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چكيده
هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و کاهش آن با استفاده از منابع اقتصادی در
اختیار مدیر است .در مطالعه حاضر ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیران و اثر بخشی مدیریت
ریسک مورد بررسی قرار گرفته است .در این راستا ،از سه معیار خطای تخمین سود ،مخارج
سرمایهگذاری و سرمایهگذاری بیش از حد به عنوان شاخصهای اطمینان بیش از حد مدیران و
همچنین از چهار عامل استراتژی ،بهرهور ی ،گزارشگری و انطباق جهت محاسبه اثر بخشی مدیریت
ریسک استفاده شده است .شیوه سنجش معیارهای اطمینان بیش از حد مدیران مبتنی بر
تصمیمهای سرمایه گذاری مدیران و شیوه سنجش مدیریت ریسک بر اساس توانایی مدیران در نیل
به اهداف تعیین شده شرکتها است .نمونه پژوهش حاضر  111شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران بوده و به روش دادههای ترکیبی و مدل اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتهاند .بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،شیوههای مدیریت ریسک سازمانی متأثر از سوگیریهای
رفتاری و بیشاطمینانی مدیران بوده و اثربخشی خود را از دست خواهد داد ،لذا اثر اطمینان بیش
از حد مدیران بر مدیریت ریسک پذیرفته میشود.
واژههای کليدی :اطمینان بیش از حد مدیران ،سرمایهگذاری بیش از حد ،مخارج سرمایهگذاری،
مدیریت ریسک.
 -1کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (مسئول مکاتبات) tekosh.gh@gmail.com
 -2دانشجوی دکتری حسابداری واحد تهران مرکزی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سنندج ،مرکز بانه ،ایران.

 -3استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران ( ،نویسنده اصلی).
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 -1مقدمه
تغییرات مختلف در بازار ،از جمله آزاد سازی تجارت و سرعت در تغییرات فناوری ،باعث افزایش
رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها شده است .در چنین بازاری ،شرکتها نیازمند تصمیمات
صحیح مدیران هستند .مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای اصول مفهومی معتبر قرار دارد بخش
مهمی از این فرآیند تصمیمگیری را تشکیل میدهد .مدیریت ریسک روشی مؤثر جهت حداقل
کردن اثرهای نامطلوب ریسک (ایزینگر )1331 ،1و بهبود عملکرد شرکتها (چپمن و وارد)7119 ،7
است .مدیران ارشد بر اساس شناخت محیط کالن ،محیط صنعت و آگاهی از تواناییهای مالی و
انسانی مؤسسه خود ،راههای مختلف دستیابی به هدفها را بررسی میکنند و از میان آنها راه یا
راههای مناسبتر را انتخاب میکنند (حاج باقری و صادقی .)1933 ،از آنجایی که ماهیت
فعالیتهای تجاری سرمایهگذاری به گونهای است که کسب بازده مستلزم تحمل ریسک است توجه
به این نکته مهم هم ضروری است که در فرآیند تصمیمگیری برای اجرای پروژه یا سرمایهگذاری،
در بسیاری از مواقع محافظهکاری و ریسکگریزی غیر منطقی مدیران سبب انتخاب گزینههای پر
هزینه و کم ارزش گردیده است .دلیل این محافظهکاری و ریسکگریزی معقول را باید در
ریسکهایی که مدیران از انتخاب گزینههای مختلف متصورند ،جستجو نمود .این تصورات از
ریسک ،به همراه عدم آگاهی و دانش نسبت به طرحهای پیشنهادی و ریسکهای عناصر مختلف
سبب انتخاب گزینههای نامطلوب و در نهایت از بین رفتن فرصتها میگردد (سعادتجوی و
رحیمی .)1939 ،مدیریت ریسک فرآیند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژیهایی
برای اداره ریسک است .در مجموع استراتژیهای بکار برده شده شامل موارد زیر است :انتقال
ریسک (قبول ریسک توسط بخش دیگر) ،اجتناب از ریسک (عدم انجام فعالیتی که موجب ریسک
شود) ،کاهش ریسک (شیوههایی که موجب کاهش شدت زیان شود) و پذیرش ریسک (قبول زیان
در هنگام وقوع) (بابایی و وزیر زنجانی.)1931 ،
در این میان عاملی رفتاری و روانی به نام اطمینان بیش از حد مدیران میتواند ریسک واحد
تجاری را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش ریسکپذیری شود (دوئلمان ،هارویتز و سان،9
 .)7111اطمینان بیش از حد مدیران ،یکی از جدیدترین مفاهیم مالی رفتاری است کـه هـم در
تئوریهای مالی و هم روانشناسی به جایگاه ویژهای دست یافته است .اطمینان بیش از حد سـبب
مـیشـود انـسان تواناییهای خود را بیشتر از حـد معمول و ریـسکهـا را کمتـر از حـد معمول
تخمـین زده ،و این احـساس در وی بوجود آید که قادر به کنترل مـسائل و رویدادها باشد ،در
حالیکه ممکن است ایـنگونـه نباشـد (نوفسینگر .)7111 ،4همچنین اطمینان بیش از حد مدیران
میتواند بر ارائه اطالعات مالی توسط مدیر به بازار سرمایه اثرگذار باشد .زیرا مدیران معتقدند که با
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ادامه دادن پروژههای سرمایهگذاری ارزش سهامداران در بلندمدت حداکثر خواهد شد لذا تمایلی
نسبت به افشای اطالعات محرمانهای که از بازخورد منفی سرمایهگذاری برخوردارند ،نخواهند
داشت ،لذا جهت انتقال باورهای خوشبینانه خود امکان بهرهگیری از اقالم تعهدی مثبت وجود دارد
(شراند و زچمن )7111 ،1یا حتی میتواند شناسایی زیانها را به تأخیر اندازد (احمد و دوئلمان،1
 .)7119عالرغم اینکه این عمل ممکن است برگرفته از انگیزههای شخصی مدیر نباشد اما منجر به
انباشت اخبار بد در داخل شرکت خواهد شد که میتواند منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت
سهام در آینده شود (هاتن و مارکوس و تهرانیان .)7113 ،2همچنین اطمینان بیش از حد مدیران
منجر به برآورد بیش از حد بازده سرمایهگذاری و برآورد کمتر از حد ریسک خواهد شد (مالمیندر و
تات7111 ،3؛ کوالسینسکی و لی .)7119 ،3از آنجا که اطمینان بیش از حد مدیران میتواند منجر
به اتخاذ تصمیمات نادرست در آینده شده و با تحریف از سیاستهای مالی سرمایهگذاری ،ریسک
مربوط به سرمایهگذاری را افزایش دهد ،و با توجه به اینکه مدیران با اطمینان بـیشازحـد ،تمایـل
دارنـد در شرکتهایی فعالیت کنند که رشد مخاطرهآمیز دارند (جروایس ،هیتن و اُدن ،)7111 ،لذا
به نظر میرسد که مدیریت ریسک را با چالشی جدی مواجه نماید .با توجه به اهمیت تأثیر
تصمیمات مربوط به مدیریت ریسک بر ارزش شرکتها و همچنین داراییهای سهامداران (هویت و
لیبنبرگ  ،7111 ،11پاگاچ و وار  ،)7111 ،17در این پژوهش به دنبال پاسخ به این مهم هستیم
که آیا عامل رفتاری اطمینان بیش آر حد مدیران باعث تغییر در اثر مدیریت ریسک خواهد شد؟ در
این راستا ،در این پژوهش با تکیه بر دالیل رفتاری مؤثر بر اطمینان بیش از حد مدیران و تأثیر آن
بر اثر بخشی مدیریت ریسک ،سعی بر توسعه ادبیات نظری شده است .با توجه به مطالب مطرح
شده مطالعه و بررسی موضوع پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود زیرا باعث افزایش
آگاهی و دانش در زمینه نحوه شناسایی و ارزیابی ریسک در شرکتها خواهد شد .در ادامه به بیان
مبانی نظری ،ادبیات و فرضیههای تحقیق پرداخته شده است .روش تحقیق در بخش سوم و
یافتههای پژوهش و نتیجهگیری به ترتیب در بخش چهارم و پنجم بیان شده است.
 -2پيشينه پژوهش
 -1-2بيشاطمينانی مدیران
دو عامل رفتاری مرتبط با اطمینان بیش از حد مدیران منجر به افزایش انتظارات تقاضای آتی
میشود:
 )1درجهبندی اشتباه یا غلط (اثر پایینتر از واریانس) :داللت بر اعتماد بسیار پایین نسبت به
نتایج مورد انتظار دارد .متداولترین نوع اطمینان بیش از حد در ادبیات مالی است که گاهی از آن
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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به اطمینان بیش از حد در پیشبینی نام برده میشود و در آن معموالً افراد دقت دانش خود را
بیشتر و ریسک و واریانس متغیرهای تصادفی را کمتر از آنچه هست تخمین میزنند و فاصله
اطمینانهای بسیار باریکی در پیشبینیهای خود دارند (لیبی و رنهکمپ .)7117 ،11برای مثال،
هنگام برآورد ارزش یک سهم ،انحراف بسیار پایینی را برای طیف بازدههای مورد انتظار در نظر
میگیرند.
 )7خوشبینی مفرط یا غیر واقعبینانه (اثر باالتر از میانگین) :این مفهوم از ادبیات مالی برگرفته
شده از مفاهیم روانشناسی و خوشبینی واهی است .در این نوع از اطمینان بیش از حد ،افراد
مهارتهای خود را بیش از آنچه هست تخمین میزنند (هریبار و یانگ .)7117 ،در واقع نگرش
خوشب ینی مفرط نسبت به درآمدهای آینده ،مدیران را به سمت اتخاذ تصمیمات بر مبنای
پیشبینیهای خود سوق میدهد (هریبار و یانگ .)7111 ،تحقیقات روانشناسی صورت گرفته نشان
میدهد که عموماً افراد تمایل دارند که دید مثبت غیر واقعبینانهای از خود و مهارتهایشان داشته
باشند .بسیاری از انسانها هنگامی که خود را با گروهی (مانند همکالسیها یا همکاران خود)
مقایسه میکنند ،سطح تواناییها و مهارتهایشان را باالتر از میانگین سطح تواناییها و مهارتهای
سایر اعضای گروه میدانند.
توضیح اطمینان بیش از حد مدیران متمایز از توضیحات اقتصادی در مطالعات پیشین است .از
دیدگاه اقتصادی فرض بر عدم تمایل مدیران نسبت به انتظارات آتی است در حالیکه بیشاطمینانی
داللت بر تمایل مثبت مدیران نسبت به انتظارات آتی است .به عالوه اطمینان بیش از حد متمایز از
توضیحات تئوری نمایندگی در ادبیات پیشین است (کاما و ویس .)7119 ،جروایس ،هیتن و اُدن
( )7111بیان کردند مدیران با اطمینان بـیش از حـد ،تمایـل دارنـد در شرکتهایی فعالیت کنند
که رشد مخاطرهآمیز دارند.
 -2-2مدیریت ریسک
منظور از مدیریت ریسک شناسایی ،تحلیل و کنترل اقتصادی ریسکها یا احتمال خطرهایی
است که میتواند دارائی ها و درآمدهای بنگاه اقتصادی را تهدید نماید (زندحسامی و ساوجی،
 .)1931در واقع ،مدیریت ریسک همان سامانهای است که جهت نظم بخشی به عملیات مقابله با
عدم قطعیت یا احتمال انحراف طراحی میشود .مدیریت ریسک مانند یک رادار جلو بین عمل کرده
و آینده غیرقطعی را جست و جو میکند تا چیزهایی را که ممکن است سبب خطری مهم شوند،
شناسایی و از آنها اجتناب شو د یا فرصتی مهم کشف شود (دری و حمزهای .)1933 ،شرکتها
همواره روشهایی را برای مقابله با عدم اطمینانهای کاری جستجو میکنند ،در این راستا ،مدیریت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ریسک به عنوان ابزاری کارآمد برای مدیران سازمانها معرفی شده است .شناسایی و مدیریت
ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثر بخشی سازمانها مورد استفاده
قرار میگیرد .ب ه طور کلی ریسک با مفهوم احتمال تحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته میشود
(بابایی و وزیر زنجانی .)1931 ،مدیریت ریسک واحد تجاری ،ریسک را مدیریت میکند تا اطمینان
قابل قبولی برای دست یابی به اهداف واحد تجاری را فراهم آورد (گوردون ،لوب و تسینگ.)7113 ،
در واقع میتوان گفت که هدف اصلی مدیریت ریسک ،بیشینهسازی ارزش سهامداران است (هویت
و لیبنبرگ7111 ،11؛ پاگاچ و وار .)7111 ،17محققان جهت شناسایی اثربخشی مدیریت ریسک
عوامل مختلفی را بیان کردهاند .استراتژی شرکت ،بهرهوری ،تطابق و گزارشگری (گوردون ،لوب و
تسینگ )7113 ،19از جمله این عوامل هستند .واضح است که اتخاذ راهکارهای مناسب منجر به
حفظ شرایط رقابتی بازار خواهد شد (پورتر .)7113 ،14در چنین شرایطی حفظ استراتژی رقابتی
موجب کاهش هزینههای شکست ،افزایش ارزش شرکت و در نتیجه آن کاهش ریسکهای احتمالی
شرکت خواهد شد (گوردون ،لوب و تسینگ .)7113 ،همچنین هر اندازه شرکتها در نیل به اهداف
در سطح معینی از ورودیها تواناتر باشند ،از بهرهوری بهتری برخوردار خواهند بود (پریچارد،11
 .)1337افزایش بهرهور ی منجر به افزایش ارزش شرکت و کاهش ریسک خواهد شد (گوردون ،لوب
و تسینگ .)7113 ،در رابطه با ارتباط گزارشگری با ریسک میتوان عنوان کرد که یکی از نشانههای
گزارشگری مالی ضعیف اعمال مدیریت سود با هدف تحریف حقایق است (کوهن ،کریشنامورسی و
رایت .)7114 ،11هر اندازه گزارشگری مالی غیر شفاف و ضعیفتر باشد ریسک شرکت افزایش و
ارزش شرکت کاهش خواهد یافت (هاتن و مارکوس و تهرانیان .)7113 ،همچنین براساس نظر
گوردون ،لوب و تسینگ ( )7113رعایت قوانین و استاندارها منجر به کاهش ریسک و افزایش ارزش
شرکت خواهد شد .هر اندازه شرکتها قوانین و مقرارت و استاندارادهای حسابداری را به نحوی
مؤثر رعایت کنند ،ریسک شرکت نیز کاهش خواهد یافت.
 -3-2اطمينان بيش از حد مدیریت و مدیریت ریسک
در شرایطی که هدف از مدیریت ریسک مصونسازی شرکت در مقابل ریسک یا احتمال
خطرهایی است که میتواند شرکتها را تهدید کند (زندحسامی و ساوجی ،)1931 ،اطمینان بیش
از حد مدیران میتواند منجر به اتخاذ تصمیماتی نادرست مربوط به آینده شده و با تحریف از
سیاستهای سرمایهگذاری ،تأمین مالی یا حسابداری ،هزینههای زیادی را بر شرکت متحمل نماید
(رامشه و مالنظری .)1939 ،اطمینان بیش از حد مدیران یکی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی
مدیران است که بر ریسکپذیری تأثیر میگذارد (دوئلمن ،هارویتز و سان ،)7111 ،چرا که مـدیران
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دارای اطمینـان بیش از حد ،احتمـال و تـأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریانهای نقدی شرکت
بیشتر از واقعیت تخمین مـیزننـد و احتمـال و تأثیر رویدادهای منفی را کمتر از واقعیت ارزیـابی
مـیکننـد (هیتـون 7117 ،12و مالمنـدیر و تیـت .)7111 ،همچنین مدیران دارای اطمینان بیش
از حد ،نسبت به تصمیمهای خود پایبندتر هستند تا جایی که پروژههای با عملکرد ضعیف را دارای
ارزش می دانند .به بیان دیگر این مدیران چون برای تصمیمات خود ارزش قایلند و کمتر حاضر به
ق بول اشتباه خود هستند ،در برخورد با اطالعات منفی جدید ،حاضر به تغییر عقیده خود راجع به
پروژه مورد نظر نخواهند بود (مالمنـدیر و تیـت .)7111 ،واضح است که پایبندی مدیر بر تصمیم
خود و عدم قطع پروژه منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام در آینده خواهد شد (هاتن و
مارکوس و تهرانیان .)7113 ،در این پژوهش جهت سنجش اثربخشی مدیریت ریسک از چهار
متغیر استراتژی ،بهرهوری ،گزارشگری و تطابق استفاده شده است.
اتاناسوف ) 7117( 13معتقد است که اطمینان بیش از حد مدیران همیشه منجر به اتخاذ
تصمیمات درست نخواهد شد .وی بیان کرد که تکیه بیش از حد مدیران بر نظر شخصی خود
ممکن است منجر به وقوع اشتباهها ی بزرگ در هنگام اتخاذ تصمیمات استراتژی شود .مدیران
دارای اطمینان بیش از حد معموالً بر این بیآوردند که دسترسی به سودهای مورد انتظار نیازمند
تالشهای کمتری از سوی آنها در مقایسه با سایر رقبا است (اینگلمایر.)7114 ،13
کیناریا ،میزوتانی ،اوتاکی و اوکودایرا )7111( 71در پژوهش خود عنوان کردند که پاداش به
مدیران و اطمینان بیش از حد مدیریت باعث افزایش بهرهوری میشود .مدیران دارای اطیمنان
بیش از حد بازدههای آینده ناشی از پروژههای سرمایهگذاری شرکت را بیش برآورد میکنند .لذا،
ممکن است شناسایی زیان را به تأخیر انداخته و برآوردهای خوشبینانه در تعیین ارزش داراییهای
جاری یا بلندمدت داشته باشند (رامشه و مالنظری .)1939 ،در واقع مدیران دارای اطمینان بیش از
حد ،مایل به گزارش سودهای باالتر نسبت به سایر مدیران و بهتر نشان دادن عملکرد شرکت
هستند.
همچنین اطمینان بیش از حد مدیران میتواند بر گزارشگری مالی اثرگـذار باشـد ،چـرا کـه
مـدیران دارای اطمینان بیش از حد ،تـأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریانهای نقدی شرکت بیشتر
از واقعیت تخمین مـیزننـد و تأثیر رویدادهای منفی را کمتر از واقعیت ارزیـابی مـیکننـد
(هیتـون 7117 ،و مالمنـدیر و تیـت .)7111 ،همچنین احتمال وقوع اشتباه در گزارش سود
بهدلیل نگرشهای خوشبینانة مدیریت افزایش مییابد (شراند و زچمن ،)7111 ،و احتماالً منجر به
ارائـة مجـدد صورتهای مالی و مدیریت سود میشود (پرزلـی و ابـت ،7119 ،71هسـیه ،بـدارد و
جانستون.)7114 ،77
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33بهار 1333

کاوهقادري،صالحالدینقادريوسامانقادري

 343

از سوی دیگر ،ممکن است مدیران دارای اطمینان بیش از حد به اندازة سایر مدیران برای
خدمات حسابرسی ارزش قائل نشوند و بهدلیل اعتمادبهنفـس کـاذبی که از فرآیند گزارشگری مالی
شرکتشان دارند ،بهدنبال راهی برای کم کردن حقالزحمة حسابرسی باشند ،یا در پی راهی برای
کاهش خدمات حسابرسی برآیند و از این طریق نیاز به پاسـخگویی و اصالحات احتمالی گزارشگری
مالی را کاهش دهند و فرصتهای مدیریت سـود بیشـتری بـرای خود فراهم کنند .بنابراین میتوان
این پیامد را اثر و پیامد اطمینان بـیش از حـد معرفی کرد (دوئلمن ،هارویتز و سان .)7111 ،در
چنین شرایطی می توان عنوان کرد که مدیریت ریسک اثر بخشی خود را از دست خواهد داد .چن و
چن ( )7111عنوان کردند که شرکت ها به منظور کاهش اثر اطمینان بیش از حد مدیران خود بر
ریسک ،دو راه کار در پیش دارند ،نخست اینکه به منظور کنترل قاطع با اکثریت آرا بر مدیران
تعداد اعضای هیات مدیره شرکت افزایش یابد ،دوم اینکه مدیر شرکت بدلیل تاثیرگذاری بر
تصمیمات کالن شرکت نباید در سمت رئیس هیات مدیره قرار گیرند.
 -4-2پيشينه تجربی
پژوهشهای انجام گرفته در داخل کشور بیشتر به معرفی و توضیح مدیریت ریسک و اطمینان
بـیش از حـد مدیران و بررسی ارتباط هرکدام از آنها با سایر عوامل پرداخته است .که در ادامه به
صورت خالصه به آنها اشاه خواهد شد.
محمودآبادی و زمانی ( )1931عنوان کردند که یکی از جنبههای مؤثر بر عملکرد شرکتها،
میزان ریسکپذیری آنها است .آنها در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری
شرکتی ،ریسکپذیری شرکت ،عملکر د مالی و هم چنین اثر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه
بین ریسکپذیری و عملکرد مالی پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان
ریسکپذیری شرکتها رابطه مثبت و معناداری با عملکرد مالی آنها دارد .همچنین درصد اعضای
مستقل هیات مدیره ،اثر منفی و معناداری بر میزان ریسکپذیری شرکت دارد؛ ولی درصد مالکیت
سهامداران نهادی و تعداد اعضای هیات مدیره با میزان ریسکپذیری رابطه معناداری ندارند .در
رابطه با اثر ساختا ر هیات مدیره و مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد مالی،
یافتهها نشان داد که استقالل هیات مدیره ،اندازه هیات مدیره و درصد مالکیت سهامداران نهادی بر
رابطه بین ریسکپذیری و عملکرد مالی اثر مثبتی دارند و این رابطه را تقویت میکنند.
سپاسی و اسدیوصفی ( )1931معتقدند که مدیران بیش اعتماد به دلیل غرور در گزارشگری
مالی شرکت خود یا تمایل به کاهش رسیدگی دقیق به حسابداری تهاجمی ،خدمات حسابرسی
کمتری را تقاضا میکنند .آنها عنوان کردند که رابطه منفی بین بیش اعتمادی مدیران و حق
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الزحمه حسابرسی وجود دارد .به عالوه کمیته حسابرسی قوی نیز نمیتواند این اثر منفی را کاهش
دهد.
فروغی و قاسم زاده ( )1934در مطالعه خود به بررسی ارتباط بین اطمینان بـیش از حـد
مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که اطمینان بیش از
حد مدیریتی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معنادار دارد .به عبارتی وجود اطمینان
بیش از حد در مدیران ،ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش میدهد.
تاریوردی و دامچیجلودار ( )1931در پژوهش خود ضمن تشریح مدیریت ریسک ،ارتباط
چهار عامل مدیریت ریسک با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد
بررسی قرار دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که متغیرهای اندازه شرکت و رقابت صنعت با
عملکرد رابطه مثبت و دو متغیر عدم اطمینان محیطی و نظارت هیات مدیره رابطهای با عملکرد
شرکت ندارند.
79
آدام ،فرناندو و گلوبوا ( )7111در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین اطمینان بـیش از حـد
مدیران با مدیریت ریسک سازمانی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که شیوههای مدیریت
ریسک سازمانی متأثر از سوگیریهای رفتاری و اطمینان بـیش از حـد مدیران خواهد بود .آنها
نشان دادند که این سوگیری از جانب مدیران میتواند به توضیح شکاف بین تئوری و عمل در
مدیریت ریسک سازمانی کمک کند.
چن و چن )7111( 74در پژوهش خود اثر اطمینان بـیش از حـد مدیران بر ریسک را در
مؤسسات مالی تأیید کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که بانکهای دارای مدیران بیش اطمینان
در دورههای رکود اقتصادی با ریسک عدم پرداخت بدهی و ریسک اعتباری مواجه خواهند شد.
کیم ،وانگ و ژانگ ( )7114در پژوهشی با عنوان اطمینان بیش از حد مدیریتی و ریسک
سقوط قیمت سهام نشان دادند که پس از کنترل مدیریت سود برگرفته از مسائل نمایندگی ،ویژگی
اطمینان بیش از حد در مدیریت ،احتمال سقوط قیمت سهام را افزایش میدهد.
گوردون ،لوب و تسینگ ( ) 7113نشان دادند که عدم اطمینان محیطی ،رقابت صنعت ،اندازه
شرکت ،پیچیدگی شرکت و نظارت هیات مدیره بر مدیریت ریسک تأثیر مثبتی بر مدیریت ریسک
در شرکتها خواهد گذاشت.
مالمندیر و تات ( )7113با بررسی شرکتهای آمریکایی نشان دادند اطمینان بـیش از حـد
مدیران منجر به سرمایهگذاری بیش از اندازه شده و مدیران بیشاطمینان تمایل زیادی برای
تحصیل شرکتها دارند که این امر منجر به کاهش ارزش شرکت در طول زمان خواهد شد .به
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عالوه ،زمانی که این مدیران دسترسی به وجوه داخلی داشته باشند و نیاز به تأمین مالی خارجی
نداشته باشند ،این آثار قویتر خواهد بود.
با توجه به تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر اتخاذ تصمیماتی نادرست مربوط به آینده و
تحریف از سیاستهای سرمایهگذاری ،تأمین مالی یا حسابداری ،و افزایش ریسکپذیری شرکت و
با درنظر گرفتن مبانی نظری مطرح شده ،فرضیه پژوهش به شـرح زیـر مطرح میشود:
اطمینان بیش از حد مدیران اثر بخشی مدیریت ریسک را کاهش میدهد.
 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و
مدلهای اقتصادسنجی صورت گرفته است .فرضیه پژوهش بر اساس دادههای ترکیبی آزمون شده
است و تحلیلهای آماری به کمک نرم افزار  Eviews7و  Stata11انجام شده است .جامعه آماری
پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد .قلمرو زمانی برای
یک دوره  11ساله از ابتدای سال  1934لغایت پایان سال  1939تعیین شده است .نمونه آماری
این پژوهش آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس است که دارای شرایط زیر باشند:
تا پایان اسفند  1937در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 بیش از  1ماه توقف معامالتی نداشته باشد.


دادههای مورد نیاز آنها در دسترس باشد.

به دلیل ماهیت و طبقهبندی متفاوت اقالم صوررتهای مالی شرکتهای سرمایهگذاری و
واسطهگری مالی در مقایسه با شرکتهای تولیدی ،شرکتهای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه،
بانکها و مؤسسات تأمین مالی در این پژوهش مورد بررسی قرار نمیگیرند .دالیلی که برای حذف
شرکتهای مالی از نمونه میتوان ذکر کرد به صورت زیر است (فاما و فرنچ:)1337 ،71
الف) نسبتهای اهرمی باالی شرکتهای غیرمالی نشانگر ریسک مالی این شرکتهاست،
درحالیکه برای شرکتهای مالی این مسئله کامالً عادی است ،لذا اگر شرکتهای مالی نیز در این
تحلیل مورد بررسی قرار گیرند منجر به استنتاجهای اشتباه در مورد معنیدار بودن بعضی از
متغیرها خواهد شد.
ب) روشهای حسابداری مورد استفاده در شرکتهای مالی با روشهای مورد استفاده در
شرکتهای غیرمالی متفاوت است .بنابراین تفسیرها و توجیههای به کار گرفته شده برای عوامل
پایهای این دو گروه بسیار متفاوتاند.
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در طی دوره پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.



سال مالی آنها منتهی به  73اسفند باشد.

با اعمال محدودیتهای فوق  111شرکت پذیرفته شده در بورس تهران باقی ماند که تمام
آنها به عنوان نمونه انتخاب گردید .مدل ریاضی جهت آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از
مدل  1تخمین زده شده است .در مدل زیر به جای متغییر  OoverconfMalاز معیارهای خطای
تخمین سود ،افزایش مخارج سرمایهگذاری و سرمایهگذاری بیش از حد استفاده شده است.
()1
ERM  β 0  β1OoverconfMal  β 2 R
 β GRT  β INF  β EU  β CI  β FS  ε
i,t
i,t
3
i,t
4
5
i,t
6 i,t
7 i,t
i,t

 : ERMاثر بخشی مدیریت ریسک1 ،
 : OoverconfMalمعیار اطمینان بیش از حد : R ،نرخ بهره،

 : GRTنرخ رشد اقتصادی : INF ،نرخ تورم : EU ،عدم اطمینان محیطی : CI ،رقابت صنعت
و  : FSاندازه شرکت.
 -1-3متغيرهای پژوهش
 -1-1-3متغير مستقل
نحوه اندازهگيری اطمينان بـيش از حـد مدیران
جهت آزمون فرضیه پژوهش و محاسبه و اندازهگیری اطمینان بـیش از حـد مدیران از سه
معیار استفاده شده است ،این معیارها مبتنی بر تصمیمهای سرمایهگذاری مدیران است .کمپل و
گالیر و جانسون و روترفورد و ستانلی )7111( 71نشان دادند که تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتها
مرتبط با اطمینان بیش از حد مدیران است .این مطلب نشان میدهد که این تصمیمها ممکن است
شامل اطالع آینده در مورد سطح اطمینان بیش از حد باشد.
 )1خطای تخمین سود
سود هر سهم یکی از شاخصهای بسیار مهم است که مورد توجه سرمایهگذاران و تحلیلگران
مالی میباشد EPS .از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت ،محاسبه میشود که نشان دهنده
سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است .در این
پژوهش اگر  EPSواقعی از  EPSپیشبینی شده در شرکتی بیشتر باشد عدد صفر را به خود گرفته
و نشانگر عدم اطمینان بیش از حد مدیران در آن شرکت خواهد بود و در غیر آن صورت اگر سود
هر سهم واقعی کمتر از سود هر سهم پیشبینی شده باشد ضمن اینکه نشاندهنده اطمینان بیش
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از حد مدیران میباشد عدد یک را نیز به خود اختصاص میدهد .این متغیر برگرفته از مطالعه
پیلگ ،مورس و رندرس بوده است (پلیگ ،مورس و رندرس .)7117 ،72استولز و استمن و خو
( )7111و همچنین هریبار و یانگ ( )7111نیز از این متغیر جهت اندازهگیری اطمینان بیش از حد
استفاده کردهاند.
 )7افزایش مخارج سرمایهگذاری
برای محاسبه مخارج سرمایهگذاری شرکتها ،از مدل احمد و دوئلمان ( )7119استفاده شده
است .این مدل ،داراییهای ثابت مشهود را تقسیم بر جمع کل داراییهای شرکت کرده سپس میانه
نتایج بدست آمده تمامی شرکتها را گرفته و بر همین اساس ،در بین تمامی شرکتها نسبت
مخارج سرمایهگذاری را با میانه بدست آمده مقایسه نموده و در صورتی که عدد بدست آمده
بزرگتر از میانه باشد ،نشانگر اطمینان بیش از حد مدیران در آن شرکت میباشد و عدد یک را
میگیرد و در صورت کمتر بودن از میانه ،عدد صفر را گرفته و نشانگر عدم اطمینان بـیش از حـد
مدیران در آن شرکت میباشد (احمد و دوئلمان .)7119 ،این معیار مبتنی بر یافتههای بندیوید و
گراهام و هاروی )7111( 73و مالمندیر و تیت ( )7111است که نشان دادند در شرکتهای با
مدیریت دارای اطمینان بیش از حد مخارج سرمایهای بزرگتر است.
 )9سرمایهگذاری بیش از حد
تحلیل رگرسیونی ،فن و تکنیکی برای بررسی و مدلسازی ارتباط بین متغیرهاست و به مفهوم
بازگشت به یک مقدار متوسط و یا میانگین به کار میرود بدین معنی که برخی پدیدهها به مرور
زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل میکنند .سرمایهگذاری بیش از حد به پیروی از
شراند و زچمن ( )7111انتخاب شده است .این شاخص که میزان سرمایهگذاری در داراییها را
نشان میدهد ،از باقیمانده رگرسیون رشد کل داراییها بر کل فروشها به دست میآید .اگر خطای
باقی مانده رگرسیون بدست آمده شرکتی بزرگتر یا مساوی صفر باشد اطمینان بیش از حد
مدیران در آن شرکت تأیید میشود و عدد یک را به خود اختصاص میدهد و در صورتی هم که
خطای باقی مانده رگرسیون شرکتی منفی باشد نشانگر عدم اطمینان بـیش از حـد مدیران در آن
شرکت است .استفاده از این شاخص بر این مبنا است که در شرکتهایی که داراییها با نرخ باالتری
نسبت به فروش رشد می کنند مدیران نسبت به همتاهای خود ،بیشتر در شرکت سرمایهگذاری
میکنند .جهت محاسبه این شاخص از مدل توسط ریچاردسون ،استفاده شده است (ریچاردسون،91
:)7111
()7
Inv
 β  β Grow
  Control


73

i, t

j, t , t  1

i, t

1

0
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 : Invنسبت تغییر در کل خالص داراییهای ثابت ،سرمایهگذاری بلندمدت و داراییهای

i, t

نامشهود به میانگین کل داراییهای شرکت  iدر سال .t
 :Growنرخ رشد درآمد شرکت  iدر سال .t
j, t , t  1

: Controlشامل متغیرهای کنترلی میباشد .این متغیرها عبارتاند از:

 :Levکل بدهی تقسیم بر کل دارایی در سال مالی.
 :Cashوجه نقد و سرمایهگذاری کوتاهمدت تقسیم بر میانگین داراییها در سال .t-1
 :Ageنسبت لگاریتم سالهای سرمایهگذاری شرکت به میانگین داراییها در سال .t-1
 :Sizeلگاریتم طبیعی داراییهای ابتدای سال.
 :Returnبازده ساالنه سهام خریداری شده در هر سال.
)  :Lag ( Invفاصله زمانی سرمایهگذاری.
i, t

 -2-1-3متغير وابسته
نحوه اندازهگيری اثر مدیریت ریسک
در این پژوهش اثر بخشی مدیریت ریسک به عنوان متغیر وابسته معرفی میشود که جهت
اندازهگ یری آن از چهار عامل بهره گرفته شده است .این عوامل برگرفته از پژوهش گوردون ،لوب و
تسینگ ( )7113میباشد .این عوامل براساس توانایی آنها در نیل به اهداف تعیین شده شرکتها
شناسایی شدهاند.
()9
ERM   Strategy  Operation  Re porting  Compliance
استراتژی :اشاره به راهکارهای اتخاذی توسط شرکتها به منظور ماندن در شرایط رقابتی بازار
دارد .در این حالت شرکت سعی میکند وضعیت رقابتی خود را نسبت به سایر شرکتهای فعال در
این عرصه حفظ نماید (پورتر .)7113 ،91حفظ استراتژی رقابتی موجب کاهش هزینههای شکست و
افزایش ارزش شرکت خواهد شد .شرکتهای فعال در یک صنعت سعی میکنند از فرصتهای
فروش بوجود آمده حداکثر استفاده را نمایند .فروش بیشتر شرکت  iنسبت به میانگین فروش
صنعت نشان از حفظ استراتژی رقابتی خواهد بود (گوردون ،لوب و تسینگ .)7113 ،در واقع
رقابتپذیری را میتوان توانایی افزایش سهم بازار ،سود دهی ،رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه
رقابت عادالنه برای یک دوره طوالنی معرفی کرد (بنیمهد ،یعقوبنژاد و وحیدیکیا .)1934 ،از
طرق دیگر اندازهگیری اثربخشی مدیریت ریسک ،اندازهگیری توانایی شرکتها در کاهش ریسک
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سیستماتیک است .مزیت عمده پیادهسازی سیستم مدیریت ریسک ،کاهش ریسک از طریق
مدیریت کردن ریسک منابع موجود از طریق اتخاذ سیاست پورتفولیو است (هویت و لیبنبرگ،97
 ،7113نوکو و استولز .)7111 ،99جهت اندازهگیری استراتژی رقابت میتوان از دو رابطه  4و 1
استفاده کرد:
() 4
Sales

i, t
Sales
Sales

 : Salesفروش شرکت  iدر سال



Strategy 
1

t

i, t

Sales

 : میانگین فروش صنعت

Sales

 : انحراف معیار فروش شرکتها در صنعت

() 1


  



 : بتای شرکت در سال  tمنهای بتای شرکت در سال





2

Strategy

t-1

 :  میانگین بتای صنعت
 :  انحراف معیار  کل شرکتها در صنعت
در این پژوهش از رابطه  4جهت محاسبه استراتژی استفاده شده است.
بهرهوری :به عنوان ارتباط ورودی و خروجیهای شرکت در فرآیند عملیات شرکت اندازهگیری
میشود .هر اندازه خروجیهای شرکت در سطح معینی از ورودیها بیشتر باشد نشان از عملکرد
بهتر شرکت خواهد بود .افزایش بهرهوری شرکتها منجر به کاهش ریسک و افزایش ارزش شرکت
خواهد شد (گوردون ،لوب و تسینگ .)7113 ،جهت اندازهگیری بهرهوری از دو رابطه  1و  2میتوان
بهره گرفت (کیامز7111 ،94؛ گوردون ،لوب و تسینگ:)7113 ،
()1
Operation  Sales
T ot alAsset s

()2

1

Operation  Sales
Number of Employees
2
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در این پژوهش از رابطه  1جهت محاسبه بهرهوری استفاده شده است.
گزارشگری :هدف ،ارائه گزارشها ی مالی قابل اعتماد است .مدیریت سود با هدف تحریف
حقایق و تقلب مالی نشان از گزارشگری مالی ضعیف است (کوهن ،کریشنامورسی و رایت،91
 .) 7114گزارشگری مالی ضعیف ریسک شرکت را باال برده و باعث کاهش ارزش شرکت خواهد شد.
جانسون ،کورانو و رینولدز )7117( 91جهت اندازهگیری ضعف در گزارشگری مالی از قدر مطلق
اقالم تعهدی غیر واقعی استفاده کردهاند .جهت اندازهگیری متغیر گزارشگری از رابطه  3و 11
میتوان استفاده کرد:
()3

NormalAccural
NormalAccural  AbnormalAccural

Reporting1 

که در آن:
92

 : NormalAccuralاقالم تعهدی اختیاری است که جهت محاسبه آن از مدل جونز ( )1331به
شرح رابطه  3استفاده شده است:
()3


 PPE

t
α 

ε
A
A
 3
 t
i, t  1 
i, t  1 




  α  (ΔREV
t
 2
i, t  1 




α  1
1 A



t
i, t  1

TA

A

 : AbnormalAccuralاقالم تعهدی غیر اختیاری که نحوه محاسبه آن به شرح رابطه  11است:
()11






 PPE

ΔREVt REC
t
α 
α

A
A
i
,
t

1
 2

3
i, t  1 
i, t  1 


که در آن:
 : TAtمعرف مجموع اقالم تعهدی در سال  tمیباشد.
 : NDAtاقالم تعهدی غیر اختیاری در سال t
 : Aکل داراییهای شرکت  iدر سال t-1

i, t  1

 : REVتفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبل

t
 : RECتفاوت خالص حسابهای دریافتنی سال جاری نسبت به سال قبل
t
 : PPEاموال ،ماشینآالت و تجهیزات ناخالص سال t
t
 1 , 2 , 3پارامترهای خاص شرکت است.
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Reporting2  MaterialWeakness  Auditor Opinion  Restatement 

 = MaterialWeaknessضعف عمده در کنترل داخلی،
 = Auditor Opinionاظهار نظر حسابرس،
 = Restatementارائه مجدد صورتهای مالی.
در این پژوهش از رابطه  3جهت محاسبه گزارشگری استفاده شده است.
انطباق :افزایش انطباق با قوانین و مقررات ریسک را کاهش داده و باعث افزایش ارزش شرکت
خواهد شد .اوکیف ،کینگ و گاور )1334( 93دریافتند که رعایت استانداردهای پذیرفته شده
حسابرسی مستلزم تقبل هزینههای حسابرسی خواهد بود .مطابق با پژوهش (گوردون ،لوب و
تسینگ )7113 ،جهت اندازهگیری متغیر انطباق از دو رابطه  17و  19میتوان بهره گرفت:
Auditor Fees
()17
Compliance 
Total Assets

()19

)Settlement Net Gain (Loss
Total Assets

1

Compliance 2 

در این پژوهش از رابطه  17جهت محاسبه انطباق استفاده شده است .الزم بذکر است که
هزینههای حسابرسی از صورت سود و زیان شرکتها استخراج شده است.
 -3-1-3متغيرهای کنترلی
عامل عدم اطمینان محیطی :میتوان عدم اطمینان محیطی را افزایش در رویدادهای غیر قابل
پیشبینی آتی دانست .این عدم اطمینان محیطی میتواند مشکالت زیادی را برای سازمانها بوجود
آورد .در واقع گزارشگری مالی و سنجش عملکرد در شرکتهایی که عملیات تجاری متغیر و پر
نوسانی دارند ،پیچیدهتر است (خدادی ،عربی و آلبوعلی .)1934 ،هدف از مدیریت ریسک به عنوان
زیر مجموعه سیستم کنترل مدیریت ،شناسایی و مدیریت رویدادهای نامشخص آتی در
شرکتهاست .لذا ،عدم اطمینان محیطی میتواند عاملی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک میباشد
(گوردون ،لوب و تسینگ.)7113 ،
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جهت اندازهگیری این عامل از سه پارامتر استفاده میشود:
الف) ضریب تغییرات فروش

(


it 

) CV  S



ب) ضریب تغییرات هزینه سرمایه
ج) ضریب تغییرات سود خالص قبل از مالیات
it

) CV  I

(



 it 

 : Iسود خالص قبل از مالیات شرکت  iدر سال

t

با استفاده از سه پارامتر فوق عدم اطمینان محیطی به شرح رابطه  14بدست میآید:
()14
CV  X 
 3



2

()11

k 1

k

 

  Zk, t  Z k 


t  1

5


Z
k



k



EU  Log

 k 

CV X

 = CV Xضریب تغییرات عدم اطمینانی

 tسالهای  1934الی  1939در نظر گرفته شده است.

 = X k ,t ( Zعدم اطمینان  kدر سال )t

X
X

k, t  1 

k, t



k, t



  Z kمتوسط تغییرات عدم اطمینان  kدر طول  11سال
 9و  7و  K  1برای عدم اطمینان  )1ضریب تغییرات فروش  )7ضریب تغییرات هزینه سرمایه
 )9ضریب تغییرات سود خالص قبل از مالیات.
رقابت صنعت :رقابت صنعت تمرکز صنعت را اندازهگیری میکند که تمرکز پایین یعنی رقابت
باال .با توجه به وجود رقابت شدید بین شرکتهای رقیب ،هر شرکت سعی در اتخاذ استراتژی
مناسب جهت پیشی گرفتن از سایر رقبا را دارد ،لذا همیشه احتمال خطر عدم سودآوری پایدار
برای شرکتها وجود خواهد داشت (گوردون ،لوب و تسینگ .)7113 ،رقابت صنعت از مجموع
سهمهای بازار همه شرکتها در صنعت به دست میآید .سهم بازار عبارت است از فروشهای هر
شرکت تقسیم بر کل فروشهای صنعت.
()11
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S
n
it
CI  
TotalS
i 1
st

  CIسهم بازار
  Sفروش هر شرکت در سال t

it

st

  Sفروش صنعت در سال t

اندازه شرکت :در ادبیات تئوری سازمانی ارتباط بین اندازه شرکت و ساختار سازمانی مورد توجه
قرار گرفته است (الورنس و لورچ .)1312 ،93همچنین محققان از اهمیت باالی اندازه شرکت جهت
طراحی و استفاده آر سیستم کنترل مدیریت یاد کردهاند (هاکا ،گوردن و پینچس1331 ،41؛ میر،
گوردن و هامر 1331 ،41و شلدز .)1331 ،47جهت اندازهگیری این عامل از لگاریتم طبیعی کل
داراییها استفاده شده است.
تورم :درصد تغییرات شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به
عنوان نرخ تورم در نظر گرفته شده است.
نرح بهره :افزایش نرخ بهره ،موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره میشود ،زیرا با افزایش نرخ
بهره ،قیمت اوراق قرضه با بهره ثابت کاهش مییابد و در صورتی که دارنده این اوراق آن را قبل از
سررسید بفروشد ،متحمل زیان خواهد شد.
نرح رشد اقتصادی :این متغیر جهت اندازهگیری واکنش شرکت به بازار نسبت به چرخههای
تجاری استفاده میشود.
 -4یافتههای پژوهش
جهت تجزیه و تحلیل اولیه دادهها ،مقادیر میانگین ،انحراف معیار ،مینیمم و ماکزیمم تمامی
متغیرهای استفاده شده در این پژوهش در جدول  1نشان داده شده است.
اصلیترین شاخص مرکزی میانگین است که بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص
خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر استراتژی برابر با
 9/32است که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند .همچنین انحراف معیار
یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی و معیاری است برای میزان پراکندگی مشاهدات از میانگین
است .در بین متغیرهای پژوهش متغیر نرخ تورم دارای بیشترین پراگندگی و متغیر خطای تخمین
سود دارای کمترین پراکندگی است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  -1آمارهای توصيفی
متغير

انحراف

مينيمم

ماکزیمم

ميانگين

خطای تخمین سود

1/411

1/174

1

1

مخارج سرمایه گذاری

1/124

1/171

1

1

سرمایهگذاری بیش از حد

1/433

1/143

1

1

استراتژی

9/24

1/131

1/119

1/431

بهرهوری

1/313

1/714

1/124

1/912

گزارشگری

1/134

1/711

1/412

1/321

انطباق

1/791

1/113

1/171

1/971

عدم اطمینان محیطی

7/741

1/147

1/141

9/711

رقابت صنعت

1/331

1/111

1/711

1/497

اندازه شرکت

2/34

1/431

4/471

11/124

نرخ تورم

71/2

2/37

11/74

91/1

نرخ بهره

11/1

9/71

17/1

12/71

نرخ رشد اقتصادی

7933

1/311

-1/11

7/13

معيار

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -1-4آزمون ناهمسانی واریانسها و خودهمبستگی
یکی از مفروضات معادله رگرسیون ،ثابت بودن واریانس خطاها میباشد که بعنوان فرض
همسانی واریانسها شناخته میشود .درصورتی که خطاها ،واریانس ثابتی نداشته باشند ،گفته
میشود که ناهمسانی واریانس وجود دارد .فرض دیگر مدل رگرسیون خطی ،صفر بودن کواریانس
بین اجزای خطا درطول زمان (یا به صورت مقطعی برای انواع دادهها) میباشد.
جدول  -2آزمون خودهمبستگی ( )LMو ناهمسانی واریانس (وایت)
آزمونخود همبستگی
خود همبستگی
ندارد
ندارد
ندارد

سطح معناداری
1/47
1/14
1/42

F

1/17
1/14
1/19

آزمون ناهمسانی واریانسها
ناهمسانی
ندارد
ندارد
ندارد

سطح معناداری
1/93
1/93
1/47
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بررسی نتایج آزمون ناهمسانی واریانسها حاکی از سـطح معنـیداری بیشـتر از  1درصـد بـوده
است .لذا فرض صفر رد نمیشود ،این بدان معنا است متغیرهای پژوهش دارای همسانی واریـانس و
عدم خودهمبستگی میباشند.
 -2-4آزمون فرضيه پژوهش
الگوی بکارگرفته شده در این پژوهش با استفاده از تکنیک قدرتمند پانل برآورد شده است.
برای انتخاب میان روشهای حداقل مربعات تلفیقی ،اثر ثابت ( )FEو اثر تصادفی ( )REاز
آزمونهای چاو ،بروشپاگان ،ضریب الگرانژ ( )LMو آزمون هاسمن استفاده شده است .جهت
تخمین مدل و انجام آزمونهای مذکور ،از نرم افزارهای  Stata 11و  Eviews 7استفاده شده است.
در مرحله اول ،جهت تشخیص این مطلب که مدل از نوع دادههای تلفیقی یا مدلی با اثر ثابت و یا
مدلی با اثر تصادفی است به بررسی آزمونهای چاو ،آزمون ضریب الگرانژ و آزمون هاسمن ،برای
مدل میپردازیم .نتایج آزمون فرضیه پژوهش در به شرح جدول  9است.
بر اساس نتایج مندرج در جدول  9و مبتنی بر آزمون چاو روش تخمین دادههای ترکیبی
مناسب نیست و بایستی از دادههای تابلویی استفاده کرد لذا جهت تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی
آزمون هاسمن استفاده شده است .بر اساس آزمونهای ذکر شده ،مدل اثرات ثابت انتخاب شده
است .طبق نتایج تخمین مدل پژوهش به صورت ترکیب کل دادهها آماره  Fدر سطح خطای 1
درصد معنی دار است که دهنده معناداری کل رگرسیون است .همچنین ضریب تعیین بدست آمده
نشان میدهد متغیرهای توضیحی مورد نظر حدود  11درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح
میدهند .آماره دوربین-واتسون نیز  1/112بدست آمده است .اگر آماره دوربین -واتسون ببن -7/1
 1/1باشد مشکل خود همبستگی بین جمالت اختالل مدل برآوردی وجود نخواهد داشت .بر اساس
نتایج جدول  ،9آماره  tمتغیر خطای تخمین سود به عنوان معیار اول اطمینان بیش از حد مدیران
در سطح  1درصد معنی دار بوده و دارای اثر منفی بر اثر بخشی مدیریت ریسک است .بنابراین
می توان اظهار نمود که اطمینان بیش از حد مدیران ،اثربخشی مدیریت ریسک را کاهش خواهد
داد .بر این اساس می توان نتیجه گرفت که در دوره زمانی پژوهش حاضر ،مدیران در پیشبینی
سودهای آتی شرکت دقت کمتری به خرج دادهاند .با توجه به اینکه مدیران نسبت به افراد خارج از
شرکت اطالعات دقیقتری در اختیار دارند میتوانند با پیشبیتیهای دقیق و معتبر ریسک شرکت
را کاهش دهند .در واقع پیش بینی صحیح سود هر سهم توسط مدیران منجر به ارزشیابی بهتر
شرکت (دارنیو و کیم ،)7111 ،کاهش هزینه سرمایه (فرانسیس ،ناندا و اولسون ،)7113 ،کاهش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ریسک اطالعاتی )فیرر و الکس ،)7112 ،افزایش اطمینان سرمایهگذران در ارزیابی جربانهای
نقدی آتی (روگریز ،اسکینر و بوسکیریک )7113 ،خواهد شد.
جدول  -3نتایج برآورد مدل جهت آزمون فرضيه با استفاده از معيار خطای تخمين سود
نتایج آزمون

متغير توضيحی

Coeff

T

Prob.

خطای تخمین سود

-1/173

-7/113

1/114

عدم اطمینان محیطی

-1/134

-7/179

1/117

رقابت صنعت

-1/114

-7/713

1/112

اندازه شرکت

1/917

7/412

1/111

نرخ تورم

-1/173

-7/174

1/117

نرخ رشد اقتصادی

1/117

7/711

1/197

نرخ بهره

-1/111

-7/731

1/111

آماره
سطح معنی داری ()Prob.

3/241
()1/111

آماره دوربین واتسون

1/174

آزمون  Fلیمر (چاو)
سطح معنی داری ()Prob.

9/94
()1/111

آزمون ضریب الگرانژ
سطح معنی داری ()Prob.

9/74
()1/1141

آزمون هاسمن
سطح معنی داری ()Prob.

42/24
()1/1121

ضریب تعیین ()R2
ضریب تعیین تعدیل شده ()AdjR2

1/114
1/197

F

منبع :یافتههای پژوهشگر

در ارتباط با متغیرهای کنترلی پژوهش نتایج حاکی از آن است که متغیرهای عامل عدم
اطمینان محیطی ،رقابت ،نرخ بهره و نرخ تورم دارای اثری منفی و متغیرهای اندازه شرکت و نرخ
رشد اقتصادی دارای اثری مثبت بر اثربخشی مدیریت ریسک هستند.
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جدول  -4نتایج برآورد مدل جهت آزمون فرضيه با استفاده از معيار مخارج سرمایهگذاری
نتایج آزمون

متغير توضيحی

Coeff

T

Prob.

مخارج سرمایهگذاری

-1/743

-7/133

1/114

عدم اطمینان محیطی

-1/113

-7/124

1/113

رقابت صنعت

-1/114

-7/113

1/111

اندازه شرکت

1/194

7/171

/117

نرخ تورم

-1/114

-7/971

1/113

نرخ رشد اقتصادی

1/117

7/711

1/114

نرخ بهره

-1/112

-7/331

آماره
سطح معنی داری ()Prob.

3/213
()1/111

آماره دوربین واتسون

1/217

آزمون  Fلیمر (چاو)
سطح معنی داری ()Prob.

9/13
()1/111

آزمون ضریب الگرانژ
سطح معنی داری ()Prob.

7/32
()1/1141

آزمون هاسمن
سطح معنی داری ()Prob.

42/24
()1/1121

F

ضریب تعیین ()R2
ضریب تعیین تعدیل شده ( )AdjR

1/119

1/121
1/112

2
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نتایج حاصل از آزمون متغیر مستقل دوم (مخارج سرمایهگذاری) در جدول  4آورده شده است.
نتایج حاصل از آزمون چاو و هاسمن حاکی از تائید مدل اثرات ثابت است .طبق نتایج تخمین مدل
پژوهش به صورت ترکیب کل دادهها آماره  Fدر سطح خطای  1درصد معنیدار است که دهنده
معناداری کل رگرسیون است .همچنین ضریب تعیین بدست آمده نشان میدهد متغیرهای
توضیحی مورد نظر حدود  13درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .آماره دوربین-
واتسون نیز  1/171بدست آمده است که نشان از عدم وجود مشکل خود همبستگی بین جمالت
اختالل مدل برآوردی است .بر اساس نتایج جدول  ،4آماره  tمتغیر مخارج سرمایهگذاری به عنوان
معیار دوم اطمینان بیش از حد مدیران در سطح  1درصد معنیدار بوده و دارای اثر منفی بر اثر
بخشی مدیریت ریسک است .بنابراین می توان اظهار نمود که اطمینان بیش از حد مدیران،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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اثربخشی مدیریت ریسک را کاهش خواهد داد .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که در دوره
زمانی پژوهش حاضر ،افزایش در مخارج سرمایهگذاری منجر به کاهش اثر بخشی ریسک شده است.
از جمله دالیل آن میتوان به نبود اطمینان نسبت به بازده مورد انتظار آتی اشاره کرد.
همچنین سایر متغیرهای کنترلی نیز تاثیری معنیدار بر اثربخشی مدیریت ریسک دارند به
طوریکه متغیرهای عامل عدم اطمینان محیطی ،رقابت ،نرخ بهره و نرخ تورم دارای اثری منفی و
متغیرهای اندازه شرکت و نرخ رشد اقتصادی دارای اثری مثبت بر اثربخشی مدیریت ریسک
هستند.
جدول  -5نتایج برآورد مدل جهت آزمون فرضيه با استفاده از معيار سرمایهگذاری بيش از حد
نتایج آزمون

متغير توضيحی

Coeff

T

Prob.

سرمایهگذاری بیش از حد

-1/911

-7/711

1/113

عدم اطمینان محیطی

-1/191

-7/113

1/114

رقابت صنعت

-1/949

-7/131

1/111

اندازه شرکت

7/942

7/317

1/113

نرخ تورم

-1/117

-7/771

1/111

نرخ رشد اقتصادی

1/117

7/119

1/111

نرخ بهره

-1/171

-7/213

1/113

آماره
سطح معنی داری ()Prob.

2/117
()1/111

آماره دوربین واتسون

7/917

آزمون  Fلیمر (چاو)
سطح معنی داری ()Prob.

7/311
()1/111

آزمون ضریب الگرانژ
سطح معنی داری ()Prob.

9/19
()1/1112

آزمون هاسمن
سطح معنی داری ()Prob.

41/42
()1/1111

ضریب تعیین ()R2
ضریب تعیین تعدیل شده ()AdjR2

1/113
1/111

F
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نتایج حاصل از آزمون متغیر مستقل سوم (سرمایهگذاری بیش از حد) در جدول  1آورده شده
است .در این مدل نیز نتایج حاصل از آزمون چاو و هاسمن حاکی از تائید مدل اثرات ثابت است.
طبق نتایج تخمین مدل پژوهش به صورت ترکیب کل دادهها آماره  Fدر سطح خطای  1درصد
معنی دار است که دهنده معناداری کل رگرسیون است .همچنین ضریب تعیین بدست آمده نشان
میدهد متغیرهای توضیحی مورد نظر حدود  11درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح
میدهند .آماره دوربین-واتسون نیز  7/741بدست آمده است که نشان از عدم وجود مشکل خود
همبستگی بین جمالت اختالل مدل برآوردی است .بر اساس نتایج جدول  ،1آماره  tمتغیر
سرمایه گذاری بیش از حد به عنوان معیار سوم اطمینان بیش از حد مدیران در سطح  1درصد
معنی دار بوده و دارای اثر منفی بر اثر بخشی مدیریت ریسک است .در واقع با افزایش بیش
اطمینانی مدیران اثر بخشی مدیریت ریسک کاهش خواهد یافت .بر این اساس میتوان نتیجه
گرفت که در دوره زمانی پژوهش حاضر ،افزایش در مخارج سرمایهگذاری منجر به کاهش اثر بخشی
ریسک شده است .از جمله دالیل آن میتوان به تقبل سرمایهگذاریهای با ارزش فعلی خالص
منفی توسط مدیران اشاره کرد .این امر منجر به ناکارایی مدیران خواهد شد.
همچنین سایر متغیرهای کنترلی نیز تاثیری معنیدار بر اثربخشی مدیریت ریسک دارند به
طوریکه متغیرهای عامل عدم اطمینان محیطی ،رقابت ،نرخ بهره و نرخ تورم دارای اثری منفی و
متغیرهای اندازه شرکت و نرخ رشد اقتصادی دارای اثری مثبت بر اثربخشی مدیریت ریسک
هستند.
 -5بحث و نتيجهگيری
مدیریت ریسک واحد تجاری ،ریسک را مدیریت میکند تا اطمینان قابل قبولی برای دستیابی
به اهداف واحد تجاری را فراهم آورد .در فرآیند تصمیمگیری برای اجرای پروژه یا سرمایهگذاری ،در
بسیاری از مواقع محافظهکاری و ریسکگریزی غیرمنطقی مدیران سبب انتخاب گزینههای پرهزینه
و کمارزش میشود .این مطالعه به بررسی تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر مدیریت ریسک
پرداخته است .جهت سنجش اطمینان بیش از حد از سه معیار خطای تخمین سود ،مخارج
سرمایهگذاری و سرمایه گذاری بیش از حد استفاده شده و بر این اساس فرضیه پژوهش تدوین
شده است .همچنین جهت اندازهگ یری مدیریت ریسک از چهار عامل برگرفته از پژوهش الورس و
مارتین و یانگ ( )7113استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که معیارهای سنجش
اطمینان بیش از حد مدیران رابطهای منفی و معنیداری با مدیریت ریسک دارد ،به طوری که
براساس نتایج پژوهش ،متغیرهای توضیحی به ترتیب  11درصد 13 ،درصد و  11درصد از متغیر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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وابسته را توضیح میدهد .نتایج پژوهش حاضر مطابق با پژوهش آدام ،فرناندو و گلوبوا ( )7111و
چن و چن ( )7111و فروغی و قاسم زاده ( )1934میباشد .این نتایج نشان میدهد که شیوههای
مدیریت ریسک سازمانی متأثر از سوگیریهای رفتاری و اطمینان بیش از حد مدیران خواهد بود،
زیرا مدیران به دلیل اینکه برای تصمیمات خود ارزش قایلند و کمتر حاضر به قبول اشتباه خود
هستند ،در برخورد با اطالعات منفی جدید ،حاضر به تغییر عقیده خود راجع به پروژه مورد نظر
نخواهند بود ،در نتیجه ریسک شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند .در واقع به نظر میرسد که در
طی دوره زمانی پژوهش حاضر کاهش در دقت پیش بینی سود هر سهم ،نبود اطمینان نسبت به
بازده مورد انتظار آتی سرمایهگذاریها و تقبل سرمایهگذاریهای با ارزش فعلی خالص منفی توسط
مدیران منجر به کاهش اثربخشی مدیریت ریسک شده است .در مورد سایر متغیرهای کنترلی
پژوهش نتایج به شرح زیر بدست آمده است.
متغیر عدم اطمینان محیطی رابطه منفی با اثربخشی مدیریت ریسک دارد ،زیرا هر اندازه نسبت
به آینده نااطم ینانی وجود داشته باشد به دلیل عدم آگاهی مدیران نسبت به ریسکهای احتمالی
آتی ،مدیریت ریسک اثربخشی کمتری خواهد داشت.
رقابت رابطه منفی با اثربخشی مدیریت ریسک دارد زیرا هر اندازه رقابت بیشتر باشد هر شرکت
سعی در اتخاذ استراتژی مناسب جهت پیشیگرفتن از سایر رقبا را دارد ،لذا همیشه احتمال خطر
عدم موفقیت و عدم سودآوری پایدار برای شرکتها وجود خواهد داشت.
افزایش نرخ بهره ،موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره میشود ،زیرا با افزایش نرخ بهره ،قیمت
اوراق قرضه با بهره ثابت کاهش مییابد و در صورتی که دارنده این اوراق آن را قبل از سررسید
بفروشد ،متحمل زیان خواهد شد .ارتباط منفی نرخ بهره با اثربخشی مدیریت ریسک در این
پژوهش پذیرفته شده است.
بر اساس نتایج پژوهش نرخ تورم نیز ارتباطی منفی با اثربخشی مدیریت ریسک دارد زیرا
افزایش نرخ تورم هزینههای تأمین مالی را برای شرکتها افزایش داده و صاحبان سهام نرخ
سودهای باالتری را درخواست خواهند کرد در نتیجه افزایش سرمایه در چنین شرایطی سخت
خواهد بود.
نرخ رشد اقتصادی رابطه مثبت با اثر بخشی مدیریت ریسک دارد .در دوران رونق اقتصادی
شرکتها با سهولت بیشتری میتوانند جذب سرمایه نمایند در نتیجه از توان بیشتری جهت مقابله
با ریسکهای احتمالی برخوردار خواهند بود.
اندازه شرکت رابطه مثبت با اثر بخشی مدیریت ریسک دارد زیرا شرکتهای بزرگ به واسطه
مقدار منابع مالی که در اختیار دارند ،با احتمال کمتری در معرض ریسکهای احتمالی قرار
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میگیرند .بنابراین ،انتظار میرود که مدیران شرکتهای بزرگ در خصوص سرمایهگذاری و
سیاستهای مالی ،قدرت و اختیار بیشتری داشته باشند.
با در نظر گرفتن نتایج پژوهش به سرمایهگذاران و به ویژه سهامداران عمده پیشنهاد میشود
به منظور کاهش اثر اطمینان بیش از حد مدیران خود بر ریسک ،سه راه کار در پیش گیرند.
نخست اینکه به منظور کنترل قاطع و با اکثریت آرا بر مدیران ،تعداد اعضای هیات مدیره شرکت
افزایش یابد ،دوم اینکه مدیر شرکت بدلیل تاثیرگذاری بر تصمیمهای کالن شرکت نباید در سمت
رئیس هیات مدیره قرار گیرد ،سوم اینکه دست کم بر فعالیتهـای مـدیریت شـرکت نظـارت
بیشتری نمایند.
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