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 معاونت پژوهش و فن آوری     

 ر اخالق پژوهشمنشو    

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی )ره( شهرری     

 

بر اعمال  با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر

نشگاه در انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه و دا

زاد دن بشری ، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آاعتالی فرهنگ و تم

ه و از آن اسالمی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مدنظر قرار داد

 تخطی نکنیم :

 

یی : تالش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن  و دوری اصل حقیقت جو-1

 قیقت .از هر گونه پنهان سازی ح

وق : التزام به رعایت  کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان )انسان ، اصل رعایت حق-2

 حیوان و نبات( و سایر صاحبان حق .

مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و صل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت ا-3

 توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

و توسعه کشور  داشتن پیشبرد ت مصالح ملی و در نظربه رعایاصل منافع ملی : تعهد  -4

 در کلیه مراحل پژوهش.

داری غیر علمی و تعهد به اجتناب از هر گونه جانب اف و امانت :اصل رعایت انص -5

 حفاظت از اموال ، تجهیزات و منابع در اختیار.

و  زمان هاحرمانه افراد ، سامالعات داری : تعهد به صیانت از اسرار و اط اصل راز -6

 کشورها و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق

یت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب تعهد به رعا :اصل احترام  -7

 نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی

ج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران تعهد به روا اصل ترویج : -8

 شجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.علمی و دان

لتزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعالم موضع نسبت ااصل برائت : -9

 به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آالیند .
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 و فن آوری معاونت پژوهش                                             

 رساله یا پایان نامه تحصیلیتعهد اصالت                                      

 

در ناپیوسته دانش آموخته مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد فرامرز توکلی  اینجانب

تأثیر  نییتب " نخود تحت عنوا ایان نامهرشته....................... که در تاریخ ............................... از پ

شده  رفتهیهای پذبر ارزش شرکت )مورد مطالعه: شرکت رعاملیاز حد مد شیاعتماد به نفس ب

ب نمره مقاله( و درجه )بدون احتسا ........................با کسب نمره "در بورس اوراق بهادار تهران(

 :متعهد می شومه بدینوسیل....... دفاع نموده ام، ...............................

 

 مواردی که از حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در این پایان نامه (1

ه نموده ام، دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران )اعم از مقاله، کتاب، پایان نامه و غیره( استفاد

بوط ذکر ر فهرست مررویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را د مطابق ضوابط و

 و درج کرده ام.

ر سایر دانشگاه این پایان نامه قبال برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی )هم سطح، پایین تر یا باالتر( د (2

 ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

 اختراع ثبت ب،نانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده از هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاچ (3

 ا اخذ نمایم.مجوزهای مربوطه رواحد داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی  از این پایان نامه ...و

واحد  وچنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم  (4

رک ددانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و درصورت ابطال م

 تحصیلی ام هیچ گونه ادعائی نخواهم داشت.

 

 نام و نام خانوادگی

 

 تاریخ و امضاء

 

 



 ه
 

 

 خانواده سپاسگزاری از استاد راهنما، مشاور و

گزاری می دریغ استاد محترم و خانواده عزیزم صمیمانه سپاس بدین وسیله از زحمات و تالش بی

با این جانب  دام به نحوی در تهیه این مجموعهنمایم و همچنین از سایر همکاران و دوستانی که هر ک

 .همکاری داشته اند تشکر نموده و موفقیت همه آنها را از خداوند متعال خواهانم
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 تقدیم به پدر و مادر

 سه وجود مقدس با سپاس از

 …آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم

 …فید شویمس رو موهایشان سپید شد تا ما

 …و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند
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 یدهچک

ورد ش شرکت )مبر ارز رعاملیاز حد مد شیتأثیر اعتماد به نفس ب نییتب یپژوهش در راستا نیا

 نیامعه آماری ااست. ج رفتهیشده در بورس اوراق بهادار تهران( انجام پذ رفتهیهای پذمطالعه: شرکت

 1397 یال 1393 یدوره زمان یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیهای پذشرکت هیکل راپژوهش 

ند. روش انتخاب شد کیستماتیذف سح قیشرکت از طر 90 نها. که تعداد آداده است لیساله( تشک 5)دوره 

وده است. بموجود در کدال  یبا استفاده از داده ها نیو همچن یپژوهش کتابخانه ا یداده ها یجمع آور

 شیفس باعتماد به ن ات،یباشد. پژوهشگر پس از مرور ادب یم یکاربرد یپژوهش در زمره پژوهش ها نیا

هستند  مهم نیا نیمب جیپژوهش پرداخت. نتا یها تهافی یریگ جهیارزش شرکت به نتو  رعاملیاز حد مد

وآوری بر نی و گذار هیسرمای، نگینقدی، سودآور، اندازه شرکت، رعاملیاز حد مد شیکه اعتماد به نفس ب

 دارد.  تأثیرارزش شرکت 

 

 انبورس اوراق بهادار تهر ،ارزش شرکت ،رعاملیاز حد مد شیاعتماد به نفس ب یدی:کل کلمات
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 لفصل او

 کلیات تحقیق 
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 مقدمه 1-1

. دارد جودو سازمان پاسخگویی نیز و انعطاف پذیری بهبود و توسعه به مبرمی نیاز رقابتی، بازار رد

 واسطه به که هستند روبه رو نامطمئنی و پایدار فزاینده رقابت با شرکتها و سازمانها از بسیاری امروزه

 این. است افتهی شدت مشتریان، تغییر درحال نیازهای و بازاری یهاطیمح تغییر تکنولوژیکی، یهاینوآور

 و و کاری، کسب یهاتیاولو سازمان، استراتژیک چشم انداز در یاعمده اصالحات موجب بحرانی وضعیت

 .است شده معاصر نسبتاً یهامدل حتی و سنتی یهامدل بازبینی

 رویارویی برای خود توانایی و قابلیت دیگر گذشته یهاحلراه  و رویکردها: که گفت توانیم به عبارتی

 جدیدیهای دیدگاه و رویکردها با است بهتر یا ؛انددادهازدست را بیرونی محیط و سازمانی یهاچالش با

 در. است 1چابکی نیسازما تحول و تغییر عوامل این به پاسخگویی یهاراه از یکی اینرو، از. شوند جایگزین

 .است رقابتی یهابنگاه و سازمانها مهندسی برای جدیدی پارادایم عنوان به چابکی، واقع،

 بیان مسئله 1-2

 یهاتیو فعال یتیریبودن رفتار مد یکمتر از کامالً عقالن نیرابطه ب یبه بررس یرفتار ریطالعات اخم

مغرضانه که بر  یابیعامل با خود ارز رانیعمال مدا یچگونگ یها به بررسپژوهش نیاند. اشرکت پرداخته

. طبق پردازندیم گذاردیتأثیر م لیو تحص بیترک ماتیگذاری و تصمشرکت، سرمایه یمال یهااستیس

رفتار نکرده، تحت  ییصورت کامالً عقالعامل همواره به رانیصورت گرفته مد نهیزم نیکه در ا یقاتیتحق

 ییرعقالیغ یماتیمفرط ممکن است تصم یهاینیبازحد( و خوشنفس بیشه)اعتمادب ینانیاطم شیتأثیر ب

 ینانیاطم شیب یژگیو یعامل دارا رانی. مدردشرکت دا یمال یهاتیمهم بر فعال یریاتخاذ کنند که تأث

شرکت ارائه دهند.  تیدر مورد عملکرد و وضع یانانهیبخوش نانیاطم یهیتوج رقابلیممکن است به طور غ

ازحد گذاری بیشسرمایه ریازحد درگنفس بیشعامل با اعتمادبه رانیکه مد دهدیمطالعات نشان مبعالوه 

شرکت بهتر  یبرا نیکه ا کنندیاستدالل م گرانید کهیدر حال برندین میرا از ب لیهستند و ارزش تحص

 تیمنجر به موفق رشتیازحد بنفس بیشبا اعتمادبه ریمد رایرا استخدام کند ز یرعاملیمد نیاست که چن

 یعامل ممکن است برا رانیازحد مدنفس بیشکه اعتمادبه دهدینشان م جینتا ینوآورانه شود. به طورکل

وجود  نی( با ا2018. تیو تا ریو مال مند 2007و همکاران  دیویضرر آور باشد )مانند بن د رکتارزش ش
                                                           

1 Agility 
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 یازحد برانفس بیشعامل با اعتمادبه نرایکه ممکن است استخدام مد کنندیمطالعات استدالل م یبرخ

( و 2004) ریاانگل م قاتیدهد )مانند تحق شیارزش شرکت را افزا تواندیاو م رایشرکت مطلوبتر است ز

واکنش بازار به  یدر مورد چگونگ ادیحال، ما ز نی( با ا2012. )فریرشلی( و ه2011و همکاران ) سیگرو

 .میدانیازحد نمنفس بیشبهبا اعتماد یعامل اجرائ رانیانتصاب مد

و  یرفتار بیصورت اربه تواندیاست که م یتیشخص یژگیو کیازحد نفس بیشاعتمادبه فیتعر طبق

 نانیعدم اطم طیدر شرا شامدیپ کیهای از جنبه کی)مثبت( در رابطه با هر  یرواقعیداشتن اعتقادات غ

( برگرفته شده است 2018) تیو تا ریال مندم قیحقازحد از تنفس بیشاعتمادبه یما برا اریشود. مع فیتعر

ازحد نفس بیشدبهاعتما یریاندازه گ یبرا Optionصورت به رعاملیدر دست مد یهاییبه دارا زانیکه از م

خاص  سکیکاهش ر یبرا ریازحد به عنوان شکست دائم مدنفس بیشاستفاده شده و به اعتمادبه رعاملیمد

 ست.مربوط به شرکت توجه شده ا

 پرسش است که: نیپاسخ به ا یپژوهش در تالش برا نیرو ا نیا از

 دارد؟ یریبر ارزش شرکت چه تأث رعاملیازحد مدبیش نفساعتمادبه

 اهمیت و ضرورت پژوهش  1-3

شخص  کی یهاییدست باال گرفتن توانا ایکردن  یابیازحد ارزازحد به عنوان بیشنفس بیشعتمادبها

که  یزمان رانیمد نیمثال ا ی. برارودیم فیخودش تعر یشخص تیمربوط به وضع جی( از نتارانی)مد

 نیانگیبه نسبت م شانیهاییبه دست باال گرفتن توانا شیگرا کنندیم یابیخودشان را ارز ینسب یهامهارت

 (.2005دارند )برون و سارما، 

 نیهستند و ا ینیبخوش ای ینانیاطم شیدچار ب رانیمد ینشان داده است که برخ یروانشناس اتیادب

  درباره رانیدست از مد نی. اگذاردیها تأثیر مآن یگذاری و مالسرمایه ماتیها در تصمآن ینانیاطم شیب

ها به توانایی گرید انی. به بکنندیخود، اغراق م و دانش یادراک اطالعات ،بینیها از جمله قدرت پیشتوانایی

 زیخود ن یحت ای را اظهار نکنند یاحساس درون نیند، البته ممکن است ادار ازحدشیو دانش خود اعتمادب

 (.1394و بهزاد پور،  خیغافل از آن باشند )مشا

و داشتن  یرفتار بیصورت اربه تواندیاست که م یتیشخص یژگیو کیازحد بیش نفساعتمادبه

 فیتعر نانیطماعدم  طیدر شرا شامدیپ کیهای از جنبه کی)مثبت( در رابطه با هر  یواقع ریاعتقادات غ

 گذاریسرمایه ماتیخود تصم ماتیراً نسبت به تصمنفس باال هستند اکثاعتمادبه یکه دارا یرانیشود. مد

 (.1393و همکاران،  یبین هستند )عرب صالحخوش اریبس

اکه درزمینه متعهد هستند؛ چر الخصوصیها علآن جیشدت به عملکرد شرکت و نتابه رانیمد یطرف از

 حاتیتوض نیبه آن وابسته هست. ا ییباال اریشهرت و اشتغالشان به مقدار بس شان،یو ثروتدشخص ییدارا

 (.2014 لسون،ی)گ کندیشرکت فراهم م ماتیتصم یرا بر رو تیریازحد مدنفس بیشاساس تأثیر اعتمادبه

( مطالعه شد. 2005و تاته ) ریالمندبار توسط م نیاول هایگذارهیسرما یاز حد بر رو شینفس باعتمادبه تأثیر

 یارشد دارا رانیگذاری مد؛ سرمایه1994و  1980 یسالها نیکه ب افتندیها در پژوهش خود درآن

 اناتیبه جر یوابسته به حقوق صاحبان سهام، به طور قابل توجه یدرشرکتها ژهیازحد به ونفس بیشاعتمادبه
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های با شرکت 2003 یال 1993که ازسال  افتندی( در2011و همکارانش ) فریرشلیحساستر است. ه ینقد

در نوآوری و  شتریگذاری بسرمایه ،یشتریاز حد، نوسانات بازده ب شینفس باعتمادبه یارشد دارا رانیمد

 و توسعه دارند. قیپرداختن به مخارج تحق یبرا شتریب یابتکار تیبه موفق دنیرس

 ماتیاز تصم یتعداد یبرا یحیقدرت توض تواندیم یتیریازحد مدنفس بیشاعتمادبه جهینت در

 یدارا رانیکه مد دهندی( نشان م2011همکارانش ) رویراستا مالمند نیها داشته باشد. دراشرکت

 اظ)حقوق صاحبان سهام( ازلح یارجخباورندکه شرکتشان ازمنظر منابع  نیازحد برانفس بیشاعتمادبه

)حقوق  یارجازمنابع خ شیخو انیبا همتا سهیدرمقا رانیمد نیا نیشده است؛ بنابرا یکم ارزش گذار یمتیق

 (.2013و همکاران،  وسپولوسی)اندر ندینمایصاحبان سهام( کمتراستفاده م

ارشد را به خصوص  رانیازحد مدنفس بیشازپژوهشگران اثرات مهم اعتمادبه یاریبس ریاخ درچندسال

ادغام و اکتساب  یو بررو هایگذارهیاسرم ،یمید سهام تقسسو یبررو تیریازحد مدنفس بیشتأثیر اعتمادبه

و اکتسابات  یتیریازحد مدنفس بیشاعتمادبه نی( رابطه ب2005وتاته ) رینمودند. مالمند ییشناسا

ارشد  رانیوجود دارند: مد ارشد رانیتنها دو نوع ازمد دندکهیباور رس نیها به اراموردمطالعه قراردادند. آن

دست  جهینت نیبه ا نیازحد. همچننفس بیشاعتمادبه یارشد دارا رانیازحد ومدنفس بیشهبدون اعتمادب

باورندکه سهام شرکتشان توسط بازارکم  نیازحد اشتباهاً برانفس بیشاعتمادبه یارشد دارا رانیکه مد افتندی

 یازحد بازده آتس بیشنفاعتمادبه یارشد دارا رانیاست که مد نیازا یباور ناش نی. اشودیم یارزش گذار

)برون و سارما،  رندیگیخودشان به دست آورند را، دست باال م یتحت کنترل ورهبر توانندیشرکت راکه م

2007.) 

وجود دارد.  تیریاز حد مد شینفس باز اعتمادبه یکه سطح مطلوب دارندیم انی( ب2008) انیو  هی 

 آوردیمغان مرا به ار یشتریب یایارشد مزا رانیس مدنفسطح مطلوب حاصل بشود، اعتمادبه نیکه ا یزمان

 خواهد شد و ممکن مدگذاری نا کارآنفس، منجربه سرمایهحد مطلوب اعتمادبه نیحال فراتر از ا نیودرع

ن راستا قرار گرفت کیازحد منجربه در نفس بیشرساند. در واقع اعتمادبه ببیاست که به ارزش شرکت آس

 نی. همچنزاندیانگیبر م شتریرا به صرف تالش ب رانیو مد شودیفع سهامداران مبا منا رانیمد ماتیتصم

که  گذاردیاثر م یاهیسرما یدر بودجه بند تالشو  هایریگ میدر تصم ران،یاز حد مد شینفس باعتمادبه

 یدارا رانیممکن است مد زیسهامداران ن یبه سود شرکت هست. حت امدهایپ نیدرمجموع همه ا

و  اسیدهند )گرو حیدارند ترج یشتریب ییکه توانا ییو عقال یمنطق رانیازحد را به مدنفس بیشهاعتمادب

 (.2002همکاران، 

 یاجرائ رانیازحد مدنفس بیشکه اعتمادبه دهدی( نشان م2008راستا مطالعات گل وساکر ) نیدرا

که باعث خواهد شد نینهمچ دهد،یارزش شرکت را به خاطردست باالگرفتن دقت اطالعاتشان کاهش م

نمود.  هندگذاری خوامایهازحد سر شیها بدر پروژه جهیو درنت ندیگذاری نمادرکسب اطالعات کم سرمایه

 یسودآور یهاحدارزش شرکت رابه خاطر ردکردن پروژه شازینفس بارشد بدون اعتمادبه رانیمد نیهمچن

 یمطلوب زانیاست که م یمعن نیبد نی. ادهندی، کاهش مدهدیم شیکه ثروت سهامداران را افزا

ازحد باال و  شیب نفسدبهه باشد و اعتماوجود داشت تواندیارشد م رانیمد یازحد برانفس بیشازاعتمادبه

 (.2008ارزش شرکت دارد )گول و تاکور،  یبررو یتأثیر منف نییپا
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مله جاست که از  یبا رفتار یمباحث مال قیتلف قیتحق نیو ارزشمند ا تیموارد با اهم گرید از

 شینفس باعتمادبه یداخل یهااست. در پژوهش یمال تیریمد طهیمباحث در ح نیو به روزتر نیدتریجد

است اما در  فتهرقرارگ یگذاران مورد بررس هیسرما ماتیبر تصم رگذاریاز عوامل تأث یکیازاندازه به عنوان 

 قرارگرفته است. یرسمورد بر رانیبار در ا نیاول یبرا اتیفرض نیپژوهش ا نیا

 اهداف پژوهش 1-4

 ش شرکتبر ارز رعاملیازحد مدنفس بیشتأثیر اعتمادبه نییبت (1

 بر ارزش شرکت زه شرکتو اندا رعاملیازحد مدنفس بیشتأثیر اعتمادبه نییتب (2

 بر ارزش شرکتی ورسودآو  رعاملیازحد مدنفس بیشتأثیر اعتمادبه نییتب (3

 بر ارزش شرکتی نگینقدو  رعاملیازحد مدنفس بیشتأثیر اعتمادبه نییتب (4

 بر ارزش شرکتی گذار هیسرماو  رعاملیازحد مدنفس بیشتأثیر اعتمادبه نییتب (5

 بر ارزش شرکت رینوآوو  رعاملیازحد مدنفس بیشتأثیر اعتمادبه نییتب (6

 پژوهش سؤاالت 1-5

 ثیری دارد؟چه تا بر ارزش شرکت رعاملیازحد مدنفس بیشعتمادبها (1

 چه تاثیری دارد؟ رزش شرکتبر ا و اندازه شرکت رعاملیازحد مدنفس بیشدبهاعتما (2

 چه تاثیری دارد؟ رکتشبر ارزش ی سودآورو  رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (3

 چه تاثیری دارد؟ رکتشبر ارزش ی نگینقدو  رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (4

 چه تاثیری دارد؟ رزش شرکتار بی گذار هیسرماو  رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (5

 چه تاثیری دارد؟ رکتبر ارزش ش نوآوریو  رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (6

 فرضیات پژوهش  1-6

 دارد. تأثیر بر ارزش شرکت رعاملیازحد مدنفس بیشعتمادبها (1

 دارد. تأثیر رزش شرکتبر ا و اندازه شرکت رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (2

 دارد. تأثیر بر ارزش شرکتی سودآورو  رعاملیازحد مدیشنفس باعتمادبه (3

 دارد. تأثیر رکتشبر ارزش ی نگینقدو  رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (4

 دارد. تأثیر رزش شرکتابر ی گذار هیسرماو  رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (5

 دارد. تأثیر رکتبر ارزش ش نوآوریو  رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (6
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 قلمرو پژوهش  1-7

زمانی و : این تحقیق در قلمرو مدیریت مالی، حسابداری و مالی رفتاری، رفتار سالمروی موضوعیق

 .باشدیمروانشناسی 

 .باشدیم : از نظر مکانی، بررسی انجام شده در بورس اوراق بهادار تهرانقلمروی مکانی

 انجام خواهد شد. 1397ل تا سا 1393: از نظر زمان، این پژوهش از سال قلمرو زمانی

 شناسی پژوهشروش 1-8

 قیاست. تحق یکاربرد قاتیهدف، از نوع تحق یبر مبنا قیتحق یاز لحاظ طبقه بند قیتحق نیا

به کار  یو واقع ییحل مسائل اجرا یاصول و فنون را برا ها،یقانونمند ه،یاست که نظر یقیتحق یکاربرد

 یفیوصت قی. تحقشودیمحسوب م یفیتوص یقیسب روش، تحقبر ح قیتحق ی. از لحاظ طبقه بندردیگیم

اطالعات  یشامل جمع آور قینوع از تحق نی. اکندیم ریو تفس فیآنچه را که هست بدون دخل و تصرف توص

آن  ی. از مباشدیموضوع مورد مطالعه م یفعل تیپاسخ به سؤاالت مربوط به وضع ای هیبه منظور آزمون فرض

وابسته  یرهایمتغ نیرابطه ب رایاست، ز یو همبستگ ونیاز نوع رگرس قیتحق نیا ،یفیتوص یهاقیانواع تحق

 است نیا یهدف اصل ق،یتحق نی. در اکندیم یو مستقل را بررس

 روش گردآوری اطالعات 1-9

 آوریجمع جهت ذیل شرح به شیوه دو از پژوهش این در تحقیق، نهایی هدف به دستیابی منظور هب

 :است گردیده استفاده اطالعات

 ایکتابخانه مطالعات 1-9-1

 ایکتابخانه روش از نظری پیشینه با مرتبط مطالب آوریجمع جهت به حاضر پژوهش رد

خواهد  استفاده خارجی و داخلی معتبر تمجال و مقاالت و هاکتاب ها،نامهپایان بر استناد با( برداریفیش)

 شد.

 میدانی تحقیقات 1-9-2

ای ابخانهاز روش کت قیتحق اتیو ادب ینظر یمبان ق،یتحق نهیشیعات مربوط به پاطال یجمع آور یراب

 ،یرانیمقاالت ا ،یها، مقاالت خارجاست که از کتاب حی. الزم به توضخواهد شد( استفاده یبردار شی)ف

 خواهد شد. گرفتهکمک  ز،یاطالعات ن یمع آورج یمختلف برا یهاهای دانشگاهنامهو پایان نترنتیا
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 یریحجم نمونه، روش نمونه گ ،جامعه آماری 1-10

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره جامعه آماری این پژوهش از کلیه شرکت

 .شودیساله( تشکیل م 5)دوره  1397الی  1393زمانی 

ژوهش، پین گیری از روش غربالگری استفاده شده است. در ا در این پژوهش برای انتخاب روش نمونه

نتخاب او پس از در نظر گرفتن شرایط زیر نمونه  شودیشرکت شروع م 497کل جامعه آماری به تعداد 

 :شودیم

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 1392تا پایان سال  (1

 در دوره 3-اشد. به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه ب (2

 ، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.1397تا  1393زمانی 

ها و لیزینگ گرهای مالی، بانکگذاری، واسطههای سرمایهجزء گروه خاص از جمله شرکت (3

 نباشد.

اه ختم ماسفند  2به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات سال مالی شرکت نمونه منتهی به  (4

 باشد.

 نمونه آماری پژوهش تعیین حجم( 1-1)جدول 

 تعداد شرح

 497 شده در بازار سرمایه ایرانهای پذیرفتهتعداد شرکت

 (38) اندداشتهاز بازار سرمایه  رفتبرونیی که در قلمرو زمانی هاشرکتتعداد 

 (85) اندشدهیی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بازار سرمایه هاشرکتتعداد 

 (26) اندداشتهرو زمانی پژوهش تغییر در سال مالی یی که در قلمهاشرکتتعداد 

 (72) اندبودهمالی  گرواسطهو  گذارسرمایهیی که هاشرکتتعداد 

 (93) اندداشتهماه  6یی که در قلمرو زمانی پژوهش وقفه معامالتی بیش از هاشرکتتعداد 

 (93) شودینم ختم 29/12یی که سال مالی آنها به هاشرکتتعداد 

 90 های نمونهداد شرکتتع

 

 پژوهش یرهایمتغ 1-11

 باشند:  یم لیپژوهش حاضر به شرح ذ یرهایمتغ

 .وابسته در نظر گرفته شده است ریپژوهش ارزش شرکت، متغ نی: در اوابسته ریمتغ

 .باشدیممتغیر مستقل  ،رعاملیازحد مدنفس بیشپژوهش، اعتمادبه نی: در امستقل ریمتغ

                              سودآوری  نسبت اندازه، نسبت اهرم مالی، سود سهام پرداختنی،در این پژوهش،  :متغیر های کنترلی

 .باشدو جریان وجوه نقد عملیاتی، متغیر کنترل می

 مدل ریاضی پژوهش 1-12
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 (1-1رابطه )

 

 

 

 هادادهتحلیل  وروش تجزیه  1-13

اهد شد. پس از جمع استفاده خو یو آمار استنباط یفیصهای آمار تواز روش ق،یتحق نیر انجام اد

ها آماره نی. اباشدیمورد استفاده م یرهایاز متغ یفیتوص یهاگام محاسبه آماره نیاطالعات، نخست یآور

 یهاآماره یاز بررس ساطالعات مورد استفاده است. پ ریآنه، انحراف استاندارد و سا یم ن،یآنگ یشامل م

ستفاده از اچندگانه با  ونیو مدل رگرس یبا استفاده از روش آمار استنباط قیتحق یهاهیفرض یفیتوص

 Eviewsافزار  ها از نرمداده لیو تحل هیتجز یبرا ن،ی. همچنرندیگیمورد آزمون قرار م یقیتلف یهاداده

 .میکنیاستفاده م

 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش 1-14

 از حد شینفس باعتمادبه 1-14-1

و  ینقد یهانایراجع به جر یازحد شیب نیاست که آنها تخم نیا رانیمد ازاندازهشیب نانیطما

های وشردرانتخاب  یسردرگم جادیامرممکن است باعث ا نیداشته باشند. ا یتجار یواحدها یآت یسودآور

کمتر از  اهای آنهکه شرکت کنندیم همواره تصور رانیکه مد یاگونه به شود؛ رانیمد توسط یمال نیتأم

 (.2010 ،یو تاکاش کاوایشیاند )اشده یگذارواقع ارزش

 ارزش شرکت 1-14-2

ها به ارزش دفتری هست )کرمی و عمرانی، رزش شرکت است که برابر نسبت ارزش بازار داراییا

1396) 
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 فصل دوم

 مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 
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 مقدمه 2-1

رفی سه . در این فصل به معباشدینامه مرتبط با مبانی نظری و پیشینه پژوهش م صل دوم پایانف

متغیر  . در ابتدا به توضیحشودیمتغیر بیش اعتمادی مدیران، ریسک پذیری و ارزش شرکت پرداخته م

که در  یبازده آبیش اعتمادی پرداخته و جهت درک بهتر و بیشتر این متغیر، تعریف روشنی از ریسک و 

اد. همچنین د. پس از آن، متغیر ارزش را مورد بحث قرار خواهیم شودی، انجام مشودیل آن دریافت مقبا

خارجی  یهاداخلی مرتبط با موضوع پژوهش و سپس پژوهشی هادر بخش پیشینه پژوهش در ابتدا پژوهش

 انجام شده مرتبط با موضوع بیان خواهد شد.

 از حد( شیاد به نفس باعتمیا  بیش اعتمادی )بیش اطمینانی 2-2

ی است. گیر علوم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم یهاافتهیاطمینانی یکی از مهمترین  یشب

طالعاتی و دانش خود، از جمله قدرت پیش بینی، ادراک ا یهاییپژوهشگران دریافتند که افراد درباره توانا

د دارند، البته ممکن است خود بیش از حد اعتما ها و دانش. به بیان دیگر به تواناییکنندیخود، اغراق م

اطمینانی  وقوع بیش یهاشهیاین احساس درونی را اظهار نکنند یا حتی خود نیز از آن غافل باشند. یکی از ر

 رندیگیهده مخود را به ع یهاتیو اصالح نشدن آن در نتیجه یادگیری این است که افراد مسئولیت موفق

 (.1393)مشایخ و بهزادپور،  دهندیدیگران نسبت مو مسئولیت شکست را به 

گیرندگان رفتار عقالیی دارند و همواره به دنبال  تصمیم شودیدر الگوی اقتصاد مالی سنتی، فرض م

اما محققان تجربی بر این باورند گاهی اوقات برای  (:2007، 1مطلوبیت خود هستند )هاکبارث حداکثر شدن

اید این احتمال پذیرفته شود که ممکن است تصمیم گیرندگان به طور کامل یافتن پاسخ معماهای مالی، ب

به  هایریگ های شخصیتی مدیران نیز جزء عوامل مهم در تصمیمعقالیی رفتار نکنند. به بیانی، ویژگی

های مهم شخصیتی، بیش اطمینانی است؛ مدیران یکی از ویژگی (:20003، 2)برتراند و اسکوار دیآیحساب م

و چشم انداز مثبتی از ریسک و  اندنیب نقدی آتی واحد تجاری خود خوش یهاانیبه سودها و جر نسبت

شرکت بیش از واقع  نقدی یهاانیها احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جربازده آتی شرکت دارند. آن

و  2002، 3)هیتون کنندیو احتمال و تأثیر رویدادهای منفی را کمتر از واقع ارزیابی م زنندیتخمین م

                                                           

1 Hackbarth 

2 Bertrand and Schoar 

3 Heaton 
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به بیانی دیگر، اطمینان بیش از اندازه مدیران به این معناست که آنها تخمین ( 2005، 1مالمندیر و تیت

 (2015، 2نقدی و سودآوری آتی واحدهای تجاری داشته باشند )اسکات یهاانیبیش از حدی راجع به جر

 ری در خصوص تقسیم سود، اخالل ایجاد کند.بر تصمیمات آنها، از جمله تصمیم گی تواندیاین روند م

اساس در  به عنوان یک اعتقاد بی تواندیبیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود در بیان کلی م

ها و استدالل شهودی فرد خالصه شود. مفهوم بیش اطمینانی در مجموعه شناختی، قضاوت یهاییمورد توانا

افراد هم  دهدیانشناسانه از نوع شناختی بررسی شده است که نشان مرو یهاشیوسیعی از بررسیها و آزما

، برآوردی ردیگیبینی هم در مورد دقت اطالعاتی که در اختیار آنان قرار م خود در پیش یهاییدر مورد توانا

بیش از اندازه دارند. همچنین در تخمین احتماالت، عملکردی ضعیف دارند و رویدادهایی را که حتمی 

گفت که افراد  توانیغالباً دارای احتمال وقوع بسیار کمتر از صد در صد است. به طور خالصه م ،اننددیم

و بر این باورند که اطالعات بهتری نیز در اختیار دارند.  پندارندیتر مواقعاً هستند، باهوش خود را از آنچه

 و رندیگیانتظار زیان را نادیده مبه عنوان مثال، برای تصمیم سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، اغلب 

، 3)پمپین کنندیبعداً در صورتی که شرکت عملکرد ضعیفی داشته باشد، احساس تعجب یا نارضایتی م

2006) 

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش ازحد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که 

انسان دانش  شودیسبب م ای دارد. بیش اطمینانیویژه مالی و هم روان شناسی جایگاه یهایهم در تئور

را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها  هاسکیو مهارت خود را بیش از حد و ر

اغلب وظایف شاهد بروز بیش اطمینانی در  گونه نباشد. در کنترل دارد در حالیکه ممکن است در واقع این

اب اوراق بهادار وظیفه دشواری است که بیشترین میزان بروز بیش اطمینانی در آن افراد هستیم، اما انتخ

 (2001، 4)نوفسینگر شودیدیده م

 (2008)اولین بار توسط مالمندیر و تیت  هایگذار تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد بر روی سرمایه

؛ سرمایه گذاری مدیران ارشد 1994و  1980ها در پژوهش خود دریافتند که بین سالهای مطالعه شد. آن

طور قابل  های وابسته به حقوق صاحبان سهام، بهویژه در شرکت دارای اعتماد به نفس بیش از حد به

الی  1993دریافتند که از سال ( 2010)و همکاران  5توجهی به جریانات نقدی حساستر است. هیرشلیفر

حد، نوسانات بازده بیشتری، سرمایه گذاری  از بیش های با مدیران ارشد دارای اعتماد به نفسشرکت 2003

بیشتر در نوآوری، و رسیدن به موفقیت ابتکاری بیشتر برای پرداختن به مخارج تحقیق و توسعه دارند 

قدرت توضیحی  تواندیحد مدیریتی م از نفس بیش به نتیجه اعتماد در (.2010و همکاران،  6)هیرشلیفر

 دهندینشان م (2011)ها داشته باشد. در این راستا مالمندیر و همکاران برای تعدادی از تصمیمات شرکت

که مدیران دارای اعتماد به نفس بیش از حد بر این باورند که شرکتشان از منظر منابع خارجی )حقوق 

                                                           

1 Malmendier and Tate 

2 Scott 
3 Pompian 
4 Nofsinger 
5 Hirshleifer 
6 Hirshleifer 
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صاحبان سهام( از لحاظ قیمتی کم ارزشگذاری شده است؛ بنابراین این مدیران در مقایسه با همتایان خویش 

 (2013و همکاران،  1)آندرسپولوس ندینمایمنابع خارجی )حقوق صاحبان سهام( کمتر استفاده م از

که سطح مطلوبی از اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت وجود دارد.  دارندیبیان م2(2008) وانیه و ی

 آوردیم رمغانزمانی که این سطح مطلوب حاصل بشود، اعتماد به نفس مدیران ارشد مزایای بیشتری را به ا

حال فراتر از این حد مطلوب اعتماد به نفس، منجر به سرمایه گذاری ناکارآمد خواهد شد و ممکن  و درعین

واقع اعتماد به نفس بیش از حد منجر به در یک راستا قرار  است که به ارزش شرکت آسیب برساند. در

. زاندیانگیم ا به صرف تالش بیشتر برو مدیران ر شودیگرفتن تصمیمات مدیران با منافع سهامداران م

اثر  یاهیبندی سرما و تالش در بودجه هایریگ همچنین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، در تصمیم

. حتی سهامداران نیز ممکن است مدیران باشدیهمه این پیامدها به سود شرکت م در مجموع، که گذاردیم

مدیران منطقی و عقالیی که توانایی بیشتری دارند ترجیح دهند نفس بیش از حد را به  به دارای اعتماد

که اعتماد به  دهدینشان م( 2008)4در این راستا مطالعات گوئل و تاکور .(1989و همکاران،  3)گروایس

نفس بیش از حد مدیران اجرائی ارزش شرکت را به خاطر دست باال گرفتن دقت اطالعاتشان کاهش 

ها در پروژه در نتیجهگذاری نمایند و  اهد شد که در کسب اطالعات کم سرمایه، همچنین باعث خودهدیم

گذاری خواهند نمود. همچنین مدیران ارشد بدون اعتماد به نفس بیش از حد ارزش  سرمایه از حد بیش

. دهندی، کاهش مدهدیسودآوری که ثروت سهامداران را افزایش م یهاشرکت را به خاطر رد کردن پروژه

وجود  تواندیبدین معنی است که میزان مطلوبی از اعتماد به نفس بیش از حد برای مدیران ارشد ماین 

داشته باشد و اعتماد به نفس بیش از حد باال و پایین تأثیر منفی بر روی ارزش شرکت دارد )گوئل و تاکور، 

2008.) 

 انواع بیش اعتمادی مدیران 2-2-1

حلیل ته گذاران انفرادی نیست بلکه شواهدی وجود دارد که یش اطمینانی تنها منحصر به سرمایب

کند عمل  گران مالی نسبت به تجدید نظر درباره برآوردهای قبلی در زمینه عملکرد احتمالی آتی شرکت

ست. انواع فعلی آنها نادرست ا یهایابی، حتی زمانی که شواهد قابل توجهی وجود دارد که ارزکنندیم

 از: بارتندمختلف بیش اطمینانی ع

 شیب نوع بیش اطمینانی در ادبیات مالی است که گاهی از آن به  نیترجیرا5:بندی غلط درجه(1

معموالً افراد دقت دانش خود را بیشتر و ریسک و  و در آن شودینام برده م 6اطمینانی در پیش بینی

بسیار باریکی  یهانانیو فاصله اطم زنندیواریانس متغیرهای تصادفی را کمتر از آنچه هست تخمین م

                                                           
1 Andriosopoulos 
2 Ye and Yuan 
3 Gervais 
4 Goel and Thakor 
5 Miscalibration 
6 Prediction Overconfidence 
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برای مثال، هنگام برآورد ارزش یک (. 1982و همکاران،  1)لیچاستاین خود دارند یهاینیدر پیش ب

 .رندیگیهای مورد انتظار در نظر مسهم، انحراف بسیار پایینی را برای طیف بازده

اطمینانی، افراد  وع از بیشدر این ن :3نگینایا اثر باالتر از می 2بینانه خود ارزیابی مثبت غیرواقع(2

تحقیقات روانشناسی صورت  (.1980، 4)گرین والد زنندیمهارتهای خود را بیش از آنچه هست تخمین م

مهارتهای ای از خود و  بینانه واقع افراد تمایل دارند که دید مثبت غیر که عموماً دهدیگرفته نشان م

یا همکاران خود(  هایود را با گروهی )مانند همکالسداشته باشند. بسیاری از انسانها هنگامی که خ شان

ها و مهارتهای سایر ایشان را باالتر از میانگین سطح توانایی ها و مهارت، سطح تواناییکنندیمقایسه م

 .دانندیاعضای گروه م

کنترل  انسان احساس کند روی مسائل شودیسبب م بینانه: توهم کنترل یا خوش بینی غیرواقع(3

ممکن است در واقع اینگونه نبوده و احتمال  درحالی کهبر آنها تأثیر بگذارد  تواندییا حداقل م داشته

در  توانیاین نوع بیش اطمینانی را م (1975، 5موفقیت خود را بیش از آنچه هست تخمین بزند )النگر

دستیابی به یک  مشاهده نمود که در آن افراد هنگام تالش برای شودیکه با تاس انجام م ییهایباز

 .کنندیتر تاس را پرتاب مشماره باالتر، خیلی قاطعانه

شناختی،  یهاییاعتقادی بیاساس درباره توانا توانیبیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود را م

و  هایها و استدالل شهودی فرد تعریف کرد. مفهوم بیش اطمینانی در مجموعه وسیعی از بررسقضاوت

 شانیهاییافراد هم درباره توانا دهدیای روانشناسانه از نوع شناختی بررسی شده است که نشان مآزمایشه

در پیش بینی و هم درباره دقت اطالعاتشان، برآوردی بیش از اندازه دارند. همچنین در تخمین احتماالت 

. به دانندیرا حتمی مو اغلب رویدادهایی با احتمال وقوع بسیار کمتر از صد در صد  کنندیضعیف عمل م

و بر این  پندارندیتر مگفت این گونه افراد خود را از آنچه در واقعیت هستند، باهوش توانیطور خالصه م

گذاری در  منظور سرمایه گیری به باورند که اطالعات بهتری در اختیار دارند. برای مثال، هنگام تصمیم

و اگر شرکت عملکرد ضعیفی داشته باشد، احساس  رندیگیشرکتی خاص، اغلب انتظار زیان را نادیده م

اطمینان در نتیجه این باور که آنها اطالعات  مدیران بیش (2006، 6)پمپین کنندیتعجب یا نارضایتی م

نقدی  یهاانیاند، دقت اطالعات و به تبع آن، سودها و جربهره ای در اختیار دارند و دیگران از آن بیویژه

و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت  زنندید را بیش از حد تخمین مآتی واحد تجاری خو

نقدی شرکت بیشتر از  یهاانیدارند. مدیران بیش اطمینان احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جر

 ) .7،0022)هیتون کنندیو آن را برای رویدادهای منفی کمتر از واقعیت ارزیابی م زنندیواقعیت تخمین م

و  هاییاطمینانی در مدیران بر نحوه شناسایی سود و زیان و مبلغ دفتری دارا برخورداری از ویژگی بیش

 .گذاردیتأثیر م هایبده
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. بنابراین کنندیسرمایه گذاری شرکت را بیشتر برآورد م یهامدیران بیش اطمینان، بازده آتی پروژه

 یهاییدارا ای در تعیین ارزش بینانه و برآوردهای خوش ممکن است شناسایی زیان را به تأخیر بیندازند

ه این به طور کلی بیش اطمینانی مدیران ب (1393جاری یا بلندمدت داشته باشند )رامشه و مالنظری،

ری داشته نقدی و سودآوری آینده واحد تجا یهاانیمعناست که آنها برآورد بیش از حدی راجع به جر

 ثیر بگذارد.ر تصمیمات آنها، شامل تصمیم گیری در خصوص هموارسازی سود تأب تواندیباشند. این روند م

 گذاری و بیش اعتمادی مدیران هیسرما 2-2-2

تا مسئله سرمایه گذاری را به صورت یکی از مهمترین  دهندیوامل متعددی دست به دست هم مع

زیادی را به شرکت تحمیل  یهانهیوظایف مدیران ارشد یک سازمان درآورند. یک اشتباه در این زمینه هز

 شیهانهیگذاری( به تبع آن هزخواهد کرد. اگر شرکت مبالغ زیادی را سرمایه گذاری کند )بیش سرمایه

نیز افزایش خواهد یافت و این امر در صورت بروز شرایط نامناسب اقتصادی باعث ضرر و زیان زیاد و حتی 

لعاتی انجام پذیرفته که اذعان دارند مدیران همواره به ورشکستگی شرکت خواهد شد. در سالهای اخیر مطا

صورت کامالً عقالیی رفتار نکرده و مدیرانی که دارای اعتماد به نفس باالتر هستند اکثراً نسبت تصمیمات 

و همکاران،  1خود و نتایج آنها به خصوص در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری بسیار خوش بین هستند )کوپر

تاثیرگذار است  هایگذار ثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر ناکارآیی سرمایهو تحت تأ 1988)

و همکاران،  3؛ هوانگ2006، 2؛ ریچاردسون2002منجر به اتالف منابع داخلی گردد )هیتون،  توانندیو م

است وجوه مدیرانی که دارای اعتماد به نفس بیش از حد هستند ممکن ( 2002)به عقیده هیتون (. 2011

با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کنند که به تبع آن منابع  ییهادر طرح نقد داخلی شرکت را

 .گرددیخواهد رفت و شرکت دچار آشفتگی مالی م داخلی شرکت هدر

و مانند سایر افراد جامعه تفاوتهای  کنندیهمه مدیران، به حکم این که مدیرند، به یک شیوه عمل نم

ها و تمایالت مخصوص به خود دارند و از نگرش، دانش و نظام ارزشی رغبت هازهیستعدادها، انگفردی، ا

ها گرچه به ظاهر ممکن است جزئی باشد، هنگامی که از فرآیندهای واسطه متفاوتی برخوردارند. این تفاوت

. چنین انجامدیفاوت مبسیار بزرگ و نتایج رفتاری کامالً مت یها، به تفاوتکنندیشناختی افراد عبور م

(. 2008)نادریان و امیرحسینی،  ردیگیشخصیت هر یک از افراد سرچشمه م عمدتاً ناشی از ییهاتفاوت

حتی بیش  شانیهایریگ ها در تصمیمکه مدیران ارشد شرکت دهدیمروری بر مطالعات روانشناسی نشان م

و مدیرانی که دارای  (.1993، 4ن و لوالوغیرعقالیی هستند )کاهنم یهایریگ از سایرین مستعد تصمیم

الخصوص در زمینه تصمیمات  اعتماد به نفس باال هستند اکثراً نسبت به تصمیمات خود و نتایج آنها علی

که دارای اعتماد  ییهامدیران شرکت (.1998همکاران،  و 5ربین هستند )کوپ سرمایه گذاری بسیار خوش

عمل کنند که ارزش  یاتصمیمات سرمایه گذاری خود به گونه به نفس بیش از حد هستند ممکن است در
                                                           

1 Cooper 
2 Richardson 
3 Huang 
4 Kahneman and Lovallo 
5 Cooper 



16 
 

؛ زیرا مدیرانی که دارای اعتماد به نفس بیش (2005شرکت کاهش یافته و به خطر افتد )مالمندیر و تیت، 

ها و عملکرد خود هستند، اما از طرف دیگر احتمال و از حد هستند مستعد اغراق دست باالگرفتن توانایی

 (.2013، 1)توماک رندیگیآشفتگی مالی را دست کم م یهانهیمیزان هز

بینی بیش از حد، ممکن است  مدیرانی که دارای اعتماد به نفس بیش از حد هستند، به دلیل خوش

گذاری کنند. از طرف دیگر این مدیران  ها را باالتر از از ارزش واقعیشان ارزشجریان نقدی حاصل از پروژه

مالی خارجی  نیتأم شودیو باعث م کندیگذاری م کت آنها را کمتر از واقع ارزشاعتقاد دارند که بازار شر

پرهزینه باشد. به همین دلیل در صورتی که شرکت دارای منابع داخلی باشد، ممکن است مدیرانی با اعتماد 

 (.2005به نفس بیش از حد، تمایل بیشتری به بیش سرمایه گذاری از خود نشان دهند )مالمندیر و تیت، 

)دی ملو و  دهدیبیش سرمایه گذاری منافع شخصی مدیران را حداکثر نموده اما ارزش شرکت را کاهش م

زیرا چنانچه مدیران با منابع داخلی شرکت اقدام به بیش سرمایه گذاری کنند، ممکن (. 2010، 2مرسدس

مناسب فراهم نشود در زمان  هاینقدی مورد نیاز جهت ایفای تعهدات و پرداخت بده یهاانیاست جر

مدیران  شودیها دچار آشفتگی مالی گردند. به عبارت دیگر، اعتماد به نفس بیش از حد باعث مشرکت

احتمال وقوع شرایط مساعد را مبالغه آمیز در نظر گرفته و با اقدامات غیرعقالیی احتمال ورشکستگی 

 (.2005 ،3شرکت را افزایش دهند )فیرچیلد

 یران و پیش بینی شرایط آتیاعتمادی مد شیب 2-2-3

بینی بسیار  ها، اطمینان بیش از حد مدیرعامل به صورت مستعد بودن مدیرعامل برای پیشر شرکتد

مدیری  2005) .)مالمندیر و تیت، شودیمثبت نتایج یا تخمین بیش از حد احتمال وقوع نتایج، تعریف م

سرمایه گذاری را بیش از  یهاتی ناشی از پروژهمندی بازده آ که اطمینان بیش از حد دارد، به طور نظام

نقدی شرکت را بیش از حد  یهاانیاثر رویدادهای مطلوب بر جر حد تخمین میزند یا به بیانی، احتمال و

نقدی شرکت را کمتر از حد تخمین میزند  یهاانیو احتمال و اثر رویدادهای نامطلوب بر جر کندیبرآورد م

بیشتری  یاهیمدیرانی که اطمینان بیش از حد دارند، مخارج سرما رودیانتظار مبنابراین  (.2002)هیتن، 

سرمایه گذاری انجام  یهاو سرمایه گذاری بیش از حدی در پروژه (2010و همکاران،  4داشته باشند )بن

 یهایی)دارا یاهیبه سبب این افزایش سرمایه گذاری در مخارج سرما (.2005دهند )مالمندیر و تیت، 

که به سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می آنجامد. همچنین  یانهی؛ هزابدییثابت(، هزینه استهالک افزایش م

عملیاتی سبب  یهانهی. این افزایش در هزشودیافزایش سرمایه گذاری به هزینه عملیاتی بیشتر منجر م

شرکت کاهش یابد. اطمینان درآمد مشمول مالیات شرکت کمتر شود و در نهایت، هزینه مالیات  شودیم

نقدی ناشی از سرمایه  یهاانیبیش از حد مدیریتی سبب تخمین بیش از حد بازده خالص ارزش فعلی جر

. در واقع اطمینان بیش از حد مدیریتی، از طریق تخمین بیش از شودیگذاری در برنامه ریزی مالیاتی م
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تحمیل شده ناشی از  یهانهیکمتر از حد هز حد صرفه جویی مالیاتی در برنامه ریزی مالیاتی، تخمین

سرمایه گذاری در برنامه ریزی مالیاتی یا ترکیبی از این دو، میزان سرمایه گذاری در طرحهای مالیات کاه 

 (.2014و همکاران،  1)چایز شودیو به افزایش اجتناب مالیاتی منجر م دهدیرا افزایش م

 ریسک پذیری 2-3

که همواره هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه  باشندیمفاهیم سرمایه گذاری م نیتریسک و بازده از مهمر

این دو  . در منابع مختلف تعاریف گوناگونی ازدهندیگذاری کنار هم بوده و اساس تصمیم گیری را شکل م

از هر سهم یا هر پرتفویی  بازده را اینگونه تعریف نمود:  توانیواژه صورت گرفته است. در بیانی ساده م

سهام، اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، بازده خاصی نصیب دارنده آن 

نرخ بازده یا )نرخ عایدی(  . این بازدهی، شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت است. اصطالح دینمایم

رود )راعی و یرایی به کار مبرای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دوره نگهداری دا

گذاری، ریسک را به معنای  مالی و سرمایه یهایهمچنین در مباحث مربوط به تئور (.1383سعیدی، 

 (.1383، 2ز)جون کنندیاختالف بازده واقعی یک سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار آنتعریف م زانیم

ن یا ی )یا بیکنشی( مشخص منجر به زیاریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنشور

ه درجاتی از بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همه کوششهای بشری دربردارند

الی ریسک را بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات م یهاسکیریسک است، با این همه برخی از آنها ر

، باشدیم هاییا بده هاییکه معموالً به صورت تغییر در ارزش دارا غیرمنتظره به صورت رویدادهای توانیم

 به دو دسته  توانیها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به طور کلی متعریف کرد. بنگاه

 غیرتجاریتقسیم کرد. یهاسکیو ر یتجار یهاسکیر

ی عمل کرده، که سرمایه گذاران منطق معموالً در اقتصاد و به ویژه در سرمایه گذاری فرض بر آن است

اران منطقی و . سرمایه گذباشندیگریز م اطمینان را بر عدم اطمینان ترجیح داده و به عبارتی دیگر ریسک

 گریز در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده بیشتری دارند. ریسک

تار و تصمیم گیری افراد به گریزی، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رف درجه ریسک پذیری یا ریسک

انجام هرگونه فعالیتی که دارای حداقل یک نتیجه   توانیویژه در بازارهای مالی است. ریسک پذیری را م

نتیجه مذکور ممکن است مثبت بوده و  .(1994و همکاران،  3مبهم و یا نامطمئن باشد تعریف کرد )یاتس

گیری، دیدگاه تصمیم منفی بوده و فرد را با زیان مواجه سازد. ازمنفعتی را برای فرد به همراه داشته باشد و یا 

در نگاهی  (.1994، 4)فیشهوف سکیریسک پذیری عبارت است از انتخاب سنجیده یک رفتار همراه با ر

ریسک پذیری را قبول خطر کردن یا پذیرفتن احتمال ضرر و زیان برای رسیدن به  توانیم تریکل

 (.1369 مقصودتعریف کرد )لطیفی،
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بازده مورد انتظار اوراق بهادار به طور کامل از طر یق ریسک آن تعیین  کنندیریسک و بازده فرض م

بنابراین  (.2007، 2؛ شارپ2005 ،1، اگرچه ریسک واقعی در بازار واقعی قابل مشاهده نیست )بادیشودیم

ی شوند. در تحقیقات قدیمی، الزم است عوامل نشان دهنده ریسک برای اندازه گیری سطح ریسک شناسای

مختلف اقتصادی بدون فرآیند انتخاب یک  یهاعوامل ریسک که در مدل قرار داشتند معموالً تحت فرض

تعیین نرخ بازده دارند اما  اند. برخی از این عوامل انتخاب شده اهمیت بسیاری درمدل از قبل تعیین شده

ها ظاهر ممکن است اثر آن شوندیعوامل جدید اضافه مممکن است تنها عامل بنیادی نباشند و زمانی که 

توسعه سرمایه گذاری از یکسو (. 2010، 3نشود و مدل را از لحاظ اقتصادی به اشتباه می آندازند )ونگ و تان

مردم و هدایت آنها به بخشهای مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به  یهاهیموجب جذب سرما

به سمت صنایعی هدایت خواهد  هایاران )مبتنی بر ریسک و بازده(، سرمایه گذارجهت گیری سرمایه گذ

شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع 

بر این اساس در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در سطح صنعت  (.1384خواهد شد )خواجوی و ناظمی، 

ملی و جهانی اقتصاد توجه نمود )کی.  یهابه پایین(، باید به وضعیت فعلی و دورنمای بخش)روش باال 

ضمن پیش  توانیهای مختلف مجنبه با شناخت بورس اوراق بهادار تهران از (.1386و همکاران،  4رایلی

ی را به دست سرمایه گذاری را کاهش و یا بازده بیشتر بینی بهتر آینده این بازار و تغییرات آن، ریسک

 آورد.

اخیر، با پیشرفت تحقیقات علمی، مفهوم ریسک تغییر کرده است.  یهاقابل ذکر است که طی سال

گران برای ارزیابی یا تعیین ریسک اوراق بهادار، به ترازنامه توجه  تحلیل 1900دهه  یهادر نخستین سال

بود، ریسک سهام شرکت را بیشتر تخمین یک شرکت بیشتر  یهای؛ یعنی، هرقدر میزان وام یا بدهکردندیم

هری مارکوویتز مدل اساسی پرتفویی را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری مدل  1950. در سال زدندیم

از واریانش )یا انحراف معیار( بعنوان  5زدر این مدل مارکوویت .(1382پرتفوی گردید )تهرانی و نوربخش، 

رقدر بازده سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ، یعنی هگرددیمعیار ریسک استفاده م

 (.1385ریسک بیشتری خواهد داشت )مرتضوی نیا، 

سپس، ویلیام شارپ با تعیین ضریب حساسیت بتا به عنوان شاخص ریسک، مدل تک عاملی را به 

بهادار از نوسانات عمومی ارائه نمود. مفهوم اساسی در مدل تک عاملی این است که تمامی اوراق  1961سال 

. از دهندیها را تحت تأثیر قرار م، زیرا نیروهای اقتصادی مشابهی، آینده اکثر شرکترندیپذیبازار تأثیر م

تجاری، تورم، تغییر در عرضه پول، جنگ، رکود و تغییرات فناوری  یهابه چرخه توانیجمله این عوامل م

. این بدین معنی است که دهندیها را تحت تأثیر قرار مامی شرکتاشاره کرد. تمامی این عوامل تقریباً تم

بازدهی سهام با تغییرات بازار همبستگی دارد و بهترین مقیاس برای بیان این همبستگی با ارتباط دادن 

                                                           
1 Bodie 
2 Sharp 
3 Wang and Tan 
4 K. Raply 
5 Markowitz 
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است  CAPMمدل تک عاملی، مدل  نیتر. مهمدیآیبازدهی سهام با بازدهی شاخص بازار سهام بدست م

 (.1384ب بتا به عنوان شاخصی جهت سنجش ریسک است )باقرزاده، که مبتنی بر ضری

نشان دادند که متغیرهای دیگری نظیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری  1992فاما و فرنچ در سال 

به قیمت بازار بهتر از شاخص ریسک سیستماتیک )بتا( قادرند اختالفات بازده سهام را تشریح کنند )فاما و 

 (.1992، 1فرنچ

 ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک 2-3-1

به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تقسیم  توانیل ریسک بازار را مک

وجود  در اثر عوامل کلی بازار بهاست، که ریسکی واقتصادی، نمود. ریسک سیستماتیک، در دانش مالی 

ارد. عواملی که موجب بازار مالی تأثیر دموجود در اوراق بهادار قیمت کل طور همزمان بر  ، که بهدیآیم

 یها، شامل تحوالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانند تغییر نرخ ارز، چرخهشوندینوع ریسک مایجاد این 

یا غیرقابل اجتناب خاص یک یا چند سیستماتیک پولی و مالی دولت است. ریسک  یهااستیتجاری، س

کالن دولت،  یهااستیس توانیو از جمله عوامل مؤثر بر آن م شودیشرکت نبوده، بلکه به کل بازار مربوط م

 1389) .نام برد )فروغی و نادم،تجاری و غیره را های  تغییرات نرخ ارز، تورم، چرخه

و در سبدی از  باشندیآنکه اینگونه ریسک در ارتباط با وضعیت کلی بازار و نوسانات آن مبه دلیل 

یا  ناپذیر کاهش، به آن ریسک باشندیاوراق بهادار که به نحوی مناسب، تنوع یافته باشد، قابل کاهش نم

، بلکه تنها راه شودی. ریسک سیستماتیک از طریق متنوع سازی حذف نمشودیاجتناب نیز گفته م غیرقابل

پوشش ریسک یا با استفاده از استراتژی تخصیص دارایی  یهایکارگیری استراتژ کاهش آن از طریق به

 است.

صاحبان سهام، ریسک سیستماتیک مجموعه سهام مهم است و این بدان مفهوم است، که از دیدگاه 

ای ریسک سیستماتیک آن، آن، بلکه بر مبنمعیار بازده قضاوت درباره تک تک سهام، نه براساس انحراف 

 .ردیگیصورت م

ریسک غیرسیستماتیک را از می آن برد، ولی ریسک سیستماتیک  توانیطبق نظریه نوین سبد سهام م

یک شرکت، با حرکت کل نوایی حرکت . شاخص بتا شاخصی برای اندازه گیری همماندیهمچنان باقی م

 .باشدیبازار و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیتماتیک م

ریسک غیرسیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول 

ر و اقتصاد . ریسک سیستماتیک ناشی از تحوالت کلی بازاباشدیساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره م

بازار کلی به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکتهای  باشدیبوده و تنها مختص به شرکت خاصی نم

ریسک غیر سیستماتیک را از  توانیمپرتفولیو با پرگونه سازی سبد سهام  یهاهی. طبق نظردیآیبه وجود م

 می آن برد.

                                                           
1 Fama and french 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%A8%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%A8%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
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 ارزش شرکت 2-4

رفتهای رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیش ر دهه اخیر به نقش اطالعد

ل در تفکر کمی، علوم رفتاری و فناوری اطالعات نقش قابل توجهی در تحو یهاوسیع در بکارگیری مدل

قات علمی و تجربی متنوعی را برای تحقی یهانهیت. این تحوالت نافذ و فراگیر، زمحسابداری ایفا نموده اس

بینی ارزش  تعیین و پیش یها، ارائه مدلهانهیدر حسابداری فراهم کرده است. یکی از مهمترین زم

 ها است.ویژه ارزش سهام شرکت ، بههاییدارا

 کندیها را خرید و فروش ماءدار شرکتدر تعیین ارزش شرکت شخص سرمایه گذار است که اوراق به

هامداران را به سارزش بازار این اوراق را بداند. اگر شرکتی درصدد برآید که ثروت  خواهدیو او است که م

فزایش تقاضای تعیین کند که باعث ا یاگونه ، اهداف خود را بههایریگ حداکثر برساند. باید در تصمیم

ب باال رفتن م و سایر اوراق بهاءدار شرکت( گردد. این نوع تقاضاها موجگذاران )برای خرید سها سرمایه

 آن اوراق بهاءدار در بازار خواهد شد. قیمت

بد. بنابراین، شرکت افزایش یا افزایش ثروت سهامداران این است که ارزش سهام عادی یهایکی از راه

که در فرآیند  ی را مورد توجه قرار دهندنکته حائز اهمیت این است که مدیران بتوانند متغیرها یا عوامل

ت که آنان بتوانند . نکته مهم دیگر این اسرندیگیتعیین ارزش اوراق بهادار، موردنظر سرمایه گذاران قرار م

)قربانی و همکاران،  گرددیمالی به چه طریقی تعیین م یهایاین مطلب را درک کنند که ارزش اقالم دارائ

1393.) 

ذاری گ ها از ضروریات برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزشگذاری شرکت ارزش

ها است. ارزش شرکت برای نمایشگر چگونگی تأثیر استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام شرکت

شرکت ها از آینده سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان شرکت در ارزیابی آن

 و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد.

 تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام 2-4-1

ا برای اخیر، ضرورت تعیین ساز و کارهای اجرایی مناسب ر یهارح مقوله خصوصی سازی در سالط

وفق بودن خصوصی عللی که در موارد زیادی منجر به نام. یکی از دینمایاجرای بهینه این فرآیند یادآوری م

های مورد های واگذار شده است. روشسازی شده است، برخورد نادرست و مکانیکی با ارزشیابی شرکت

صد استفاده از قاستفاده در بعضی موارد مبتنی بر چانه زنی یا توافق قبلی بوده و در موارد دیگری هم که 

ه عواملی که د داشته است، به علت برخورد یک سویه و در نظر نگرفتن نقش کلیارزشیابی وجو یهاکیتکن

 (.2014در این موضوع دخیل باشند، کارکرد مثبتی نداشته است )ایموف و سیوی،  توانندیم

متون مدیریت مالی و سرمایه گذاری برای ارزشیابی سهام  یهاکه در آموزه ییهاکیها و تکنروش

تنهایی بیانگر ارزش  به توانندیا بعنوان یک چارچوب نظری قابل استفاده بوده و نماند، تنهمعرفی شده

اند و واقعی یک شرکت باشند. نگاهی به تجارب برخی از کشورها که در این زمینه عملکرد موفقی داشته

های ری روشکمک زیادی به دست اندرکاران امر بنماید. بکارگی تواندیها مها از این روشنحوه استفاده آن
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علمی و کاربردی ارزشیابی با توجه به شرایط بومی و مجموعه عواملی که در تعیین ارزش یک شرکت مؤثر 

 (.2014هستند، سهم بسزایی در اجرای بهینه این فرآیند دارد )ایموف و سیوی، 

تفاده ها و ارزشیابی سهام آنها مورد اسکه در تعیین ارزش شرکت ییهاروش نیتربه طور کلی مهم

 به شرح زیر برشمرد: توانی، مردیگیقرار م

شره عبارت است از نسبت حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام عادی منت الف( ارزش دفتری سهام:

را که  را کسر نموده و حاصل هایشرکت، بده یهاییشرکت. برای تعیین ارزش دفتری هر سهم از دارا

سهام،  . ارزش دفتریمیکنیام عادی منتشره شرکت تقسیم مهمان حقوق صاحبان سهام است بر تعداد سه

های حسابداری است. برای مالک چندان مطمئنی برای تعیین ارزش سهام نیست زیرا فقط متأثر از روش

وند که شمالی منعکس  یهاشرکت بایستی بر اساس قیمت تمام شده تاریخی در صورت یهاییمثال دارا

شد. این امر به خصوص در شرایط اختالف زیادی داشته با هاییش روز داراها ممکن است با ارزمقدار آن

، هاییهای مختلف استهالک ممکن است روی ارزش داراتورمی خیلی بارز است. همچنین بکارگیری روش

 (.1393آثار متفاوتی داشته باشد )قربانی و همکاران، 

ش دفتری از آنجا که ارز :هایکسر بدهپس از  هاییب( ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارا

آن از این روش  یهایبرای رفع کاست توانیقابلیت اعتماد باالیی در ارزشیابی داشته باشد، م تواندینم

آن تجدید  آالت و تجهیزات ثابت شرکت، شامل اموال، ماشین یهاییاستفاده کرد. بدین جهت ابتدا دارا

با ارزش دفتری  هاییدر شرایط تورم ارزش روز این دارا ن و بخصوص. زیرا با گذشت زماشوندیارزیابی م

ا ارزیابی یتوسط شاخصهای اقتصادی بانک مرکزی  تواندیآنها اختالف پیدا کرده است. تجدید ارزیابی م

ق و غیره نیز نامشهود شرکت مانند سرقفلی، امتیازات آب و بر یهاییکارشناسان انجام شود. همچنین دارا

 .شوندیم ارزیابی

شکوک مجاری همچون بدهکاران که ذخیره مطالبات  یهاییدر کنار این موارد باید برخی از دارا

د. پس ها ناکافی است و نیز برخی از اقالم همچون ذخایر مالیاتی نیز مورد ارزیابی قرار گیرنالوصول برای آن

شرکت،  یهاییاز دارا های، با کسر نمودن بدهاز ارزیابی این موارد و جایگزینی مقادیر آنها در ترازنامه شرکت

ش هر سهم که با تقسیم این مقدار بر تعداد سهام عادی، ارز دیآیمقدار حقوق صاحبان سهام به دست م

را نیز  ییهای. اگر چه این روش در مقایسه با ارزش دفتری کاملتر است، ولی کاستشودیعادی مشخص م

 (.1393، به همراه دارد )قربانی و همکاران

م اکنون ه. برای مثال شودیاز جمله آنکه در این روش به بازدهی و سودآوری شرکت توجه چندانی نم

، ولی بازدهی دهدیهستند که ارزش سهام آنها با استفاده از این روش مقدار باالیی را نشان م ییهاشرکت

ت که تجدید . الزم به توضیح اسشدبای. عکس این قضیه نیز صادق مندینمایچندانی را نصیب سهامدار نم

 .بر مبنای ارزش معامالتی روز آنها نیز انجام شود تواندیم هایو بده هاییارزیابی دارا

 شودینم پ( ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت: در این روش تنها وضعیت امروز شرکت در نظر گرفته

نابراین بسودآوری آن ادامه خواهد یافت. فعالیت شرکت در آینده تداوم داشته و روند  شودیو فرض م

 سودآوری سالیان آتی بایستی در قیمت امروز سهام شرکت، لحاظ شود.
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، بایستی که اگر شرکت رو به انحالل باشد شودیت( ارزش سهام با فرض انحالل: در این روش فرض م

ین سهامداران بنده مبلغ نیز شرکت فروخته شده و سهم بستانکاران شرکت پرداخت گردد و باقیما یهاییدارا

دارد. از نظر ن، کاربرد چندانی شودیتقسیم شود. از آنجا که این روش تنها در زمان انحالل شرکت مطرح م

اهد شد برخی، ارزش انحالل، معیاری حداقل برای ارزش سهام شرکت است و ارزش سهام کمتر از آن نخو

 (.1392)پورزمانی و خریدار، 

، شودیه م: این نوع ارزش سهام که به آن ارزش واقعی یا ارزش تئوریک نیز گفتث( ارزش ذاتی سهام

ن استفاده آمعیار تصمیم گیری سرمایه گذاران است. در تعیین ارزش ذاتی سهام که در تحلیل بنیادی از 

م مانند ، ارزش سهام از طریق تعیین ارزش فعلی عایدات و جریانات نقدی آتی متعلق به هر سهشودیم

. برای ردیگیم. این کار توسط نرخ بازده مورد انتظار سهامدار صورت شودیود سهام سالیان آتی تعیین مس

یال باشد، ر 4000ریال و قیمت سهام در آن تاریخ  500مثال اگر سود سهام شرکت الف در پایان سال آتی 

 با: شرکت برابر استدرصد باشد، ارزش ذاتی سهام این 20با فرض آنکه نرخ مورد انتظار سهامدار 

که سرمایه  رودیاگر ارزش ذاتی محاسبه شده بیشتر از ارزش جاری بازار سهام شرکت باشد، انتظار م

داوم داشته گذار این سهام را خریداری کند. حال اگر روند فعالیت و سودآوری شرکت در سالیان آینده ت

 (.1392باشد )پورزمانی و خریدار، 

مد ه از ضریب: در این روش سود هر سهم شرکت در نسبت قیمت به درآج( ارزش سهام با استفاد

الً اگر مربوط به صنعتی که شرکت در آن قرار گرفته، ضرب شده و حاصل آن ارزش سهام خواهد بود. مث

ریال خواهد  800قیمت سهام شرکت  باشد، 4ریال و ضریب صنعت آن شرکت  200سود سهام شرکتی 

 ظری داشته و کاربرد چندانی ندارد.شد. این روش بیشتر جنبه ن

ین روش کار چ( ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر مالیاتی هر سهم: در ا

سود  جنبه کاربردی دارد، ابتدا ارزش فعلی سود هر سهم شرکت با یک نرخ مشخص، معلوم شده و سپس

زان کسری در صورت وجود کسری ذخایر مالیاتی، می انباشته متعلق به هر سهم به حاصل آن اضافه شده و

 .شودیمربوط به هر سهم نیز از آن کسر م

رزی در هر اح( ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز: میزان سرمایه گذاری 

بیشتری  دشرکت نقش زیادی در تعیین ارزش آن دارد و این امر بخصوص در شرایط رشد سریع نرخ ارز نمو

رزش روز آن ا. بدین جهت الزم است در ارزشیابی سهام یک شرکت میزان ارز سرمایه گذاری شده و ابدییم

)قربانی و همکاران،  ردیگیلحاظ گردد. روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز به این منظور مورد استفاده قرار م

1393.) 

ا کاهش( یرکت و تغییرات سرمایه آن )افزایش در این روش کلیه اطالعات مربوط به سرمایه اولیه ش

رزش شرکت به نرخ ارز در زمان تغییرات تسعیر شده، سپس این مقدار در نرخ ارز در زمان تعیین شده ا

سرمایه و  ضرب شده و با جمع کردن مقادیر متفاوت سرمایه تسعیر شده به ارز در مقاطع مختلف تغییرات

 .دیآیست مدشرکت در زمان ارزشیابی آن، ارزش روز سهام شرکت به  یهاهمچنین سود و زیان و اندوخته

تأثیر زیادی بر ارزش  تواندیخ( ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ تورم: تورم م

، فاصله می آن قیمت باشدییک شرکت داشته باشد و بخصوص در مقاطعی که نرخ تورم باال م یهاییدارا
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همگام با تورم، رشد کرده و مقدار  دیبای. سرمایه اولیه شرکت نیز مشودیها زیاد ما ارزش روز آنتمام شده ب

سرمایه تعدیل شده با نرخ تورم از مقاطع زمانی مربوط به  واقعی خود را نشان دهد. بر این اساس روش

میانگین نرخ تورم و  شرکت و تغییرات سرمایه آن )افزایش یا کاهش( تا زمان تعیین ارزش شرکت، سیتأس

شرکت در زمان ارزشیابی آن  یهاجمع نمودن این مقادیر و همچنین اضافه کردن سود و زیان و اندوخته

 .دیآیبه این مقادیر، ارزش روز سرمایه شرکت به دست م

بیانگر ارزش واقعی سهام یک شرکت  توانندیهای فوق هیچکدام به تنهایی نمبدیهی است که روش

ها استفاده کرد. در این همزمان از چند روش در ارزشیابی آن توانیا توجه به موقعیت شرکت مباشند و ب

، البته در باشندیمطمئن شد که ارقام محاسبه شده تا حدود زیادی بیانگر ارزش شرکت م توانیصورت م

ش داشته باشد، در در تعیین ارزش شرکت نق تواندیهای فوق باید هر عاملی را که مکنار استفاده از روش

 نظر داشت.

ت شرکت، موارد زیر را نام برد: وضعیت صنعت، عرضه و تقاضای محصوال توانیاز جمله این عوامل م

والت، گذاری محصوالت شرکت، استراتژیک بودن محص بازار جهانی و داخلی، فنآوری، عمر شرکت، قیمت

 بازاریابی و نسانی، وابستگی به مواد اولیه،موقعیت رقابتی، موقعیت جغرافیایی شرکت، مدیریت، نیروی ا

ایستی تا حد سهم بازار، کارآیی و بهرهوری و الزم به توضیح است که خیلی از این عوامل کیفی بوده و ب

 (.1392امکان نقش آنها را در تعیین ارزش شرکت به صورت کمی در نظر گرفت )پورزمانی و خریدار، 

 ساختار مالکیت و ارزش سهام 2-4-2

مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف  یهاا سالها پیش فرض بر این بود که تمامی گروهت

، این فرضیه (1972)1، ولی با مطرح شدن نظریه نمایندگی جنسن و مکلینگکنندیمشترک فعالیت م

دف مطرح شد که مالکان و مدیران، هرکدام در پی حداکثر کردن منافع خود هستند. در روابط نمایندگی، ه

و عملکرد  کنندیبرای دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت م مالکان حداکثر سازی ثروت است و

. در این صورت، این سؤال مطرح است که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت دهندیاو را مورد ارزیابی قرار م

مختلفی چون دولت، سرمایه  یهاوهها تأثیر دارد؟؛ یعنی اگر مالکان شرکت را گرها در ارزش شرکتشرکت

ها بر ارزش شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها و شرکتمالی، بانک یهاگذاران عمده، مؤسسه

متفاوت مالکیت، بر ارزش شرکت مؤثرتر است؟  یهابیچه تأثیری خواهد داشت و وجود کدامیک از این ترک

ها، اقدامات مناسبی انجام داد و تصمیم ی باال بردن ارزش شرکتبرا توانیبا دستیابی به جواب این سؤالها، م

گیرندگان و سرمایه گذاران نیز برای دستیابی به ارزش موردنظر برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان 

های افزایش های دولتی و روشها توجه خواهند کرد. می آن صاحبنظران در مورد ماهیت شرکتشرکت

مالکیت  ترعینگاه اول انتقال هر چه سر(: 1392نگاه متفاوت وجود دارد )مهرانی و همکاران، ارزش آنها، دو 

های دولتی به بخش خصوصی با شرط رعایت ضوابط و مقررات اقتصادی است که موجب تحول در شرکت

با ها خواهد شد. نگاه دوم، خصوصی سازی تدریجی و آرام است که ها و افزایش ارزش آنمدیریت شرکت

                                                           
1 Jensen and Meckling 
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های دولتی، به سبب احتمال بروز انحصارهای خصوصی و بیکاری انجام اقداماتی چون اصالح ساختار شرکت

های خصوصی حاصل کار برای تسهیل رقابت و فعالیت شرکت و نیروی کار و همچنین ارتقای فضای کسب

های دولتی لف در شرکتمخت یهای. نگاه اول، مالکیت دولتی را مسبب مدیریت ناکارآمد و نابسامانشودیم

 از (.1387به همسویی مدیریت با منافع اقتصادی شرکت بینجامد )فملی،  تواندی؛ زیرا هیچگاه نمداندیم

سازی ممکن است به کاهش موقتی اشتغال منجر شود؛ ولی باروی کار آمدن  رو، گرچه خصوصی این

، شودیقتصاد، بخش خصوصی تقویت ممدیریتی کارآمد، رفع انحصارهای دولتی و کاهش سلطه دولت بر ا

. نگاه دوم، با ابدییطور طبیعی کاهش م خصوصی گسترش و بیکاری به یهایگذار که سرمایه طوری به

مدیریت  توانیاجتماعی و سیاسی خصوصی سازی، معتقد است که م تأکید بر نگرانی نسبت به پیامدهای

ا را اصالح کرد و ارزش آنها را افزایش داد )ایرانمنش، ههای دولتی را تغییر داد و ساختار این شرکتشرکت

1385.) 

وجه به تتعیین ارزش شرکت، از دسته عوامل مهم در فرآیند سرمایه گذاری است. ارزش هر شرکت با 

ا در سرمایه ر. از این رو سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود شودیارزش سهام آن تعیین م

وبین ت Q. از دسته عوامل مؤثر بر ارزش سهام شرکت، حاکمیت شرکتی است. نسبت ندکیگذاری مشخص م

ها است که از طریق تقسیم ارزش بازاری شرکت به یکی از ابزارهای اندازه گیری عملکرد و ارزش شرکت

 (.1392)پورزمانی و خریدار،  دیآیشرکت بهدست م یهاییارزش دفتری یا ارزش جایگزینی دارا

 هااعتمادی مدیران و ارزش شرکت پذیری، بیش اط نظری بین ریسکارتب 2-5

های شخصیتی مدیران بستگی دارد. همانطور یزان پیش بینی سود از سوی مدیران، بیشتر به ویژگیم

که گفته شده است، این ویژگی شخصیتی مدیران در ادبیات مالی تحت عنوان بیش اعتمادی مدیران مطرح 

نقدی شرکت بیش از  یهاانیمینان، احتمال و تأثیر رویدادهای مطلب را بر جر. مدیران بیش اطشودیم

ها . همچنین، آنکنندیو احتمال و تأثیر رویدادهای منفی را کمتر از واقع ارزیابی م زنندیواقع تخمین م

کنار  عالوه بر این، در (.2008، 1چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند )مالمندیر و تیت

گذاری  مدیران بیش اعتماد، مدیران غیرمنطقی نیز وجود دارند که با عملکردشان موجب تحریف سرمایه

. با این وجود مدیران بیش اعتماد، احتماالً بیشتر از شوندیشرکتی و دستیابی به سودهای خالف انتظار م

ران بیش اعتماد با اتکا بیش . مدیرندیگیمدیران غیرمنطقی مسئولیت تخریب ارزش شرکت را به عهده م

از حد بر نتایج گذشته ریسک را کمتر از واقع برآورد کرده و انتظار سودی بیش از واقع را در آینده دارند 

بین بیش اعتمادی مدیران و ریسک پذیری رابطه منفی  رودیبنابراین انتظار م (.2005و همکاران،  2)لین

اعتماد، برای آینده  گر، با توجه به مطالب اشاره شده، مدیران بیشو معنادار وجود داشته باشد. از طرفی دی

تالش خود را برای ارزش بخشیدن به شرکت،  شودیکه این موجب م رندیگیسودی بیش از واقع در نظر م

که بین  رودیافزایش کارایی، جذب سرمایه و بهبود عملکرد شرکت انجام دهند. بنابراین در نهایت انظار م

 ها رابطه مثبت و معناداری وجود داشته باشد.-ادی مدیران و ارزش شرکتاعتم بیش
                                                           

1 Malmendier and Tate 
2 Lin 
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 تیریازحد مد شیاعتماد به نفس ب 2-6

اشته باشند. د یمثبت و واقع یریتا از خود تصو دهدیاست که به فرد اجازه م یدگاهیبه نفس د عتمادا

کنترل  شانی زندگ که بر کنندیحس م یبه طور کل کنند،یاعتماد م شانیهاییافراد بااعتمادبه نفس به توانا

 کنندیم یزیرو برنامه  خواهندیکه م ییقادر به انجام کارها یمنطق فیط کیدارند که در  باور دارند، و

د با اعتماد هست. افرا یکه فرد قادر به انجام همه کار ستین یمعن نیهستند. داشتن اعتماد به نفس به ا

مثبتشان  دگاهید شودیاز انتظاراتشان برآورده نم یکه بعض یوقت یرند. حتدا انهیبه نفس انتظارات واقع گرا

 .و خودشان را قبول دارند کنندیرا حفظ م

 

 عوامل اعتماد به نفس 2-6-1

ساس اح یریدر شکل گ نیوالد دگاهیاعتماد به نفس مؤثرند. روش و د یریدر شکل گ یادیز واملع

 دیق یب رشیپذ نیکه والد ی. وقتنییپا نید مخصوصاً در سندار یفرزندان به خودشان نقش قاطع و اساس

 افتیدر احساسات مثبت نسبت به خودشان یمحکم برا یزیریپ کیو شرط به فرزندانشان دارند، کودکان 

 .کنندیم

کنند و  تیمااز حد از فرزندانشان ح شیاگر ب ایاز حد بکنند  شیانتقاد ب نیوالد یهردو ای یکی اگر

ها ممکن است به در مقابلش مقاومت کنند(، بچه اینکنند ) قیاستقالل تشو یا را به سوهآن یهاحرکت

 (inferior) فرودست و درجه دو ای ستندیخوب ن یبه قدر کاف ایعرضه هستند  یبرسند که ب جهینت نیا

اشتباه  هاچهبکه  یکنند و زمان قیبه خود را تشو یاتکا یکودکان برا یهاتالش نیهستند. اما اگر والد

ا قبول داشته که خودشان ر رندیگیم ادیآنها را دوست داشته باشند و قبولشان کنند کودکان هم  کنندیم

 .رفتار خواهد بود نیا یعیطب جهیباشند و اعتماد به نفس نت

اکثر مواقع  عرضه بودن ندارد. در واقع یبه ب یکه عدم اعتماد به نفس الزاماً ربط دیتعجب کن دیشا

 ان،یاطراف یانداردهااست ای انهیواقع گرا ریغ یهاخواسته یاز حد بر رو شیتمرکز ب جهیماد به نفس نتعدم اعت

از اثر  تواندیم یحت خودشو جامعه، است. تأثیر دوستان بر احساسات شخص نسبت به  نیبه خصوص والد

و  کنندیم یابیدوباره ارز های خانواده رادانشگاه ارزش نیدر سن انیباشد. دانشجو شتریو جامعه ب نیوالد

 .هستند ریپذ بیآس انیالخصوص نسبت به تأثیر دوستان و اطراف یخاطر عل نیبه هم

 رانیاز حد مد شیاعتماد به نفس ب 2-6-1-1

و داشتن  یرفتار بیبه صورت ار تواندیاست که م یتیشخص یژگیو کیازحد  شیبه نفس ب عتمادا

 فیتعر نانیعدم اطم طیدر شرا شامدیپ کیهای از جنبه کیا هر )مثبت( در رابطه ب یرواقعیاعتقادات غ

 یگذار هیماسر ماتیخود تصم ماتیاعتماد به نفس باال هستند اکثراً نسبت به تصم یکه دارا یرانیشود. مد

 ٔ  الخصوص درزمینه یآنها عل جیشدت به عملکرد شرکت و نتابه رانیمد یبین هستند از طرفخوش اریبس
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به آن وابسته  ییباال اریشهرت و اشتغالشان به مقدار بس شان،یو ثروت شخص ییراکه دارامتعهد هستند؛ چ

شرکت فراهم  ماتیتصم یورا بر ر تیریازحد مد شیاساس تأثیر اعتمادبه نفس ب حاتیتوض نیهست. ا

 (.2002لسون،یکند )گیم

 2توهم کنترل. 1:.ددهنیبت منس یازحد را به سه عامل اصلگذشته اعتماد به نفس بیش مطالعات

ازحد بیش سه عامل منشأ اعتماد به نفس نیا ،یخاص نقاط مرجع انتزاع جیاز تعهد به نتا ییدرجه باال

ها مرتبط گذاری شرکتسرمایه ماتیهای تصمارشد و ویژگی رانیبا نقش مد یکیو به طور نزد باشندیم

در  کیاستراتژ جیتاباورند که ن نیباال، بر ا یهارده رانیارشد به عنوان مد رانیمد نکهیا ژهیوهست. به

به عملکرد بهتر شرکت دارند؛  نسبت ییها نوعاً تعهد باال. بعالوه آنباشدیشرکتشان تحت کنترلشان م

ها شرکت یارگذ هیسرما ماتین، تصمی. عالوه بر اکنندیم دایپ شیگرا یخاص جینتا دیبه سمت تول جهیدرنت

 ،یع انتزاعنقاط مرج نیباشد. با چن یتحت تأثیر عوامل مختلف تواندیم انتشیاست و موفق دهیچیپ اریبس

سودآور دست  یگذار هیسرما یهاانتخاب پروژه یخود را برا ییارشد، توانا رانیامکان وجود دارد که مد نیا

 (.1393،ی)عرب صالح رندیباال بگ

ارشد را به  رانیازحد مدیشاز پژوهشگران اثرات مهم اعتماد به نفس ب یاریبس ریچند سال اخ در

 یو بر رو هایگذار هیسرما ،یمیسود سهام تقس یبر رو تیریازحد مدخصوص تأثیر اعتماد به نفس بیش

و اکتسابات  یتیریازحد مداعتماد به نفس بیش نیو تاته رابطه ب رینمودند. مالمند ییادغام اکتساب شناسا

 :رشد وجود دارندا رانیکه تنها دو نوع از مد دندیرس باور نیها به ارا مورد مطالعه قراردادند. آن

 نیازحد. همچنس بیشاعتمادبه نف یارشد دارا رانیازحد و مدارشد بدون اعتماد به نفس بیش رانیمد

باورند که سهام  نیبر ا اشتباهاً حد از شیاعتماد به نفس ب یارشد دارا رانیکه مد افتندیدست  جهینت نیبه ا

اعتماد  یراران ارشد دایاست که مد نیاز ا یباور ناش نی. اشودیم یار کم ارزش گذارشرکتشان توسط باز

ند را، خودشان به دست آور یتحت کنترل و رهبر توانندیشرکت را که م یبازده آت ازحد شیبه نفس ب

 (.2007)براون، سارما، رندیگیدست باال م

که  یوجود دارد. زمان تیریازحد مدنفس بیشاز اعتماد به  یکه سطح مطلوب دارندیم انیب انیو  هی

و  آوردیرا به ارمغان م یشتریب یایارشد مزا رانیسطح مطلوب حاصل بشود، اعتماد به نفس مد نیا

خواهد شد و ممکن  مدناکارآ یگذار هیحد مطلوب اعتماد به نفس، منجر به سرما نیفراتر از ا حالنیدرع

راستا قرار گرفتن  کیازحد منجر به در واقع اعتماد به نفس بیشبرساند. در بیاست که به ارزش شرکت آس

 نی. همچنزاندیانگ یبرم شتریرا به صرف تالش ب رانیو مد شودیبا منافع سهامداران م رانیمد ماتیتصم

، که گذاردیاثر م یاهیسرما یدر بودجه بند شو تال هایریگ میدر تصم ران،یازحد مداعتماد به نفس بیش

اعتماد  یدارا رانیممکن است مد زیسهامداران ن ی. حتباشدیبه سود شرکت م امدهایپ نیهمه ادرمجموع 

راستا  نیدهند در ا حیدارند ترج یشتریب ییکه توانا ییو عقال یمنطق رانیازحد را به مد شیبه نفس ب

را به خاطر ارزش شرکت  یاجرائ رانیازحد مد شیکه اعتماد به نفس ب دهدیم انمطالعات گل و ساکر نش

باعث خواهد شد که در کسب اطالعات کم  نیهمچن دهد،یدست باال گرفتن دقت اطالعاتشان کاهش م

ارشد  رانیمد نیخواهند نمود. همچن یگذار هیازحد سرما شیها بدر پروژه جهیو درنت ندینما یگذار هیسرما

که ثروت سهامداران  یسودآور یاهازحد ارزش شرکت را به خاطر رد کردن پروژه شیبه نفس ب عتمادبدون ا
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ازحد از اعتماد به نفس بیش یمطلوب زانیاست که م یمعن نیبد نی. ادهندیکاهش م دهد،یم شیرا افزا

 یبر رو یتأثیر منف نییازحد باال و پاوجود داشته باشد و اعتماد به نفس بیش تواندیارشد م رانیمد یبرا

 (.2008ارزش شرکت دارد )گول،

 گذاراناز اشتباهات سرمایه یکیاز حد،  شیتماد به نفس باع 2-6-1-2

. در دیدهیثبت مدو سؤال پاسخ م نیاحتماالً به ا د،یافراد باش گریاگر شما هم مانند د دیگویم رتونب

و  دهندیمدو سؤال پاسخ مثبت  نیدرصد افراد به ا 90که به طور معمول  دهندیواقع، مطالعات نشان م

از  راینند. زعمل ک رادبهتر از حد متوسط اف ییدو توانا نیدر ا توانندیرصد افراد نمد 90روشن است که 

دو  نید متوسط در اباالتر از ح ییتوانا توانندیها مدرصد آن 50 یعنیاز افراد  یمیتنها ن یلحاظ منطق

 .داشته باشند نهیزم

در  یساس خوبد، باعث شود احباش یخوب یژگیو تواندیها ماز حد به توانایی شیبه نفس ب اعتماد

انه، . متأسفدیبه دست آور یمواجهه با تجارب زندگ یبرا یو چارچوب مناسب دیمورد خود داشته باش

 نهیزم نیشتباه در اا جادیبه ا تواندیگذاری ماز حد در مورد سرمایه شیاز اعتماد به نفس ب یبرخوردار

 .منجر شود

ها آن یوهایکه پرتفول کنندیبینی مگذاران پیشمایهسر شتریب دهدیها نشان منظرسنجی یبرخ

 مز،یتا ورکیویمقاله در ن کینکته مخالف با منطق است. در  نیاز حد متوسط داشته باشند و ا شیب یبازده

 رانیدو م یقیگذاران حقکه سرمایه کنندیخاطرنشان م لریو پروفسور رابرتش لریت-چاردیپروفسور ر

 گرانینسبت به د یشتریبکه آنها از اطالعات بهتر و  کنندیم یخود پافشار دهیعق نیگذاری بر اسرمایه

 .کسب کنند یسهام سود مناسب نیبهتر نشیگز قیاز طر توانندیبرخوردارند و م

ها ود آنخاست، مطمئن هستند که  یبر بازار کار دشوار یروزیپ کنندیکه افراد فکر م یهنگام یحت

 هیسرما تیری: مددیگویباره م نیدر ا نیتربرنشتایشوند. اقتصاددان برجسته پ کار موفق نیدر ا توانندیم

د و باسواد در بازار وجو باهوشگذار سرمایه یادیز اریعداد بست رایای دشوار است، زالعادهفعاالنه به طرز خارق

 کنندیالش مکه توجود دارند  یاری. در واقع، افراد زرنگ بسشودیدارند و اطالعات به سرعت رد و بدل م

داشته  ادیست. به دشوار، اما ممکن ا اریکار هرچند بس نیرا انجام دهند. البته انجام ا یهمزمان کار مشابه

نداشته باشد،  اریختاکه بازار در  دیداشته باش یاطالعات دیبا ای بازار،کسب سود از اشتباهات  یکه برا دیباش

 یادیمطالعات ز نی. باربر و اوددیکن ریو تفس ریتعب یو خرد جمع گرانیهمان اطالعات را بهتر از د دیبا ای

 :میکنیمطالعات آنها اشاره م جینتا یبه برخ ریاند. در زگذاران انجام دادهراجع به رفتار و عملکرد سرمایه

 .ناسب دارندم یارهاینسبت به مع یترفیعملکرد ضع یو شخص یقیگذاران حقسرمایه –

اما زنان سود  ست،یزنان بهتر از انتخاب سهام توسط مردان ن یسهام از سو نشیگرچه گز –

 یهانهیبه علت تعداد کمتر معامالت و تبعا هز نیو ا کنندیاز معامالت کسب م یشتریب

آن  لیاز مردان مجرد دارند. دل یمردان متأهل عملکرد بهتر نیکمتر است. همچن یمعامالت

تا هنگام مشورت با آنها، از  ستندیار ناز نعمت همسر برخورد رداست که مردان مج نیا
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های رفتار انسان از ویژگی یکی رسدیاز حد آنها کاسته شود! به نظر م شیاعتماد به نفس ب

 .نفس دارنداعتمادبه ستند،یکه واقعاً از آنها برخوردار ن ییآن است که مردان به مهارتها

 نیتند، کمترنفس نا به جا( داش تعداد معامالت را )به علت اعتماد به نیشتریکه ب یافراد –

 .اندخود کرده بیسود را نص

ازخُلق، احساسات،  یشرا نا گرانید ماتیگذاران تصمسرمایه شودیاز حد باعث م شیبه نفس ب اعتماد

د. اعتماد کنن یتلق یو منطق ینیخود را نشات گرفته از تفکر ع ماتیبدانند و تصم جاناتیو ه ،یدرک حس

باشند که  یشواهد یه دنبال جستوجوبگذاران تنها سرمایه شودیباعث م نیهمچناز حد  شیبه نفس ب

 (.2002 تون،ی)ها رندیبگ دهیرا که مخالف با نظرات آنها است ناد یو شواهد کندیم دیینظرات آنها را تأ

 بینی کنندگان بازار دربینی کنندگان بازار گفت: پیشای راجع به پیشدر مقاله ویسیجان ل مرحوم

ه عبارت هستند. ب یاقتصاد یجار یدادهایاعتماد از رو رقابلیمتعصب، مغرض و غ یواقع قضاوت کنندگان

آشکار کنند و هر آنچه که پیش  کند،یم دییهایشان را تأکه پیش بینی یدارند شواهد لیها تماآن گر،ید

 .کنار زنند لیبا تحل ای گرفته دهیناد کشد،یها را به چالش مهای آنبینی

 نیا یاعضا انجام شد نشان داد MENSA باال به نام IQ با یاجامعه یکه بر رو یمطالعات جینتا یحت

برتر  یهااند و مهارتنداشته گرانیاز د یاند، بازده چندان بهترگذاری مشغول بودهجامعه که به امر سرمایه

استریت وال سانیاز مقاله نو یکیبودند.  داده میگذاری تعمهای برتر در سرمایهخود را به غلط به بازده یتعقل

اغلب  شودیعث مبر تجربه است که با دیام یروزی:  پدیگویم نهیزم نیژورنال به نام جاناتان کلمنتس در ا

  .در بازار موفق شوند توانندیگذاران تصور کنند مسرمایه

ها است که روانشناسان مدت:  دیگویم یمال ستیو ژورنال سنده،یاسمال هوت، نو مزیاساس آنچه ج بر

نکته به  نیاند و ادرک کرده تشیها و احتمال موفقزدن توانایی نیاز اندازه تخم شیب یبشر را برا لیتما

درست  دهند،ینجام مامعامله  یادیو اغلب دفعات ز کنندیگذاری مدر مورد آنها که در سهام سرمایه ژهیو

گذاری مایهسر یموفق برا یاز استراتژ یجزو مهم ندهینی آبیپیش یما برا ییتوانا تیاست. درک محدود

گذاران در آگاه شدن از کمک به سرمایه یدر دانشگاه سانتا کالرا برا یاستات من، استاد علوم مال ریاست. م

 دیان معتقد. هر زمدیکن هیروزانه ته عیثبت وقا رچهدفت کی: دیگویاز حد م شیاشتباه اعتماد به نفس ب

 یهانشیکه ب دید دیخواه ی. پس از چند سال به خوبدیکن ادداشتیخواهد رفت، آن را  نییپا ای بازار باال

 (.2002 تون،یها) است بازار کامالً غلط بوده ندهیشما در مورد حرکت آ

 محبوب و معقول ریمد کیهای ویژگی 2-6-1-3

 ریآنان با سا زی، وجه تماتیریکه تبلور آنان در مد باشندیهای مو ویژگی اتیخصوص یدارا رانیدم

و خاص  یصورت کلب اتیهای و خصوصویژگی نیخود خواهد بود. ا یتحت سرپرست یهارده کارکنان در

 :است میقابل تقس
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 ریمد یهای کلویژگی 2-6-1-3-1

 ( تعهدلفا

 اتیخالقابه  بندیعامل به احکام، معتقد به نظام، پا رانیمد رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور در

دگان، سازمان ش مهیتعلق خاطر به منابع ب یبوده و در سازمان مردم گرا و دارا یو سازمان یاجتماع ،یردف

 .و... هستند

 ( تخصصب

 نیکه ا باشندیبرخوردار م یدانش، علم و تخصص الزم بوده و از تجارب علم یدارا رانیمد دیترد یب

 .است دهیصل گردبه باال حا نیاز سطوح پائ یمراحل کارشناس یموضوع با ط

 تی( مقبولج

با  یمساع کیو تشر ییکارکنان و مخاطبان، اشتهار به مشارکت جو نیحسن شهرت در ب داشتن

 .باشدیم رانیهای مداز ویژگی زیگیری نو تصمیم یساز میپرسنل در نظام تصم

 تیری( مدد

م در سازمان، و انسجا ینگهماه جادیبرنده، ا شیسامان و انضباط پ یبرپائ ،یزیجهت برنامه ر یتوانمند

 .باشدیم رانیاز خصائص مد زیکنترل و نظارت ن

 ی( رهبرر

 رانیدم اتیخصوص گریاز د زیمشارکت جویی ن نهیو زم یو وفاق سازمان یوحدت، همدل جادیا مهارت

 .شودیم یتلق

 ( ارتباطاتو

 انی( همتامجامع آنها و انیشدگان، کارفرما مهی)ب رندگانیبا خدمت گ ایارتباط مؤثر و پو یبرقرار

 یازمانساهداف  شبردیرا در جهت پ یو مقامات محل ردستانیسازمان(، ز یو استان یستاد رانیمد ری)سا

 .باشدیم رانیهای مداز ویژگی زین

 ( اطالعاتم

ک ( و قدرت دریتیری)نگارش مکاتبات و گزارشات مد ی، گزارش دهیریگزارش گ یتوانائ رانیمد

 .ها را دارنداطالعات، دستورات و خط مشی عیمسئله و انتقال سر

 ( مذاکرهن

ها، انجام مصاحبه، مذاکره و جلب نظرات و همایش یو برگزار یتوان اداره جلسات، سخنران رانیمد

 .ها را دارا هستندرسانه یباطامکانات ارت یریارتباط و بکارگ یهای طرف مقابل و برقراردیدگاه

 یسازمان تی( حمه

 ،یوجدان کار ،یدارنظم و انضباط ا تیزائد، رعا فاتیها و تشراز هزینه زیویی، پرهصرفه ج اعمال

 .باشدیم رانیهای مداز ویژگی زیبه آن ن یو وفادار یاحساس تعلق سازمان
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 یفرد یها( مهارتن

 یفرد تیابتکار و خالق یه و داراگیری را داشتتصمیم یهاسکیو ر تیمسئول رشیپذ یآمادگ رانیمد

و ارائه راه  لیو تحل هیها و قدرت تجزمحدودیت ینیب شیها، پتوانمند در شناخت فرصت زینوآوری و نو 

 .حل مسائل هستند

 ریهای خاص مدویژگی 2-6-1-3-2

 داشتن تخصص (1

 نیلوم نوعبا  دیبا نکهیباشد. اول ا یژگیدو و یدارا دیبا کندیم تیریمد یاکه بر مجموعه یفرد

 کیو استراتژ یهای راهبردروش نیدتریداشته باشد و بطور مستمر خود را با جد یکاف ییآشنا تیریمد

صیلش تح تهمجموعه تحت امرش تخصص داشته باشد و رش تیفعال نهیدر زم دیبروز کند. دوم با تیریمد

 دیلشرکت تو کیدر  یخوب ریمد تواندینموده نم لیتحص یمیش نهیکه در زم یمرتبط با آن باشد. مثالً فرد

 .باشد لیقطعات اتومب

 .است تیحائز اهم اریبس زین یو رشته تخصص تیریمد نهیدر زم یتجربه و سابقه کار داشتن

 و متعهد یاحرفه یانسان یرویاستفاده از ن ( 2

به  که یتیداشته باشند و مسئول یکه وجدان کار ستهیو شا تیمتخصص، با صالح یکارمندان وجود

 ییش بسزامجموعه نق کی شرفتیو پ تیدر موفق تواندیانجام دهند، م تیا جدآنها واگذار شده است را ب

خود از  یصصتخ نهیکه در زم ردیرا به خدمت بگ یافراد کندیم یسع شهیهم یواقع ریمد کی. دینما فایا

ها محسوب گردد. صرف های آنویژگی از یریپذ تیو مسئول یها باشند و دو فاکتور سخت کوشبهترین

ادن به د دانیحساس منصوب کرد. م یاو را به سمت دیاست نبا لیفام ایمعتمد، دوست، آشنا  یکس نکهیا

از  زیفراد خاص نا یخبر یبرا یشغل یها و پستهاو کشف استعدادها و منحصر نکردن فرصت دیافراد جد

 .است میفه رانیمهم مد فیوظا

 ییآوردن به مشورت گرا یو رو یاز خودکامگ زیگر( 3

رات، اصرار کردن مطلق دستو کتهید شنهادات،یبه پ یتوجه یب گر،یال از نظرات کارمندان داستقب عدم

عث عدم است، با تیو مورد انتقاد اکثر رسندیبه نظر نم حیکه صح ینیقوان یچون و چرا یب یبر اجرا

 یتیریم مدرن مدلو. در عدخواهد آور نییرا پا ریمد کیدر انجام امور شده و اعتبار  یاعتماد کارمندان و سست

 رانیمد ی. برخرودیبشمار م تیفاکتور موفق نیبه عنوان مهمتر گرانیاز نظرات د یریاصل مشورت و بهره گ

 .گرددیکارمندان م نیگسترده در ب یهایتیباعث نارضا نیعقل کل هستند و ا کنندیتصور م

 یحذف فرهنگ تملق و چاپلوس( 4

تملق و بله قربان  ،یو گسترش فرهنگ چاپلوس جادیازه اگاه به کارمندان اج چیه یواقع ریمد کی

 یسمت و مسائل ماد یارتقا ایکار فقط به منظور حفظ و  نیا داندیچون م دهدیدر مورد خود را نم ییگو

تنها در  یو مال یشغل یتقاار نکهیا میشباهت دارد. تفه یبه تظاهر مصلحت شتریو ب ،یاست، نه احترام واقع

 ریمد فهیوظ ،یو نه چاپلوس افتیتحقق خواهد  شتریها و تالش و کوشش بمسئولیت حیصورت انجام صح
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اختالالت  یاز برخ نکهیکارمندان خود ندارند مگر ا یچاپلوس دنیبه شن یازیقوی اصوالً ن رانی. مدباشدیم

 .رنج ببرند ینیمانند خود بزرگ ب یشیروان پر

 کارمندان میمساوات، عدالت و تکر تیرعا (5

و  نیوهاز هر نوع ت یخوددار ق،یکارمندان، احترام گذاردن به آنها، تشو نیب یاخالق ضیتبع عدم

قرار داد و به  خیرا مورد توب یدر مالء عام فرد دیگاه نبا چیموفق است. ه رانیاز جمله مشخصات مد ر،یتحق

 دیاب یخواه تیئولصادر کرد. مس شیبرا یحکم یکاف قاتیو تحق اتیسرعت و بدون در نظر گرفتن واقع

نها، دادن آگرفتن قصور  دهیکارمندان و ناد یبرخ یاز کوتاه زیآم ضیتبع یباشد و چشم پوش یبطور عموم

ش خواهد کار را در اشخاص کاه زهیانگ گرید یاز حد در مورد برخ شیب یریو سخت گ لیدل یب ازاتیامت

نظر گرفته شوند و درک در تیبدون درا یادافر دیآنها به د نکهیبه عقل و شعور کارمندان و ا نیداد. از توه

 .شود خود داریباید جداً 

 اشتباهات تیمسئول رفتنیپذ( 6

 یدهاآم یدارد اشتباهات و پ یسع شهیکه اشتباه کرده است و هم کندیگاه قبول نم چیکه ه یکس

 نیتر. مهابدی ستد یابیبه کام تیریدر عرصه مد تواندیهرگز نم ندازدیب گرانیاشتباهات را بر گردن د نیا

تحت  توسط مجموعه ایتوسط او انجام شده و  ماًیمستق ایاست که  ییخطاها رفتنیپذ ریمد کی فهیوظ

از  هشیارزش هم یب یهاکردن هیطفره رفتن و بهانه آوردن و توج یبجا تیبا صالح رانیامرش. مد

شتباه و عذر ا. اعتراف به کنندیم ادیارزشمند  اتیو از آنها به عنوان تجرب ردندیگیاشتباهاتشان درس م

 .باشدیباشهامت م رانیمد اتیدر مالء عام از خصوص یخواه

 هاصداقت در گفتار، تحقق وعده( 7

که  ی. فردتیریدر علم مد تیپر اهم اریساده اما بس یا؛ جملهکندینم هیرا توج لهیگاه وس چیهدف ه

 یوق، ارتقاحق شیقابل تحقق نموده )افزا ریغ یهابه اهداف خود اقدام به دادن وعده دنیرس یصرفاً برا

هایی به موفقیت در کوتاه مدت استندارد ممکن  ییابا چینمودن کارمندان...( و از دروغ گفتن ه مهیب ،یشغل

 یها، کارمندان اعتماد خود را به کلبودن وعده یقطعاً در دراز مدت پس از مشخص شدن پوشال یبرسد ول

ولو اندک و قابل  یمنطق یهاواهند بود. دادن وعدههایش قائل نخصحبت یبرا یرزشا گریاز دست داده و د

از عوامل مهم در  یکی زین ی. شفاف سازبکارانهیپر آب و رنگ اما فر یهامؤثرتر است از وعده اریبس انجام،

. ییگ نمازرکند و نه دستاوردها را ب یینه مشکالت را کوچک نما ریکه مد یمعن نیاعتماد است بد جادیا

 .همواره صداقت است استیس نیبهتر

 یریانتقاد پذ( 8

راحتی و بدون ترس، هبکنند که بتوانند  یخود احساس راحت ریقدر با مداداره آن کیکارمندان  یوقت

آنها به وجود  نیده بمحکم و ارزن اریبس یارابطه ند،یرا ابراز نما یاز نحوه عملکرد و یهرگونه انتقاد منطق

ست و ا تیاهم یو دارا شودیم دهیکه انتقاداتشان شن کنندید چرا که کارمندان احساس مخواهد آم

 دنیشن نیون تیری. در بحث مدکندیاستقبال م هایانتقادات در جهت رفع نواقص و کاست نیاز ا رشانیمد

مطرح  شرفتیپ یبرا کیاصل استراتژ کیانتقادات و نظرات کارمندان و افراد مرتبط با مجموعه به عنوان 

 .است ریبا تدب ریمد کیهای از ویژگی زین نکارمندا یاست. محفوظ دانستن حق اعتراض قانونمند و منطق
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 خارج یایارتباط با دن (9

 انیو مشتر گریهای دارتباط با شرکت یو قدرت برقرار یقو یروابط عموم یموفق معموالً دارا رانیمد

نتقال اطالعات اکه عصر امروز، عصر ارتباطات و  دیباش دهیها شنبار دیو افراد خارج از مجموعه هستند. شا

ه خود داشته از مجموع خارج یایارتباط با دن یدر برقرار یباالتر ییهرچقدر توانا تیرینظام مد کیاست. 

و افراد در خالف  از شرکتها یبرخوردار خواهد بود. به هرحال ممکن است برخ یباشد، از اعتبار و رتبه باالتر

داشتن ارتباط و نبر  لیدل نیاما ا ندیبشمار آ بیبه عنوان شرکت رق یحت ایباشند و  کردهایو رو هااستیس

 ای یقیحق یبه خاطر داشته باشد که داشتن ارتباط با فرد دیبا رمتبح ریمد کیباشد.  تواندیتعامل نم

 .ستیهای او ندیدگاه رفتنیپذ یحقوقی لزوماً به معنا

 پیشینه پژوهش 2-7

 انجام شده در خارج کشور یهاپژوهش 2-7-1

ازحد مدیران ارشد بر روی عملکرد نفس بیشبا بررسی تأثیر اعتمادبه( 2019) ن و همکارانشچ

ازحد باعث افزایش در مخارج تحقیق و نفس بیشبلندمدت شرکت، به این نتیجه دست بافتند که اعتمادبه

ندمدت رج تحقیق و توسعه منجر به بهبود عملکرد بلتوسعه خواهد شد و به دنبال آن افزایش در مخا

های صورت گرفته در خارج پژوهش مشابهی در ایران صورت نگرفته شود. باوجود پژوهشها میشرکت

ی دیگر مقوالت ازحد مدیریت بر رونفس بیششماری به بررسی رابطه اعتمادبهاست؛ و تحقیقات انگشت

 شده است.پرداخته

ای کنندهازحد مدیریتی عامل تعییننفس بیشنشان دادند که اعتمادبه( 2018) نشدیوید و همکارا-بن

نفس دهند که اعتمادبهها هست. این پژوهشگران گزارش میهای مالی شرکتبرای برخی از فعالیت

دهد، استفاده از بدهی را بیشتر و احتماالً پرداخت سود گذاری را افزایش میازحد مدیریتی سرمایهبیش

شود که از دهد و باعث میدهد و همچنین احتمال بازخرید سهام را افزایش میشده را کاهش میقسیمت

 مدت بیشتر استفاده شود.های کوتاههای بلندمدت در مقابل بدهیبدهی

ساله  5رای دوره ازحد و عملکرد مالی بنفس بیشدر پژوهش خود با عنوان اعتمادبه (2017)روئسن 

بر روی عملکرد شرکت منفی است  ازحد پاییننفس بیشیافت که تأثیر اعتمادبهستبه این نتیجه د

 دار است.ازحد باالبر روی عملکرد مثبت و معنینفس بیشکه که تأثیر اعتمادبهدرحالی

ازحد مدیران بر حساسیت نفس بیشدر پژوهشی به بررسی تأثیر اعتمادبه( 2015) هوانگ و همکاران

های نمایندگی بر رابطه مذکور پرداختند. های نقدی و همچنین بررسی تأثیر هزینهانجری-گذاریسرمایه

ازحد مدیران باعث افزایش حساسیت نفس بیشطور میانگین اعتمادبهنتایج این پژوهش نشان داد که به

أثیر به هایی که هزینه نمایندگی باالتری دارند این تشود و در شرکتهای نقدی میریانج -گذاریسرمایه

 توجهی بیشتر است.میزان قابل
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ازحد مدیران و نفس بیشنیز دریافتند که رابطه مثبتی بین اعتمادبه (2014)هیرشلیفر و همکارانش 

 وجود دارد. 2013تا  1997عملکرد مالی شرکت بین سالهای 

خاب تأمین مالی ازاندازه مدیران و انتدر پژوهشی ارتباط بین اطمینان بیش( 2013) یایشیکاوا وتاکاش

ازحد مطمئن بدهی که مدیران بیش دهدیها نشان ماردادند. نتایج آنهای ژاپنی موردبررسی قررا در شرکت

 دهند.ترجیح می صورت عرضه عمومی و محدودرا به انتشار سهام به

ئله نمایندگی، ازحد مدیریتی، مسنفس بیشدر پژوهشی تحت عنوان  اعتمادبه( 2012) فیرچیلد

های خود را ازحد، توانایینفس بیشکند که یک مدیر با اعتمادبهمیمات مالی و عملکرد شرکت بیان میتص

های وی مشخص نمود که با گیرد. بررسیهای مالی را کمتر از واقع در نظر میازحد واقع و محدودیتبیش

نفس ت میان اعتمادبهک رابطه مثبیکاری مدیریت، در نظر گرفتن عامل مسئله نمایندگی در حالت کم

 مدیریتی و اهرم بدهی شرکت وجود دارد.

ها ، در بررسی رفتار مدیران دریافتند که خصوصیات شخصی آن(2011)مالمندیر و همکاران 

گذاری ازحد مدیریتی، ممکن است منجر به انحرافاتی در تصمیمات سرمایهنفس بیشالخصوص اعتمادبهعلی

های گذاری بیشتری به جریانداری حساسیت سرمایهطور معنیین بهبشرکت شود و این مدیران خوش

نفس ها همچنین نشان داد که مدیران با اعتمادبهدارند. نتایج آن های سهامیویژه در شرکتنقدی آزاد به

 دهند.ازاندازه، تأمین مالی از طریق بدهی را به انتشار سهام ترجیح میبیش

ازحد به این نتیجه رسید که مدیرانی که سودآوری خود را بیشدر پژوهش خود ( 2010) هاکبارث

دهند. مدیران زنند، در موارد نیاز به تأمین مالی انتشار اوراق بدهی را به انتشار سهام ترجیح میتخمین می

 گذاری نموده است.ها را کمتر از واقع ارزشکنند بازار سرمایه اوراق سهام آناحساس می

گذاری به ازاندازه و حجم سرمایهنفس بیش، در پژوهشی با عنوان اعتمادبه(2009) اخولم و پاسترناک

شان در کشور فنالند پرداختند. روش کار گذاریگذاران و ظرفیت سرمایهبررسی رابطه میان رفتار سرمایه

رارگرفته و گذاران در برابر واکنش به اخبار جدید مثبت و منفی مورد آزمایش قبه این شکل بود که سرمایه

گذاری مورد تحلیل قرار گرفت. ها در جهات مثبت و منفی از دیدگاه ظرفیت و آستانه سرمایهالعمل آنعکس

نفس باالتر، آسیب بیشتری از تر و با اعتمادبهگذاران جزئیهای این پژوهش نشان داد که سرمایهیافته

آوری نتایج حاصله به این باور دست یافتند که معها با جبرند. در پایان آنشان میگذاریرفتارهای سرمایه

 ز آن متأثر است.اگذاری تغییر کرده و گذار با اندازه و حجم سرمایهرفتار سرمایه

ای نشان دادند که ای و غیرحرفهدر مورد بیش اطمینانی در مدیران حرفه( 2008)گلسر و همکاران 

تجربه در انجام بسیاری از وظایف خود، ای و بیفهغیرحرای و باتجربه در مقایسه با مدیران مدیران حرفه

بینی نوسان و تغییر قیمت سهم، از بیش اطمینانی بیشتری برخوردار ویژه شناسایی و تشخیص روند، پیشبه

 هستند.

نفس گیری مدیران با اعتمادبهتالش کرد تا مدلی برای بررسی فرآیند تصمیم( 2007)هیتون 

های پژوهش های نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی ارائه نماید. یافتهر گرفتن هزینهازحد، بدون در نظبیش

های شرکت را ازحد تحت این باور که بازار ارزش پروژهنفس بیشدهد که مدیران با اعتمادبهوی نشان می
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گذاری رمایههای تأمین مالی خارجی بسیار باال خواهد بود، حساسیت سکمتر از واقع تخمین میزند و هزینه

 های نقدی آزاد، افزایش خواهند داد.خود را نسبت به جریان

 ی انجام شده در داخل کشورهاپژوهش 2-7-2

ازحد مدیریت بر نفس بیشپژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر عامل رفتاری اعتمادبه (1397)یدری ح

مایندگی در آن انجام پذیرفته چسبندگی هزینه: نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریه ن

ها در زمان افزایش و کاهش ازحد مدیریت، موجب عدم تقارن هزینهنفس بیشکه عامل رفتاری اعتمادبه

تأثیر علل اقتصادی و علل نظریه نمایندگی بر چسبندگی  های قبلی بیشتر بهشود. پژوهشفروش می

ازحد مدیریت نفس بیشأثیر علت رفتاری اعتمادبهاند، در پژوهش حاضر به بررسی تها متمرکز بودههزینه

شده است. جامعه آماری پژوهش را های توزیع، فروش و اداری پرداختهبرافزایش چسبندگی هزینه

دهد. برای تشکیل می 1396تا  1391شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای های پذیرفتهشرکت

شده است. در مدل اولیه، بدون سون در پنج حالت استفادهها از مدل بسط یافته اندرآزمون فرضیه

درنظرگرفتن متغیرهای اقتصادی، متغیرهای مبتنی بر نظریه نمایندگی، اثرات ثابت زمانی و اثرات ثابت 

های توزیع، فروش و ازحد مدیریت بر چسبندگی هزینهنفس بیشصنعت، فقط به بررسی تأثیر اعتمادبه

به ترتیب متغیرهای مذکور در مدل واردشده و تأثیر آنها بر نتایج مدل مشاهده اداری پرداخته شد. سپس 

های توزیع، فروش و اداری، در نفس مدیریت بر چسبندگی هزینهها، تأثیر متغیر اعتمادبهشد. مطابق یافته

ی دهد عامل رفتاردرصد در مدل پنجم کاهش یافت. این موضوع نشان می 7/62درصد به  76مدل اول از 

 شود.ها میازحد مدیریت، موجب افزایش چسبندگی هزینهنفس بیشاعتمادبه

رکت ش 76رابطه بین اطمینان بیش از بر اجتناب مالیاتی را برای ( 1396)عرب صالحی و هاشمی 

 موردبررسی قراردادند و به این نتیجه دست 95-88ین سالهای شده در بورس اوراق بهادار تهران بپذیرفته

 دار استه اثر اطمینان بیش از مدیریتی بر روی اجتناب مالیاتی مثبت و معنییافتند ک

ازحد مدیریت بر نفس بیشدر پژوهش خود به بررسی تأثیر عامل رفتاری اعتمادبه( 1395)حیدری 

ازحد مدیریت نفس بیشیافت که عامل رفتاری اعتمادبهچسبندگی هزینه پرداخت و به این نتیجه دست

 شود.ها میچسبندگی هزینه موجب افزایش

ازحد نفس بیشای تحت عنوان بررسی تأثیر اعتمادبهدر مقاله( 1394)عرب صالحی و همکارانش 

نفس یافت که اعتمادبههای نقدی که به این نتیجه دستجریان -گذاریمدیران ارشد بر حساسیت سرمایه

 شود.های نقدی شده میجریان -گذاریحساسیت سرمایه ازحد مدیران ارشد باعث افزایشبیش

تقسیم  در پژوهشی تحت عنوان تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست( 1393)مشایخ و بهزاد پور 

شرکت بورسی به این نتیجه دست  56شده در بورس اوراق بهادار تهران با بررسی های پذیرفتهسود شرکت

داری وجود دارد. نتایج رابطه منفی و معنییافتند که بین بیش اطمینانی مدیران و تقسیم سود شرکت 

های نقدی های نقدی عملیاتی، مدیر بیش اطمینان جریانمطالعات آنها نشان داد که با افزایش جریان

 پردازد.سیمی بیشتری را میکند و سود تقعملیاتی آتی باالتری را برآورد می
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ازحد مدیران و انتخاب مینان بیشپژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه اط( 1392)و همکاران  چاوشی

شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته که بیان های پذیرفتههای تأمین مالی در شرکتسیاست

های مربوط به تأمین مالی های پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیمترین تصمیمکند یکی از مهممی

های تأمین مالی توسط هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاستاست. تأمین مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات 

حال شناخت عوامل مؤثر بر مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. بااین

گیری تأمین مالی های تأمین مالی مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است. عوامل زیادی بر تصمیمتصمیم

توان به دودسته تقسیم کرد: دسته اول، عواملی که ؤثر است که این عوامل را میمدیران واحد تجاری م

مرتبط هستند با ساختار شرکت مانند مشکالت نمایندگی، اندازه شرکت و درماندگی مالی و دسته دوم، 

ازحد. این کاری و اطمینان بیشهای رفتاری مدیران مانند محافظهعواملی که مرتبط هستند با ویژگی

های تأمین مالی ازحد( بر تصمیموتحلیل تأثیر یک عامل روانشناسی )اطمینان بیشوهش درصدد تجزیهپژ

های تأمین مالی از مدل ازحد بر سیاستمدیران واحد تجاری است. برای بررسی تأثیر اطمینان بیش

بهادار تهران در  شده در بورس اوراقهای پذیرفتهشرکت از شرکت 157های ترکیبی برای رگرسیون با داده

های ترکیبی شده است. نتایج پژوهش که با استفاده از دادهاستفاده 1390الی  1385فاصله زمانی سالهای 

های مالی هست. عالوه بر ازحد و تصمیماطمینان بیش با اثرات ثابت انجام گردید، حاکی از عدم رابطه بین

دار های مالی، معنیو ریسک درماندگی با تصمیمهای رشد، سودآوری، اندازه شرکت فرصت ٔ  این، رابطه

 است.

گذاران ازحد و بازده سرمایهبه بررسی رابطه رفتار اطمینان بیش (1391)خوش طینیت و نادی قمی 

کنندگان ازحد در بین مشارکتپرداختند. نتایج، شواهد ضعیفی در مورد وجود ویژگی رفتاری اطمینان بیش

 ارائه داده است.بازار اوراق بهادار ایران 

ای و شخصیتی به های فردی، حرفهدر تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط میان ویژگی( 1391)محزون 

گذاران و فعاالن بازار سرمایه پرداخته و ارتباط تورش بررسی تورش های رفتاری متداول در میان سرمایه

ها را مشخص ساخته از آزمودنیخصیتی هر یک شای و  -های فردی، حرفهشده با ویژگیهای شناسایی

های خود ی مالی نیز در تصمیمای در نهادهاگذاران حرفهدهد که سرمایهاست. نتایج پژوهش وی نشان می

طور خاص جنسیت، سن، میزان تجربه، سطح تحصیالت، باشند و بههای رفتاری مصون نمی از تأثیر تورش

داری در نشان دادن برخی خطاهای ا تأثیر معنیسطح درآمد ماهانه، سطح ثروت و گونه شخصیتی آنه

بینی، سیستماتیک در قضاوت شامل بیش اطمینانی، توهم کنترل، حسابداری ذهنی، خودکنترلی، خوش

 خود تأییدی پس از وقوع، لنگر انداختن و تعدیل و نمایندگی داشته است.

گذاران زحد و بازده سرمایهابه بررسی رابطه رفتار اطمینان بیش )1388)طینت و نادی قمی خوش

کنندگان ازحد در بین مشارکتپرداختند. نتایج، شواهد ضعیفی در مورد وجود ویژگی رفتاری اطمینان بیش

 بازار اوراق بهادار ایران ارائه داده است.

پذیری، بیش اطمینانی و رفتار در پژوهشی به بررسی اثر تجربه بر ریسک( 1389)شمس و همکاران 

گذاری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از های سرمایهمدیران شرکتوار توده

دهد های رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک متغیره و چند متغیره نشان میها با مدلوتحلیل دادهتجزیه
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وار آنها رابطه دار معکوس و بین تجربه و رفتار تودهپذیری مدیران رابطه معنیکه بین تجربه و ریسک

دار مستقیم وجود دارد. همچنین رابطه بین تجربه و بیش اطمینانی بر مبنای نوع بیش اطمینانی معنی

دار معکوس وجود دارد. توان گفت بین تجربه و بیش اطمینانی رابطه معنیمتفاوت است، اما درمجموع می

وار تر از بیش اطمینانی بیشتر و رفتار تودهتر در مقایسه با مدیران باتجربهتجربهبدین ترتیب مدیران کم

توان چنین نمایند؛ بنابراین، در کل میباشند و بازده باالتری کسب میپذیرتر میکمتر برخوردار بوده، ریسک

گذاری در بورس اوراق بهادار تهران های سرمایهای و بازده مدیران شرکتنتیجه گرفت که بین تجربه حرفه

 دارد. رابطه معکوس وجود

 خالصه فصل 2-8

ها پرداخته شد و در ر فصل دوم بطور کلی به تعریف ریسک، بیش اعتمادی مدیران و ارزش شرکتد

 پایان فصل پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور ارائه شده است.

است که  بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن

ای دارد. همچنین، مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی در تئوریهای مالی و هم روانشناسی جایگاه ویژه هم

از فرصتهای  توانندیسرمایه گذاران عقالیی به راحتی نم کندیمحدودیت در آربیتراژ است که عنوان م

ست که با استفاده ادوم روانشناسی  آربیتراژ استفاده کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسکها است.

، شوندیماز آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب 

. مشابه میکنیعمل م (1393)ه بیش اعتمادی به پیروی از مشایخ و بهزادپور ب. برای محاسشودیبررسی م

ی اعالم یش بینی شده از سوی مدیریت بیشتر از سود واقعاگر سود پ (1393)تحقیق مشایخ و بهزادپور 

 شده باشد یک و در غیر این صورت صفر.

افراد به  درجه ریسک پذیری یا ریسک گریزی، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار و تصمیم گیری

قل یک نتیجه داانجام هرگونه فعالیتی که دارای ح  توانیویژه در بازارهای مالی است. ریسک پذیری را م

استون و و ه (2009)کرد. در این پژوهش مشابه پژوهش الوین و لیوان  فیمبهم و یا نامطمئن باشد تعر

 .شودیبرای اندازه گیری ریسک استفاده م Zscoreاز رابطه  (2010)همکاران 

 .شودیاستفاده م t+1برای محاسبه ارزش آتی شرکت نیز از شاخص ارزش بازار شرکت در سال 
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 مقدمه3-1

ه کمی و یافته برای حل یک مسئله یا دشواری ذهنی است. توسع لم تالش آگاهانه، منظم و سازمانع

رزش باالیی علمی از ا یهاکیفی جوامع ناشی از تولید علم در آن جوامع است، که در این راستا پژوهش

موردنظر  یهارا برای سؤال ییهاپاسخ توانیرخوردارند. پژوهش فرآیندی است منظم که از طریق آن مب

 مطرح شده، پیرامون موضوع پژوهش به دست آورد.

، کشف هاتیرسی واقعمعتبر و نظام یافته برای بر یهااز قواعد، ابزار و راه یاروش پژوهش نیز مجموعه

شد، باید هدف پژوهش معین با کهیهنگام (.1386مشکالت است )عزتی،  حلمجهوالت و دستیابی به راه

این فصل به  با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی، روش مناسبی برای انجام پژوهش انتخاب نمود؛ لذا در

 .میپردازیتوصیف روش پژوهش م

رو پژوهش و قلم ، متغیرهاهاهیموضوع این فصل تشریح روش اجرای پژوهش است. در ابتدا روش، فرض

های آماری مورد استفاده برای تجزیه و ها و روش. سپس، نحوه جمع آوری دادهردیگیمورد بحث قرار م

 پژوهش تشریح خواهد شد. یهاهیتحلیل اطالعات و آزمون فرض

 نوع پژوهش 3-2

 یقبندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحق ین تحقیق از لحاظ طبقها

اقعی به کار ، اصول و فنون را برای حل مسائل اجرایی و وهایکاربردی تحقیقی است که نظریه، قانونمند

فی . تحقیق توصیشودیبندی تحقیق بر حسب روش، تحقیقی توصیفی محسوب م . از لحاظ طبقهردیگیم

اطالعات  جمع آوری. این نوع از تحقیق شامل کندیآنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر م

. از می آن باشدیبه منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤاالت مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه م

تغیرهای وابسته توصیفی، این تحقیق از نوع رگرسیون و همبستگی است، زیرا رابطه بین م یهاقیانواع تحق

 ین است. در این تحقیق، هدف اصلی اکندیو مستقل را بررسی م

د دارد اندازه بین دو یا چند متغیر کمی وجود دارد و اگر این رابطه وجو یامشخص شود که آیا رابطه

ری رابطه . هدف از مطالعه رگرسیون و همبستگی ممکن است تأیید برقراباشدیو شدت آن به چه میزان م

، کندیروشن نم علت و معلولی را باشد. تحقیق همبستگی رابطه هاینیو بکارگیری آن رابطه در انجام پیش ب

 (.1378)خاکی،  دینمایبلکه صرفاً وجود رابطه را توصیف م
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 قلمرو پژوهش 3-3

و  یرفتار سازمان ،یرفتار یو مال یحسابدار ،یمال تیریدر قلمرو مد قیتحق نی: ایموضوع یقلمرو

 .باشدیم یروانشناس

 .باشدیرس اوراق بهادار تهران مانجام شده در بو یبررس ،یاز نظر مکان: یمکان یقلمرو

 انجام خواهد شد. 1397تا سال  1393پژوهش از سال  نی: از نظر زمان، ایزمان قلمرو

 جامعه و نمونه آماری پژوهش 3-4

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره امعه آماری این پژوهش از کلیه شرکتج

 .شودیتشکیل م ساله( 5)دوره  1397الی  1393زمانی 

پژوهش،  گیری از روش غربالگری استفاده شده است. در این در این پژوهش برای انتخاب روش نمونه

نتخاب او پس از در نظر گرفتن شرایط زیر نمونه  شودیشرکت شروع م 497کل جامعه آماری به تعداد 

 :شودیم

 ده باشند.در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ش 1392تا پایان سال ( 1

 به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد. ( 2

 ، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.1397تا  1393در دوره زمانی ( 3

 ها و لیزینگ نباشد.ی مالی، بانکگرهاگذاری، واسطههای سرمایهجزء گروه خاص از جمله شرکت( 4

 تم باشد.اسفند ماه خ 29به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات سال مالی شرکت نمونه منتهی به  (5

 تعیین حجم نمونه آماری پژوهش( 1-3)جدول 

 تعداد شرح

 497 شده در بازار سرمایه ایرانهای پذیرفتهتعداد شرکت

 (38) نداداشتهاز بازار سرمایه  رفتبرونیی که در قلمرو زمانی هاشرکتتعداد 

 (85) اندشدهیی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بازار سرمایه هاشرکتتعداد 

 (26) اندداشتهیی که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر در سال مالی هاشرکتتعداد 

 (72) اندبودهمالی  گرواسطهو  گذارسرمایهیی که هاشرکتتعداد 

 (93) اندداشتهماه  6وقفه معامالتی بیش از  یی که در قلمرو زمانی پژوهشهاشرکتتعداد 

 (93) شودینم ختم 29/12یی که سال مالی آنها به هاشرکتتعداد 

 90 های نمونهتعداد شرکت

 

 هاها و ابزار گردآوری اطالعات و دادهروش 3-5

فاده کاوی و جستجوی اینترنتی است مربوط به ادبیات موضوعی از روش متن یهار جمع آوری دادهد

فارسی استخراج  یهاو این اطالعات از کتابها، مقاالت التین، مقاالت فارسی و همچنین پایان نامه شودیم
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همراه صورتهای ی هاادداشتیمربوط به فرضیات و متغیرها از صورتهای مالی،  یها. همچنین دادهشوندیم

بورس، آمارهای مستند سازمان  یهاماهنامهاطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران،  یهاگاهیمالی، پا

 آورد نوین استخراج خواهد شد.افزار رهبورس و اوراق بهادار و همچنین از نرم

تحقیق از طریق  یهاتحقیق حاضر از نمونه برداری برای مطالعه خود استفاده خواهد کرد. نمونه

ب خواهیم کرد و مطالعات خود را بر خاهای مورد نظر خود را انتغربالگری و با تعیین معیارهایی شرکت

 روی آنها انجام خواهیم داد.

استفاده  Fاز آزمون  2و مدل تابلویی 1در این تحقیق برای تعیین مدل مناسب از بین مدل تلفیقی

خواهد شد که فرضیه صفر آن، بیانگر مناسب بودن مدل تلفیقی است. اگر مدل تلفیقی مناسبتر بود، نیازی 

ن هاسمن نخواهد بود ولی اگر مدل تابلویی مناسبتر باشد، باید مدل اثرات ثابت در برابر مدل به انجام آزمو

اثرات تصادفی آزمون شود تا مدل مناسب جهت برآورد تعیین شود که این کار با آزمون هاسمن صورت 

 (.1392و فرضیه صفر بیانگر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی است )افالطونی،  ردیگیم

 پژوهش یهاهیرضف 3-6

فرضیه  رای دستیابی به پاسخ سؤال تحقیق و در راستای دستیابی به هدف تحقیق، نیازمند طراحیب

 (،2014)های آماری بر روی آن اجرا گردد. با توجه به نتایج مطالعات ایموف و سیوی هستیم تا آزمون

ام آنان ران و ارزش آتی سهاعتماد هستند میزان ریسک پذیری مدی که دارای مدیران بیش ییهاشرکت

های ها بیشتر خواهد بود. همچنین، با توجه به نتایج آنان، اندازه شرکت در شرکتنسبت به سایر شرکت

تر است. عالوه بر این، میزان سودآوری های با ارزش آتی باالتر، بزرگتر و در شرکتپذیرتر، کوچک ریسک

ت. بنابراین با توجه به ی با ارزش آتی باالتر، بیشتر اسهاپذیرتر، کمتر و در شرکت های ریسکدر شرکت

 :گرددیتحقیق حاضر به شرح زیر طراحی و تدوین م یهاهیاین نتایج، فرض

 دارد. تأثیر بر ارزش شرکت رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (1

 دارد. تأثیر شرکت بر ارزش و اندازه شرکت رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (2

 دارد. تأثیر بر ارزش شرکتی سودآورو  رعاملیازحد مدس بیشنفاعتمادبه (3

 دارد. تأثیر تبر ارزش شرکی نگینقدو  رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (4

 دارد. تأثیر ش شرکتبر ارزی گذار هیسرماو  رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (5

 دارد. تأثیر بر ارزش شرکت نوآوریو  رعاملیازحد مدنفس بیشاعتمادبه (6

 

 
 

                                                           
1 pool data 
2 panel data 
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 متغیرهای پژوهش 3-7

 (رعاملیاز حد مد شیمتغیر مستقل )اعتماد به نفس ب 3-7-1

سود  اگر سود پیش بینی شده از سوی مدیریت بیشتر از (1396)شابه تحقیق مشایخ و بهزادپور م

 واقعی اعالم شده باشد و در غیر این صورت صفر.

 شرکت( =متغیر وابسته )ارزش  3-7-2

تری از شاخص ارزش بازار شرکت به ارزش دف( 2018)تحقیق ایموف و سیوی ر این تحقیق مشابه د

 .شودیاستفاده م t+1در سال 

 متغیرهای کنترلی 3-7-3

 (:2014تغیرهای کنترلی تحقیق به شرح زیر هستند )ایموف و سیوی، م

 عی کلدر پژوهش حاضر اندازه شرکت برابر است با لگاریتم طبی ) :i.tSize(نسبت اندازه (1

 شرکت. یهاییادار

 در پژوهش حاضر اهرم مالی شرکت برابر است تقسیم کل ) :i.tLev(نسبت اهرم مالی (2

 شرکت. یهاییبر کل دارا هایبده

اشد ب در صورتیکه سود سهام بین سهامداران پرداخت شده ) :i.tDPS(سود سهام پرداختنی (3

 عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر محاسبه خواهد شد.

 برابر است با نسبت سود خالص به کل دارایی شرکت. ) :i.tOAR(سودآوری (4

 رکت درشبرابر با لگاریتم جریان وجوه نقد عملیاتی  ) :i.tOCF(جریان وجوه نقد عملیاتی (5

 t.سال
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 مدل ریاضی پژوهش 3-8

 

 (1-3رابطه )

 

 

 

 روند آماری متغیرها 3-9

 ارزش آتی 3-9-1

 
 شرکت های بورسی توالیمال س 5( ارزش آتی برای 1-3)نمودار 

 

. همانطور که مشاهده دهدیم های بورسی را نشانسال متوالی شرکت 5نمودار فوق ارزش آتی برای 

طور متعادل  ارزش آتی برای سال سوم دو برابر افزایش یافته است. اما در سال سوم این روال به شودیم

 افزایش و با گذشت زمان با کاهش روبرو بوده است.
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 رعاملیاز حد مد شیاعتماد به نفس ب 3-9-2

 
 های بورسیسال متوالی شرکت 5بیش اعتمادی مدیران برای ( 2-3نمودار)

 

. همانطور که دهدیهای بورسی را نشان مسال متوالی شرکت 5نمودار فوق بیش اعتمادی مدیران برای 

ا بیش ب. در سالهای ابتدایی با گذشت زمان بیش اعتمادی مدیران افزایش یافته است شودیمشاهده م

 که به مرور زمان این روند روبه افزایش است. باشندیاعتمادی متعادلی روبرو م

 سود سهام پرداختنی 3-9-3

 
 های بورسیسال متوالی شرکت 5سود سهام پرداختنی برای ( 3-3) نمودار 

 

. همانطور دهدین منشا های بورسی راسال متوالی شرکت 5نمودار فوق سود سهام پرداختنی برای 

یزان سود ولی با گذشت زمان م شودیدر سالهای ابتدایی روند روبه رشدی مشاهده م شودیکه مشاهده م

 ها کاهش یافته است.سهام پرداختنی شرکت
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 جریان وجوه نقد عملیاتی 3-9-4

 
 های بورسیسال متوالی شرکت 5جریان وجوه نقد عملیاتی برای ( 4-3)نمودار 

 

. همانطور دهدیهای بورسی را نشان مسال متوالی شرکت 5ار فوق جریان وجوه نقد عملیاتی برای نمود

نسبت به  با تغییرات اندکی کم و زیاد گردیده اما در سال پنجم کاهش قابل توجهی شودیکه مشاهده م

 سال چهارم داشته است.

 اهرم مالی 3-9-5

 
 های بورسیلی شرکتسال متوا 5اهرم مالی برای ( 5-3) نمودار 

 

. همانطور که مشاهده دهدین مهای بورسی را نشاسال متوالی شرکت 5نمودار فوق اهرم مالی برای 

اما در سال  بین سالهای اول و دوم، میزان اهرم مالی در تعادل بین یک محدوده در جریان بودند شودیم

در بیشترین  ایش یافته است و در سال پنجمسوم میزان اهرم مالی کاهش نسبی یافته که از سال چهارم افز

 مقدار خود قراردارد.
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 هایینرخ بازده دارا 3-9-6

 
 های بورسیسال متوالی شرکت 5برای  هایینرخ بازده دارا( 6-3)نمودار 

. همانطور که دهدیهای بورسی را نشان مسال متوالی شرکت 5برای هایینمودار فوق نرخ بازده دارا

ن نسبت در در سه سال اول این نرخ مثبت بوده اما از سال چهارم روند منفی داشته. ای دشویمشاهده م

 سال پنجم کاهش زیادی داشته است.

 اندازه شرکت 3-9-7

 
 های بورسیسال متوالی شرکت 5اندازه شرکت برای ( 7-3) نمودار 

. همانطور که مشاهده دهدیشان مهای بورسی را نسال متوالی شرکت 5نمودار فوق اندازه شرکت برای 

 ها رو به افزایش است.با گذشت زمان اندازه شرکت شودیم

 هاروش تجزیه و تحلیل داده 3-10

 های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد. پس از جمعر انجام این تحقیق، از روشد

ها . این آمارهباشدیمورد استفاده متوصیفی از متغیرهای  یهاآوری اطالعات، نخستین گام محاسبه آماره

 یها، انحراف استاندارد و سایر اطالعات مورد استفاده است. پس از بررسی آمارهمیانه، میانگینشامل 
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تحقیق با استفاده از روش آمار استنباطی و مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از  یهاهیتوصیفی فرض

 Eviewsافزار ها از نرمتحلیل داده و . همچنین، برای تجزیهرندیگیتلفیقی مورد آزمون قرار م یهاداده

 .میکنیاستفاده م

 

 ترکیبی یهاچارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده 3-10-1

 تجربی عموماً سه نوع داده قابل دسترس است: یهالیرای تحلب

طول یک دوره سری زمانی، مقدار یک یا چند متغیر در  یهادر داده :1سری زمانی یهاداده (1

 .شودیزمانی مشاهده م

مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد  یهادر داده :2مقطعی یهاداده (2

 .شودی( برای یک زمان مشخص جمع آوری میااقتصادی )مشاهدات نمونه

سری زمانی و  یهاترکیبی، عناصر هر دو دسته از داده یهادر داده :3ترکیبی یهاداده (3

مقطعی در طول زمان مشاهده  یهاجود دارد. یعنی اطالعات مربوط به دادهمقطعی و

که یک بعد آن مربوط به  باشندیدارای دو بعد م ییها. به بیان دیگر، چنین دادهشودیم

 باشدیواحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان م

 ) .4،2004)گجراتی

های تجزیه و تحلیل موجود، از مدل رگرسیون حداقل ها و روشوجه به نوع دادهدر این پژوهش با ت

صر هر دو دسته از ترکیبی، شامل عنا یها. دادهشودیترکیبی استفاده م یهامربعات معمولی به روش داده

 :شودیها، به دو صورت انجام مسری زمانی و مقطعی است. نحوه چیدمان این نوع داده یهاداده

ن عمل برای و سپس ای ردیگیسال در کنار هم قرار م Tیک واحد مقطعی برای  یهاوع اول، دادهدر ن

تلفیقی  یهاها را اصطالحاً داده. این نحوه چیدمان دادهشودیواحد مقطعی دوم و واحدهای بعدی تکرار م

 میگویند.

ال در کنار هم عی در هر سواحدهای مقط یهاترکیبی نیز، قرار دادن داده یهانوع دوم چیدمان داده

 ها به این صورت را. نحوه چیدمان دادهشودیبعد تکرار م یهاکه این روند برای سال یااست. به گونه

 تابلویی میگویند. یهااصطالحاً داده

 :باشدیترکیبی به صورت زیر م یهاچارچوب کلی آماری داده

 

 
                                                           

1 Time Series 
2 Cross Section 
3 
4 Gujarati 
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 (2-3رابطه )
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑖𝑡

𝑡 𝛽 + 𝑈𝑖𝑡   
𝑈𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝑉𝑖𝑡  

𝑖 = 1, … , 𝑁 

 𝑡 = 1, … , 𝑇 

تعداد  i. باشدیمتغیرهای توضیحی م kدر برگیرنده 𝑋𝑖𝑡متغیر وابسته و 𝑌𝑖𝑡به طوری که در این رابطه، 

تعداد  k که در آن  k1دارای بعد  βاسکالر و  α. بیانگر زمان است tو  (یاها )مشاهدات نمونهشرکت

 است. 2اثرات باقی مانده 𝑉𝑖𝑡و  1ی زمانیهامقطعجزء خاص  𝜇𝑖. باشدییرهای توضیحی ممتغ

تابلوئی به روش  یهاو داده 3ترکیبی، با استفاده از روش اثرات تلفیقی یهارگرسیون داده یهامدل

برای  ها 𝛼𝑖 ت که. در روش اثرات مشترک فرض بر این اسشودیبرآورد م 5یا اثرات تصادفی 4اثرات ثابت

𝛼𝑖) برشهای مقطعی ثابت است = 𝛼) واحدها  مدل اثرات ثابت مدلی است که در آن عرض از مبدأ بین

، به طوری که در این مدل عرض از مبدأ هر واحد از واحد دیگر متفاوت است، اما عرض از کندیتغییر م

ها تصادفی تفاوت بین شرکت شودییز، فرض ممبدأ هر واحد طی زمان ثابت است. در روش اثرات تصادفی ن

برای تشخیص  (.2005)بالتاجی،  شودیبه معادله اضافه م iUبوده که در این صورت یک جزء تصادفی مانند 

های مختلفی انجام داد. در چنین مدلی مفروضات اساسی زیر در نظر گرفته روش تخمین مناسب باید آزمون

 :شودیم

1) x  متغیر  هستند، عالوه بر آن رابطه خطی کامل می آن دو یا چندها متغیرهای تصادفی

 مستقل وجود ندارد.

 ابت است.برای تمامی مشاهدات، امید ریاضی جمله خطا معادل صفر و مقدار واریانس آن ث (2

 جمالت خطای مربوط به مشاهدات مختلف با یکدیگر همبستگی ندارد. (3

 جمله خطا به صورت نرمال توزیع شده است. (4

 های آماریآزمون 3-10-2

 هاآزمون نرمال بودن داده 3-10-2-1

های پارامتریک و در جوامع با توزیع غیرنرمال از ا توجه به اینکه در جوامع با توزیع نرمال، از روشب

ها مشخص گردد و سپس به ، لذا الزم است ابتدا نوع توزیع دادهشودیهای ناپارامتریک استفاده مروش

                                                           
1 Cross- section Specific Component 
2 Remainder Effects 
3 Common Effects 
4 Fixed Effects 
5 Random Effects 
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( 1981)برا  -وهش بپرداخته شود. بدین منظور در پژوهش حاضر از آزمون جارکپژ یهاهیآزمون فرض

 (:1392استفاده خواهد شد، که فرمول آماری آن به شرح زیر است )افالطونی، 

 (3-3رابطه )

𝐽𝐵 = 𝑇(
𝑏1

2

𝜎
+

(𝑏2 − 3)2

24
) 

 نیز به صورت زیر است: JBفرضیه آماری آزمون 

 𝐻0 :کنندیل پیروی مها از توزیع نرماداده

 𝐻1 :کنندیها از توزیع نرمال پیروی نمداده

رد گردیده  1Hتر باشد، فرض بزرگ 5%از سطح معنی داری  )sig(.اگر سطح معنی داری محاسبه شده 

و  هرد گردید 0Hکمتر باشد فرض  5%. ولی اگر مقدار محاسبه شده از سطح شودیپذیرفته م 0Hفرض و 

 .شودیرفته مپذی 1Hفرض 

 لیمر Fآزمون  3-10-2-2

لیمر استفاده  Fتلفیقی، از آزمون  یهاتابلوئی یا داده یهاهای دادهه منظور گزینش یکی از روشب

ها قاطع یا دورهمکه آیا عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از  کندیلیمر تعیین م Fشده است. آماره آزمون 

د، از روش ین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوتهای فردی وجود داشته باشوجود دارد یا خیر؟ در صورتی که ب

ها فقط روی هم . زیرا دادهشودیتلفیقی استفاده م یهاتابلوئی و در غیر اینصورت، از روش داده یهاداده

لیمر، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن عرض  Fشده است. در آزمون ناند و تفاوت بین آنها لحاظ انباشت شده

 تابلوئی( است. یهادهنده ناهمسانی عرض از مبدأها )دادهتلفیقی( و فرضیه مقابل، نشان یهاز مبدأها )دادها

 آزمون هاسمن 3-10-2-3

اخته شود(، تابلوئی مرجح شن یهالیمر پذیرفته نشود )روش داده Fر صورتی که فرضیه صفر آزمون د

های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی کدام یک از روش که مدل مورد بررسی، در قالب شودیاین پرسش مطرح م

های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، از آزمون هاسمن قابل برآورد است؟ بنابراین، برای انتخاب یکی از روش

اخالل مربوط  . در این آزمون، فرضیه صفر عبارت است از استقالل )نبود ارتباط بین( جزءشودیاستفاده م

ز وجود اتغیرهای توضیحی )روش اثرات تصادفی(. در حالی که، فرضیه مقابل حاکی به عرض از مبدأ و م

دن شهمبستگی بین جزء اخالل مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی است. در صورت پذیرفته 

)افالطونی،  شودیفرضیه صفر، از روش اثرات تصادفی و در غیر این صورت از روش اثرات ثابت استفاده م

1392). 
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 آزمون خودهمبستگی 3-10-2-4

یا خطاها(  هاماندهینبود ارتباط می آن پسماندها )باق OLSکی از فروض کالسیک در تخمین بروش ی

. به عبارت کندیمختلف زمانی است؛ نقض این فرض مشکلی به نام خود همبستگی ایجاد م یهادر دوره

بوط به یک مشاهده، تحت تأثیر جزء اخالل مرکه جزء اخالل مربوط به  کندیدیگر مدل کالسیک فرض م

 (.1391)قنبری و رسولی،  ردیگیمشاهده دیگر قرار نم

ها برای تشخیص خود همبستگی است. یکی از مشهورترین آزمون1دوربین واتسونآزمون 

 (:1392ربین واتسون به شرح زیر است )افالطونی، های آزمون دومحدودیت

 دهدیاین آزمون تنها خود همبستگی از درجه اول را نشان م. 

 اشد.نباید وجود داشته ب یاشدهبرای به کار بردن این آزمون هیچ مشاهده گم 

 .متغیر با وقفه از نوع وابسته نباید در سمت راست مدل وجود داشته باشد 

  عرض از مبدأ داشته باشد.مدل رگرسیونی باید 

 آزمون واریانس ناهمسانی 3-10-2-5

اینست که تمامی جمالت  (OLS)کی از فروض رگرسیون خطی به روش حداقل مربعات معمولی ی

ها به ونهپسماند دارای واریانس برابر هستند. در عمل این فرض چندان صادق نیست و در بسیاری از نم

ری، ت تابع مدل، وجود نقاط پرت، شکست ساختاری در جامعه آمادالیل مختلفی از قبیل شکل نادرس

از  ییهاونیادگیری در طی زمان و... شاهد پدیده واریانس ناهمسانی هستیم. برای بررسی این مشکل آزم

اگان توسط پ-ن بروشکوانت و آزمو-قبیل آزمون وایت، آزمون پارک، آزمون گلجسر، آزمون گولدفلد

 (.1391فی شده است )قنبری و رسولی، اقتصاددانان مختلف معر

که  شودیه مپژوهش حاضر از آزمون وایت استفاده خواهد کرد معموالً. هنگامی از آزمون وایت استفاد

مون وایت کلیترین توزیع واریانس جمالت خطا را ندانیم و حدسی نیز در مورد آن نداشته باشیم و بنابراین آز

 (.1392تشخیص واریانس ناهمسانی بسیار حساس است )افالطونی،  و نسبت به ردیگیحالت را در نظر م

 آزمون همخطی 3-10-2-6

هم  که در آن دو یا چند متغیر توضیحی در رگرسیون بسیار به شودیمخطی به وضعیتی گفته مه

 t و بنابراین آماره شودیمعموالً. در صورت بروز مشکل همخطی، انحراف معیار افراطی محاسبه م اندوابسته

ضرایب از  هالیکه در تحل شودی. این مسئله منجر به این مشکل مدیآیکمتر از مقدار واقعی به دست م

 نظر آماری معنی دار نیستند در حالیکه بسیار بزرگ است.

خطی، وجود یا عدم وجود آن نیست، بلکه مسئله درجه، میزان و شدت رابطه بین دو  مش کل هم

متغیرها وجود دارد که  بین یازمانی متغیرهای اقتصادی، رابطه یهایکثر سرمتغیر مستقل است. زیرا در ا

                                                           
1 Durbin-watson 

http://amar.dpzs.ir/maga/application/autocorrelation.htm
http://amar.dpzs.ir/maga/application/autocorrelation.htm
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به آن ضریب همبستگی میگویند. مسئله در اینجا شدت این رابطه است که هر چه بیشتر باشد، مشکل 

پذیر نیست. اگر  امکان OLSحادتر است تا جایی که اگر همخطی کامل باشد برآورد ضرایب به روش 

اشد پیدا کردن ضرایب امکانپذیر است ولی مدل دچار مشکل همخطی است. در صورت همخطی کامل نب

وجود مشکل همخطی وقتی رگرسیون انجام شود، واریانس یا انحراف معیار ضرایب بزرگتر از حد محاسبه 

 (.1391کوچک و اکثر قریب به اتفاق ضرایب معنی دار نیستند )قنبری و رسولی،  tو بنابراین آماره  شوندیم

 آزمون پایایی 3-10-2-7

ه در کارهای تجربی بر این فرض استوار است ک (OLS)ستفاده از روش حداقل مربعات معمولی ا

واقعی در اقتصاد  یهایمتغیرهای سری زمانی مورد نظر پایا هستند. این در حالی است که بسیاری از سر

ها م پایایی آنم است نسبت به پایایی یا عدچنین نیستند. از این رو قبل از استفاده از این متغیرها الز

 اطمینان حاصل نمود.

اپایایی برخی اولین گام در راستای تعین پایایی یک متغیر، مشاهده نمودار سری زمانی آن است. اما ن

های آماری برای این . بنابراین از آزمونشودیاز متغیرها از روی نمودارهای آنها به صراحت مشخص نم

 (.1391)قنبری و رسولی،  شودیده ممنظور استفا

. در صورتیکه سطح شودیانجام م (2002)تعین پایایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین، لین و چو 

های مورد دهنده این است که متغیرها پایا هستند. در نتیجه، شرکتباشد نشان 0/05معناداری کوچکتر از 

سیون کاذب ه از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگربررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاد

 .شودینم

 
 

 تحلیل همبستگی در الگوهای رگرسیون 3-10-3

حلیل همبستگی ابزاری است که برای تعیین میزان ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته، استفاده ت

مبستگی، ضریب تعیین و ضریب . تحلیل همبستگی، عموماً با استفاده از معیارهایی نظیر ضریب هشودیم

(، شدت و نوع رابطه بین Rهمبستگی ) بیضر (.1384، ی)آذر و مؤمن شودیتعیین تعدیل شده انجام م

. لیکن، ضریب تعیین نسبت به ضریب همبستگی معیار گویاتری دهدیمتغیرهای مستقل و وابسته را نشان م

قوت رابطه می آن متغیر مستقل و متغیر ضریب تعیین معیاری است که  (.1384، یاست )آذر و مؤمن

. مقدار این ضریب در واقع مشخص کننده آن است که چند درصد از تغییرات کندیوابسته را تشریح م

)پیندیک و  شودیاز رابطه زیر تعیین م 2R. مقدار شودیمتغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده م

 (:1370، 1روبینفیلد

 

                                                           
1 Pinedic and Robinfield 



51 
 

 (4-3رابطه )

𝑟2 = 1 −
∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2

∑(𝑦𝑖 − �̅�𝑖)2
= 1 −

𝑠𝑠𝑒

𝑠𝑠𝑡
  

 که در آن:

:SSE شودیتغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نم. 

:SST .کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته 

برای  1تعدیل شده که از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین شودیبا این حال اغلب ترجیح داده م

مدل رگرسیون چند متغیره استفاده کنند. این ضریب همان ضریب تعیین است که  2بررسی نیکویی برازش

. این ضریب در رگرسیون چند متغیره به انددهیتعدیل گرد شانیبا درجات آزاد SSEو  SSTدر آن مقادیر 

 (:1370)پیندیک و روبینفیلد،  شودیصورت زیر محاسبه م

 

 (5-3ه )رابط

�̅�2 = 1 − (
𝑆𝑆𝐸

𝑛 − 𝑘

𝑆𝑆𝑇

𝑛 − 1
⁄ ) = 1 −

𝑛 − 1

𝑛 − 𝑘

𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
= 1 −

(𝑛 − 1)

(𝑛 − 𝑘)
. (1 − 𝑅2) 

 

 2Rی تعداد متغیرهای مستقل است. در واقع هدف از به کارگیر kتعداد مشاهدات و  nکه در آن 

قل نظر تعداد متغیرهای مست تسهیل در مقایسه نیکویی برازش چندین معادله رگرسیون است که از

 توضیحی متفاوتند.

 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون 3-10-4

عنادار مر رگرسیون چندگانه دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و الزم است که برای مشخص شدن د

عد آزمون معنادار ببودن آنها دو آزمون انجام گیرد. ابتدا آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون و در مرحله 

 بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله.

 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 3-10-4-1

یرهای مستقل می آن متغیر وابسته و متغ یار یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه هیچگونه رابطهد

دین ترتیب بعادله، مساوی صفر باشند. تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در م ستیبایوجود نداشته باشد، م

زیر  یهابا فرض Fه معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با استفاده از آمار میتوانیما م

 (:1374)ذوالنور،  ردیگیصورت م

:𝐻0 معادله رگرسیون معنادار نیست 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0 

:𝐻1 معادله رگرسیون معنادار است  ∃𝛽𝑖 ≠ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 

                                                           
1 Adjusted R Square 
2 Goodness of Fit 
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. شودیرد م  0Hرد کرد و در غیر اینصورت  توانیرا نم  0Hبدست آمده از جدول باشد فرض  Fمقدار 

 ، معادله رگرسیون معنادار خواهد بود. 0Hواضح است که در صورت رد شدن 

 آزمون معنادار بودن ضرایب 3-10-4-2

ردد. هدف از یستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، باب

لف انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخا

 (:1374این آزمون به شرح زیر است )ذوالنور،  یهاصفر است یا خیر؟ فرض

:𝐻0ضریب جامعه صفر است.  𝛽𝑖 = 0  

:𝐻1الف صفر است. ضریب جامعه مخ 𝛽1 ≠ 0 

( α 5%=)خطای  95%. اگر در سطح اطمینان شودیاستفاده م tبرای آزمون این فرضیات از آماره 

 دییتأ 0Hبدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض  tآماره بدست آمده از آزمون کوچکتر از 

به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر  H0رد  . در این آزمون عدمشودیشده و در غیر این صورت رد م

 به معنی معنادار بودن ضریب مورد نظر است. 0Hو رد 
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 چهارمفصل 

 تجزیه و تحلیل داده ها )یافته ها( 
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  مقدمه 4-1

دل مآورد مان گونه که در فصل قبل توضیح داده شد ، روش آزمون فرضیه های پژوهش حاضر ، بره

توجه به ماهیت داده  انتخاب گردیده است . زیرا باایویوز  های رگرسیونی پنل دیتا با بهره گیری از نرم افزار

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که دارای شروط  رکتش 90های جمع آوری شده که شامل داده های  -

لیل این باشد ، بهترین روش تجزیه و تحمی  1397تا  1393الزم نمونه پژوهش بودند ، برای سال های 

قابلیت   Eviewsداده ها استفاده از رگرسیون داده های پنل است . از آنجایی که نسخه ی هفتم نرم افزار 

ش حاضر انتخاب معرفی داده ها به شکل پنل را دارا می باشد ، این نرم افزار برای برآوردهای آماری پژوه

 گردید.

 یفی داده ها تجزیه و تحلیل توص 4-2

ای مرکزی ، لم آمار را می توان به دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم نمود . شاخصه هع

به بیان آن  پراکندگی و نوع توزیع داده ها از زیر مجموعه های تحلیل آمار توصیفی است که در این بخش

ای پژوهش با کمک از نرم افزار شاخصه های آمار توصیفی داده ه 1-4پرداخته خواهد شد . در جدول 

Eviews  . محاسبه گردیده است 

 
 های آمار توصیفیشاخصه ( 1-4جدول )

 حداقل حداکثر گینمیان متغیر
 انحراف

 معیار
 کشیدگی چولگی

OVERCONFIDENCE 0.640000 1.000000 0.000000 0.480534 0.583333 1.340278 

VALUE 1243489. 14377402 0.000000 1367606. 4.467398 33.05479 

DPS 305926.3 8925713. 0.000000 947249.9 5.466380 38.01340 

SIZE 14.46859 19.31336 11.11602 1.603322 0.709984 3.414488 

LEV . 40871 .979315 0. 33454 1.247663 3.709930 22.89172 

ROA 0.061389 0.509686 -0.362323 0.105020 1.237671 6.574678 

OCF 879014.8 27323710 -2/5E+07 3209948. 1.475293 35.66485 
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یانگین ، انحراف معیار ، حداکثر ، حداقل ، چولگی و مشخص است م 1-4نتایج ارایه شده در جدول 

و  1243489کشیدگی مشخص شده است. همانگونه که مالحظه میگردد میانگین متغیر ارزش شرکت عدد 

 می باشد . 14377402انحراف معیار آن  

 بررسی همخطی 4-2-2

-4ر این قسمت قبل از برآورد مدل به بحث عدم وجود مشکل همخطی پرداخته شده است. جدول د

 نتایج همبستگی بینابینی متغیرها را مورد بررسی قرار داده است: 2

 
 ی پژوهشرهایمتغهمبستگی ( 2-4)جدول 

 
OVERCON

FIDENCE VALUE DPS SIZE LEV ROA OCF 

OVERC

ONFIDE

NCE 
1.00000       

VALUE 0.191755 1.00000      

DPS 0.075793 0.000998 1.00000     

SIZE 0.048657 -0.207065 0.503630 1.00000    

LEV 0.156081 0.240386 0.106194 -0.059026 1.000000   

ROA 0.484178 0.477331 0.252373 0.116420 0.395198 1.00000  

OCF 0.016820 -0.018861 0.499161 0.446389 0.047861 0.21964 1.00000 

 

معنا  درصد 5 یدر سطح خطاآنچه مشخص است ضرایب همبستگی همه متغیر ها  2-4طبق جدول 

 (.1995بوده و مشکل همخطی وجود ندارد)گجراتی ،دار 

 مدل ریاضی پژوهش 4-3

 (1-4ابطه )ر
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 ه ها تجزیه و تحلیل استنباطی داد 4-4

ای می توان گفت ، اساس تجزیه و تحلیل استنباطی در علم آمار آزمون فرضیه است که ه طور ریشهب

ر این بین روش بر روش های متعددی این آزمون ها به فراخور نوع داده ها و توزیع آن قابل انجام است . د

وشی مرسوم رادله برآورد شده آزمون فرضیه با استفاده از تخمین رگرسیون و بررسی معنی داری ضرایب مع

 ت . در پژوهش های دهه های اخیر در علوم مختلف است که این پژوهش نیز از آن استفاده کرده اس

وجود مدر ادبیات آمار استنباطی روش های متعددی برای برآورد رگرسیون و انجام آزمون فرضیه 

اشاره  تخمین شیب خط مدل رگرسیون است که در این میان می توان به روش مرسوم حداقل مربعات برای

ن داده های کرد . برای استفاده از روش حداقل مربعات باید اطمینان حاصل کرد که فروض کالسیک پیرامو

داده ها پایا  مورد استفاده حفظ شده است . یکی از مهمترین این فرض ها فرض پایایی متغیر ها است . اگر

آمده از روش  زش می شود قابلیت تفسیر ندارد زیرا که رابطه بدستنباشند رگرسیونی که برآن داده ها برا

 حداقل مربعات در این شرایط کاذب است . 

نجام گرفت ابنابراین در این پژوهش قبل از استفاده از روش حداقل مربعات آزمون پایایی متغیر ها 

  نشان داده شده است: 3-4که نتایج آن در جدول 
 پایایی متغیر هانتایج آزمون  ( 3-4)جدول 

 نتیجه  خی دو  آماره آزمون ریشه واحد متغیر

value Levin, Lin & Chu t* -62.7749 0.0000  ایستا–I(1) 

overconfidence Levin, Lin & Chu t* -19.2481 0.0000  ایستا–I(1) 

size Levin, Lin & Chu t* -164.477 0.0000  ایستا–I(1) 

dps Levin, Lin & Chu t* -741.393 0.0000  ایستا–I(0) 

roa Levin, Lin & Chu t* -232.217 0.0000  ایستا–I(1) 

ocf Levin, Lin & Chu t* -19.2296 0.0000  ایستا–I(0) 

lev Levin, Lin & Chu t* -22.5322 0.0000  ایستا–I(0) 

 

و تحلیل  فاده در تجزیهزمانی، یکی از مهمترین داده های آماری مورد است یهایسراز آنجایی که 

د نداشته تجربی هستند. در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی ماناست و اگر این حالت وجو

. گیرد می قرار تردید مورد است، شده بنا …، خی دو و t  ،F باشد، آزمون های آماری که اساس آن ها بر پایه

 .کند است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز مکنم نباشد، مانا زمانی سری متغیرهای اگر طرفی از

H0 : وجود ریشه واحد 

H1 : عدم وجود ریشه واحد 

یک متغیر سری زمانی وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طول زمان 

استفاده قرار آزمون ریشه واحد، امروزه برای تشخیص پایایی یک فرآیند سری زمانی مورد  ثابت باقی بماند

می گیرد . اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرآیند خود توضیح مرتبه 

ρ، 2-4اول مانند عبارت  =  است ، وجود ریشه واحد فرایند را ناپایا می کند : 1

 

 alueP 
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 (2-4رابطه )
 𝑦t = ρyt−1 + ut                                                                                             

در یک سری زمانی مورد آزمون قرار گیرد و در ی کند تا فرضیه آزمون لوین  این امکان را فراهم م

 مبنی بر وجود ریشه واحد ؛ نتیجه گرفته می شود که سری زمانی پایا است. H0صورت رد فرضیه 

ردد تمامی متغیر ها در سطح پایا هستند . بنابراین می گمالحظه می  3-4همانگونه که در جدول 

 که استفاده از روش حداقل مربعات بالمانع است . توان نتیجه گرفت

 (VALUE) نتایج برآورد الگوی پژوهش با متغیر وابسته ارزش شرکت 4-4-1

مدل های رگرسیون پانل دیتای پژوهش مطرح گردید. برای استفاده از  تاًینهانابر فرضیات پژوهش ب

ود . برای انتخاب بین روش های رگرسیون لیمر و هاسمن انجام ش Fروش پانل دیتا ابتدا باید آزمون های 

لیمر استفاده می شود . این آزمون متکی به ضریب تعیین رگرسیون  F پانل و یا رگرسیون تلفیقی از آزمون

های انجام شده از دو روش است و بیان می نماید که آیا ضریب تعیین رگرسیون با اثرات ثابت به صورت 

 است یا خیر .  1دل رگرسیون تلفیقیمعنی داری بزرگتر از ضریب تعیین م

ی شرکت های در مرحله با داده ها 1-3بر مبنای توضیحات فوق نتایج انجام این آزمون ها برای مدل 

 ه شده است :نمایش داد 4-4رشد در جدول 
 لیمر و هاسمن برای مدل  Fنتایج آزمون(  4-4جدول )

 F P-VALUEمقدار  لیمر Fآزمون 

روش اثرات ثابت  تفاوت بین فرض صفر :

 و روش پولد

F(  6.086460 =( 89و349

 
0000/ 

 P-VALUE مقدار چی دو آزمون هاسمن
تفاوت بین روش اثرات ثابت  فرض صفر :

 و تصادفی
81.132459 

 000/0 

 

می باشد که فرضیه صفر این آزمون مبنی بر تفاوت بین 6.086460 لیمر Fعدد آزمون  4-4در جدول 

ین پژوهش روش ابت رد می شود . بنابراین بهترین روش پانل دیتای مورد استفاده در اروش پولد و اثرات ث

صل از آن در پانل دیتا با اثرات ثابت تشخیص داده شد و دیگر روش اثرات استفاده نمی شود که نتایج حا

ر آزمون ده است.همچنین با تائید شدن روش اثرات ثابت در آزمون لیمر ، بار دیگشنشان داده  5-4جدول 

 می شود. هاسمن انجام شده و با توجه به رد شدن فرض صفر آن، باز هم استفاده از اثرات ثابت تایید

                                                           
1 pool data 
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 نتایج برآورد مدل شرکت )متغیر وابسته ارزش شرکت می باشد.((  5-4جدول)

 Tآماره ضریب متغیر

احتمال رد معنی 

 داری

P-Value 

 0.0004 3.606234- 0.265665 عرض از مبدأ)اثرات(

OVERCONFIDENCE 0.4359661 4.791104 0.0000 

OVERCONFIDENCE*SIZE -289120.5 -4.557698 0.0000 

OVERCONFIDENCE*DPS -0.199207 -3.678094 0.0003 

OVERCONFIDENCE*LEV -113894.9 -2.247220 0.0253 

OVERCONFIDENCE*ROA 3353782. 3.600172 0.0004 

OVERCONFIDENCE*OCF 0.078331 2.550729 0.0112 

SIZE 760724.3 3.797641 0.0002 

DPS -0.001322 -0.147811 0.8826 

LEV -33891.36 -0.589948 0.5556 

ROA 3951525. 4.130270 0.0000 

OCF -0.010951 -1.045889 0.2963 

 ضریب تعیین
0.871100 

 

 1.995884 اتسونو-آماره دوربین
 

 F 23.58آماره 

(0000/0) 
 

 (P-VALUE) 

 

ررسی اعتبار فیشر می باشد . این آزمون برای ب Fیکی از آزمون های اساسی برای تفسیر نتایج آزمون 

 رگرسیون می باشد که فرضیه صفر آن بیان می کند :

H 0: .تمامی ضرایب برآورد شده رگرسیون اختالف معنی داری با صفر ندارند 

H 1 رگرسیون اختالف معنی داری با صفر دارد.: حداقل یکی از ضرایب برآورد شده 

گر  ابرای معنی داری خط رگرسیون در این پژوهش استفاده می شود. بدین صورت که  Fاز آزمون 

 جدول باشد خط fدرصد بزرگتر از آماره  95بدست آمده خط رگرسیون در سطح  fآماره 

برای  1-3ت. نتایج برآورد مدلرگرسیون معنادار است و حداقل یکی از متغیرهای آن مخالف صفر اس

یرا آماره زشرکت های درحال رشد پژوهش حاکی از آن است که اوال رگرسیون به طور کل با معنا می باشد 

F گرسیون را نشان می دهد که فرضیه صفر آن مبنی بر بی معنی بودن تمام ضرایب ر23.58رگرسیون عدد

 رد شده است . 05/0در سطح خطای 
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خود همبستگی میان جمالت اخالل)ارتباط جمالت اخالل با همدیگر( از آزمون برای تشخیص وجود 

گسترش  2و واتسون 1دوربین واتسون استفاده می شود. این آزمون که آن را دو آمار دان به نام های دوربین

دادند، از مشهورترین آزمون ها برای  تشخیص خود همبستگی است.  که در صورتی که آماره محاسبه شده 

واتسون  –باشد، خود همبستگی میان جمالت اخالل وجود ندارد. همچنین آماره دوربین  2.5تا  1.5ین ب

می باشد، بیانگر عدم وجود همبستگی بین جمله  5/2تا  5/1را نشان می دهد که چون بین  1.99عدد 

 اخالل رگرسیون و متغیر وابسته مدل است .

رفت که را نشان می دهد می توان نتیجه گ87/0عدد   از سوی دیگر با مشاهده ضریب تعیین مدل که

ز خوبی اتغییرات متغیر وابسته را توضیح داده اند که  %87متغیر های مستقل پژوهش در مجموع حدود 

 برازش مدل حکایت دارد .

ی آزمون برابر ارزش شرکت تأثیر دارد.  رعاملیمد ازحد شینفس ب اعتمادبهفرضیه اصلی مطرح نمود 

یان شد اگر ه از مدل پژوهش با داده های پانل  استفاده شده است. همانگونه که در فصل سوم باین فرضی

(معنی دار باشد ، فرضیه OVER CONFIDENCEدر مدل پژوهش ضریب متغیر اعتماد به نفس مدیران )

 435ذکور عدد  این مضریب متغیر  مشخص است ، 5-4اصلی به تائید می رسد. همانگونه که در جدول 

سد و است ؛ معنی دار بودن ضریب به تائید می ر 05/0بدست آمد که چون ارزش احتمال آن کمتر از 

 به تائید می رسد.  %95فرضیه اول در سطح اطمینان

تأثیر  بر ارزش شرکتو اندازه شرکت  رعاملیمد ازحد شینفس ب اعتمادبهمطرح نمود  1فرضیه فرعی

ه که در فصل هش با داده های پانل  استفاده شده است. همانگونبرای آزمون این فرضیه از مدل پژودارد. 

 OVERسوم بیان شد اگر در مدل پژوهش ضریب متغیر توامان اعتماد به نفس مدیران و سودآوری)

CONFIDENCE*DPS 5-4( معنی دار باشد ، فرضیه اصلی به تائید می رسد. همانگونه که در جدول 

از  بدست آمد که چون ارزش احتمال ان کمتر 5.28این منفی  مشخص است ، ضریب متغیر مذکور عدد 

ه تائید ب  %95است ؛ معنی دار بودن ضریب به تائید می رسد و فرضیه فرعی اول در سطح اطمینان 05/0

 می رسد.

تأثیر  بر ارزش شرکتو اندازه شرکت  رعاملیمد ازحد شینفس ب اعتمادبهمطرح نمود  2فرضیه فرعی

ه که در فصل این فرضیه از مدل پژوهش با داده های پانل  استفاده شده است. همانگونبرای آزمون دارد. 

 OVERسوم بیان شد اگر در مدل پژوهش ضریب متغیر توامان اعتماد به نفس مدیران و اندازه شرکت)

CONFIDENCE*SIZE 5-4( معنی دار باشد ، فرضیه اصلی به تائید می رسد. همانگونه که در جدول 

ر از بدست آمد که چون ارزش احتمال ان کمت 0.199ت ، ضریب متغیر مذکور عدد  این منفی مشخص اس

ه تائید ب  %95است ؛ معنی دار بودن ضریب به تائید می رسد و فرضیه فرعی دوم در سطح اطمینان 05/0

 می رسد.

. أثیر داردبر ارزش شرکت تو نقدینگی  رعاملیمد ازحد شینفس ب اعتمادبهمطرح نمود  3فرضیه فرعی

همانگونه که در فصل سوم بیان شد اگر در مدل پژوهش ضریب متغیر توامان اعتماد به نفس مدیران و 

                                                           
1 Durbin 
2 Watson 
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( معنی دار باشد ، فرضیه اصلی به تائید می رسد. همانگونه که OVER CONFIDENCE*LEVنقدینگی)

چون ارزش بدست آمد که  9.11مشخص است ، ضریب متغیر مذکور عدد  این منفی  5-4در جدول 

است ؛ معنی دار بودن ضریب به تائید می رسد و فرضیه فرعی سوم در سطح  05/0احتمال آن کمتر از 

 به تائید می رسد.  %95اطمینان

تأثیر  بر ارزش شرکتو سرمایه گذاری  رعاملیمد ازحد شینفس ب اعتمادبهمطرح نمود  4فرضیه فرعی

فس مدیران نمدل پژوهش ضریب متغیر توامان اعتماد به  همانگونه که در فصل سوم بیان شد اگر دردارد. 

( معنی دار باشد ، فرضیه اصلی به تائید می رسد. OVER CONFIDENCE*ROAو سرمایه گذاری)

بدست آمد که چون  0.395ذکور عدد  این مضریب متغیر  مشخص است ، 5-4همانگونه که در جدول 

هارم در چبودن ضریب به تائید می رسد و فرضیه فرعی است ؛ معنی دار  05/0ارزش احتمال ان کمتر از 

 به تائید می رسد.  %95سطح اطمینان

ر دارد. بر ارزش شرکت تأثیو نوآوری  رعاملیمد ازحد شینفس ب اعتمادبهمطرح نمود  5فرضیه فرعی

 یران وهمانگونه که در فصل سوم بیان شد اگر در مدل پژوهش ضریب متغیر توامان اعتماد به نفس مد

( معنی دار باشد ، فرضیه اصلی به تائید می رسد. همانگونه که OVER CONFIDENCE*OCFنوآوری)

بدست آمد که چون ارزش احتمال  0.078ذکور عدد  این مضریب متغیر  مشخص است ، 5-4در جدول 

  %95نطمیناااست ؛ معنی دار بودن ضریب به تائید می رسد و فرضیه فرعی پنجم در سطح  05/0ان کمتر از 

 به تائید می رسد.
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 فصل پنجم

 گیریبحث و نتیجه 
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 مقدمه 5-1

ها را یافتهها باید ها و رد یا قبول فرضیهر پایان هر فعالیت تحقیقی، محقق با توجه به آزمون فرضیهد

توان . میباشندمیوهش ژپگیری پیشنهادها برای انجام ها نیز اساس شکلنتایج حاصل از فرضیهنشان دهد. 

ها به عمل برای کسب تواند راهی برای تبدیل نظریههای مهم پژوهش که در واقع میگفت که یکی از بخش

نتایجی که بر مبنای باشد. میجا و مناسب و پیشنهادهای بههای درست یافتهی موفقیت در آینده باشد، ارائه

توانند موانع و مشکالت موجود بر سر راه باشند می های درست و صحیح به دست آمدهتجزیه و تحلیل

 رفع کنند. تحقیق برای انجام دادن سازمانها را 

کارهای ارایه راهرا در جهت که بتوان آنها باشد می هایییابی به یافتههدف اصلی هر تحقیق دست

گشای دیگر پژوهشگران اهما و رتواند راهنها میگیری از این یافته. همچنین بهرهکار برد عملی و کاربردی به

 مشابه باشد. تحقیقات در انجام 

ایج تجزیه و د. در فصل قبل نتشوارائه داده میدر این فصل نتایج تجزیه و تحلیل حاصل از پژوهش 

باطی ارایه تحلیل برای رسیدن به هدف مورد نظر در قالب جداول و نمودارهای آمار توصیفی و آمار استن

طه با تحقیق، مرور های کلی در رابگیریهای قبل، نتیجهین فصل با توجه به نتایج فصل. حال در اکردیم

 . شودبا توجه به نتایج حاصل شده، پیشنهادهای به جا و مناسبی ارایه شود کلی شده و سعی می

 بحث در نتایج 5-2

 یاصل هیفرض 5-2-1

دل پژوهش ماز  هیفرض نیآزمون ا یبرا بر ارزش شرکت تأثیر دارد. رعاملیازحد مد شیاعتمادبه نفس ب

 ریمتغ بیضر شد اگر در مدل پژوهش انیپانل  استفاده شده است. همانگونه که در فصل سوم ب یبا داده ها

رسد.  یم دیبه تائ یاصل هی، فرض شددار با یمعن(OVER CONFIDENCE) رانیاعتماد به نفس مد

بدست آمد که چون ارزش  435 نیمذکور عدد  ا ریمتغ بیت ، ضرمشخص اس 5-4همانگونه که در جدول 

 نانیطمااول در سطح  هیرسد و فرض یم دیبه تائ بیدار بودن ضر یاست ؛ معن 05/0احتمال ان کمتر از 

 .رسد یم دیبه تائ  95%
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 ی اولفرع هیفرض 5-2-2

 هیفرض نیا آزمون یبرا و اندازه شرکت بر ارزش شرکت تأثیر دارد. رعاملیازحد مد شیاعتمادبه نفس ب

ر مدل دشد اگر  انیپانل  استفاده شده است. همانگونه که در فصل سوم ب یاز مدل پژوهش با داده ها

 یمعن (OVER CONFIDENCE*DPS)یو سودآور رانیتوامان اعتماد به نفس مد ریمتغ بیپژوهش ضر

مذکور  ریمتغ بیمشخص است ، ضر 5-4رسد. همانگونه که در جدول  یم دیبه تائ یاصل هیدار باشد ، فرض

 بیرضدار بودن  یاست ؛ معن 05/0بدست آمد که چون ارزش احتمال ان کمتر از  5.28منفی  نیعدد  ا

 .رسد یم دیبه تائ  %95نانیدر سطح اطم اول یفرع هیرسد و فرض یم دیبه تائ

 ی دومفرع هیفرض 5-2-3

 نین اآزمو یبرا ر دارد.و اندازه شرکت بر ارزش شرکت تأثی رعاملیازحد مد شیاعتمادبه نفس ب 

د اگر در ش انیپانل  استفاده شده است. همانگونه که در فصل سوم ب یاز مدل پژوهش با داده ها هیفرض

به  یاصل هیدار باشد ، فرض یمعن و اندازه شرکت رانیتوامان اعتماد به نفس مد ریمتغ بیمدل پژوهش ضر

 0.199منفی  نیمذکور عدد  ا ریمتغ بیضر مشخص است ، 5-4رسد. همانگونه که در جدول  یم دیتائ

د و رس یم دیبه تائ بیدار بودن ضر یاست ؛ معن 05/0بدست آمد که چون ارزش احتمال ان کمتر از 

 .رسد یم دیبه تائ %95 نانیدر سطح اطم دوم یفرع هیفرض

 ی سومفرع هیفرض 5-2-4

ر فصل سوم همانگونه که د دارد. بر ارزش شرکت تأثیر ینگیو نقد رعاملیازحد مد شیاعتمادبه نفس ب

  OVER)ینگیو نقد رانیتوامان اعتماد به نفس مد ریمتغ بیشد اگر در مدل پژوهش ضر انیب

CONFIDENCE*LEV) 5-4که در جدول  نهرسد. همانگو یم دیبه تائ یاصل هیدار باشد، فرض یمعن 

از  ارزش احتمال ان کمتربدست آمد که چون  9.11منفی  نیمذکور عدد  ا ریمتغ بیمشخص است ، ضر

 دیه تائب  %95نانیدر سطح اطم سوم یفرع هیرسد و فرض یم دیبه تائ بیدار بودن ضر یاست ؛ معن 05/0

 .رسد یم

 ی چهارمفرع هیفرض 5-2-5

ه در کهمانگونه  بر ارزش شرکت تأثیر دارد. یگذار هیو سرما رعاملیازحد مد شیاعتمادبه نفس ب

 هیو سرما رانیتوامان اعتماد به نفس مد ریمتغ بیل پژوهش ضرشد اگر در مد انیفصل سوم ب

. همانگونه که سدر یم دیبه تائ یاصل هیدار باشد ، فرض یمعن (OVER CONFIDENCE*ROA)یگذار

بدست آمد که چون ارزش احتمال  0.395 نیمذکور عدد  ا ریمتغ بیمشخص است ، ضر 5-4در جدول 

  نانیطمادر سطح  چهارم یفرع هیرسد و فرض یم دیبه تائ بین ضردار بود یاست ؛ معن 05/0ان کمتر از 

 .رسد یم دیبه تائ  95%
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 ی پنجمفرع هیفرض 5-2-6

فصل سوم  همانگونه که در و نوآوری بر ارزش شرکت تأثیر دارد. رعاملیازحد مد شیاعتمادبه نفس ب

 OVERنوآوری)و  رانیتوامان اعتماد به نفس مد ریمتغ بیشد اگر در مدل پژوهش ضر انیب

CONFIDENCE*OCF5-4رسد. همانگونه که در جدول  یم دیبه تائ یاصل هیدار باشد ، فرض ی( معن 

 05/0بدست آمد که چون ارزش احتمال ان کمتر از  0.078 نیمذکور عدد  ا ریمتغ بیمشخص است ، ضر

 یم دیئبه تا  %95نانیدر سطح اطم پنجم یفرع هیرسد و فرض یم دیبه تائ بیدار بودن ضر یاست ؛ معن

 رسد.

 مقایسه نتایج با پیشینه پژوهش 5-3

ازحد مدیران ارشد بر روی عملکرد نفس بیشبا بررسی تأثیر اعتمادبه( 2019) چن و همکارانش

ازحد باعث افزایش در مخارج تحقیق و نفس بیشبلندمدت شرکت، به این نتیجه دست بافتند که اعتمادبه

ندمدت آن افزایش در مخارج تحقیق و توسعه منجر به بهبود عملکرد بل توسعه خواهد شد و به دنبال

های صورت گرفته در خارج پژوهش مشابهی در ایران صورت نگرفته شود. باوجود پژوهشها میشرکت

وی دیگر مقوالت ازحد مدیریت بر رنفس بیششماری به بررسی رابطه اعتمادبهاست؛ و تحقیقات انگشت

 نتایج پژوهش حاضر با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.شده است. پرداخته

ساله  5رای دوره ازحد و عملکرد مالی بنفس بیشدر پژوهش خود با عنوان اعتمادبه (2017)روئسن 

بر روی عملکرد شرکت منفی است  ازحد پاییننفس بیشیافت که تأثیر اعتمادبهبه این نتیجه دست

ر نتایج پژوهش حاض دار است.ازحد باالبر روی عملکرد مثبت و معنیبیش نفسکه که تأثیر اعتمادبهدرحالی

 با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.

ازحد مدیریتی، مسئله نمایندگی، نفس بیشدر پژوهشی تحت عنوان  اعتمادبه( 2012) فیرچیلد

های خود را توانایی ازحد،نفس بیشکند که یک مدیر با اعتمادبهتصمیمات مالی و عملکرد شرکت بیان می

های وی مشخص نمود که با گیرد. بررسیهای مالی را کمتر از واقع در نظر میازحد واقع و محدودیتبیش

نفس کاری مدیریت، یک رابطه مثبت میان اعتمادبهدر نظر گرفتن عامل مسئله نمایندگی در حالت کم

 د.با نتایج این پژوهش مطابقت دارنتایج پژوهش حاضر  مدیریتی و اهرم بدهی شرکت وجود دارد.

ها ، در بررسی رفتار مدیران دریافتند که خصوصیات شخصی آن(2011)مالمندیر و همکاران 

گذاری ازحد مدیریتی، ممکن است منجر به انحرافاتی در تصمیمات سرمایهنفس بیشالخصوص اعتمادبهعلی

های گذاری بیشتری به جریانیت سرمایهداری حساسطور معنیبین بهشرکت شود و این مدیران خوش

نفس ها همچنین نشان داد که مدیران با اعتمادبهدارند. نتایج آن های سهامیویژه در شرکتنقدی آزاد به

تایج نتایج پژوهش حاضر با ن دهند.مین مالی از طریق بدهی را به انتشار سهام ترجیح میازاندازه، تأبیش

 این پژوهش مطابقت دارد.

ازحد در پژوهش خود به این نتیجه رسید که مدیرانی که سودآوری خود را بیش( 2010) بارثهاک

دهند. مدیران زنند، در موارد نیاز به تأمین مالی انتشار اوراق بدهی را به انتشار سهام ترجیح میتخمین می
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نتایج پژوهش  ده است.گذاری نموها را کمتر از واقع ارزشکنند بازار سرمایه اوراق سهام آناحساس می

 حاضر با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.

گذاری به ازاندازه و حجم سرمایهنفس بیش، در پژوهشی با عنوان اعتمادبه(2009) اخولم و پاسترناک

د پرداختند. روش کار شان در کشور فنالنگذاریگذاران و ظرفیت سرمایهبررسی رابطه میان رفتار سرمایه

گذاران در برابر واکنش به اخبار جدید مثبت و منفی مورد آزمایش قرارگرفته و ود که سرمایهبه این شکل ب

گذاری مورد تحلیل قرار گرفت. ها در جهات مثبت و منفی از دیدگاه ظرفیت و آستانه سرمایهالعمل آنعکس

تر، آسیب بیشتری از نفس باالتر و با اعتمادبهگذاران جزئیهای این پژوهش نشان داد که سرمایهیافته

 آوری نتایج حاصله به این باور دست یافتند کهها با جمعبرند. در پایان آنشان میگذاریرفتارهای سرمایه

نتایج پژوهش حاضر با  ز آن متأثر است.اگذاری تغییر کرده و گذار با اندازه و حجم سرمایهرفتار سرمایه

 نتایج این پژوهش مطابقت دارد.

ای نشان دادند که ای و غیرحرفهدر مورد بیش اطمینانی در مدیران حرفه( 2008)اران گلسر و همک

تجربه در انجام بسیاری از وظایف خود، ای و بیای و باتجربه در مقایسه با مدیران غیرحرفهمدیران حرفه

شتری برخوردار بینی نوسان و تغییر قیمت سهم، از بیش اطمینانی بیویژه شناسایی و تشخیص روند، پیشبه

 نتایج پژوهش حاضر با نتایج این پژوهش مطابقت دارد. هستند.

ازحد مدیریت بر نفس بیشپژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر عامل رفتاری اعتمادبه (1397)حیدری 

م پذیرفته چسبندگی هزینه: نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی در آن انجا

ها در زمان افزایش و کاهش ازحد مدیریت، موجب عدم تقارن هزینهنفس بیشرفتاری اعتمادبهکه عامل 

أثیر علل اقتصادی و علل نظریه نمایندگی بر چسبندگی ت های قبلی بیشتر بهشود. پژوهشفروش می

د مدیریت ازحنفس بیشاند، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر علت رفتاری اعتمادبهها متمرکز بودههزینه

شده است. جامعه آماری پژوهش را های توزیع، فروش و اداری پرداختهبرافزایش چسبندگی هزینه

دهد. برای تشکیل می 1396تا  1391شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای های پذیرفتهشرکت

دون بمدل اولیه، شده است. در ها از مدل بسط یافته اندرسون در پنج حالت استفادهآزمون فرضیه

ثرات ثابت ادرنظرگرفتن متغیرهای اقتصادی، متغیرهای مبتنی بر نظریه نمایندگی، اثرات ثابت زمانی و 

های توزیع، فروش و ازحد مدیریت بر چسبندگی هزینهنفس بیشصنعت، فقط به بررسی تأثیر اعتمادبه

مدل مشاهده  ده و تأثیر آنها بر نتایجاداری پرداخته شد. سپس به ترتیب متغیرهای مذکور در مدل واردش

و اداری، در  های توزیع، فروشنفس مدیریت بر چسبندگی هزینهها، تأثیر متغیر اعتمادبهشد. مطابق یافته

دهد عامل رفتاری درصد در مدل پنجم کاهش یافت. این موضوع نشان می 62/7درصد به  76مدل اول از 

تایج نتایج پژوهش حاضر با ن شود.ها میچسبندگی هزینه افزایش ازحد مدیریت، موجبنفس بیشاعتمادبه

 این پژوهش مطابقت دارد.

شرکت  76رابطه بین اطمینان بیش از بر اجتناب مالیاتی را برای ( 1396)عرب صالحی و هاشمی 

دست  موردبررسی قراردادند و به این نتیجه 95-88ین سالهای شده در بورس اوراق بهادار تهران بپذیرفته

نتایج پژوهش حاضر  دار استیافتند که اثر اطمینان بیش از مدیریتی بر روی اجتناب مالیاتی مثبت و معنی

 با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.
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ازحد مدیریت بر نفس بیشدر پژوهش خود به بررسی تأثیر عامل رفتاری اعتمادبه( 1395)حیدری 

ازحد مدیریت نفس بیشیافت که عامل رفتاری اعتمادبهتچسبندگی هزینه پرداخت و به این نتیجه دس

 ژوهش مطابقت دارد.نتایج پژوهش حاضر با نتایج این پ شود.ها میموجب افزایش چسبندگی هزینه

ازحد نفس بیشای تحت عنوان بررسی تأثیر اعتمادبهدر مقاله( 1394)عرب صالحی و همکارانش 

نفس یافت که اعتمادبههای نقدی که به این نتیجه دستجریان -گذاریمدیران ارشد بر حساسیت سرمایه

نتایج  شود.های نقدی شده میجریان -گذاریازحد مدیران ارشد باعث افزایش حساسیت سرمایهبیش

 پژوهش حاضر با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.

قسیم تن بر سیاست در پژوهشی تحت عنوان تأثیر بیش اطمینانی مدیرا( 1393)مشایخ و بهزاد پور 

شرکت بورسی به این نتیجه دست  56شده در بورس اوراق بهادار تهران با بررسی های پذیرفتهسود شرکت

داری وجود دارد. نتایج یافتند که بین بیش اطمینانی مدیران و تقسیم سود شرکت رابطه منفی و معنی

های نقدی طمینان جریانای، مدیر بیش های نقدی عملیاتمطالعات آنها نشان داد که با افزایش جریان

نتایج پژوهش حاضر با نتایج  پردازد.سیمی بیشتری را میکند و سود تقعملیاتی آتی باالتری را برآورد می

 این پژوهش مطابقت دارد.

ازحد مدیران و انتخاب پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه اطمینان بیش( 1392)و همکاران  چاوشی

شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته که بیان های پذیرفتهمالی در شرکتهای تأمین سیاست

های مربوط به تأمین مالی های پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیمترین تصمیمکند یکی از مهممی

وسط های تأمین مالی تاست. تأمین مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاست

حال شناخت عوامل مؤثر بر مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. بااین

گیری تأمین مالی های تأمین مالی مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است. عوامل زیادی بر تصمیمتصمیم

کرد: دسته اول، عواملی که  قسیمتوان به دودسته تمدیران واحد تجاری مؤثر است که این عوامل را می

ته دوم، مرتبط هستند با ساختار شرکت مانند مشکالت نمایندگی، اندازه شرکت و درماندگی مالی و دس

ازحد. این کاری و اطمینان بیشهای رفتاری مدیران مانند محافظهعواملی که مرتبط هستند با ویژگی

های تأمین مالی ازحد( بر تصمیممینان بیش)اطوتحلیل تأثیر یک عامل روانشناسی پژوهش درصدد تجزیه

های تأمین مالی از مدل ازحد بر سیاستمدیران واحد تجاری است. برای بررسی تأثیر اطمینان بیش

شده در بورس اوراق بهادار تهران در های پذیرفتهشرکت از شرکت 157های ترکیبی برای رگرسیون با داده

های ترکیبی با شده است. نتایج پژوهش که با استفاده از دادهاستفاده 1390الی  1385فاصله زمانی سالهای 

های مالی هست. عالوه بر ازحد و تصمیماطمینان بیش اثرات ثابت انجام گردید، حاکی از عدم رابطه بین

دار های مالی، معنیهای رشد، سودآوری، اندازه شرکت و ریسک درماندگی با تصمیمی فرصتاین، رابطه

 نتایج پژوهش حاضر با نتایج این پژوهش مطابقت دارد. ت.اس
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 پیشنهادات کاربردی 5-4

ای علمی یشنهاد می گردد عالوه بر اینکه یکی از معیارهای انتخاب مدیرعامل توانایی هپ (1

ردد و مدیریتی است، تست های شخصیتی مبنی بر سنجش میزان اعتماد به نفس از ایشان اخذ گ

 اد به نفس )در حد اعتدال( برای این سمت انتخاب گردند.و نفرات دارای اعتم

سبت پیشنهاد می گردد هیات مدیره در صورت احراز اعتماد بیش از حد در مدیرعامل، ن (2

 به کنترل دستورات راهبردی ایشان اقدامات مقتضی را معمول دارد.

 مستمرپیشنهاد میگردد دوره های سنجش سودآوری شرکت ها از سه ماهه به ماهانه و  (3

 تغییر یابد.

قدینگی پیشنهاد میگردد با توجه به متغیر اعتماد بیش از حد، میزان حداقل و حداکثر ن (4

دیره شرکت ها و ریسک نقدینگی کم و یا تحمیل هزینه نقدینگی باال در گزارشاتی به هیئت م

 اعالم گردد.

یمات طریق تصمپیشنهاد میگردد انتخاب پروژه ها و سرمایه گذاری های شرکت همواره از  (5

 تیمی و براساس طرح های توجیهی صورت پذیرد.

 پیشنهاد برای پژوهش های آتی 5-5

یرد گیشنهاد می شود پژوهش حاضر در بازه های زمانی طوالنی تری مورد مطالعه قرار پ (1

 و با نتایج تحقیق حاضر مقایسه شود.

 ررسی گردد.تماد به نفس مدیرعامل بر عملکرد شرکت بشود تأثیر اعپیشنهاد می (2

و  پیشنهاد میگردد عوامل و معیارهای اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل شناسایی (3

 اولویت بندی گردند.

 های پژوهشمحدودیت 5-6

ولی  ،استر فرآیند پژوهش علمی، مجموعه شرایط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل محقق د

ها ذاتی و برخی ناشی از شرایط . برخی از این محدودیتبگذاردنتایج پژوهش تأثیر بر تواند به طور بالقوه می

ر دادن نتایج پژوهش علمی، با مدنظر قراالزم است باشد. محیطی و محدودیت زمانی پژوهش می

 شود. های موجود تحلیل و بررسی محدودیت

 : باشدمیهای این پژوهش به شرح زیر محدودیت

 آزمون واقع مورد هاآن از استفاده با تحقیق هایفرضیه که است هاییداده تحقیق، هر پایه و اساس

 و تر حاصل دقیق نتایج میزان همان هباشد ب محقق اختیار در کامل تر و دقیق اطالعات چقدر شود. هرمی

با توجه در دسترس  .داشت خواهد بیشتری روایی شدهانجام تحقیق کلی طور به یا وشود می تر اعتمادقابل

 داده، می توان گفت محدودیت خاصی برای تحقیق حاضر متصور نیست. بود پایگاه
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 پیوست

 

 خروجی های نرم افزار

 

 
 نتایج آمار توصیفی

 
Date: 08/22/20   

Time: 15:46        

       

Sample: 1393 1397       

        
        

 

OVERCONFI

DENCE    VALUE DPS SIZE LEV ROA OCF 

        
        

 Mean 0.640000 1243489. 305926.3 14.46859  2.040871 0.061389 879014.8 

 Median  1.000000  874648.9  25115.50  14.15924  1.690687  0.038723  122588.5 

Maximum  1.000000  14377402  8925713.  19.31336  12.79315  0.509686 27323710 

Minimum  0.000000  0.000000  0.000000  11.11602  0.733454 -0.362323 -24893942 

Std. Dev.  0.480534 1367606.  947249.9  1.603322  1.247663 0.105020  3209948. 

Skewness -0.583333  4.467398  5.466380  0.709984  3.709930 1.237671 1.475293 

 Kurtosis  1.340278 33.05479  38.01340  3.414488  22.89172  6.574678  35.66485 

        

Jarque-Bera  77.17104  18433.52  25227.44  41.02710  8451.277 354.4807  20169.35 

Probability 0.000000  0.000000 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

        

Sum  288.0000  5.60E+08  1.38E+08  6510.865  918.3919 27.62517  3.96E+08 

Sum Sq. Dev. 103.6800 8.40E+14 4.03E+14  1154.219  698.9422  4.952090 4.63E+15 

        

Observations  450  450 450  450  450  450  450 
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 نتایج آزمون همخطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covariance Analysis: Ordinary      

Date: 08/22/20   Time: 15:46      

Sample: 1393 1397       

Included observations: 450      

        
        Correlation       

Probability 

OVERCO

NFIDEN

CE  VALUE  DPS  

SIZE

  LEV  

ROA

  OCF  

OVERCONFI

DENCE  1.000000       

 -----        

        

VALUE  0.191755 1.000000      

 0.0000 -----       

        

DPS  0.075793 0.000998 1.000000     

 0.1083 0.9832 -----      

        

SIZE  0.048657 -0.207065 0.503630 1.000000    

 0.3031 0.0000 0.0000 -----     

        

LEV  0.156081 0.240386 0.106194 -0.059026 1.000000   

 0.0009 0.0000 0.0243 0.2114 -----    

        

ROA  0.484178 0.477331 0.252373 0.116420 0.395198 1.000000  

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0135 0.0000 -----   

        

OCF  0.016820 -0.018861 0.499161 0.446389 0.047861 0.219643 1.000000 

 0.7220 0.6899 0.0000 0.0000 0.3110 0.0000 -----  
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 نتایج برآورد مدل

 
Dependent Variable: VALUE   

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 08/22/20   Time: 15:56   

Sample: 1393 1397   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 90   

Total panel (balanced) observations: 450  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     COVERCONFIDENCE -10083010 2795994. -3.606234 0.0004 

 4359661. 909949.2 4.791104 0.0000 

OVERCONFIDENCE*SIZE  -289120.5 63435.65 -4.557698 0.0000 

OVERCONFIDENCE*DPS -0.199207 0.054160 -3.678094 0.0003 

OVERCONFIDENCE*LEV -113894.9 50682.58 -2.247220 0.0253 

OVERCONFIDENCE*ROA 3353782. 931561.6 3.600172 0.0004 

OVERCONFIDENCE*OCF 0.078331 0.030709 2.550729 0.0112 

SIZE 760724.3 200314.9 3.797641 0.0002 

DPS -0.001322 0.008942 -0.147811 0.8826 

LEV -33891.36 57448.05 -0.589948 0.5556 

ROA 3951525. 956723.2 4.130270 0.0000 

OCF -0.010951 0.010470 -1.045889 0.2963 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.871100     Mean dependent var 2798464. 

Adjusted R-squared 0.834166     S.D. dependent var 2836232. 

S.E. of regression 983613.7     Sum squared resid 3.38E+14 

F-statistic 23.58535     Durbin-Watson stat 1.995884 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.539112     Mean dependent var 1243489. 

Sum squared resid 3.87E+14     Durbin-Watson stat 1.611055 
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 نتایج آزمون لیمر مدل
 

 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 6.086460 (89,349) 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: VALUE   

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 08/22/20   Time: 15:55   

Sample: 1393 1397   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 90   

Total panel (balanced) observations: 450  

Use pre-specified GLS weights   

White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     COVERCONFIDENCE 989897.4 670307.4 1.476781 0.1405 

 113481.7 982462.8 0.115507 0.9081 

OVERCONFIDENCE*SIZE -11252.89 65317.33 -0.172280 0.8633 

OVERCONFIDENCE*DPS 0.163749 0.147471 1.110384 0.2674 

OVERCONFIDENCE*LEV -103073.2 87471.06 -1.178370 0.2393 

OVERCONFIDENCE*ROA 4737882. 1242566. 3.812983 0.0002 

OVERCONFIDENCE*OCF -0.023779 0.058547 -0.406148 0.6848 

SIZE -53808.13 46224.21 -1.164068 0.2450 

DPS -0.128830 0.057717 -2.232118 0.0261 

LEV 239662.9 70818.09 3.384204 0.0008 

ROA 2282891. 1052637. 2.168736 0.0306 

OCF 0.021428 0.025216 0.849776 0.3959 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.671031     Mean dependent var 2798464. 

Adjusted R-squared 0.662769     S.D. dependent var 2836232. 

S.E. of regression 1402659.     Sum squared resid 8.62E+14 

F-statistic 81.22113     Durbin-Watson stat 1.228035 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.223276     Mean dependent var 1243489. 

Sum squared resid 6.52E+14     Durbin-Watson stat 1.126944 
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 نتایج آزمون هاسمن

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     
Cross-section random 81.132459 11 0.0000 

     
     
     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     

     
OVERCONFIDENCE 6630863.053190 2751947.837011 2253380267837.6259 0.0098 

OVERCONFIDENCE*SIZE -463601.166869 -198022.974990 11446863638.016284 0.0131 

OVERCONFIDENCE*DPS -0.182353 -0.053104 0.016413 0.3130 

OVERCONFIDENCE*LEV -27074.919300 -73754.258322 4990186371.662262 0.5087 

OVERCONFIDENCE*ROA 2725425.062596 3337422.454004 1294000292831.6450 0.5906 

OVERCONFIDENCE*OCF 0.107796 0.099108 0.002309 0.8565 

SIZE 1028584.332764 -131830.748378 48099698970.790056 0.0000 

DPS -0.068833 -0.024598 0.007885 0.6184 

LEV -232019.869695 71978.062294 13166023016.335547 0.0081 

ROA 5509885.262747 4331758.326562 1153035442885.9925 0.2726 

OCF -0.024082 -0.015120 0.000049 0.2004 
     
     
     

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: VALUE   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/22/20   Time: 15:56   

Sample: 1393 1397   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 90   

Total panel (balanced) observations: 450  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -13551773 3245580. -4.175455 0.0000 

OVERCONFIDENCE 6630863. 1937544. 3.422304 0.0007 

OVERCONFIDENCE*SIZE -463601.2 135669.3 -3.417142 0.0007 

OVERCONFIDENCE*DPS -0.182353 0.214184 -0.851385 0.3951 

OVERCONFIDENCE*LEV -27074.92 126818.8 -0.213493 0.8311 

OVERCONFIDENCE*ROA 2725425. 1873181. 1.454971 0.1466 

OVERCONFIDENCE*OCF 0.107796 0.076231 1.414063 0.1582 

SIZE 1028584. 226289.7 4.545432 0.0000 

DPS -0.068833 0.166407 -0.413644 0.6794 

LEV -232019.9 147853.9 -1.569251 0.1175 

ROA 5509885. 1696618. 3.247570 0.0013 

OCF -0.024082 0.021555 -1.117233 0.2647 

     
     
 Effects Specification   

     
     
Cross-section fixed (dummy variables)  
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R-squared 0.549220     Mean dependent var 1243489. 

Adjusted R-squared 0.420057     S.D. dependent var 1367606. 

S.E. of regression 1041487.     Akaike info criterion 30.74491 

Sum squared resid 3.79E+14     Schwarz criterion 31.66721 

Log likelihood -6816.605     Hannan-Quinn criter. 31.10842 

F-statistic 4.252134     Durbin-Watson stat 1.615422 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Abstract 

 

 

         This study was conducted to explain the effect of CEO's overconfidence on company 

value (Case study: companies listed on the Tehran Stock Exchange). The statistical 

population of this research consists of all companies listed on the Tehran Stock Exchange 

during the period 1393 to 1397 (5-year period). 90 companies were selected through 

systematic elimination. The method of collecting research data was library and also using 

the data available in Cadal. This research is among the applied researches. After reviewing 

the literature, the CEO's overconfidence and the value of the company, the researcher 

concluded the research findings. The results show that it is important that the CEO's 

overconfidence, company size, profitability, liquidity, investment and innovation affect the 

value of the company. 

 

 

Keywords: CEO's overconfidence, company value, Tehran Stock Exchange 
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