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چکـیده
هدف این پژوهش ،بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایهگذاری در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0905تا  0901بود .بدین منظور دادههای  00شرکت
تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .این پژوهش از نوع کاربردی است
که به توصیف همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه میپردازد .برای آزمون فرضیههای پژوهش ،مدلهای رگرسیون بر
مبنای پانل برآورد شدند .نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که رابطه معناداری بین اهرم مالی و
بیشسرمایهگذاری وجود ندارد .همچنین نتایج نشان داد که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و بیشسرمایهگذاری
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .اما نتایج نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و
بیشسرمایهگذاری تاثیر معناداری ندارد.

واژگـان کلـیدی :اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت ،اهرم مالی ،بیش سرمایهگذاری
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سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد دو

تﺼمیمات سرمایهگذاری به طور گستردهای وابسته به عدم تقارن اطالعاتی و مشﻜالت نمایندگی میباشند .عدم تقارن
اطالعاتی به همراه نوسانات بازار و تاثیری که بر تامین مالی برون سازمانی دارند ،به سادگی منجر به سرمایهگذاری کمتر از حد
شرکتهای در مواجهه با محدودیت مالی میشود .در حالی که مشﻜالت نمایندگی معموﻻ ،ناشی از سرمایهگذاری بیش از حد
مدیران با توجه به منافﻊ شﺨﺼی و سرمایهگذاری نادرست جریانهای نقد آزاد در پروژههای با ارزش فعلی منفی میباشد .تئوری
سرمایهگذاری بر این اعتقاد است که شرکتها مایل به سرمایهگذاری در پروژههای با نرخ بازده ثابت و باﻻتر از هزینه سرمایه و
نیازمند هزینه تامین مالی کمتر میباشند (واعظ و رشیدی .)0909 ،سرمایه گذاری در پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت،
نیازمند تامین مالی خارجی است و بعد از پرداخت هزینههای بهره مربوط ،مدیران باید وجه نقد اضافی را به سرمایهگذاران برگردانند
(برزیده و همﻜاران .)0901 ،بر اساس فرضیه بیش سرمایهگذاری ،از یک سو وجود جریان نقدی به سبب نبود تقارن اطالعاتی بین
مدیران و سهامداران منجر به بیش سرمایهگذاری می شود و از سوی دیگر وجود محدودیت در تامین مالی ،به کم سرمایهگذاری
منتهی میگردد (بیدل و همﻜاران .)5990 ،0سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد بیانگر رفتارهای ناکارآمد سرمایهگذاری بوده
که منجر به وقوع زیان و هدر رفتن سرمایه اجتماعی میشود .سرمایهگذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد به رفتارهای
سرمایهگذاری ﻏیر مﺆثری وابسته است که سبب زیانهای هنگفت برای سرمایهگذاران و هدر رفتن سرمایه اجتماعی میشود (واعظ
و رشیدی .)0909 ،بنابراین کارایی سرمایهگذاری مستلزم آن است که از یک سو ،از مﺼرف منابﻊ در فعالیتهایی که سرمایهگذاری
در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است ممانعت شود (جلوگیری از بیش سرمایهگذاری) و از سوی دیگر ،منابﻊ به سمت
فعالیتهایی که نیاز بیشتری به سرمایهگذاری دارد ،هدایت گردد (جلوگیری از کم سرمایهگذاری) .بهر حال ،شرکتهایی که باﻻتر
از سطح بهینهشان (انحراف مثبت از سرمایهگذاری مورد انتظار) سرمایهگذاری میکنند ،بیش سرمایهگذاری دارند ،درحالی که آنهایی
که همه پروژههای سودآور را (انحراف منفی از سرمایهگذاری مورد انتظار) به بیرون منتقل میکنند ،کم سرمایهگذاری دارند (گماریز
و بالستا .)5909 ،5اهرم مالی و چگونگی دستیابی به منابﻊ مالی از مهمترین مواردی است که شرکتها آنرا در رابطه با تﺼمیمات
خود مورد توجه قرار می دهند .این موضوع منابﻊ تأمین مالی از محل سرمایه باشد یا از محل بدهی ،دارای ابعادی متفاوت است .در
کل منابﻊ تأمین مالی به دو دسته منابﻊ درونی (سود حاصل از عملیات) و منابﻊ بیرونی (استقراض و افزایش سرمایه) تقسیم
میگردد ،چگونگی استفاده از این منابﻊ منجر به تئوریهای بسیاری در طول زمان گردیده است .تئوری تعادلی (یا موازنه )ایستا و
تئوری سلسله مراتبی از مهمترین و برجستهترین این تئوریها در طول زمان بوده است (اسدی و همﻜاران .)0909 ،تاثیر تامین
مالی داخلی بر کارایی سرمایهگذاری را میتوان از طریق متغیر سود تقسیمی به شﻜل نقدی توضیح داد .افزایش سود تقسیمی،
اطالعاتی در باره جریانهای نقدی جاری و آتی یک شرکت ،به بازار سرمایه منتقل میکند (جنسن .)0011 ،9در مورد تاثیر سود
تقسیمی بیان میکند مدیران از طریق محرک هایی مثل پاداش ،دارای این انگیزه هستند که حتی در صورت فقدان فرصتهای
رشد و سرمایهگذاری سودآور ،وجوه نقد آزاد را صرف سرمایهگذاری کم بازده یا حتی زیانده کنند .در این حالت ،سیاست تقسیم سود
ابزاری برای کنترل و ممانعت از سوء استفادههای احتمالی مدیریت از وجوه نقد آزاد است .عالوه بر این ،توزیﻊ سود ،مدیران
شرکتها را وادار میسازد که برای تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری بیشتر ،به بازار روی آورند و در نتیجه ،از قوانین و مقررات
بورس ،بانکها و سایر سرمایهگذاران برون سازمانی تبغیت کنند .این امر باعث صرفه جویی در برخی از هزینههای احتمالی ،مثل
هزینه بﻜارگیری افراد برون سازمانی به منظور نظارت بر مدیریت ،میشود (وانگ .)5992 ،0مدیران بیش اعتماد ،برگشتهای آتی
سرمایه از پروژههای شرکتهایشان را بیش از حد تﺨمین میزنند .از این رو آنها احتماﻻ ،احتمال و بزرگی شوکهای مثبت
گردشهای نقدی آتی حاصل از پروژههای در حال اجرا را بیش از حد تﺨمین میزنند و شوکهای معﻜوس و منفی گردشهای
نقدی را کمتر از حد تﺨمین میزنند (ملﻜیان و همﻜاران .)0905 ،مدیران بیش اعتماد باتوجه به اعتقادات خود درخﺼوص هزینه بر
بودن تامین مالی خارجی ،به گونهای رفتار میکنند که شرکت تحت مدیریت آنها با محدودیتهای مالی روبه روست .باوجود این،
تفسیر نحوه برخورد مدیران بیش اعتماد بامحدودیتهای مالی تاحدودی مبهم است .علت این ابهام نیز به طور عمده ناشی از
تفاوت دیدگاههای مدیران بیش اعتماد و سرمایهگذاران درخﺼوص ارزش شرکت است .زمانی که مدیران وسرمایهگذاران اعتقادات
یﻜسانی درخﺼوص هزینه های تامین مالی جاری و آتی داشته باشند ،سطح بهینه وجه نقد بر اساس موازنه هزینه و منفعت
نگهداشت وجه نقد تعیین میشود .در صورتی که مدیران و سرمایهگذاران اعتقادات متفاوتی داشته باشند ،سطح بهینه وحه نقد از
سوی مدیران بر اساس دیگرا آنها در خﺼوص هزینه تامین مالی خارج از شرکت ،تعیین میشود .از یک طرف ،مدیران بیش اعتماد
ممﻜن است به منظور تامین مالی فرصتهای سرمایهگذاری پیشرو ،وجه نقد بیشتری نگهداری کنند تا از این طریق ،از تامین مالی
آتی خارج از شرکت پرهیز کنند که از دیدگاه آنها بی جهت هزینه بر است (دشموک و همﻜاران .)5902 ،2با توجه به مطالب گفته
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سرمایهگذاری نقش مهمی در تضمین توسعه پایدار شرکتها در رقابت بازار و ایجاد ارزش جدید برای سهامداران دارد.
سیاستهای سرمایهگذاری شرکتی توسط طیف گستردهای از عوامل ،از جمله اقتﺼاد کلی ،سیاستهای پولی کالن ،بازارهای
سرمایه و عملیاتهای شرکت تعیین میشوند (ریچادسون .)5991 ،0عوامل مدیریتی ،مانند نامعقول بودن مدیران ،به خﺼوص در
بازارهای مالی ناکارآمد و در شرکت ها با حاکمیت شرکتی ضعیف اهمیت دارد .بیش اعتمادی یک رفتار نامعقول معمول است و
مدیران شرکت تمایل دارند آن را هنگام تﺼمیمگیری تجاری نشان دهند .مدیرانی که بیش اعتمادی دارند تﺼمیمات سرمایهگذاری
را اتﺨاذ میکنند که منجر به مشﻜالت سرمایهگذاری بیش از حد یا کمتر از حد میشود .با این حال ،بیش اعتمادی مدیریتی بر
ساختار سرمایه شرکتی ،تامین مالی خارجی (تامین مالی جدید و تامین مالی بدهی) ،بلوغ بدهی و دیگر مسایل مالی شرکت تاثیر
دارد (لین و همﻜاران)5992،5
یﻜی از مهمترین تﺼمیمهای پیش روی مدیران واحد تجاری تﺼمیمهای مربوط به تامین مالی است .تامین مالی یﻜی از اجزاء
ضروری عملیات هر واحد تجاری است .اتﺨاذ سیاستهای تامین مالی توسط مدیران ،نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای
سهامداران دارد .با این حال شناخت عوامل موثر بر تﺼمیمهای تامین مالی مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است .عوامل زیادی
بر تﺼمیمگیری تامین مالی مدیران واحد تجاری موثر است که این عوامل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :دسته اول ،عواملی
که مرتبط هستند با ساختار شرکت مانند مشﻜالت نمایندگی ،اندازه شرکت و درماندگی مالی و دسته دوم ،عواملی که مرتبط هستند
با ویژگیهای رفتاری مدیران مانند محافظهکاری و اطمینان بیش از حد با توجه به تیوری سلسله مراتبی (مایرز ،)0010 ،9شرکتها
منابﻊ مالی خود را بر پایه هزینههای خود اولویتبندی میکنند ،بنابراین تامین مالی داخلی را ترجیح میدهند ،و سپس بدهی را
ترجیح می دهند و به عنوان آخرین راه برای افزایش دارایی جدید .مدیران شرکت از دیدگاه مالی رفتاری تمایل دارند که منابﻊ مالی
داخلی را نسبت به منابﻊ دیگر انتﺨاب کنند زیرا آنها کنترل بیشتری بر بودجه داخلی دارند .بنابراین ،اعتماد به نفش بیش از حد
مدیران بر بهرهوری پروژههای سرمایهگذاری با سرمایهگذاری داخلی تاثیر میگذارند .اگر مدیران بیش اعتماد ،بودجه داخلی کافی
برای سرمایهگذاری داشته باشند و توسط بازار سرمایه یا مﻜانیزمهای حاکمیت شرکتی کنترل نشوند ،آنها به طور سیستماتیک
بازگشت به پروژههای سرمایهگذاری را دست باﻻ میگیرند .با این حال ،اگر سرمایه داخلی کافی نداشته باشند ،مایل به صدور سهام
جدید نیستند ،زیرا آنها سهام شرکت خود را کم تر از بازار درک میکنند .در نتیجه ،آنها سرمایهگذاری خود را مهار میکنند .اعتماد
به نفس کاذب میتواند برای انحرافات سرمایهگذاری شرکتی به ویژه در یک بازار مانند ایران ،که در آن حاکمیت موثر داخلی و
مﻜانیزمهای پایش خارجی به خوبی تثبیت نشده است ،موثر است (ابراهیمی و احمدی.)0902 ،
در شرایطی که هیچ اصطﻜاکی مثال انتﺨاب ناسازگار یا هزینههای نمایندگی وجود ندارد ،سرمایهگذاری ناکارا ،صرفنظر کردن
از فرصتهای سرمایهگذاری با ارزش فعلی خالص مثبت است (کم سرمایهگذاری) .به عالوه سرمایهگذاری ناکارا شامل انتﺨاب
پروژههایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز میشود (بیش سرمایهگذاری) .حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایهگذاری
وجود دارد :اوﻻً اینﻜه ،اگر یک شرکت تﺼمیم به تأمین مالی گیرد ،هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایهگذاری صحیحی با آن
انجام شود .برای مثال ،مدیران ممﻜن است با انتﺨاب پروژههای نامناسب در جهت منافﻊ خویش و یا حتی سوء استفاده از منابﻊ
موجود ،اقدام به سرمایهگذاری ناکارا نمایند؛ دوم اینﻜه یک شرکت نیاز دارد به منظور تأمین مالی فرصتهای سرمایهگذاری ،منابﻊ
را جمﻊآوری نماید .در یک بازار کارا ،همه پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند؛ هر چند بﺨش عمدهای از
ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیتهای مالی ،توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود میسازد ،زیرا
شرکتهای مواجه با محدودیت مالی ممﻜن است به دلیل هزینههای زیاد تأمین مالی ،از قبول و انجام پروژههای با ارزش فعلی
خالص مثبت صرف نظر نمایند که این کار به کم سرمایهگذاری منجر میشود .مدیران شرکتها ،با شناخت عوامل مﺆثر بر
سرمایهگذاری و با به کارگیری آنها در رسیدن به سطح سرمایهگذاری بهینه ،میتوانند نهایت بازدهی را ایجاد کنند تا هم
فرصتهای سودآور سرمایه گذاری را از دست ندهند وهم رضایت سهامداران را جلب نمایند اما بازارهای ناکارا دارای نواقﺼی هستند
که میتواند سطح سرمایهگذاری بهینه شرکت را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت ،به فرآیند «بیش سرمایهگذاری» و یا «کم
سرمایهگذاری» منتهی شود (کبیری.)0901 ،
در راستای موضوع پژوهش هی و همﻜاران )5900( 0به بررسی بیش اعتمادی مدیران ،تامین مالی داخلی و کارایی
سرمایهگذاری پرداختند .آنها نشان دادند که تأمین مالی داخلی ،فرصتهای شغلی تجاری و کمبود سرمایه را کاهش میدهد اما
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2 . Lin and et al
3 . Myers
4 . He and et al
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ممﻜن است باعث سرمایهگذاری بیش از حد بﺨﺼوص در بنگاههای دارای اعتماد به نفس مدیریتی شود .این مشﻜل سرمایهگذاری
به طور قابل توجهی مربوط به اعتماد به نفس مدیریتی در شرکتهای دولتی است .همچنین در سال ( )5901هانگ و همﻜاران 0در
بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بر حساسیت سرمایهگذاری جریانهای نقدی ،نشان دادند که به طور میانگین
اعتماد به نفس بیش از حد مدیران باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری جریانهای نقدی میشود و در شرکتهایی که هزینه
نمایندگی باﻻتری دارند این تأثیر به میزان قابل توجهی بیشتر است .فرچیلد )5901( 5در پژوهشی تحت عنوان «اعتماد به نفس
بیش از حد مدیریتی ،مسئله نمایندگی ،تﺼمیمات مالی و عملﻜرد شرکت» بیان میکند که یک مدیر با اعتماد به نفس بیش از حد،
9
تواناییهای خود را بیش از حد واقﻊ ،و محدودیتهای مالی را کمتر از واقﻊ در نظر میگیرد .در بررسی رفتار مدیران ،مالمندر و تات
( )5901دریافتند که خﺼوصیات شﺨﺼی آنها علیالﺨﺼوص اعتماد به نفس بیش از حد مدیریتی ،ممﻜن است منجر به انحرافاتی
در تﺼمیمات سرمایهگذاری شرکت شود ،و این مدیران خوش بین به طور معنیداری حساسیت سرمایهگذاری بیشتری به
جریانهای نقدی آزاد به ویژه در شرکتهای سهامی دارند .همچنین مدیران با اعتماد به نفس بیش از اندازه تأمین مالی از طریق
بدهی را به انتشار سهام ترجیح میدهند .ایﺨولم و پسترنک )5902( 0نیز در پژوهشی با عنوان «اعتمادبه نفس بیش از اندازه و
حجم سرمایهگذاری» نشان دادند که سرمایهگذاران جزئیتر و با اعتماد به نفس باﻻتر ،آسیب بیشتری از رفتارهای سرمایهگذاریشان
میبیند .به عالوه رفتار سرمایهگذار با اندازه و حجم سرمایهگذاری تغییر کرده و از آن متأثر است .دشموک و همﻜاران )5909( 2بیان
کردند که مدیران نسبت به مدیران منطقی سود کمتری تقسیم میکنند تا برای نیازهای سرمایهای آتی ،منابﻊ مالی بیشتری انباشته
کنند.
در پژوهش های انجام شده در ایران کبیری در سال ( )0901به بررسی تاثیر اعتماد بیش از حد مدیریت و تامین مالی داخلی بر
کارایی سرمایهگذاری پرداخت .نتایج او نشان داد که بیش اعتمادی مدیریت بر کارایی سرمایهگذاری تاثیر معﻜوس و تامین مالی
داخلی بر کارایی سرمایهگذاری تاثیر مثبت و معناداری دارند .بشﻜوه و کشاورز ( )0901به بررسی فرا اطمینانی مدیران و ریسک
سقوط قیمت سهام ،نشان دادند که بیش اعتمادی مدیران با معیار پیشبینی سود و رشد ﻏیرعادی داراییها بر ریسک سقوط قیمت
سهام بر اساس نوسان باﻻ به پایین و سیگمای حداکثری تاثیر مستقیم و معناداری دارد .همچنین در سال ( )0901کاشانی پور و
محمدی در بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران با نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریان نقدی وجه نقد نشان دادند که رابطۀ
مثبت و معناداری بین بیش اطمینانی مدیران و وجه نقد نگهداری شده وجود دارد .همچنین ،نتایج به دست آمده بیانگر آن است
که بیش اطمینانی مدیران اثر مثبت و معناداری بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد دارد .به بیان دیگر ،مدیران بیش اطمینان وجه
نقد بیشتری از جریانهای نقدی عملیاتی تجاری را در شرکت ذخیره میکنند .این یافتهها مطابق با این دیدگاه است که مدیران
بیش اطمینان هزینه های تامین مالی آتی خارج از شرکت را بیش از اندازه تلقی میکنند .بنابراین ،سعی میکنند با نگهداری وجه
نقد ،سرمایهگذاریهای پیش رو را از منابﻊ داخلی شرکت تأمین مالی کنند .یافتههای فروﻏی و همﻜاران نیز در سال ( )0902نشان
داد که مدیران توانا تمایل به سرمایهگذاری بیش از حد دارند .عالوه بر این ،کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش تاثیر مثبت
توانایی مدیریتی بر سرمایهگذاری بیش از حد میگردد .همچنین سالطه و همﻜاران ( )0900دریافتند که سازوکارهای نظام راهبری
شرکتی بر ارزش شرکت و کارایی سرمایهگذاری تأثیر معناداری ندارد .همچنین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین
کارایی سرمایهگذاری و ارزش شرکت ،تأثیر معناداری نشان نداد .عربﺼالحی و همﻜاران ( )0909در بررسی تاثیر اعتماد به نفس
بیش از حد مدیرارن ارشد بر حساسیت سرمایهگذاری -جریانهای نقدی نشان دادند که اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد
باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری -جریانهای نقدی شده است.

 -1-2فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری ارائه شده فرضیههای پژوهش به صورت زیر تدوین شدند؛
فرضیه اول :بین اهرم مالی و بیش سرمایهگذاری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و بیش سرمایهگذاری رابط معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایهگذاری تاثیر معناداری دارد.

 -3روش پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی است که به توصیف همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه میپردازد .برای آزمون فرضیههای
پژوهش ،مدلهای رگرسیون بر مبنای پانل برآورد شدند .اطالعات مورد نیاز از شرکتهای تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار
1. Huang and et al
2. Fairchild
3. Malmendier and Tate
4. Ekholm and Pasternake
5. Deshmukh and et al
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تهران که پایان سال مالی آنها  50اسفند بوده ،نماد معامالتی آنها توقف بیش از شش ماه نداشته طی دوره  0905تا 0901
جمﻊآوری شدند .با توجه به محدودیتهای اعمال شده نمونه پژوهش شامل  00شرکت میباشد .در این پژوهش به منظور تجزیه و
تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .در آمار توصیفی اطالعات مربوط به شاخﺼهای مرکزی،
شاخﺼهای پراکندگی ،انحراف از قرینگی و انحراف از کشیدگی در مورد بانکهای نمونه محاسبه میشود .در آمار استنباطی از،
آزمون همخطی (عامل تورم واریانس) ،آزمون مانایی متغیرها ،آزمون چاو ،آزمون هاسمن و آزمون همسانی واریانس بهره گرفته
میشود .همچنین از روشهای رگرسیون حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیمیافته که شامل آزمونهای معتبری نظیر
تی استیودنت و  Fفیشر جهت آزمون معنیدار بودن ضرایب رگرسیون و آزمون معنیدار بودن معادله رگرسیون است استفاده
میگردد .و برای توصیف تغییرات متغیرهای پژوهش نسبت به یﻜدیگر از ضریب تعیین و برای بررسی خودهمبستگی دادهها از
آزمون دوربین-واتسون 1استفاده میشود.

 -1-3متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
متغیر وابسته
بیش سرمایهگذاری ) :)Over-INدر این پژوهش برای اندازهگیری بیش سرمایهگذاری از مدل بیدل و همﻜاران )5990( 5به
صورت زیر اعمال میشود.
𝑡𝐼𝑁𝑉𝑖.𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝐹𝑂𝑖.𝑡 + 𝛽2 𝐺𝑂𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖.
()0

متغیر مستقل
اهرم مالی ) )ILبرای محاسبه اهرم مالی از نسبت بدهیهای بلندمدت و بهرهدار بر کل داراییهای شرکت استفاده میشود.
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 𝐼𝑁𝑉𝑖.𝑡 :تفاوت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت مشهود سال جاری و سال قبل تقسیم بر سرمایهگذاری در داراییهای
ثابت مشهود سال قبل.
𝐶𝐹𝑂𝑖.𝑡 :جریان وجه نقد حاصل از عملیات میباشد که به منظور همگنسازی بر سرمایهگذاری در داراییهای ثابت مشهود
ابتدای سال تقسیم میگردد.
𝐺𝑂𝑖.𝑡 :فرصتهای رشد از تفاوت درآمد فروش سال جاری و سال قبل تقسیم بر درآمد فروش سال قبل بدست میآید.
𝜀𝑖.𝑡 :باقیمانده مدل (قدمیاری و افتﺨاری.)0900 ،
از باقیمانده مدل فوق ،شاخص سرمایهگذاری بیشتر یا کمتر از حد به دست میآید .چنانچه باقیمانده مدل بزرگتر از صفر باشد
( )£<9بیش سرمایهگذاری محسوب میشود .به بیان دیگر چنانچه سرمایهگذاری واقعی بیشتر از سطح سرمایهگذاری نرمال مورد
انتظار باشد ،بیش سرمایهگذاری خواهیم داشت (مرادزاده فرد.)0902 ،

متغیر تعدیلگر
اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت ) )OCبرای اندازهگیری اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت به پیروی از (هانگ و
همﻜاران  )5900 ،از طریق تفاوت سود پیشبینی شده ساﻻنه توسط مدیریت و سود واقعی محاسبه میشود .اگر در طول دوره مورد
مطالعه تعداد دفعاتی که مدیریت سود را بیش از واقﻊ پیشبینی میکند ،بیشتر از تعداد دفعاتی باشد که کمتر از واقﻊ پیشبینی
می کند ،مدیریت دارای اعتماد بیش از اندازه خواهد بود و متغیر  OCمقدار یک و در ﻏیر این صورت مقدار صفر لحاظ میشود
(عربﺼالحی و همﻜاران.)0909 ،
متغیرهای کنترل
اندازه شرکت ) )Sizeلگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت  iدر پایان سال مالی t.
ارزش بازار به دفتری ( :)MTBنسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر پایان سال مالی .t
بازده دارایی ) :)ROAنسبت سود خالص بر کل داراییهای شرکت  iدر پایان سال مالیt .

 -2-3الگوی فرضیههای پژوهش

مدل پژوهش که به منظور آزمون فرضیهها از آنها استفاده میشود ،به شرح ذیل است:
مدل آزمون فرضیه اول و دوم
1. Durbin-watson
2 . Biddle and et al
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()5

𝑡𝑂𝑣𝑒𝑟 − 𝐼𝑁𝑉𝑖.𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝐿𝑖.𝑡 + 𝛽2 𝑂𝐶𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖.𝑡 + 𝛽4 𝑀𝑇𝐵𝑖.𝑡 + 𝛽5 𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖.

مدل آزمون فرضیه سوم
𝑡𝑂𝑣𝑒𝑟 − 𝐼𝑁𝑉𝑖.𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝐿𝑖.𝑡 + 𝛽2 𝑂𝐶𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝐼𝐿𝑖.𝑡 × 𝑂𝐶𝑖.𝑡 + 𝛽4 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖.𝑡 + 𝛽5 𝑀𝑇𝐵𝑖.
𝑡+ 𝛽6 𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖.
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در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی 1و استنباطی 2استفاده خواهد شد .در آمار توصیفی
اطالعات مربوط به میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،چولگی ،کشیدگی ،حداقل و حداکثر مقادیر متغیرهای پژوهش در مورد بانکهای
نمونه محاسبه میشود .در آمار استنباطی از همبستگی و وابستگی بین متغیرها ،آزمون همخطی (عامل تورم واریانس) ،آزمون
مانایی متغیرها ،آزمون چاو ،آزمون هاسمن و آزمون همسانی واریانس بهره گرفته میشود .همچنین از روشهای رگرسیون حداقل
مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیمیافته که شامل آزمونهای معتبری نظیر تیاستیودنت و  Fفیشر جهت آزمون معنادار بودن
ضرایب رگرسیون و آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون است استفاده میگردد .به عالوه برای توصیف تغییرات متغیرهای پژوهش
نسبت به یﻜدیگر از ضریب تعیین و برای بررسی خودهمبستگی دادهها از آزمون دوربین -واتسون استفاده میشود .برای تجزیه و
تحلیل اطالعات از نرمافزار  Eviewsبهره گرفته شد.

 -1-4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

نتایج حاصل در جدول شماره ( )0آمار توصیفی دادههای پژوهش را نشان میدهد.
جدول شماره ( )1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
اندازه
اعتماد به نفس
اهرم
بیش سرمایهگذاری
شرکت
بیش از حد مدیریت
مالی

ارزش بازار
به دفتری

بازده
دارایی

نماد متغیرها
میانگین
میانه

OVER_INV

IL

OC

SIZE

MTB

ROA

102/0

549/0

532/0

174/14

547/3

223/0

000/0

563/0

000/1

989/13

001/3

166/0

بیشترین مقدار

630/2

965/0

000/1

773/19

919/13

938/0

کمترین مقدار

000/0

056/0

000/0

103/10

011/1

001/0

انحراف معیار

265/0

180/0

449/0

505/1

200/2

198/0

چولگی

468/5

130/0-

980/0

686/1

424/1

کشیدگی
تعداد مشاهدات

575/39

017/1

661/4

456/6

748/4

متغیرهای پژوهش

332/0
567/2
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منبﻊ :یافتههای پژوهش
جدول شماره ( )0متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که بیانگر وضعیت فراوانی برای هر متغیر بهصورت مجزا است .میانگین
متغیر بیش سرمایهگذاری  9/095میباشد که نشان میدهد که به طور میانگین  09درصد از سرمایهگذاری مدیران شرکتهای
نمونه انحراف داشته و دارای بیش سرمایهگذاری است .بیشترین مقدار بیش سرمایهگذاری در سال  0901و کمترین مقدار در سال
 0905به ترتیب برای شرکتهای شیمیایی فارس و البرز دارو میباشد .میانگین اهرم مالی شرکتهای نمونه برابر با  9/200درصد
بوده که بیانگر این موضوع میباشد که به طور متوسط  20درصد از داراییهای شرکتهای نمونه از بدهیهای آنها تشﻜیل شده
است .بیشترین مقدار اهرم مالی متعلق به شرکت دشت مرﻏاب و کمترین مقدار متعلق به شرکت توسعه صنایﻊ بهشهر در سال
 0901میباشد .میانگین اندازه شرکت  00/010می باشد که نشان از بزرگ بودن شرکتهای نمونه انتﺨابی است .معموﻻ
شرکتهایی که از لحاظ اندازه بزرگتر هستند ،به علت دسترسی به بازارهای محﺼول بیشتر و صرفهجویی در مقیاس در تاثیر عوامل
تولید از ریسک تجاری کمتری برخوردارند ،که بیشترین مقدار در سال  0901برای شرکت فوﻻد مبارکه اصفهان و کمترین مقدار در
سال 0905برای شرکت کشت و صنعت پیاذر میباشد .میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت
1. Descriptive statistics
2. Inferential statistics
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های نمونه  9/201میباشد که بیشترین مقدار برای شرکت اما در سال  0909و کمترین مقدار متعلق به شرکت سیمان داراب در
سال  0905است .میانگین بازده دارایی برابر با  9/559میباشد که نشان میدهد که  55درصد از شرکتهای نمونه سودآور هستند.
عدد  9/091در بازده دارایی بیانگر این است که شرکت فروسیلیس ایران در سال  9/091 ،05برابر زمان خرید خود سود سرمایهای
و جاری داشته است.

 -2-4نتایج آزمون فرضیه اول و دوم
فرضیه اول پژوهش :بین اهرم مالی و بیشسرمایهگذاری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم پژوهش :بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و بیشسرمایهگذاری رابط معناداری وجود دارد .نتایج فرضیههای
اول و دوم در جدول ( )5ارائه گردیده است.
جدول شماره ( )2ضرایب مدل رگرسیونی فرضیه اول و دوم
-343/1
050/0
012/0
098/0
003/0
026/0
360/0
247/0
838/1

-012/10
388/1
811/1
944/10
106/2
284/1
آماره F
احتمال آماره F

منبﻊ :یافتههای پژوهش

سطح معنیداری آماره  Fنشاندهنده برازش صحیح مدل میباشد ،همانطور که در جدول ( )5مالحظه میگردد ،سطح
معنیداری آماره  Fدر سطح خطای  2درصد و میزان اطمینان  02درصد معنیدار بوده و فرض خطی بودن مدل و معنیداری آن
پذیرفته میشود .در جدول فوق ضریب تعیین 9/919است که نشاندهنده درصد تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و
کنترلی وارد شده در مدل است .برای آزمون عدم همبستگی واریانسهای بیان نشده در دورههای مﺨتلف که یﻜی از فرضیههای
تجزیه و تحلیل رگرسیون است و خودهمبستگی نامیده میشود ،فرض استقالل خطاها از یﻜدیگر است .در صورتی که فرض
ا ستقالل خطاها رد شود و خطاها با یﻜدیگر همبستگی داشته باشند ،امﻜان استفاده از رگرسیون وجود نﺨواهد داشت .به منظور
بررسی استقالل خطاها از آزمون دوربین -واتسون استفاده شد .چنان که آماره دوربین -واتسون در بازه  0/2تا  5/2قرار گیرد،
فرضیه صفر آزمون (عدم خودهمبستگی بین خطاها) مورد پذیرش قرار میگیرد و در ﻏیر این صورت فرضیه صفر رد میشود .نتیجه
آزمون دوربین -واتسون در جدول ( )5عدم خودهمبستگی بین خطاها را نشان میدهد .با توجه به مقدار احتمال و عالمت آماره ،t
بین متغیرهای اهرم مالی و بیش اعتمادی مدیران با بیشسرمایهگذاری به ترتیب عدم رابطه معنادار و رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد ،که نشاندهنده عدم پذیرش فرضیه اول و پذیرش فرضیه دوم پژوهش است .همچنین بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و
ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام با بیش سرمایهگذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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متغیر
مقدار ثابت
IL
OC
SIZE
MTB
ROA
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین -واتسون

ضریب

آماره t

احتمال
000/0
165/0
040/0
000/0
035/0
199/0
183/3
000/0

 -3-4نتایج آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم پژوهش :اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیشسرمایهگذاری تاثیر معناداری دارد.
نتایج فرضیه سوم در جدول ( )9ارائه گردیده است.
جدول شماره ( )3ضرایب مدل رگرسیونی فرضیه سوم
متغیر
مقدار ثابت
IL
OC
𝐶𝑂 × 𝐿𝐼
SIZE
MTB
ROA
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین -واتسون

ضریب

آماره t

احتمال

-345/1
058/0
026/0
-026/0
098/0
004/0
026/0
358/0
244/0
835/1

-971/9
524/1
318/1
-731/0
905/10
216/2
251/1
آماره F
احتمال آماره F

000/0
127/0
187/0
464/0
000/0
027/0
211/0
129/3
000/0

منبﻊ :یافته های پژوهش
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سطح معنیداری آماره  Fبرازش صحیح مدل را نشان میدهد .در جدول فوق ضریب تعیین درصد تبیین متغیر وابسته توسط
متغیرهای مستقل و کنترلی وارد شده در مدل را نشان میدهد .آماره دوربین-واتسون در جدول ( )9نشاندهنده عدم خودهمبستگی
بین خطاها است .با توجه به مقدار احتمال و عالمت آماره  ،tبین متغیر تعاملی 𝐶𝑂 × 𝐿𝐼 با بیشسرمایهگذاری رابطه معناداری
وجود ندارد ،که نشاندهنده عدم پذیرش فرضیه سوم پژوهش است .همچنین بین متغیرهای اهرم مالی و بیش اعتمادی مدیران با
بیشسرمایهگذاری رابطه معناداری یافت نشد .بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام با
بیشسرمایهگذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

جمعبندی و نتیجهگیری
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سرمایهگذاری بیش از حد بیانگر رفتارهای ناکارآمد سرمایهگذاری بوده که منجر به وقوع زیان و هدر رفتن سرمایه اجتماعی
میشود .تئوری سرمایهگذاری بر این اعتقاد است که شرکتها مایل به سرمایهگذاری در پروژههای با نرخ بازده ثابت و باﻻتر از
هزینه سرمایه و نیازمند هزینه تامین مالی کمتر میباشند .شرکتها برای تامین منابﻊ مالی مورد نیاز ،جهت توسعه و انجام
فعالیتهای اقتﺼادی خود از منابﻊ مﺨتلف درون سازمانی یا برون سازمانی استفاده میکنند .این منابﻊ عبارت از سود انباشته ،سهام
عادی ،سهام ممتاز ،بدهی کوتاهمدت و بدهی بلندمدت ،میباشد .اتﺨاذ تﺼمیماتی که در رابطه با تعیین منابﻊ مالی شرکت است از
نظر ساختار سرمایه نیز با اهمیت بوده و بسیاری از تﺼمیمات مدیریت را تحت تاثیر قرار میدهد .در این شرایط مدیران بیش اعتماد
نیز تمایل دارند بازده سرمایهگذاریها را بیش از اندازه و احتمال و دامنه تغییرات شوکهای منفی را کمتر از اندازه برآورد کنند .یک
تعﺼب خوشبینانه اولیه در سود هرچند عمدی نباشد ،میتواند منجر به ارائه نادرست سود دوره آتی توسط مدیران بیش اعتماد
شود .در بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایهگذاری ،به منظور اندازهگیری بیش
سرمایهگذاری از مدل کارایی سرمایهگذاری بهره گرفته شد و از باقیمانده مدل ،شاخص سرمایهگذاری بیشتر از حد به دست آمد .در
واقﻊ چنانچه باقیمانده مدل بزرگتر از صفر باشد ( )£<9بیش سرمایهگذاری محسوب میشود .برای اندازهگیری اعتماد به نفس بیش
از حد مدیریت از تفاوت سود پیشبینی شده ساﻻنه توسط مدیریت و سود واقعی استفاده شد .در بررسی پژوهش های انجام شده
نتایج حاکی از آن بود زمانی که مدیران به منظور تامین مالی از منابﻊ درون سازمانی استفاده میکنند احتمال انحراف از
سرمایهگذاری کاهش مییابد .اما نتایج فرضیه اول نشان داد که در شرکتهای مورد بررسی اهرم مالی با بیش سرمایه گذاری
رابطه معناداری ندارد .نتایج فرضیه اول پژوهش مغایر با نتایج هی و همﻜاران ( )5900و نتایج کبیری ( )0901میباشد.
فرضیه دوم پژوهش رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و بیشسرمایهگذاری را بررسی نمود که نتایج آن با نتایج
هی و همﻜاران ( ،)5900ایﺨولم و پسترنک ( ،)5902نتایج کبیری ( )0901و عربﺼالحی و همﻜاران ( )0909همسو میباشد .با
توجه به تایید فرضیه فرعی دوم که بیان میدارند ،بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و بیشسرمایهگذاری رابط معناداری
وجود دارد .می توان بیان کرد که مدیران بیش اعتماد احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد
کرده و احتمال و اثر رویدادهای نامطلوب را کم تﺨمین میزند این امر موجب می گردد تا آنها توانایی مالی جهت سرمایهگذاری در
پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت با نرخ رایج نداشته و نتوانند وجوه اضافی برای سرمایهگذاری را بدست آورند زیرا
سرمایهگذاری بیش از حد مدیریت مبتنی بر این فرضیه است که مدیران بر اهمیت نقش خود تاکید دارند .در این پژوهش اعتماد به
نفس بیش از حد مدیریت از انحراف سود پیشبینی شده ساﻻنه توسط مدیریت و سود واقعی اندازهگیری شده است .ارائه سودهای
پیشبینی شده در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  0911به صورت رسمی در گزارش هیات
مدیره به مجمﻊ عمومی عادی سالیانه انجام گرفته است .پیش از این دوره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به
صورت پراکنده سودهای فﺼلی و ساﻻنه خود را پیشبینی میکردند .از این رو جمﻊآوری اطالعات مربوط به سودهای پیشبینی
شده شرکتها دشواریهای زیادی در پی داشت .بنابراین با توجه به نتایج پژوهش به مدیران پیشنهاد میشود در صورت مشاهده
انحراف مثبت سودهای پیشبینی شده در دورههای متوالی ،اقدام به تجدیدنظر در نحوه پیشبینی سود و همچنین تﺼمیمات
سرمایهگذا ری خود نمایند .به عالوه نتایج سوم نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و
بیشسرمایهگذاری تاثیر معناداری ندارد .نتایج فرضیه سوم پژوهش مغایر با نتایج هی و همﻜاران ( )5900و نتایج کبیری ()0901
میباشد .همچنین بررسی تاثیر تواناییهای مدیران بر رابطه بین اهرم مالی و بیش و کم سرمایهگذاری ،بررسی تاثیر اعتماد به نفس
بیش از حد مدیریت بر کارایی تﺼمیمات سرمایهگذاری در شرایط ابهام و بررسی موضوع پژوهش با استفاده از مدلهای دیگری
همچون مدل بیدل و همﻜاران ( )5990میتواند در پژوهشهای آتی مورد توجه عالقمندان قرار گیرد.
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اسدی ،ﻏالمحسین ،محمدی ،شاپور و یوسف معمار ،فاطمه (« ،)0909بررسی سیاستهای تامین مالی شرکتها بر اساس
تئوری حرکت همگام با بازار» .مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار .شماره  .0صص .11-12
برزیده ،فرخ ،جوانی قلندری ،موسی و عظیمی ،عابد« .)0901( .بررسی تاثیر استراتژی های تجاری بر کارایی سرمایه
گذاری» .دانش حسابداری .دوره  .0شماره  .0صص .010-029
بشﻜوه ،مهدی و کشاورز ،فاطمه« .)0901( .بررسی فرا اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام» .راهبرد مدیریت
مالی .سال  .1شماره  .50صص .591-019
سالطه،حیدر محمدزاده ،بادآور نهندی ،یونس و اسماعیل نژاد ،مجید« .)0900( .بررسی تأثیر نظام راهبری شرکت بر ارزش
شرکت با تأکید بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» .بررسی های
حسابداری و حسابرسی .دوره  .55شماره  .0صص .005-052
عربﺼالحی ،مهدی ،امیری ،هادی و کاظمی نوری ،سپیده« .)0909( .بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد
بر حساسیت سرمایه گذاری -جریانهای نقدی» .پژوهش های حسابداری مالی .سال  .1شماره  .5صص .051-002
فروﻏی ،داریوش ،امیری ،هادی و ساکیانی ،امین« .)0902( .توانایی مدیریتی ،کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری
مالی» .پژوهش های تجربی حسابداری .سال  .1شماره  .50صص .10-19
قدمیاری ،نسرین و افتﺨاری خراسان ،فاطمه« .)0900( .بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با بیش سرمایهگذاری» .سومین
کنفرانس بین اللملی پژوهشهای نوین در مدیریت ،اقتﺼاد و حسابداری .صص .01-0
کاشانی پور ،محمد و محمدی ،منﺼور« .)0901( .بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران با نگهداشت وجه نقد و حساسیت
جریان نقدی وجه نقد» .پژوهش های حسابداری مالی .سال  .0شماره  .9صص .0195
کبیری ،روشنک« .)0901( .تاثیر اعتماد بیش از حد مدیریت و تامین مالی داخلی بر کارایی سرمایهگذاری» .فﺼلنامه
رویﻜردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری .سال سوم ،شماره  .20جلد سوم ،صص .01-90
مرادزاده فرد ،مهدی« .)0902( .توانایی مدیریتی ،کارایی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام» .مطالعات تجربی
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Investigating the effect of management overconfidence on the
relationship between financial leverage and overinvestment

The purpose of this study was to investigate the effect of management overconfidence on the
relationship between financial leverage and overinvestment in companies listed on the Tehran
Stock Exchange during the years 1392 to 1398. For this purpose, the data of 99 manufacturing
companies listed on the Tehran Stock Exchange were analyzed. This research is of an applied
type that describes the correlation between the studied variables. To test the research hypotheses,
regression models were estimated based on the panel. The results of testing the research
hypotheses show that there is no significant relationship between financial leverage and
overinvestment. The results also showed that there is a positive and significant relationship
between management overconfidence and overinvestment. But the results showed that
management overconfidence did not have a significant effect on the relationship between
financial leverage and overinvestment.
Keywords: management overconfidence, financial leverage, overinvestmen
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