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چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره چهارم)

زهرا منیعی
کارشیاسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ،ساوه ،ایران( .نویسیده مسئول).

چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و بازده سرمایهگذاری می باشد .نمونه پژوهش با استتااده از روش
نمونهگیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد  138شرکت طی سالهای  1398-1390انتخاب
شده است .پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیتت و محتتوایی
همبستگی میباشد .انجام پژوهش در چارچوب استدالالت قیاسی -استقرایی صورت گرفتته استت و بترای تجزیته و تح یت
فرضیهها از تح ی پان ی کمک گرفته شده است .نتایج بدست آمده نشان داد که بتیش اعتمتادی متدیران رابطته معیتی دار و
مثبتی با بازده سرمایه گذاری دارد.
واژگان کلیدی :بیش اعتمادی مدیران ،بازده سرمایهگذاری ،بورس اوراق بهادار تهران.
مقدمه
بورس اوراق بهادار عمده ترین طریق تجهیز و تخصیص سرمایه است .عرضه سهام شرکتها در بورس فرصت سرمایهگذاری
ایجاد میکید و تمای بیشتر به افزایش سرمایه و حداکثر سازی ثروت ازطریق باال بردن بازده سرمایهگذاری وافزایش قیمت
سهام درکیار احتیاط و ریسک کاهش یا ازبین رفتن سرمایهگذاری موجب شده تا سرمایهگذاراران و خریداران اوراق بهادار توجه
ویژهای به ارزیابی شرکت و عم کرد مدیران و تغییرات در قیمت سهام داشته باشید.لذا هرگونه اطالعات و روش و معیاری که
در جهت ارزیابی شرکت وعم کرد مدیران مؤثر باشد مورد توجه آنان قرار می گیرد (بای و همکاران.)2019 ،
از طرفی دیگر اعتماد بهناﺲ بیش ازحد یک ویژگی شخصیتی است که میتواند به صورت اریب رفتاری و داشتن اعتقادات
ﻏیر واقعی (مثبت) در رابطه با هر یک از جیبههای یک پیشامد در شرایط عدم اطمییان تعریﻒ شود .مدیرانی که دارای
اعتمادبهناﺲ باال هستید اکثرا نسبت به تصمیمات خود و نتایج آنها ع ی الخصوص در زمییه تصمیمات سرمایهگذاری بسیار
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خوشبین هستید (سجادی و همکاران .)1389 ،از طرفی مدیران به شدت به عم کرد شرکت متعهد هستید ،چرا که دارایی و
ثروت شخصیشان ،شهرت و اشتغالشان به مقدار بسیار باالیی به آن وابسته هست .این توضتیحات اساس تﺄثیر اعتماد به ناﺲ
بیش ازحد مدیریت را بر روی تصمیمات شرکت فراهم میکید (گی سون.)2008 1،
هدف اص ی این پژوهش اییست که بدانیم ،آیا بیش اعتمادی مدیران باعث افزایش بازده سرمایهگذاری میشود یا خیر؟
تعاریف نظری
بیش اعتمادی مدیران
تمای افراد به احتمال وقوع حوادث مثبت و تخمین کمتر احتمال وقوع حوادث میای تعریﻒ شده است (حیدری.)1393 ،
سرمایهگذاری
سرمایهگذاری به معیای مصرف پولهای در دسترس برای دستیابی به پولهای بیشتر ،درآییده است؛ به عبارت دیگر ،سرمایه
گذاری یعیی به تعویق انداختن مصرف فع ی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آییده (شارپ.)2002 2،
پیشینه تحقیق
ﻏاوریان شاگردی و همکاران ( )1398بررسی تاثیر فرصت رشد شرکت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیر عام و بازده
ﻏیرعادی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختید .نتایج نشان داد بین بیش اعتمادی مدیر عام و
بازده ﻏیرعادی رابطه معیاداری وجود دارد ،همچیین فرصت رشد شرکت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیر عام و بازده
ﻏیرعادی تاثیر معیاداری دارد.
فروﻏی و همکاران ( )1397به بررسی تﺄثیر اطمییان بیش از حد به عیوان یکی از تورش های رفتاری مدیران بر ریسک سقوط
آتی قیمت سهام پرداختید .نتایج حاص از برآورد مدلهای پژوهش گویای آن است که اطمییان بیش از حد مدیریتی بر هر سه
معیار ریسک سقوط قیمت سهام تﺄثیر مثبت و معیادار دارد .به عبارتی وجود اطمییان بیش از حد در مدیران ،ریسک سقوط
قیمت سهام را افزایش میدهد.
شکری و همکاران ( )1395به بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایهگذاری شرکتها با در نظر گرفتن معیار کمبود جریانات
نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران پرداختید .نتایج حاص از پژوهش نشان داد که سود تقسیمی
با احتمال  95درصد و معیار کمبود جریانات نقد با احتمال  99درصد بر سرمایهگذاری شرکتها تاثیر مثبت و معیاداری
میگذارد.
کرابی و همکاران ( )1395به بررسی تﺄثیر اعتماد به ناﺲ بیش از حد مدیریت بر سودآوری و ریسک سقوط قیمت سهام
پرداختید .نتایج حاکی از آن بود اعتماد به ناﺲ بیش از حد مدیریت تاثیر معییداری بر سودآوری و ریسک سقوط قیمت سهام
دارد.
یانگ و همکاران )2019( 1به بررسی تﺄثیر اعتماد به ناﺲ بیش از حد مدیران در گزییش تﺄمین مالی داخ ی و بازده
سرمایهگذاری (مقیاس سرمایه گذاری ،سرمایه گذاری زیاد و سرمایه گذاری کم) پرداختید و به این نتیجه رسیدند که اعتماد به
Gilson
Sharp
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ناﺲ بیش از حد مدیران با کارایی سرمایهگذاری رابطه دارد .و تامین مالی بر رابطه بین اعتماد به ناﺲ بیش از حد مدیران با
کارایی سرمایهگذاری (کم سرمایهگذاری) تاثیر مستقیم دارد.
فرناندو و همکاران ) 2017(2به بررسی بیش اعتمادی مدیران و مدیریت ریسک شرکت های بزرگ پرداخته اند که نتایج نشان
می دهد که اعتماد به ناﺲ کاذب مدیریتی است که برای ناوذ در تعدادی از تصمیم گیری شرکت های بزرگ یافت شده
است ،تصمیم گیری مدیریت بر ریسک شرکت های بزرگ نیز تاثیر میگذارد.
رایموند )2016(3در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداخت که آیا اعتماد به ناﺲ بیش از حد مدیران میتواند کارایی مخارج
انجام شده را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر .این پژوهش بر اساس اطالعات  354شرکت کشور ﻏیا صورت پذیرفت و نشان داد
که اعتماد به ناﺲ بیش از حد مدیران به طور معیاداری کارایی مخارج را تحت تاثیر قرار میدهد.
فرضیه تحقیق
بیش اعتمادی مدیران با بازده سرمایهگذاری ارتباط معیی داری دارد.
روش پژوهش

این پژوهش در حوزه تئوری اثباتی قرار دارد و از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت و محتوا توصیای همبستگی ق مداد
میشود.روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیای همبستگی است؛ که با استااده از دادههای ثانویه
مستخرج از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق و بهادار به تح ی رابطهی همبستگی میپردازد .انجام این
پژوهش در چهارچوب استدالل قیاسی -استقرایی صورت خواهد گرفت .ع ت استااده از روش همبستگی کشﻒ روابط
همبستگی بین متغیرها است .تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیای است.
جامعه ،نمونه آماری و روش نمونه گیری
دادههای واقعی موردنیاز این تحقیق از اطالعات واقعی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد
شد .در این پژوهش برای این که نمونه آماری یک نماییده میاسب از جامعه آماری موردنظر باشد ،از روش حذف سیستماتیک
استااده شده است .برای این میظور  5معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی ک یه معیارها را احراز کرده باشد به
عیوان نمونه تحقیق انتخاب شده و مابقی حذف می شوند.
 -1شرکت قب از سال  1390در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال 1398در بورس فعال باشد؛
 -2به دلی ماهیت خاص فعالیت شرکت های ه دییگ ،بیمه ،لیزییگ ،بانک ها ،موسسات مالی و سرمایه گذاری و تااوت
قاب مالحظه آنها با شرکت های تولیدی و بازرگانی ،شرکت انتخابی جز شرکتهای یاد شده نباشد؛
 -3سال مالی شرکت میتهی به  29اساید باشد و طی بازه زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد؛
 -4شرکت طی سال مالی مورد مطالعه وقاه معامالتی بیش از  3ماه نداشته باشد؛ و
1
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 -5اطالعات موردنیاز در بخش تعریﻒ متغیرها در دسترس باشد.
روش اندازه گیری متغیرها
متغیر وابسته
بازده سرمایهگذاری شرکت INVEST
از طریق تقسیم سود قب از کسر بهره و مالیات بر مجموع دارایی ها به دست میآید.
متغیر مستق
بیش اعتمادی مدیران OC
از طریق انحراف پیشبییی سود آتی اندازهگیری میشود .اگر مدیران سود آییده شرکت را بیش از حد برآورد (بیش از مقدار
واقعی سود سال  )t-1کیید عدد یک (متغیر دامی یک) و در ﻏیر این صورت عدد صار به آن تع ق میگیرد.
متغیرهای کیترلی
اندازه شرکت Size
اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری جمع داراییهای شرکت محاسبه میشود.
عمر شرکت AGE
از طریق مجموع تعداد سالهای عمر شرکت به دست میآید.
اهرم مالی LEV
اهرم مالی شرکت از طریق تقسیم ک بدهی به ک دارایی محاسبه می شود.
یافتههای پژوهش
آمار توصیای متغیرهای پژوهش اعم از وابسته ،مستق یا کیترلی در جدول ( )1خالصه شده است .از این جدول که شام
شاخصهای مرکزی و پراکیدگی برای متغیرهای مخت ﻒ است ،نتایج زیر حاص میشود:
نام و تعداد متغیرها
عالمت اختصاری
متغیرها
بازده سرمایه
گذاری
بیش اعتمادی
مدیران
عمر شرکت
اندازه شرکت
اهرم مالی

INVEST

جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخصهای کشیدگی
شاخصهای مرکزی
انحراف چولگی کشیدگی کمییه
میانه
تعداد میانگین
معیار
-0.61
7.23
2.17
0.81
0.26
0.30
1242

بیشییه
3.21

OC

1242

0.37

0.00

0.43

0.92

1.93

0

1

AGE
Size
LEV

1242
1242
1242

42.57
14.34
0.64

46
14.21
0.65

14.47
1.57
0.47

-0.94
0.81
-0.36

3.35
4.16
3.47

9
11.13
0.03

66
19.98
0.98
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ازآنجاییکه میزان چولگی توزیع نرمال برابر با صار است ،چولگی نزدیک به صار ،نرمال بودن توزیع دادهها را بیان میکید.
همچیین اگر چولگی متغیری از  -2کوچکتر و از  2بزرگتر باشد ،آن توزیع متغیر مط قاً نرمال نخواهد بود .شک توزیع
دادهها را از مقدار میانگین ،میانه و مقایسهی آنها نیز میتوان حدس زد .اگر مقدار میانگین از میانه بهاندازهی قاب توجهی
بزرگتر باشد ،دادهها چوله به راست و در حالت برعکﺲ چوله به چپ هستید .مقدار انحراف معیار ،کمییه و بیشییه نیز
پراکیدگی داده را نشان میدهد .هر چه مقدار انحراف معیار کمتر باشد ،دادهها حول میانگین متغیر متمرکزترند .پراکیدگی کمتر
میزان اعتماد به مقدار میانگین را افزایش میدهد و در حالت برعکﺲ کاهش .درواقع اگر انحراف معیار بزرگ باشد ،دادههای
حول میانگین نیستید و دور از میانگین پراکیدهاند
بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
نرمال بودن باقیماندههای مدل رگرسیونی یکی از فرضهای رگرسیونی است که نشاندهیده اعتبار آزمونهای رگرسیونی است
در ادامه با استااده از آزمون کولموگوروف  -اسمیرنوف نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته بررسی شده است .زیرا نرمال بودن
متغیرهای وابسته به نرمال بودن باقیماندههای مدل (تااوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی) میانجامد .پﺲ الزم است نرمال
بودن متغیر وابسته قب از برآورد پارامترها کیترل شود تا در صورت برقرار نبودن این شرط راهح میاسبی برای نرمال نمودن
آنها (ازجم ه تبدی نمودن آن) اتخاذ نمود .فرض صار و فرض مقاب در این آزمون بهصورت زیر نوشته میشود:
 :𝐻0دادهها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی میکید.
 :𝐻1دادهها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمیکید.
جدول ( :)2آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
بیشترین تااوت
پارامترهای نرمال
متغیر
مقدار Z
کولموگوروف -
تعداد
میای
مثبت
قدر مط ق
انحراف معیار
میانگین
مشاهدات
اسمیرنوف
INVEST
4/78
-0/095 0/120
0/095
0/81
0/30
1242

مقدار
احتمال
0/000

همانطور که در جدول ( )2مشاهده می شود ،سطح معیاداری برای متغیر بازده سرمایه گذاری کمتر از  0،/05یعیی ()0/000
میباشد ،بیابراین فرض صار یعیی نرمال بودن این متغیر رد شده و گویای آن است که توزیع متغیر وابسته از نرمال برخوردار
نیست بیابراین الزم است متغیر وابسته قب از آزمون فرضیه ها نرمال سازی شود .در این پژوهش برای نرمال سازی داده ها
از تابع انتقال جانسون بهره گرفته شده است.
متغیر

INVEST

جدول ( :)3آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف پس از نرمال سازی متغیرهای وابسته تحقیق
بیشترین تااوت
پارامترهای نرمال
مقدار Z
کولموگوروف -
تعداد مشاهدات
میای
مثبت
قدر مط ق
انحراف معیار
میانگین
اسمیرنوف
1242

0/09

0/028

1/05
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همانطور که در جدول ( )3مالحظه میشود :پﺲ از به کارگیری تابع انتقال جانسون متغیر بازده سرمایهگذاری با میانگین
 0/09و انحراف معیار  1/05نرمال شد .در ادامه از توزیع نرمالشدهی متغیر استااده میشود.
بررسی همبستگی متغیرهای تحقیق
ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهی یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است .در این بخش برای
دستیابی به درجه وابستگی و تغییرات متغیرها نسبت به هم از همبستگی بین آنها را بررسی میکییم .ازآنجاییکه در این
پژوهش رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستق حائز اهمیت است ،در تح ی همبستگی نیز تیها ضریب همبستگی بین
متغیر وابسته و متغیرهای مستق موردبررسی قرار میگیرد.
برای هر یک از ضرایب همبستگی مقدار احتمال نیز محاسبه میشود ،مقدار احتمال محاسب هشده بیانگر معییدار بودن یا بی
معیی بودن همبستگی بین دو متغیر است .در اییجا ماهوم معییداری این است که آیا ضریب همبستگی به دست آمده بین دو
متغیر را میتوان شانسی و تصادفی است یا واقعاً بین دو متغیر همبستگی وجود دارد .همچیین چیانچه ضریب همبستگی میان
دو متغیر بیشتر از  61درصد باشد می توان چیین استیباط نمود که بین آن دو متغیر همبستگی شدید وجود دارد .یکی از پیش
فرضهای مدل رگرسیون خطی عدم وجود همبستگی شدید میان جمالت توضیحی (متغیرهای مستق و کیترلی) آن بصورت
جاتی می باشد (افالطونی.)1392 ،
برای هر یک از ضرایب همبستگی مقدار احتمال نیز محاسبه میشود ،مقدار احتمال محاسبهشده بیانگر معییدار بودن یا
بیمعیی بودن همبستگی بین دو متغیر است .در اییجا ماهوم معییداری این است که آیا ضریب همبستگی بهدستآمده بین دو
متغیر را میتوان شانسی و تصادفی است یا واقعاً بین دو متغیر همبستگی وجود دارد.
جدول ( :)4ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای کمی تحقیق
LEV
Size
AGE
OC
INVEST
ضریب
همبستگی
INVEST
1
OC
1
0.136
()0/027
AGE
1
-0.104
0/120
()0.063
()0/089
Size
1
0.415
-0.266
-0.076
()0.000
()0/011
()0/109
LEV
1
0.349
-0.048
0.043
-0/126
()0.000
()0.198
()0/289
()0/094
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بیابر جدول ( )4با توجه به جدول فوق همانطور که مالحظه می شود ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی تحقیق که
در مدلهای تحقیق بطور همزمان تصریح شده اند ،کمتر از  60درصد می باشد .بیابراین مشک همبستگی شدید میان جمالت
توضیحی مدلهای تحقیق وجود ندارد و پیش فرض عدم وجود همبستگی شدید میان جمالت توضیحی این مدلها تایید می
شود.
برازش مدل مربوط به فرضیه پژوهش
 :H0بیش اعتمادی مدیران با بازده سرمایهگذاری ارتباط معیی داری وجود ندارد.
 :H1بیش اعتمادی مدیران با بازده سرمایهگذاری ارتباط معیی داری وجود دارد.
برای برازش مدل پژوهش ،ازآنجاییکه متغیر وابسته پیوسته و دادهها بهصورت ترکیبی هستید ،از تح ی پان ی استااده میشود.
در تح ی پان ی ،دادهها بهصورت مقطعی– زمانی گردآوری شدهاند یعیی دادههای جمعآوریشده برای مقاطع مخت ﻒ در طی
زمان میباشد .در دادههایی که بدینصورت جمعآوری میشوند ،استقالل مشاهدات حاظ نمیگردد زیرا از هر شرکت در
سالهای مخت ﻒ چیدین مشاهده تکرار شده است که این مشاهدات به هم وابستهاند (زیرا متع ق به یک شرکت هستید) .برای
تح ی این نوع دادهها از تح ی پان ی استااده میگردد.
برای برازش مدل پژوهش ،ازآنجاییکه با دادههای ترکیبی یا پان ی سروکار داریم ،باید ابتدا مدل میاسب را برای برآورد
رگرسیونی انتخاب میکییم .سپﺲ با در نظر گرفتن پیشفرضهای رگرسیونی برآورد مدل را انجام میدهیم .ابتدا الزم است
مدل پژوهش معرفی شود.
بررسی پیش فرضهای رگرسیونی
برای اینکه برآورد رگرسیونی معتبر و قاب اتکا باشد ،نیاز است که پیشفرضهای رگرسیونی برقرار باشید .این پیشفرضها
شام مانا یا پایا بودن تکتک متغیرهای مدل رگرسیونی ،عدم وجود ناهمسانی واریانﺲها در مدل ،عدم وجود خودهمبستگی
سریالی و عدم وجود همخطی میباشد .درصورتیکه تمامی این پیشفرضها برقرار باشد ،میتوان برآورد رگرسیونی انجام داد.
بررسی همخطی
همخطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستق تابعی خطی از سایر متغیرهای مستق است .اگر همخطی در یک
معادله رگرسیون باال باشد ،بدین معیی است که بین متغیرهای مستق همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است باعث
افزایش ضریب تعیین بسیار باال و کاذب شود .زمانی که بین متغیرهای مستق همخطی وجود دارد ،معادله رگرسیونی و
همچیین ضریب تعیین بهدستآمده معتبر نیست.
در این پژوهش برای بررسی همخطی از مقدار ( VIFعام افزایش واریانﺲ) استااده میشود .اگر این متغیر کمتر از  5باشد،
یعیی همخطی بین متغیرها کم است و رگرسیون به دست آمده معتبر است
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جدول ( :)5مقادیر عامل افزایش واریانس برای فرضیه اول پژوهش
VIF
متغیر
OC
AGE
Size
LEV

1.64
2.27
1.49
1.58

با مشاهده مقادیر  VIFمیبیییم تمام مقادیر کوچکتر از بین  1و  4هستید ،به همین دلی همخطی وجود بین متغیرها در
مدل وجود ندارد.
بررسی خودهمبستگی سریالی
هرگاه دو مقدار متااوت برای متغیرهای مستق را در نظر بگیریم ،فرض بر این است که جم ههای اخالل متیاظر با آنها از
یکدیگر مستق اند .در چیین حالتی میگوییم که جم ههای اخالل خودهمبستگی ندارند.
اگر یک متغیر به متغیرهای دوره یا دورههای قب خودش وابسته باشد خودهمبستگی میگویید که اگر به یک دوره قب وابسته
باشد خودهمبستگی مرتبه اول و اگر به دورههای قب تر وابسته باشد همبستگی آن دوره یا سریالی گویید.
برای کشﻒ خودهمبستگی سریالی از آزمون دوربین  -واتسون استااده میکییم .آزمون دوربین– واتسون ) (DWآزمونی برای
کشﻒ خودهمبستگی مرتبهی اول است؛ یعیی آزمون مذکور تیها وجود رابطهی بین مقدار باقیمانده مدل در زمانهای  tو t-1
را آزمون مینماید .مقدار آمارهی این آزمون بین صار و چهار قرار دارد .چیانچه این آماره در بازهی  1/5و  2/5قرار گیرد یعیی
خودهمبستگی بین خطاها وجود ندارد .در ﻏیر این صورت خودهمبستگی وجود دارد و باید از این بایت در مدل تصحیحی به
کار گرفته شود تا این پیشفرض نیز برقرار شود.
آمارهی آزمون
1/93

جدول ( :)6نتایج آزمون دوربین واتسون
نتیجهگیری
نتیجهی آزمون
همبستگی بین خطاها وجود ندارد
پذیرش فرض صار

با نگاهی به مقدار آمارهی دوربین– واتسون برای مدل پژوهش میبیییم که فرض صار در مدل پذیرفته میشود ،زیرا مقدار
آمارهی دوربین واتسون برای آنها بین  1/5و  2/5میباشد .پﺲ بین خطاهای این مدل همبستگی وجود ندارد.
انتخاب مدل
در انتخاب مدل دادههای ترکیبی با دو حالت ک ی روبرو هستیم .در حالت اول عرض از مبدأ برای ک یه شرکتها یکسان است
که در این صورت با روش پول و در حالت دوم عرض از مبدأ برای تمام شرکتها متااوت است که در این حالت روش پان
انتخاب میشود .برای شیاسایی دو حالت مذکور از آزمون اف -لیمر استااده میکییم.
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در هر دو روش پول و پان ضریب شیب مقداری ثابت است ولی عرض از مبدأ در مدل پول ثابت و در مدل پان متغیر است.
مدل پان را میتوان به دو طبقهی جدید ردهبیدی نمود .اگر عرض از مبدأهای متااوت مدلهای پان ی با متغیرهای توضیحی
مدل رگرسیون ،همبستگی معیاداری داشته باشید (و بهصورت تصادفی تعیین نشوند) میگوییم الگو از نوع اثرات ثابت است.
چیانچه عرض از مبدأهای متااوت الگوهای پان ی با متغیر توضیحی مدل رگرسیون ،همبستگی معیاداری نداشته باشید (و
بهصورت تصادفی تعیین شوند) گاته میشود الگو از نوع اثرات تصادفی است .هر دو الگوی اثرات ثابت و تصادفی در طبقه
برآورد پان ی قرار میگیرند .در برآورد یک مدل که دادههای آن از نوع ترکیبی است ،ابتدا باید نوع الگوی برآورد مشخص شود.
قاعده آماری تصمیمگیری آزمون لیمر به شک زیر است:
H0 :
تمام عرض از مبدأها با هم برابرند.
حداق یکی از عرض از مبدأها با بقیه متااوت است.
H1 :
در صورتی که فرض صار رد نشود ،از الگوی پول برای برازش دادهها استااده میکییم .ولی در صورت رد فرض صار ،باید با
استااده از آزمون هاسمن ،الگوی اثرات ثابت را در مقاب الگوی اثرات تصادفی آزمون کرده و الگوی برتر را جهت برآورد مدل
انتخاب کییم.

آزمون اثرات
آزمون  Fلیمر

جدول ( :)7نتایج آزمون چاو یا لیمر
P-Value
درجه آزادی
مقدار آماره آزمون
0/0000
()202.65
13/09

نتیجه آزمون
رد فرض صار
استااده از مدل پان

با توجه به نتایج حاص از آزمون  Fلیمر ،ازآنجاییکه مقدار  P-Valueاین آزمون کمتر از  0/05میباشد ( ،)0/0000همسانی
عرض از مبدأها رد شده و الزم است در برآورد مدل از روش دادههای پان استااده شود .لذا الزم است برای انتخاب الگوی
اثرات ثابت یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شود .نتایج آزمون هاسمن در جدول ( )8مشاهده میشود.
جدول ( :)8نتایج آزمون هاسمن
آماره آزمونX2
89/54

P-Value
0/000

نتیجه آزمون
رد فرض صار
پان با اثرات ثابت

همچیین با توجه به نتایج حاص از آزمون هاسمن ،از آنجاییکه مقدار  P-Valueاین آزمون نیز کمتر از  0/05میباشد
( ،)0/000بیابراین در برآورد میبایست روش اثرات ثابت بکار برده شود.
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مقدار ضرایب
0.56
-0.67
-0.76
0.63
3.50

متغیر
OC
AGE
Size
LEV
( Cمقدار ثابت)
مقدار F
2
ضریب تعیین ) (R
ضریب تعیین تعدی شده

جدول ( :)9نتایج برآورد مدل
مقدار احتمال
مقدار t
0.000
7.55
0.172
-1.07
0.000
-7.96
0.028
3.80
0.000
9.35
7.87
مقدار احتمال F
دوربین واتسون
0.6723
0.6318

نتیجه
معیی دار و مثبت
بی معیی
معیی دار و میای
معیی دار و مثبت
معیی دار و مثبت
0.000
1.93

معناداری کل مدل
معییداری مدلها بستگی به مقدار آماره  Fو مقدار احتمال آن دارد که برای هر مدل رگرسیونی محاسبه میشود .در صورت
که مقدار احتمال برای این آماره کمتر از  0/05باشد ،فرض صار مبیی بر «عدم وجود رابطهی معییدار» رد میشود و در سطح
اطمییان  95درصد رابطهی معییداری وجود دارد .فرض صار و فرض مقاب معییداری مدل بهصورت زیر میباشد.
مدل معیاداری وجود ندارد.

𝐻0 :

مدل معیاداری وجود دارد.

𝐻1 :

ضریب تعیین
معروفترین آمارهی نیکویی برازش ضریب تعیین )  (Rمیباشد و مقدار آن بین صار و یک قرار دارد .اگر  Rزیاد یعیی
نزدیک به یک باشد ،مدل دادهها را بهخوبی برازش کرده است .درحالیکه اگر  R2پایین یعیی نزدیک به صار باشد ،مدل
برازش خوبی از دادهها ارائه نداده است.ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  67/23درصد از تغییرات بازده سرمایه
گذاریسهام توسط متغیرهای واردشده در مدل تبیین میشود .عالوه بر این ازآنجاییکه مقدار آماره دوربین واتسن مابین عدد
 1/5و  2/5میباشد ( )1/93لذا استقالل باقیماندههای مدل نیز مورد پذیرش قرار میگیرد .در خصوص هم خطی میان
متغیرهای مدل نیز ازآنجاییکه مقدار آماره  VIFبرای تمامی متغیرها کمتر از  10است میتوان گات همخطی شدیدی میان
آنها وجود نداشته و این فرض از ماروضات رگرسیون کالسیک نیز تﺄیید میشود.
همچیین ضریب تعیین تعدی شده مدل نیز نشان می دهد که  63/18درصد از تغییرات متغیر وابسته پژوهش توسط متغیرهای
مستق و کیترلی تحقیق تبیین می شود که ضریب نسبتا میاسبی برای بیان رابطه میان متغیر وابسته و مستق پژوهش می
باشد.
2

2
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نحوه تصمیمگیری برای رد یا پذیرش فرضیه
با توجه به نتایج جدول ( )9سطح معییداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متغیر ( OCبیش اعتمادی مدیران) کوچکتر از
 0/05بوده ( )0/000یعیی معییدار است  ،ضریب آن ( )0/56مثبت می باشد و مقدار آماره  tبرای آن برابر با  7/55می باشد
این مقدار آماره  tدر ناحیه رد فرض صار قرار می گیرد  .بیابراین می توان گات بیش اعتمادی مدیران رابطه معیی دار و
مثبتی با بازده سرمایه گذاری دارد.
بحث و نتیجهگیری
تفسیر نتیجه آزمون و مقایسه نتایج
نتیجه فرضیه تحقیق نشان داد بیش اعتمادی مدیران با بازده سرمایهگذاری ارتباط مثبت و معیی داری دارد .این نتایج تضمییی
برای پیش بیییهای تئوری است که بیان کرده بودند بیش اعتمادی مدیران باعث ایجاد ارزش اضافه برای شترکت متیشتود.
در مورد رابطه بیش اعتمادی با بازده سرمایده گذاری ،دارایی ها و عم کرد شرکت نتایج متااوتی بدست آمده است .برخی
تحقیقات نشان داده است که بیش اطمییانی سبب میشود مدیران دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسکهتا را کمتر از حد
تخمین زده و احساس کید روی مسائ و رویدادها کیترل دارد ،و در نتیجه بر عم کرد تاثیر میای دارد.
اما مطابق با برخی از یافته اﻏ ب مدیران دارای اعتماد به ناﺲ فکر متیکییتد احتمتال موفقیت شرکت آنها از سایر شرکتها
بیشتر است و برای تداوم فعالیتهای شترکت ختود دوره طتوالنی تتری اختصتاص میدهید ،سایر شرکتها و اییگونه مدیران در
رابطه با هزییه های سرمایه گذاری خوشبین هستید و به فروش سهام فکر نمی کیید .بیابراین شروع به سرمایه گذاری
بیشتری میکیید و از تﺄمین های مالی داخ ی بیشتری استتااده متیکییتد .آنهتا همچیین به فکر توسعه و گسترش و نوآوریهای
بیشتر هستید که این عوام موجب میشود شرکت آنها ارزش بیشتری کسب کید و بازده سرمایه گذاری آن شرکت افزایش
یابد .این نتیجه مطابق با یافته های یانگ و همکاران ( ،)2019باهاراتی و همکاران ( )2016و روئﺲ و همکاران ( )2012و
ساعدی و رضائیان ( )1398است .یانگ و همکاران ( )2019نشان دادند که اعتماد به ناﺲ بیش از حد مدیران با کارایی
سرمایهگذاری رابطه دارد .باهاراتی و همکاران ( )2016نشان دادند مدیران ارشتد اجرایی دارای اعتماد به ناﺲ بیش از حد در
مقایسه با مدیران ارشد اجرایی فاقد اعتماد به ناتﺲ بتیش از حتد ،از طریتق عم کرد باالتر برای بازده سهام و ریسک پذیری
بیشتر ،میتوانید سود بیشتری برای شرکت خود به همراه داشته باشید .روئﺲ و همکاران ( )2012نیز در پژوهشی به بررسی
رابطه اعتمادبه ناﺲ بیش ازحد و عم کرد مالی برای دوره 5ساله پرداختید و به این نتیجه رسیدند که تااثیر اعتمادبه ناﺲ بیش
ازحد پایین بر روی عم کرد شرکت میای است درحالیکه که تﺄثیر اعتمادبه ناﺲ بیش ازحد باال بار روی عم کرد مثبت و
معییدار است ،که این نتیجه با نتایج این پژوهش همسو است .ساعدی و رضائیان ( )1398نیز در تحقیقی مشابه به این نتیجه
رسیدند که در شرایطی که مدیر عام بیش اطمییان ،عضو هیئت مدیره نیز باشد ،درك وی از بازار و خواسته های سهامداران
و فرایید گزارشگری مالی افزایش یافته و از قدرت و نظارت و نظرهای باالتری برخوردار خواهد بتود ،در نتیجته بتازده شترکت
افتزایش مییابد و شرکت ریسک کمتری را متحم خواهد شد.
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پیشنهاد کاربردی برگرفته از نتیجه پژوهش
با توجه به نتیجه فرضیه اول تاثیر مثبت بیش اعتمادی مدیران بر بازده سرمایه گذاری ،به فعاالن بازار سرمایه پیشیهاد می
شود سود پیش بییی شده از سود واقعی را به عیوان معیار بیش اعتمادی مدیران مورد توجه قرار دهید ،چرا که به ع ت توجه به
عم کرد آتی مدیران در این زمییه می تواند بازده سرمایه گذاری آنان را افزایش دهد.
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