب ه ترتی ب
رابطهی معنادار مثبت و منفی وج ود دارد مه ر آرا و حی دری ( )0832نش ان دادن د ک ه ب ین
ریسم سیستماتیم و بازده سهام رابط ه معن یداری وج ود دارد و رابط هی غیرخط ی بهت ر از
رابطه ی خطی قادر است این ارتباط را تبیین کند مشایخ و بهزادپور ( )0838نش ان دادن د ک ه
مدیران فرا اطمینانی تقسیم سود کمتری دارند؛ ام ا ب ا اف زایش جری انه ای نق دی عملی اتی،
جریانهای نقدی آتی را باالتر تخمین زده و سود بیشتری پرداخت م یکنن د حس اس یگان ه و
همکاران ( )0831دریافتند بین اطمینان بیشازحد مدیر و حقالزحمه حسابرسی ارتباط منف ی
و معناداری برقرار است
پرسشهایپژوهش

.6
در ارتباط باهد این مطالعه ،پرسشهای زیر مطرح میشود:
 آیا بین اطمینان بیشازحد مدیر و ریسم سیستماتیم ارتباط معناداری وجود دارد؟ آیا بین اطمینان بیشازحد مدیر و ریس م غی ر سیس تماتیم ارتب اط معن اداری وج وددارد؟
.7فرضیههایپژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینهی پهوهش دو فر یه بهصورت زیر مطرح میشود:
 :H1بین اطمینان بیشازحد مدیر و ریسم سیستماتیم ارتباط مثبت و معناداری وج ود
دارد؛
 :H2بین اطمینان بیشازحد مدیر و ریسم غیر سیستماتیم ارتب اط مثب ت و معن اداری
وجود دارد
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 .8شیوهپژوهش 
 .8-1نوع و روش پژوهش
پهوهش پیش رو را میتوان ازجمله تحقیقات کاربردی و یم تحقیق توصیفی -اس تنباطی
دانست طرح پهوهش با استفاده از رویکرد پ

روی دادی ب وده و روش مورداس تفادهی آن نی ز

همبستگی است دادههای موردنیاز و اطالعات م الی ش رکته ای نمون ه از طری ق مراجع ه ب ه
گزارشهای هیئتمدیره و صورتهای مالی حسابرسی ش دهی موج ود در وبگ اه ک دال 23و نی ز
نرمافزار رهآورد نوین گردآوریشدهاند بعدازآن دادهها ابتدا به کمم ن رماف زار  Excelدر قال ب
پروندههای اطالعاتی جمعآوریشده و سپ

متغیره ای م وردنظر محاس بهش دهان د درنهای ت

تجزیهوتحلیل آماری و آزمون فر یهها با کمم نرمافزار  Eviewsانجامگرفته است

 .8-2متغیرهای پژوهش
در این پهوهش اطمینان بیشازحد مدیر بهعنوان متغیر مس تقل ،ریس م سیس تماتیم و
غیر سیستماتیم به عنوان متغیرهای وابسته و متغیرهای اندازهی ش رکت ،ش اخص س ودآوری،
اهرم ،BV/MV ،غافلگیری و اخبار خوب بهعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفتهشدهاند
ازآنجاکه اهرم یکی از معیارهای موردتوجه اعتباردهندگان است ،ممکن است مدیران ب ا
افزایش نسبت بدهی ،برای کاهش احتمال عدم پذیرش درخواس ت وام و جل وگیری از تحمی ل
هزینهی بهرهی باالتر ،ریسم بیشتری متحمل شوند همچنین هر چه شرکت بزرگتر باش د ب ه
سبب وجود محی های اطالعاتی قوی و کمتر بودن عدم تقارن اطالعاتی ،نیاز کمتری به ریسم
گریزی دارند از سوی دیگر ازآنجاکه شرکتهای بزرگتر با هزینههای سیاسی بزرگتری مواج ه
هستند ،ممکن است نیاز بیشتری به ریس م گری زی در ای ن ش رکته ا وج ود داش ته باش د
 BV/MVکمتر نیز میتواند نشانگر ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری و رشد بیشتر برای ش رکت
شود تا با استفاده از ای ن فرص ته ا ارزش ب ازار حق وق ص احبان س هام را ب االتر ب رد نس بت
سودآوری ممکن است ب ه عل ت ت أثیر ب ر فرص ته ای رش د ب ر ریس م سیس تماتیم و غی ر
سیستماتیم اثر بگذارد  EPSیکی از معیارهای مهم در خصوب توان پرداخت سود و ش اخص
قیم ت س هام اس ت و ازآنجاک ه ای ن عوام ل مه مت رین عوام ل اثرگ ذار در تص میمگی ری
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سرمایهگذاران است EPS ،میتواند در تصمیمگیری مدیریت نقش ویههای ایف ا کن د همچن ین
رقم  EPSمبنای قابل قبولی برای مقایسهی عملکرد شرکت و مدیریت بوده و نیز برآوردی برای
قدرت سودآوری است تمامی این موارد میتواند بر ریسمپذیری مدیر اثر بگذارد
سنجش اطمینان بیشازحد مدیر ( :)OverConیم مدیر فرا اطمینانی تمایل بیش تری
به سرمایهگذاری در داراییهای ثابت دارد و همین امر باعا افزایش مخ ار س رمایهای و ب یش
س رمایهگ ذاری 81م یش ود (ش راند و زیچم ن2100 ،80؛ مالمن دیر و تی ت  2111و )2116
مطالعات گذشته نشان میدهند که فرا اطمینانی مدیران و ب یشس رمایهگ ذاری آنه ا ارتب اط
مستقیمی با یکدیگر دارند؛ بنابراین میتوان بیش سرمایهگذاری را مبن ایی ب رای کم ی نم ودن
اطمینان بیشازحد مدیر در نظر گرفت بیشس رمایهگ ذاری نماین دهی ف را اطمین انی در نظ ر
گرفته میشود که با مدل بی دل ،ه یالری و وردی )2113( 82ک ه توس

م درس و حص ارزاده

( )0837تعدیلیافته است ،سنجش خواهد شد در این مدل درص ورتیک ه  εب زرگت ر از ص فر
باشد ،شاخص فرا اطمینانی برابر با یم و در غیر این صورت صفر است

که در آن  Investمجموع سرمایهگذاریهای جدید در دارای یه ای ثاب ت منه ای ف روش
داراییهای ثابت CFO ،جری ان نق دی حاص ل از عملی ات ش رکت OP ،س ود عملی اتی و Q-

Tobinارزش ب ازار س هام ش رکت منه ای جم ع حق وق ص احبان س هام ب هع الوه مجم وع
داراییهاست که همگی برای همگن کردن اطالعات در سط شرکتها ،ب ر مجم وع دارای یه ا
تقسیم میشوند همچنین  SRنشانگر رشد فروش و  ROAبازده دارای یهاس ت  εنی ز بی انگر
مقادیر خطاست که ممکن است مثبت یا منفی باشد؛ مقادیر مثب ت خط ا ب یشس رمایهگ ذاری
نامیده میشود
س نجش ریس م سیس تماتیم): (Beta

ریب بت ای ی م س هم ش اخص ریس م

سیستماتیم تلقی میشود برای محاسبهی ریب بتا از رابطهی  2استفاده میشود

در رابطهی باال ) COV(Ri, Rmنشانگر کوواریان

(همسویی تغییرات) بین ب ازده س هام
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شرکتهای نمونه ( )Riو بازده پرتفوی بازار ( )Rmبوده و ( ∂ 2)Rmنشانگر واری ان

666

ب ازده ب ازار

است
سنجش ریس م غی ر سیس تماتیم) : (US-Riskتوس

انح را معی ار باقیمان ده از

رگرسیون  CAPMدر معادلهی  8اندازهگیری میشود:

ک ه در آن  Ri,tب ازده س هام ش رکت  Rf ،iب ازده دارای ی ب دون ریس م Rm ،ب ازده
بازار و  εریب خطاست

استفادهشده جهت آزمون فرضیهها

مدلهای

.8-3
برای آزمون فر یهها از دو مدل ذیل که تعدیلیافت هی م دل س ه ع املی فام ا و ف رن

88

( )0338هستند استفاده میشود یکی از مهمترین ویهگیهای م دله ای چن دعاملی ،س هولت
افزودن متغیرهای جدید به مدلهای قبلی و یا حتی تغییر متغیرهای قبلی است و ای ن ویهگ ی
سبب تنوع پهوهشها در این حوزه بوده است (ای زدی نی ا و همک اران )0838 ،طب ق پ هوهش
گریفین )2112( 81مدل سه عاملی فاما و فرن بر اساس معیارهای کشور آمریکا طراحی ش ده و
نتایج حاصل از آن در آمریکا قابلاتکاتر از سایر کشورهاست؛ بنابراین میت وان گف ت ک ه نت ایج
بهدستآمده از آن در سط جهان ،به قوت نتایج بهدستآمده در آمریکا نبوده و قابلی ت تعم یم
در سط جهانی ندارد به همین علت پهوهشهایی در کشورهای مختلف برای مقایسه و ارتق ای
این مدل صورت گرفته است ازجمل ه در کش ور م ا م یت وان ب ه اس المی بی دگلی و خجس ته
( ،)0837شم

و پارسالیان ( ،)0830صادقی شریف و همکاران ( )0832و صالحی و همک اران

( )0838اشاره کرد
همچنین مدل پنج عاملی فاما و فرن ( )2108تکمیلکنندهی مدل قبل ی فام ا و ف رن
( )0338است که به دلیل جدید بودن هنوز موردمطالعهی محقق ان ق رار نگرفت ه و آث ار آن در
بازار سرمایه و ازجمله ایران هنوز مشخص نیست (صالحی و همک اران )0838 ،ب هعن وانمث ال
فاما و فرن ( )2108نتیجهگیری کردند که مدل پنج عاملیش ان در ارتب اط ب ا می انگین ب ازده
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سهام با آزمون  GRSرد میشود همچنین آزمونهای انجامشده در بازارهای س رمایهی آمریک ا
نشان میدهد که این مدل قادر نیست بازدههای با میانگین کم در سهام شرکتهای کوچ م را
که علیرغم سرمایهگذاری زیاد ،سودآوری کمی دارند تو ی دهد فاما و ف رن ب ا ارال هی ای ن
مدل تکمیلی امیدوارند که با تحقیقات تجربی در سایر کشورها توانایی تبیین آن در مقایس ه ب ا
مدل قبلی مورد تأیید قرار گیرد که این مسئله با تحقیقات آتی گزارش خواهد شد لذا این مدل
هنوز در ایران به طور تجربی مطالعه نش ده اس ت و آث ار آن در ب ازار س رمایه مش خص نیس ت
(ص الحی و همک اران )0838 ،ب ه هم ین دلی ل در پ هوهش حا ر ب ه پی روی از اس تیفن و
همکاران )2113( 81از تعدیلیافته ی مدل فاما و فرن ( )0338برای آزمون فر یهه ا اس تفاده
میشود که توس خلیفه سلطانی و پیرهادی ( )0830هم در ایران مطالعه شده است
بهمنظور آزمون فر یهی اول مبنی بر بررسی اثر اطمینان بیشازح د م دیر ب ر ریس م
سیستماتیم ،از مدل  1استفاده میشود
BV
)
MV

( Beta  β 0  β1 OverCon  β 2 Firm Size  β 3 PRO  β 4 Leverage  β 5
β 6 Surprise  β 7 Good  News  ε

()1
برای آزمون فر یهی دوم مبنی بر بررسی اثر اطمینان بیشازحد مدیر بر ریسم غیر
سیستماتیم از مدل  1استفاده میشود
()1
BV
)
MV

( US - Risk  β 0  β1 OverCon  β 2 Firm Size  β 3 PRO  β 4 Leverage  β 5
β 6 Surprise  β 7 Good  News  ε

که در آنها  Firm Sizeاندازهی شرکت است و برابر با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری ک ل
داراییها در پایان سال مالی است و  PROنسبت س ودآوری اس ت در ای ن پ هوهش از نس بت
حاشیهی سود بهعنوان شاخص سودآوری استفادهشده است که از تقسیم سود خالص بر ف روش
به دست میآید  Leverageنسبت اهرم است و از تقسیم کل ارزش دفتری ب دهیه ا ب ر ک ل
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ارزش دفتری داراییها در پایان سال مالی ب ه دس ت م یآی د  BV/MVبراب ر اس ت ب ا ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان س هام در پای ان س ال م الی
 Surpriseغافلگیری در شرکت است و از تفاوت  EPSدورهی جاری و دورهی قب ل ب ه دس ت
میآید  Good-Newsنشاندهندهی اخبار خ وب اس ت و درص ورتیک ه  EPSدورهی ج اری
بزرگتر از  EPSدورهی قبل باشد برابر با  0و در غیر این صورت صفر است
نمونهی آماری

.8-4جامعه و
جامعهی آماری این پهوهش شامل شرکتهای پذیرفتهشده در ب ورس اوراق به ادار ته ران
طی سالهای  0831تا  0831است و نمونهی آماری آن شامل شرکتهایی است ک ه ه مزم ان
این معیارها را دارا باشند -0 :اطالعات شرکتها از ابتدای سال  0831ت ا پای ان س ال  0831در
دسترس باشد؛  -2سال مالی آنها منته ی ب ه پای ان اس فندماه باش د؛  -8ط ی دورهی زم انی
پهوهش تغییر ماهیت یا تغییر سال مالی نداده باشند؛  -1در تمام طول دورهی زم انی ف وق ،در
بورس اوراق بهادار تهران حضورداش ته باش ند؛  -1ج ز بان مه ا ،بیم هه ا ،مؤسس ات م الی و
واسطهگران مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ و لیزینگ) نباشند
بعد ازلحاظ کردن جامعهی آماری و بر اساس روش نمونهگی ری تص ادفی 021 ،ش رکت
انتخاب شد که بر اساس قلمرو زمانی تحقیق ،تعداد مشاهدات به  611سال -شرکت میرسد
افتههایپژوهش 
.9ی 
.9-1آمار توصیفی 
آمار توصیفی متغیرهای استفادهشده در تحقیق بهصورت نگاره  0است با توجه ب ه مق ادیر
نگاره میتوان نتیجه گرفت در تمامی متغیرها پراکندگی متوسطی وج ود دارد ای ن مو وع را
میتوان از روی مقدار انحرا معیار و یا مقدار ریب تعی ین اس تنباط ک رد همچن ین از روی
فاصلهی میانه با مینیمم و ماکزیمم و نیز فاصلهی میانگین و میانه ،میت وان نتیج ه گرف ت ک ه
تمام متغیرها دارای تقارن نسبی هستند کمتر بودن میانگین نس بت ب ه میان ه نش اندهن دهی
چوله به راست بودن دادهها و بیشتر بودن میانگین نسبت به میانه نشاندهندهی چوله ب ه چ
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بودن آنهاست؛ بنابراین متغیر  US-Riskو  Surpriseچوله به راس ت ب وده و س ایر متغیره ا
چوله به چ هستند میزان پراکندگی را میتوان با استفاده از ق در مطل ق
استنباط ک رد معی ار

ریب تعی ین نی ز

ریب تعی ین ک ه حاص ل تقس یم انح را معی ار ب ر می انگین اس ت،

نشان دهندهی تقارن نسبی دادههاست با توجه به مطالب ذکرش ده ،در نگ اره ذی ل متغیره ای
 Betaو  Good-Newsدارای بیش ترین پراکن دگی و متغیره ای  FirmSizeو Leverage

دارای کمترین پراکندگی هستند
نگاره :1آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش 
متغیر

میانگین

میانه

Beta





انحرا
معیار


ریب
تعیین




US-Risk













Leverage













Firm Size













OverCon

10812


10111


10111


00118


10111


00111


BV/MV











 

Surprise











Good-News

10070

10111

10101



10111

PRO

مینیمم

ماکزیمم




00111

.9-2آمار استنباطی 
بهمنظور بررسی ایستایی یا پایایی متغیرهای تحقیق از آزمون ریشهی واح د دیک ی -ف ولر
تعمیمیافته ،استفادهشد که نتایج حاصل ،از پایا بودن تمامی متغیرها حکایت داش ت همچن ین
ریب همبستگی پیرسون بین متغیرها محاسبهش ده و ازآنجاک ه تم امی

رایب خیل ی زی اد

(بیشتر از  )1071و یا خیلی ک م (کمت ر از  )-1071نبودن د ،م یت وان نتیج ه گرف ت ک ه ب ین
متغیرهای پهوهش هم خطی وجود ندارد پیش از برآورد هر یم از مدلها ،مفرو ات الگوه ای
رگرسیونی ازجمله آزمون مستقل بودن خطاها ،آزمون ثابت بودن واریان

خطاها ،آزمون نرم ال
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بودن خطاها و نرمال بودن متغیر وابسته بررسی شد که تم ام ای ن پ یشف رضه ا برق رار ب ود
پ ازآن نوع هر یم از مدلها با استفاده از آزمون چاو و هاسمن بررسی شد ت ا مش خص ش ود
که برای هر گروه از دادهها باید کدامیم از روشهای ادغامشده یا پانلی استفاده شود همچن ین
برای بررسی خودهمبستگی میان اجزای خطا از آزمون دوربین واتسون استفاده شد و ازآنجاک ه
آم ارهی آن ب رای تم امی م دله ا در اط را ( 2ب ین  001ت ا  )201ب رآورد ش د ،ف رض ع دم
خودهمبستگی پذیرفته میشود
افتههای حاصل از آزمون فرضیهها 
.9-3ی 
نگاره شمارهی  2نتایج حاصل از آزمون فر یهی اول را نشان میدهد
نگاره :2نتایج حاصل از آزمون فرضیهی اول 
متغیر

ریب

آمارهt

10213

ثابت مدل

80120

OverCon

00201

**

Firm Size

-10172

**
*

20838

-20101

P-Value
10731

10120
10106

PRO

-00163

-00711

10173

Leverage

10631

*

00611

10163

BV/ MV

10180

10138

10332

Surprise

10012

00323

10231

Good-News
تعدیلشده

10137

00113

10081

108220

دوربین واتسون

003610

آمارهF

20280

معناداری)

(

10108

*** معنیدار در سط  0درصد ** ،معنیدار در سط  1درصد * ،معنیدار در سط  01درصد.

نظر به اینکه در نگاره  2سط معناداری  Fکمتر از  1011است ،بنابراین میتوان گفت ک ه
شاخص نیکویی برازش مدل یعنی آمارهی  Fو درنتیجه رگرسیون معنادار است

ریب تعی ین

تعدیلشده نشاندهندهی این است که چه مقدار از متغیر وابسته توس متغیر مس تقل تو ی
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داده میشود (حدود )%82؛ بنابراین و با توجه به معنادار بودن و مناسب بودن مدل برازش شده،
میتوان نتایج را بهصورت زیر تجزیهوتحلیل کرد
ازآنجاکه ریب فرا اطمینانی ( )OverConازنظر آماری مثبت و معنادار اس ت ،م یت وان
نتیجه گرفت که بین اطمینان بیشازحد مدیر و ریب بت ا رابط هی مثب ت و معن اداری وج ود
دارد درنتیجه فر یهی اول تأیید میشود بهعالوه ریب اهرم ( )Leverageمثبت و معن یدار
است و به این معناست که نسبت اهرم باالتر باعا افزایش ریسم سیستماتیم میشود (مطابق
با هانگ و سارکار2117 ،؛ مغایر با س ینایی و خ رم )0838 ،همچن ین منف ی و معن ادار ب ودن
رایب ان دازه ( )Firm.Sizeو س ودآوری ( )PROنش ان م یده د ک ه ان دازهی ش رکت و
همینطور شاخص سودآوری با ریسم سیستماتیم رابطهی معکوس دارند و در صورت ک اهش
آنها ریسم سیستماتیم اف زایش م ییاب د (مط ابق ب ا اس کو 0373 ،86و نم ازی و خواج وی،
)0838
نگاره شمارهی  8نتایج حاصل از آزمون فر یهی دوم را نشان میدهد
نگاره:3نتایج حاصل از آزمون فرضیهی دوم 
متغیر

ریب

آمارهt

10631

ثابت مدل

20201

OverCon

20106

**

Firm Size

-20111

***

20127

-20631

P-Value
10118

10107
10100

PRO

-20128

-00260

10011

Leverage

00218

**

10102

*

20117

BV/ MV

-10221

-20017

10186

Surprise

10210

10713

10132

Good-News
تعدیلشده

-10103

-00187

10231

101217

دوربین واتسون

20133

آمارهF

10131

معناداری)

*** معنیدار در سط  0درصد،

(
**

10110
*

معنیدار در سط  1درصد ،معنیدار در سط  01درصد.
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ازآنجاکه در نگاره  8سط معناداری  Fکمتر از  1011است ،بن ابراین م یت وان گف ت ک ه
شاخص نیکویی برازش مدل یعنی آمارهی  Fو درنتیجه رگرسیون معنادار است

ریب تعی ین

تعدیلشده نشاندهندهی این است که چه مقدار از متغیر وابسته توس متغیر مس تقل تو ی
داده میشود (حدود )%12؛ بنابراین و با توجه به معنادار بودن و مناسب بودن مدل برازش شده،
میتوان نتایج را بهصورت زیر تجزیهوتحلیل کرد
ازآنجاکه ریب فرا اطمینانی ( )OverConازنظر آماری مثبت و معنادار اس ت ،م یت وان
نتیجه گرفت که بین اطمینان بیشازحد م دیر و ریس م غی ر سیس تماتیم رابط هی مثب ت و
معن اداری وج ود دارد درنتیج ه فر یهی دوم نی ز تأیی د م یش ود ب هع الوه

ریب اه رم

( )Leverageمانند فر یهی قبل مثبت و معنیدار به دست آمد که نشان میدهد نسبت اه رم
باالتر باعا افزایش ریسم غیر سیستماتیم نیز میشود (مطابق باکیم و ورساچ ،0331 ،87مغایر
با پاستور و ورونسی )2118 ،همچنین منفی و معنادار بودن ریب ارزش دفتری به ارزش بازار
حقوق صاحبان سهام ( )BV/MVنشاندهندهی این اس ت ک ه ش رکته ای دارای BV/MV

باالتر (سهام ارزشی) نوسان پذیری غیر سیس تماتیم کمت ری دارن د (مط ابق ب ا ج روای  83و
همکاران 2110 ،و پاستور و ورونسی )2118 ،ازآنجاکه ریب اندازه ( )FirmSizeنیز منف ی و
معنادار به دست آمد ،میتوان نتیجه گرفت ک ه ش رکته ای کوچ مت ر ،نوس ان پ ذیری غی ر
سیستماتیم بیشتری را تجربه میکنند (مطابق با پاستور و ورونسی)2118 ،
جهگیری
.11بحثونتی 
مطالعات اخیر در سایر کشورها ارتباط بین اطمینان بیشازحد مدیر و تأمین مالی شرکت،
سیاستهای تقسیم سود ،پیشبینیهای م دیریت ،گ زارش نادرس ت ص ورته ای م الی و را
بررسی کردند در این پهوهش اثر اطمینان بیشازحد مدیریت ب ر ریس م سیس تماتیم و غی ر
سیستماتیم اوراق بهادار شرکتها در قالب دو فر یه بررسی شد یافتههای پ هوهش ح اکی از
آن است که بین اطمینان بیشازحد م دیر و ریس م سیس تماتیم ارتب اط مثب ت و معن اداری
وجود دارد؛ یعنی افزایش اطمینان بیشازحد مدیر باعا اف زایش ریس م سیس تماتیم خواه د
شد دربارهی دلیل این امر میتوان گفت که اطمینان ب یشازح د م دیر ب ر س اختار س رمایهی
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شرکت اثرگذار است یم مدیر فرا اطمینانی از طرفی به بیش سرمایهگذاری عالقهمند است و از
سوی دیگر ازآنجاکه معتقد است س هام ش رکت وی در ب ازار کمت ر از ارزش واقع ی آن معامل ه
میشود ،تمایل به تأمین مالی از طریق بدهی دارد تا س هام ش رکت را ،ب هزع م خ ود ،کمت ر از
ارزش آن معامله نکند همچنین یم مدیر فرا اطمینانی ارزش پروژههای خ ود را ب یش از ارزش
ذاتی آن تصور میکند و نیز در پروژههایی با  NPVمنفی سرمایهگذاری میکند؛ زیرا ب هاش تباه
تصور میکند که  NPVآن مثبت است ازآنجاکه تغییر در ساختار س رمایه و همچن ین می زان
توانایی شرکت در مدیریت ریسم بر رابطهی بین بازده سهام یم شرکت و ب ازده ب ازار اثرگ ذار
است ،موارد فوق میتوانند منجر به افزایش ریسم سیستماتیم شرکت شوند
از سویی دیگر عالوه بر موارد فوق ،تمایل باالی این مدیران به رش د و انج ام فعالی ته ای
نوآورانه و نیز باال بودن نسبت بدهی و اهرم باع ا اف زایش پراکن دگی ب ازده س هام ش رکت در
مقایسه با بازده سهام سایر شرکتهای موجود در بازار شده و به دنبال آن ریسم سیس تماتیم
افزایش خواهد یافت این نتیجه با یافتههای همادا )0372( 83و نمازی و خواجوی ( )0838قاب ل
انطباق است
همچنین نتایج بهدستآمده در فر یهی دوم بیانگر وجود رابط هی مثب ت و معن ادار ب ین
اطمینان بیشازحد مدیر و ریسم غی ر سیس تماتیم اس ت بس یاری از ویهگ یه ایی رفت اری
مدیران فرا اطمینانی میتواند عامل تأیید این فر یه باشد بهعنوانمثال میتوان به تمایل کمتر
آنها برای تقسیم سود نقدی اشاره کرد؛ زیرا ش رکته ایی ک ه س ود نق دی کمت ری پرداخ ت
میکنند نوسان پذیری ب ازده بیش تری دارن د (پاس تور و ورونس ی 2118 ،و راب ین و اس میت،
 )2113و به گفته فاما و فرن ( )2111اف زایش ریس م غی ر سیس تماتیم م یتوان د از طری ق
پراکندگی سودآوری تو ی داده شود همچنین باالتر بودن روحیهی رقابتی نسبت ب ه س ایرین
که از ویهگیهای مدیران فرا اطمینانی است ،منجر به نوسان پذیری ریس م غی ر سیس تماتیم
میشود (پونتیف )2113 ،11عالوه بر اینچنین مدیرانی نسبت به اخبار خوب واکنش بیشازحد
دارند و بازده پروژههای آتی خود را بیش از واقع تخمین میزنن د؛ بن ابراین ب ه س مت انتخ اب
پروژههایی میروند که نوسانات قیمت سهام را افزایش دهد ت ا بتوانن د جری ان نق دی بیش تری
کسب کنند و ارزش سهام شرکت خود را که به عقیدهی آنها کمتر از ارزش واقعی آن است ب ه
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میزان حقیقی خود برسانند درنتیجه ریسم غیر سیستماتیم افزایش مییابد در ادام ه ممک ن
است مدیر برای جبران افزایش ریسم غیر سیستماتیم تالش کند تا بازهم بازده باالتری کسب
کند و این دور تسلسل ادامه یابد عالوه بر موارد فوق طبق پ هوهش ع رب م ازار ی زدی و دول و
( )0838ریسم غیر سیستماتیم میتواند ناشی از رشد فزایندهی شرکت و گرایش م دیران ب ه
بیش سرمایهگذاری باشد که این موارد نیز از ویهگیهای بارز رفتاری مدیران فرا اطمینانی است
نتایج بهدستآمده در این فر یه با یافتههای پاستور و ورونسی ( )2118قابل انطباق است
تها 
.11پیشنهادهاومحدودی 
 .11-1محدودیت پژوهش 
 -0در این پهوهش برای محاسبهی شاخص ریسم سیستماتیم از ش اخص ک ل ب ورس
اوراق بهادار استفادهشده است ازآنجاک ه ب رای محاس بهی ای ن ش اخص تنه ا از قیم ت س هام
استفاده میشود و آثار پرداخت س ود س هام ،ح ق تق دم و تجزی هی س هام در محاس بهی ای ن
شاخص دخیل نیست ،بدین لحاظ بازده محاسبهشده نمیتواند بیانگر بازده دقیقی از بازار باشد
پژوهشهای آتی 

شنهادهایی برای

.11-2پی
 -0در این پهوهش از مدلی مبتنی بر بیش سرمایهگ ذاری ب رای کم ی ک ردن اطمین ان
بیشازحد مدیر استفادهشده است پیشنهاد میشود این متغیر با روشهای دیگ ر و ی ا ب ا روش
پرسشنامهای سنجیده شود و اثرات آن ب ر ریس م سیس تماتیم و غی ر سیس تماتیم ش رکت
بررسی شود؛
 -2مدلهای این پهوهش برای تمام صنایع عضو نمونهی آماری بهص ورت یکج ا ب رآورد
شدهاند ازآنجاکه ویهگیهای هر صنعت میتوانند درجات متفاوتی از فرا اطمینانی ی ا ریس م را
طلب کند ،ممکن است درصورتیکه این پهوهش در سط صنایع مختل ف بررس ی ش ود نت ایج
متفاوتی به دست آید
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