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Investigation the impact of herding behavior of fund managers on their risk taking in Tehran Stock Exchange
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Abstract
Today, herding behavior is one of the important behaviors among investment corporation, fund managers and investors
which can play an important role in taking risk and return of stocks and portfolio. The purpose of this research is
investigating the impact of herding behavior on the risk taking of fund managers. Statistical population of research is fund
managers whom their fund has been listed in Tehran Stock Exchange. Structural equations modelling with the partial least
squares (PLS) has been used in order to test hypotheses. Results show that all of the hypotheses have been confirmed. The
results indicate that there is a negative relationship between risk taking and herding behavior of fund managers.
Keywords: behavior, herding behavior, risk taking, investment corporations
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چكیده
 نقش بسیار، مدیران و سرمایهگذاران است، که یکی از مهمترین تورشهای رفتاری در بین شرکتهای سرمایهگذاری،امروزه رفتار تودهوار
 بررسی تأثیر رفتار تودهوار مدیران، هدف از انجام پژوهش حاضر. بازده سهام و سبد سرمایهگذاری بازی میکند،مهمی در پذیرش ریسک
 جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی مدیران عامل و مدیران مرتبط با سرمایهگذاری در.شرکتهای سرمایهگذاری در ریسکپذیری آنها است
. نفر محاسبه شد716 شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران
 از روش الگوسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی،برای تحلیل فرضیههای ارائهشده در قالب الگوی مفهومی پژوهش
 نتایج نشان داد بین. نتایج تحلیلها نشاندهندۀ تأیید فرضیۀ اصلی پژوهش و چهار فرضیۀ فرعی مرتبط با آن است.) استفاده شدPLS(
. رابطهای معکوس وجود دارد،ریسکپذیری و رفتار تودهوار مدیران شرکتهای سرمایهگذاری
.شرکتهای سرمایهگذاری، ریسک پذیری، رفتار تودهوار، رفتار:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
همۀ مدیران با فراگرد تصمیمگیری سر وکار دارند.

و نحوۀ نگرش مدیران به ریسک کوه یکوی از ویژگوی-

درحقیقت تصمیمگیری و مدیریت را میتووان متورادف

هوای شخصوویتی خوا

اسووت ،تعیووینکننودۀ نووو رفتووار

دانست؛ زیرا تصمیمگیری جزء اصلی مدیریت است .به

آنهاست .اهمیت ریسکپذیری به حدی است که یکوی

همین علت شناخت تصمیم ،اهمیت بسویار زیوادی دارد.

از عواموول مهووم و اساسووی موفقیووت در تصوومیمگیووری

سرمایهگذاری مستلزم مطالعوۀ فراینود سورمایهگوذاری و

موودیران در شوورایط ریسووک و عوودم اطمینووان بووه شوومار

مدیریت ثروت سهامداران است و فرایند سرمایهگذاری

میآید [ .]73مارچ و شاپیرا 5نتایج تعدادی از پژوهش-

در یک حالت منسجم ،مسوتلزم ارزیوابی ماهیوت اصولی

هووای انجووامشووده در زمین وۀ ریسووکپووذیری موودیران را

تصمیمهای سرمایهگذاری اسوت؛ بنوابراین تصومیمهوای

بررسووی کووردهانوود .ایوون نتووایج نشووان موویدهنود موودیران

سرمایهگذاری باید با تکیه بور اصوول علموی و بوا دقوت

معتقدنود ریسوکپوذیری یکوی از عامولهوای اساسووی و

مناسب اتخاذ شود [ .]72تصومیمگیوریهوا بوا توجوه بوه

کلیدی موفقیت در تصمیمگیری به شمار میآید .بیشوتر

میزان در دسترس بودن اطالعات الزم در چهار وضعیت

آنان بیان کردهاند که بوین ریسوک و بوازده ،همبسوتگی

اطمینان کامل ،7ریسک ،2عدم اطمینان 3و ابهوام 4اتخواذ

مثبت وجود دارد .این مدیران معتقدنود ریسوک پوذیری

موویشوووند کووه از میووان ایوون چهووار عاموول در فراینوود

در مشاغل مدیریتی ،اهمیت بسوزایی دارد .از نظور آنوان

تصمیمگیری مدیران شرکتهای سرمایهگذاری ،میوزان

ریسکپوذیری بوا اضوطرات ،تورس ،انگیوزش ،لوذت و

پذیرش ریسک با توجه به بازده مدّنظر ،عاملی پراهمیت

خوشی همراه است .در موفقیتهای هموراه بوا ریسوک،

است .کیفیت و چگونگی تصمیمهای مدیران در میوزان

لذت موفقیت با تهدید افراد به شکست افزایش مییابد؛

موفقیت و تحقق اهوداف سوازمان تأثیرگوذار اسوت؛ بوه

به عبارت دیگر ،رضایت از موفقیت بوهطوور مسوتقیم بوا

عبارتی ،سرنوشت سازمان بوه چگوونگی تصومیمگیوری

درجه و میزان ریسکپذیری افوراد مورتبط اسوت .نتوایج

موودیران و نتووایج حاصوول از آن بسووتگی دارد .پیشوورفت

مطالعات نوریا و گشال 6در سال  7111نشان میدهد بین

روزافزون تکنولوژی ،جهانیشودن اقتصواد و تجوارت و

میزان ریسکپذیری مدیران و بازده مجمو دارایویهوا،

همچنین شدت تغییرات محیطی و افزایش عودم قطعیوت

رابط وۀ معنوویداری برقوورار اسووت و در سووازمانهووایی بووا

در روند این تغییرات موجوب شودهانود ریسوک و عودم

مدیران ریسکپذیر ،مقدار این نسبت باالتر است .پاتیلو

اطمینان از عناصور جدانشودنی فراینود تصومیمگیوری در

و سووادربام )2111( 1نیووز تووأثیر ریسووکگریووزی موودیران

سازمان به شمار بیاید و در نتیجه ،ادارۀ سازمانها امروزه

شرکتهای تولیدی را بررسی کردهاند .در این پژوهش

بیش از هر زمان دیگری پیچیدهتر شده اسوت .در چنوین

برای سونجش عملکورد (سوودآوری) شورکتهوا ،از دو

فضوایی موودیران کووه تصومیمگیرنوودگان اصوولی سووازمان

نسبت سود به فروش و سوود بوه حقووق صواحبان سوهام

هستند ،واکنشهای متفاوتی از خود نشان میدهنود کوه

استفاده شده است .نتایج پوژوهش نشوان داد بوین میوزان

نشاندهندۀ نحوۀ رفتار آنان است .میل به ریسکپوذیری

ریسکگریزی مدیران و سودآوری شورکتهوا ،رابطوۀ

1 Certainty
2 Risk
3 Uncertainty
4 Ambiguity

5 March & Shapira,1987
6 Nohria & Choshal
7 Pattillo & Soderbom
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منفوووی برقووورار اسوووت .شووورکتهوووایی کوووه مووودیران

مختلف با توجوه بوه رابطوۀ ریسوک -بوازده و مطلوبیوت

ریسووکگریزتووری دارنوود ،در زمووان مواجووهشوودن بووا

مدّنظر ،قابلیت پذیرش متفاوتی نسبت به ریسوک دارنود

موقعیتهای همراه با ریسک و عدم اطمینان ،تغییرات و

کووه عواموول رفتوواری چووون رفتووار تووودهوار در پووذیرش

میوانگین سودشووان کواهش مووییابود؛ زیوورا ایون موودیران

ریسووک موویتوانوود اثرگووذار باشوود .موودیران «بوود» (بووا

حاضرند برای روبهروشدن با ریسک کمتر ،سود پایین-

توانمندی پایین) مشتاق هسوتند توا از همکواران «خووت»

تری را بپذیرند .وجود روحیۀ ریسکگریزی در مدیران

خود الگوبرداری کنند تا کیفیوت واقعوی خوود را پنهوان

موجب میشود آنان به انتخات طرحهای سرمایهگذاری

کنند و چهرۀ حرفوهای خوود را بهبوود بخشوند [ .]3ایون

با سوودآوری و ریسوک بواال تمایول نداشوته باشوند کوه

ویژگی یکی از تورشهای رفتاری است کوه از مباحو

درنتیجه ،نرخ سرمایهگذاری کاهش موییابود .همچنوین

مالی رفتاری است .اهمیت بررسی رفتوار توودهوار ناشوی

مدیران ریسکگریز ،فعالیوتهوایی بوا ریسوک و بوازده

از ایوون حقیقووت اسووت کووه بووروز رفتووار سوورمایهگووذاران

پایین را انتخات کرده و از قبول تکنولوژیهای جدید و

مشابه ،از سوی فعاالن بازار در یک زمان معین با شکل-

پیشرفتۀ همراه با ریسک باال پرهیوز مویکننود .در چنوین

گیری یک تصمیم جمعی ،موجب میشوود قیموتهوای

موقعیتی ممکن است بهرهوری سازمان نیز کاهش یابود.

سهام و دارایویهوا از سواختار الگووهوای قیموتگوذاری

همچنووین یافتووههووای پووژوهش ورموورز )2114( 7نشووان

مبتنی بر پارامترهای بنیادین انحراف آشکاری پیدا کند؛

موویدهوود ریسووکپووذیری بووهطووور مسووتقیم در عملکوورد

یعنی قیمت داراییها با متغیرهوای اقتصوادی بنیوادین آن

شوورکتهووا مووؤثر نیسووت و بووین ریسووکپووذیری و سووایر

داراییها ارتباط منطقوی نودارد و درواقو دارایویهوا در

متغیرها مانند تجربوۀ کواری و سوایر عوامول ،همبسوتگی

چنین شرایطی درست قیمتگذاری نمیشوند؛ بنوابراین

قووووی وجوووود دارد .درواقووو همبسوووتگی قووووی بوووین

تووأثیر انکارنشوودنی پدیوودۀ رفتووار تووودهوار در بازارهووای

ریسووکپووذیری و سووایر متغیوورهووا از عووواملی اسووت کووه

سرمایه و نقش آن در شکلگیری و تشدید بحورانهوا و

موجووب تووأثیر ریسووکپووذیری موودیران در عملکوورد

نوسانهای شودید قیمتوی در بازارهوای موالی ،ضورورت

شرکتهوا مویشوود .در سوازمانهوا و مؤسسوات ،رفتوار

بررسی این پدیده با استفاده از رویکردهوای متفواوت را

ریسکپذیرانه در سطوح عالی مدیریت ،اهمیت بیشتری

تأکید قرار میکند .بر اساس این ،پرسش دربوارۀ وجوود

دارد .آنووان بایوود بوورای طراحووی و توودوین و انتخووات

یا نبود ،چرایی و چگونگی بروز و نمود رفتوار جمعوی و

استراتژیهای نو و تبودیل ایون ایودههوا بوه واقعیوتهوا و

ریشووههووا و علوول بووروز آن در بازارهووای مووالی ،چالشووی

درنهایوت دسوتیابی بوه موفقیوت ریسوک کننود .یکوی از

ضروری و اجتناتناپذیر است [ .]43اندازهگیری مفاهیم

موواردی کوه در ریسوکپووذیری مودیران مویتوانود اثوور

این حوزه با توجه به انتزاعیبودن را باید با شاخصهوای

بگووذارد ،رفتووار تووودهوار آنهاسووت .شوومار زیووادی از

کمّی بررسی کرد .میور فوی

لیالسوتانی و

الگووووهوووای نظریوووه بوووه ایووون فووورا اشووواره دارد کوووه

همکاران ( )7311در پژوهشی با نام «بررسی اثور تجربوه

ریسکپذیری هر مدیر تحت توأثیر دیگور مودیران قورار

در ریسکپذیری ،بیشاطمینانی و رفتار تودهوار» به این

دارد کووه بووه آن رفتووار تووودهوار گوینوود [ .]71موودیران

نتیجه رسیدند که بین ریسوکپوذیری و رفتوار توودهوار،

فوالح شوم

رابطه وجود دارد [ .]42آنها همچنوین دریافتنود یکوی از
1 Wermers
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دالیل کسب بازده بواالتر مودیران کومتجربوه تمایول بوه

ریسکگریز بورای دسوتیابی بوه منواف بیشوتر در آینوده،

تووودهواری کمتوور ،درجووۀ ریسووکگریووزی کمتوور و

حاضر به قبول ریسک در زمان حال نیستند .افراد خنثوی

رفتوار

نیز نسبت به قبول یا رد ریسک بیتفاوت رفتار میکننود

تودهوار بیشتر در آنهوا مویشوود کوه بوا توجوه بوه رابطوۀ

[ .]31بعودها در سوال  7111کوانمن و تورسوکی ،نظریوۀ

معکوس ریسکپذیری و رفتار تودهوار مودیران باعو

دیگری به نام «تاب ارزش» ارائه کردنود و تفواوت آن بوا

کاهش پذیرش ریسک میشوود .در انتهوا ایون پوژوهش

تاب مطلوبیت در نقطۀ عطف است .براساس تاب ارزش،

میکوشد به این پرسش ،پاسخ دهد که آیا ویژگیهوای

شیب تاب قبل از نقطۀ عطف در حال افزایش و پو

از

مدیران شرکت های سرمایهگذاری دارای رفتار توده وار

آن با افزایش ثوروت در حوال کواهش اسوت .بورخالف

در ریسکپذیری آنها تأثیرگذار است؟

نظریو وۀ قبووول کوووه گفتوووه مووویشوووود سووورمایهگوووذاران

ریسکپذیری بیشتر است و افزایش تجربه باعو

ریسک گریزند ،براساس این تاب  ،سرمایه گذاران که در
مبانی نظری
پوووذیرش ریسوووک یکوووی از مفووواهیم کلیووودی در

سووومت چوووي منحنوووی ثوووروت (ضووورر) هسوووتند ،از
ریسکگریزی به ریسکپذیری تغییر جهت میدهند.

تصومیمگیووری سوورمایهگوذاران و موودیران شوورکتهووای
سوووورمایهگووووذاری اسووووت .در مطالعووووات تجربووووی،
ریسک پذیری به دو روش انحراف معیار بازده یا درجوۀ
رفتار توده وار اندازه گیری می شوود .در مقواالت ،درجوۀ
باالی رفتار توده وار به معنای ریسکپذیری پایین تفسیر
می شود [ .]2مفاهیم و نقش تمایل بوه ریسوک پوذیری را
در قالب دو چارچوت عمده مربوط به تصمیم گیوری در
شرایط ریسک می توان مطرح کرد [ .]4با توجه بوه ایون
دیدگاه ،فرد با توجه بوه موقعیوتهوای ریسوکدار بایود
بهترین انتخوات را داشوته باشود توا مطلوبیوت و ارزش و
ثروت او بهینه شوود کوه نظریوۀ مطلوبیوت براسواس آن،
شکل گرفته است .نظریۀ مطلوبیت مدّنظر مناسوبی بورای
پیشبینی رفتار افوراد اسوت .براسواس ایون نظریوه ،افوراد
سعی در بهینه سوازی مطلوبیوت مودّنظر خوود دارنود ،نوه
درآمود مودّنظر .افوراد ریسووکپوذیر هنگوامی کوه بووا دو
موقعیووت روب وهرو شوووند کووه ارزش م ودّنظر یکسووان امووا
ریسک متفاوت داشته باشد ،پروژۀ بوا ریسوک بواالتر را
انتخووات موویکننوود؛ یعنووی بوورای کسووب منوواف بیشووتر در
آینووده ،ریسووک بوواالتری را در حووال موویپذیرنوود .افووراد

نمودار ( )1تابع ارزش کانمن و تورسكی ()1191

رابطووووۀ ریسووووک – بووووازده در تصوووومیمگیووووری
سرمایه گذاران و مودیران شورکتهوای سورمایهگوذاری
اثرگذار است .ریسک در تصومیمهوا بوه معنوای «میوزان
اخووتالف بووازده واقعووی یووک سوورمایهگووذاری بووا بووازده
موودّنظر» اسووت [ .]23همچنووین ریسووک شووامل «هوور
پدیدهای است کوه نتیجوۀ موورد انتظوار سورمایهگوذار را
بتواند تغییر دهد» [ .]1در مباح

سرمایه گوذاری فورا

بر این است که سرمایهگذاران منطقی هسوتند و اطمینوان
را به عدم اطمینان ترجیح میدهنود .آنهوا ریسوکگریوز
هستند و در ازای قبوول ریسوک ،انتظوار دریافوت بوازده
بیشووووتری دارنوووود .بنووووابر رابطوو وۀ ریسووووک -بووووازده،
سرمایهگذارانی کوه ریسوک بواالیی را قبوول مویکننود،
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انتظار بازده باالیی دارند و سرمایه گذارانی کوه ریسوک

دارند که ازجملۀ آنها به درآمد ،تحصیالت و همچنین

پایین را قبول می کنند ،انتظار بوازده پوایینی دارنود [.]23

برخی از عاملهای اجتماعی مانند شغل مویتووان اشواره

میووزان پووذیرش ریسووک و قبووول آن در شوورکتهووای

کرد .افراد با گروههوای شوغلی یکسوان و فرهنوگهوای

سوورمایهگووذاری و بازارهووای مووالی ازجملووه مهوومتوورین

مختلف ،ریسک پذیری متفواوت دارنود .سون ،دانوش و

عواملی است که در هنگام تصمیمگیوری در رفتوار آنهوا

تحصیالت از عوامل مؤثر در ریسکپوذیری هسوتند .در

اثرگذار است .از دیدگاه تصمیم گیری ،ریسوک پوذیری

مقالوووهای دیگووور جنسووویت نیوووز عووواملی اثووورگوووذار در

عبارتسووت از «انتخووات سوونجیدۀ یووک رفتووار همووراه بووا

ریسووکپووذیری معرفووی موویشووود کووه در آن زنهووا در

ریسووک» []1؛ بووه بیووان دیگوور ریسووکپووذیری را «انجووام

تصمیمهای سرمایهگوذاری از موردان محتواطتور هسوتند

هرگونه فعالیتی معرفی کرد که حداقل یک نتیجۀ موبهم

[.]4

و نامطمئن داشته باشد [ .]41نتیجۀ مذکور ممکن اسوت

رفتار تودهوار نشاندهندۀ تمایل انسان به رفتوارکردن

مثبت باشد و منفعتی را برای فرد به همراه داشته باشود و

شبیه دیگران است .وقتی تودۀ جامعه کار خاصوی انجوام

یا منفی است و فرد را با زیوان مواجوه کنود .در تعریفوی

داده یا عک العمل خاصی از خوود بوروز مویدهنود ،از

دیگوور ریسووکپووذیری «قبووول خطرکووردن یووا پووذیرش

نظر ذهنی برای افوراد خیلوی سوخت اسوت کوه رفتواری

احتمال ضرر و زیان برای رسویدن بوه مقصوود» تعریوف

متفاوت از بقیه داشته باشند؛ به بیان دیگر رفتار توودهوار

شده است [ .]25در حالت کلی ،پذیرش یوک ریسوک،

به رفتار مجموعوهای از افوراد گفتوه مویشوود کوه بودون

قراردادن خود در معورا یوک آسویب یوا زیوان اسوت

هماهنگی با یکدیگر ،رفتاری شبیه به هوم از خوود نشوان

[ .]36بووا توجووه بووه نتووایج حاصوول از مطالعووات تجربووی

میدهند .رفتار توده وار را پذیرش ریسک فراوان بدون

روتوووووری و همکووووواران ( )2111عوامووووول موووووؤثر در

اطالعات کافی یا به عبارت دیگر ،قصد و نیوت آشوکار

ریسکپذیری مدیران صندوقهوای سورمایهگوذاری بوه

سووورمایهگوووذاران بووورای تکووورار کوووردن رفتوووار سوووایر

محوور هووای کووار و موقعیووت شووغلی و همچنووین بووه

سرمایهگذاران میتوان تعریف کرد [.]31

های درآمدی و دستمزد میتوان اشاره کرد .در

پووووژوهشهووووا نشووووان داده اسووووت بسوووویاری از

محر

مقالووۀ منخوووف و همکوواران )2116( 7عاموول مووؤثر در

سرمایهگذارانی که به کار خرید و فروش سهام مبادرت

ریسک پذیری ،تجربۀ مدیران معرفی شود و نتایج نشوان

موویورزنوود ،از اطالعووات رد و بوودلشووده و ارتباطووات

داد مدیران کمتجربه ،ریسکپذیری باالتری از خود بوه

موجود بوین سورمایهگوذاران اسوتفاده مویکننود .در ایون

نمایش میگذارنود .در مطالعوۀ تجربوی گراهوام ()7111

زمینووه بووه تووأثیر گفتگوووهووای اینترنتووی در قیمووت سووهام

رفتووار تووودهوار ناشووی از حسوون شووهرت یکووی دیگوور از

میتوان اشواره کورد .در ایون حالوت ،سورمایهگوذاران و

عوامل مؤثر در ریسک پذیری شناخته شد و این ویژگی

مدیران صندوق ،توده ای به تصویر کشیده میشوند کوه

میشود مدیران پوذیرش ریسوک خوود را

بدون اطالعات کافی به اقدامات مخاطرهآمیز در کسوب

در تقلیوود از ریسووکپووذیری دیگوور موودیران بووه انجووام

منفعت مبادرت میکنند .این امر بوهطوور کلوی ناشوی از

برسانند .عوامل مؤثر دیگوری در ریسوک پوذیری نقوش

نبووود شووفافیت اطالعوواتی ،عوودم تقووارن اطالعوواتی ،نبووود

رفتاری باع

قوووانین و مقووررات بووا پشووتوانۀ اجرایووی ،صووادقنبووودن
1 Menkhoff et al
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مقررات ،نبود الوزام افشوای اطالعوات و جلوب اطمینوان

مدیران بدون رفتار توده وار ،جاهطلبتر هسوتند و بورای

سرمایه گذاران ،نبود تحلیل کارشناسانه و درنهایت نبوود

برتری نسبت به سایر مدیران و دستیابی به سطوح بواالتر

کووارایی بووازار سوورمایه اسووت .درحقیقووت وجووود رفتووار

و پاداش بیشتر تالش بیشتری میکنند [.]26

تووودهوار بووه ناکارآموودی بووازار منجوور موویشووود .تقلیوود

 )3منابع اط عاتی استفادهشده :مودیران دارای

سرمایه گذاران از یکدیگر ،ریسک سرمایهگذاری را در

رفتار تودهوار ،تصمیمهوای سورمایهگوذاری خوود را بور

بوازار افووزایش موویدهوود و سوورانجام بووه تحلیوول زیووان بووه

مبنای تحلیلهای تکنیکی ،تصمیمهوای سورمایهگوذاری

اکثریت سرمایهگوذاران در بوازار منجور مویشوود [.]71

سووایر مشووارکتکننوودگان بووازار ،بحوو

و گفتگووو بووا

افراد دارای رفتار توده وار احساس میکنند ارزش ندارد

همکاران خود و نظرات رهبران صنعت و بازاری کوه در

که با مجموعوۀ تووده دربیفتنود .آنهوا تووده را داوطلبانوه

آن فعالیت میکنند ،اتخاذ میکنند و اهمیت کمتری بوه

دنبال نمیکنند؛ اما برای پرهیز از لگدموالشودن در پوی

تحلیلهای بنیادی میدهند [.]21

توده مدّنظر راه مویافتنود [ .]1ایون نوو رفتوار توودهوار،

 )4افق زمان پوی

بینوی :مودیران دارای رفتوار

آفت بازارهای مالی اسوت و رفتوار توودهوار غیرعقالنوی

تودهوار ،به دالیل مختلفی ازجمله تأکیود بور اسوتفاده از

تلقی میشود .در طرف مقابل آن رفتار تودهوار عقالنوی

تحلیلهای تکنیکی ،بهطوور معموول در پویش بینویهوای

وجود دارد که نشاندهندۀ مشابهبودن تصمیمگیریهوای

سرمایه گذاری خود افق زمانی کوتاهمودت دارنود [.]34

فعاالنه بازار است؛ ولوی ایون تشوابه بوهدلیول واکونش بوه

این الگوی رفتاری ترکیبوی از حساسویت بواال نسوبت بوه

اطالعات مشوابه بووده و نشوانۀ کوارایی بوازار اسوت [.]7

شکست و موفقبودن در زموان ارزیوابی عملکورد اسوت

تووودهواری در یووک بووازار مووالی بووه دالیلووی ماننوود نبووود

[.]21

شفافیت اطالعاتی ،توسعهنیوافتگی ،نهادهوای تخصصوی

 )5استراتژیهای تصمیمگیری :مودیران دارای

مالی ،الگوی فرهنگی جامعه و کمعمقبودن بازار سوهام

رفتار توده وار ،در تصمیمهای سورمایه گوذاری خوود از

ایجاد میشود [.]31

اسوووتراتژی شوووتات (مومنتووووم) در مقایسوووه بوووا سوووایر

از مهوومتوورین ویژگوویهووای موودیران دارای رفتووار
تودهوار به این موارد میتوان اشاره کرد [:]42

اسووتراتژیهووا همچووون اسووتراتژی معکوووس ،خریوود و
نگهداری و  ...بیشتر بهره میبرند [.]71

 )1پیروی از روند :مدیران دارای رفتار توودهوار،

 )6اثوور تورنومنووت :یکووی از موووارد مهووم دیگوور،

در تصمیمهای سرمایهگوذاری خوود بوهطوور معموول از

چگوووونگی رفتوووار و تصووومیمگیوووری ایووون مووودیران در

روند و تصمیمهای اغلب سرمایهگذاران پیروی میکنند

تورنومنووت یووا ارزیووابی پایووان دوره اسووت .ایوون افووراد

و به پیشبینی و عقاید خود اهمیت کمتری میدهند.

بهصوورت کلوی ریسوکگریوز هسوتند؛ اموا چنانچوه در

 )2نبووود توو ش کوواری  :موودیران دارای رفتووار

نزدیکی پایوان دورۀ ارزشویابی ،عملکورد سوبد سورمایه-

تودهوار ،تالش ،فعالیت و ساعات کاری کمتری دارند.

گووذاری آنهووا در مقایسووه بووا الگوووی بووازاری کووه در آن

آنها بهطور معمول برای برتری نسبت به سوایر مودیران و

فعالیت میکنند ،بهتر باشد ،به تغییر سطح ریسوک خوود

همتایان خود تالشی نمویکننود و مویکوشوند همسوطح

تمایلی ندارند و در همان سطح باقی میماننود .همچنوین

آنها باقی بمانند تا از روند خوار نشووند .در حوالی کوه

اگر در مقایسوه بوا الگووی بوازار عملکورد ضوعیفتوری
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داشته باشند ،سطح ریسک خود را افزایش میدهند .این

را توسوعه دادنود .پو

امر را به ترس آنها از خوار شودن از رونود در صوورت

آزمایشهایی تأثیر منصفانهبودن تصمیمهای دیگران را

داشتن عملکرد ضعیف میتوان نسبت داد [.]21

در تصمیمهای افراد بررسی کردند که این بررسیها به

تودهواری در یک بازار مالی به دالیلی ماننود نبوود

ارائۀ نظریۀ بازی اولتیماتومی 2منتج شد .این نظریه بیوان

شفافیت اطالعاتی ،توسعهنیوافتگی نهادهوای تخصصوی

میکند در شرایطی که تصمیمهای افراد به هوم وابسوته

مالی ،الگوی فرهنگی جامعه و کمعمقبودن بازار سهام

است ،این افراد به منصفانهبودن تصومیمهوای یکودیگر

ایجاد میشود .از دالیل دیگر ،دورشدن بازارهای مالی

توجه مویکننود و ممکون اسوت رفتوار منطقوی را کنوار

از رفتارهای منطقی بوروز رفتارهوای واکنشوی سورمایه-

بگذارند.

گذاران در این بازارها است .یکی از فرضویههوای مهوم
بازار کارای سرمایه این است که سرمایهگذاران بهطور

پیشینۀ پژوه

منطقوی بوه اطالعوات جدیود واکونش نشوان مویدهنود.

در مطالعووات انجووامشووده دربووارۀ رابط وۀ بووین رفتووار

شواهد بسیاری وجود دارد که سرمایهگذاران نسبت بوه

تودهوار مدیران و ریسکپذیری آنهوا بوه پوژوهش میور

اطالعات جدید واکنش بیش از اندازه نشان میدهنود و

فی

لیالستانی و همکاران ( )7311میتوان

براسوواس ایوون تصوومیم موویگیرنوود .در دهوۀ 7111در

اشاره کرد .عنوان پژوهش آنان «بررسی تأثیر تجربوه در

بازارهووای سووهام ،اسووتثناهای زیووادی مشوواهده شوود.

ریسکپذیری ،بیشاطمینوانی و رفتوار توودهوار مودیران

استثناهایی مانند حجم مبادالت باال ،نوسانهوای شودید

شوورکتهووای سوورمایهگووذاری در بووورس اوراق بهووادار

در بوازار سورمایه ،سوود سوهام معموای صورف سوهام و

تهران» است .آنان با مطالعۀ رفتوار مودیران شورکتهوای

قابلیت پیشبینی به ارائۀ پارادایم جدید در حووزۀ موالی

سرمایهگذاری در بوورس اوراق بهوادار تهوران دریافتنود

منجور شود کوه بعودها موالی رفتواری نوام گرفوت .ایون

بین رفتار تودهوار مدیران و ریسکپذیری ،رابطۀ عک

پارادایم بر دو پایۀ مهم بنا شود کوه یکوی بوه بازارهوا و

وجود دارد .پژوهش نشان داد با افزایش تجربۀ مودیران،

دیگری به عوامالن اقتصوادی ارتبواط داشوت کوه اولوی

رفتار تودهوار بیشتری در آنها بروز میکند .بوا توجوه بوه

محدودیت در آربیتراژ و دومی خطاهای تصمیمگیوری

رابطۀ معکوس ریسکپذیری و رفتار توودهوار مویتووان

عامالن اقتصادی بود .در حوزۀ مطالعات مالی رفتواری،

گفووت یکووی از دالیوول کسووب بووازده بوواالتر در موودیران

کانمن و تیورسکی نظریۀ چشمانوداز را مطورح کردنود.

کوومتجربووهتوور تمایوول بووه تووودهواری کمتوور ،درجووۀ

براسواس ایون نظریوه ،آنهوا نظریوۀ مطلوبیوت انتظواری

ریسکگریوزی کمتور و پوذیرش ریسوک بیشوتر اسوت.

) (EUTرا نقود کورده ،نقطوۀ مرجو و تواب ارزش و

همچنوووین وجوووود رابطوووۀ معکووووس بوووین تجربوووه و

ریسکپذیری و زیانگریزی را مطرح کردند .بر اساس

ریسووکپووذیری و رابطووۀ مسووتقیم بووین تجربووه و رفتووار

این ،زمانی که سرمایهگوذاران در وضوعیت زیوان قورار

تودهوار سبب می شود مدیران کمتجربهتر در مقایسه بوا

فالح شم

از ایوون وضووعیت از

همتایووان باتجربووهتوور خووود ،رفتووار تووودهوار کمتوور و

ریسوکگریوزی بوه ریسوکپووذیری تغییوور وضوعیت

ریسووکپووذیری بیشووتری دارنوود .فونووگ و همکوواران

موویگیرنوود ،بوورای خوورو

میدهند .در سال  7112این دانشمندان ،نظریوۀ موذکور

1 GUTh
2 Altimatum Game
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( )2114با جم آوری آمار معادالت روزانۀ شرکتهای

پیشین بوه دسوت آورد .هنوگ 5و همکواران ( )2111بور

سرمایهگذاری ،رفتار تودهوار را از جنبۀ دیگری بررسی

تحلیلگران اوراق بهادار و هیورشولیفر و تواکر)7112( 6

کردهاند .آنها عوامل متفاوتی را در نظر میگیرندکوه در

بر مدیران در مطالعات تجربوی خوود بوهشوکل مشوابهی،

سووطح رفتووار تووودهوار مشوواهدهشووده تووأثیر موویگذارنوود

رابطۀ معکوس بوین ریسوکپوذیری و رفتوار توودهوار را

وچگونگی اثر آنها را به دست آوردهانود .نتوایج جالوب

تأیید کردند .درادامه الگوی مفهومی در قالب نموودار 2

توجووه ایوون پووژوهش نشووان موویدهوود موودیران فعووالتوور

نشان داده شده و به رابطۀ بین متغیرها و اثرگوذاری آنهوا

(مخصوصاً در معادالت مربوط به فروش) سوطح بواالیی

در یکدیگر اشاره میشود.

از رفتار تودهوار را نشان مویدهنود .همچنوین ایون رفتوار

تودهوار با اندازه و نو سهم مرتبط بوده و دربارۀ سوهم-
های کوچکتر ،در حال رشود و متعلوق بوه صونای پور-

الگوی مفهومی و فرضیههای پژوه
بووا توجووه بووه مطالعووه و بررسووی روابووط سووازههووای

رنگتر است .لوین )2172( 7در پژوهشوی کوه بور انووا

پژوهش ،الگوی مفهومی ارائهشده را بهصوورت نموودار

سرمایهگوذاران انجوام داد ،بوه ایون نتیجوه رسوید کوه در

 2مووویتووووان ترسووویم کووورد .در ایووون الگوووو ،متغیووور

سرمایهگذاران عجول ،رابطۀ مستقیم بین رفتوار توودهوار

ریسکپذیری ،متغیور وابسوته و رفتوار توودهوار مودیران

و پذیرش ریسک باال وجود دارد .منخوف 2و همکواران

(پیروی از روند ،نبوود توالشکواری ،منواب اطالعواتی -

( )2116نشوووان دادنووود بوووین رفتوووار توووودهوار مووودیران

اسووتفادهشووده ،افووق زمووانی پوویشبینووی ،اسووتراتژیهووای

سرمایه گذاری و ریسکپذیری ،رابطۀ معکووس وجوود

تصمیمگیری ،اثر تورنومنت) متغیرهوای مسوتقل در نظور

دارد .او در این پژوهش نشوان داد هزینوههوای مبوادالتی

گرفته شدهاند .این الگو نشاندهندۀ عواملی است که در

باال سبب بروز رفتار تودهوار در میان مودیران مویشوود،

ریسووکپووذیری موودیران شوورکتهووای سوورمایهگووذاری

در حالی که هزینوههوای مبوادالتی چنوین رونودی را بوه

میتوانند تأثیرگذار باشند.

دنبال ندارند و این مدیران ریسکگریزتر هستند .هزینه-

هووای مبووادالتی بسوویار پووایین سووبب موویشووود موودیران

سرمایهگذاری اقداماتی را انجوام دهنود کوه از سورمایه-
گذاران با سرمایهگوذاریهوای کوچوک متموایز شووند.
دایامونوود )7117( 3در مقالووهای کووه در مجلووۀ اقتصوواد
سیاسووی بووه چوواي رسووید نتیجووه گرفووت کووه بووین رفتووار
تودهوار و ریسوکپوذیری ،رابطوۀ عکو

وجوود دارد.

گراهوووام )7111( 4ایووون ادعوووا را بووور تحلیووولگوووران
سرمایه گذاری بررسی کرد و نتایجی مشابه پژوهشهای

1 Lin
2 Menkhoff
3 Diamond
4 Graham

5 Hong
6 Hirshleifer , Anjan
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نمودار( )2الگوی مفهومی پژوه

پژوهش حاضر ،یک فرضویۀ اصولی و شوش فرضویۀ
فرعی بهشرح زیر دارد:

 -7رفتوووار توووودهوار بووور ریسوووکپوووذیری مووودیران
شرکتهای سرمایهگذاری تأثیرگذار است.
 -7-7پیووروی از رونوود بوور ریسووکپووذیری موودیران
شرکتهای سرمایهگذاری تأثیرگذار است.
 -2-7نبود تالشکواری بور ریسوکپوذیری مودیران
شرکتهای سرمایهگذاری تأثیر گذار است.
 -3-7مناب اطالعاتی استفاده شده بر ریسک پوذیری
مدیران شرکتهای سرمایهگذاری تأثیر گذار است.
 -4-7افق زمانی پیشبینی بر ریسکپذیری مودیران

روش پژوه
جامعووۀ آموواری در پووژوهش حاضوور شووامل تمووامی
موودیران عاموول و موودیران موورتبط بووا سوورمایهگووذاری در
شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران است .تعداد این شورکتهوا توا پایوان سوال
 7312تقریبواً  711شوورکت سوورمایهگووذاری اسووت .اگوور
بووهطووور متوسووط از هوور شوورکت  4موودیر در پرکووردن
پرسشوونامه مشووارکت کننوود ،جامعوۀ آموواری را  411نفوور
موودیر تشووکیل موویدهنوود .بوورای نمونووهگیووری از فرمووول
کوکران با جامعۀ محدود استفاده شود کوه حجوم نمونوۀ
 716به دست آمده است.

شرکتهای سرمایهگذاری تأثیر گذار است.
 -5-7استراتژیهای تصمیمگیری بر ریسکپذیری
مدیران شرکتهای سرمایهگذاری تأثیرگذار است.
 -6-7اثوور تورنومنووت در ریسووکپووذیری موودیران
شرکتهای سرمایهگذاری تأثیرگذار است.

که در آن nحجم نمونه N ،حجم جامعوۀ آمواریZ ،

درصد خطای معیار ضریب اطمینان پوذیرفتنی d ،درجوه
اطمینان یا دقت احتمالی مطلووت p ،نسوبتی از جمعیوت
دارای صفت معین و  qنسوبتی از جمعیوت بودون صوفت
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معووین اسووت .الگوووی پووژوهش بووا اسووتفاده از تکنیووک

ایجاد شود []47؛ اما تاکنون قوانونی ثابوت و کلوی بورای

الگوووسووازی معووادالت سوواختاری بررسووی شووده اسووت.

تعیووین تعووداد نمونووۀ الزم بوورای اسووتفاده از تکنیووک

الگویووابی معووادالت سوواختاری ،تکنیووک تحلیلووی چنوود

الگوسازی معادلۀ ساختاری ارائوه نشوده اسوت .بوهدلیول

متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانوادۀ رگرسیون چنود

محدودیت در اتخاذ ایون تعوداد نمونوه از روش حوداقل

متغیووری اسووت کووه بووه پژوهشووگر امکووان موویدهوود

مربعات جزئی ( )PLSاستفاده شد که به کمبودن حجوم

مجموعهای از معادالت رگرسیون را بهگونهای همزموان

نمونه حساس نیسوت [ .]77روش جمو آوری اطالعوات

بیازمایوود .الگوسووازی معووادالت سوواختاری بووهلحووا

در پوووژوهش از نوووو پرسشووونامه اسوووت .پرسشووونامۀ

روششناسی ،دقت باالیی دارد؛ زیرا با متغیرهوای پنهوان

استفادهشده شامل  33پرسش میشود که در قالب طیف

بهصورت سازههایی برخورد میکند که در سنجش آنها

لیکرت (=5کامالً موافقم تا =7کوامالً مخوالفم) طراحوی

خطا وجود دارد و بهلحا کاربردی به واقعیت زنودگی

شووووده اسووووت .بوووورای اسووووتانداردبودن پرسشوووونامه از

اجتماعی نزدیک میشوود؛ زیورا در فضوایی چنودمتغیره

پرسشونامههووای مشوابه در خووار از ایوران ماننوود مطالعوۀ

امکان تحلیل دادهها را فراهم میآورد [ .]32بایود توجوه

منخوف و همکاران ( )2116بور مودیران صوندوقهوای

داشت که در تکنیک الگوسازی معادله ساختاری اغلب

سرمایهگذاری آلمان و لوتجه ( )2111الگوبرداری شده

به حجم نمونۀ بزرگتری نیاز است توا تووان الزم بورای

است .در جدول  7تعداد پرسشهای هور متغیور بوا ذکور

برآوردهووای باثبووات از پارامترهووا و خطاهووای اسووتاندارد

منب آورده شده است.

جدول ( )1ویژگیهای پرسشنامه
متغیرها

بعدها

تعداد
پرس

سنجهها

ها

پیروی از روند

2

میزان تالش کاری

3

.7پیروی از تصمیمهای سرمایهگذاران
 .2پیروی از تصمیمهای سایر مدیران

منبع
(شم

و همکاران )2177

.7پاداش
.2ارتقای مقام

لو ()2111

. 3نقش استراتژی شرکت
مناب اطالعاتی
استفادهشده
رفتار تودهوار

افق زمانی پیشبینی
استراتژیهای
تصمیمگیری

2
7
2

.7استفاده از همکاران
 .2استفاده از دیگر بازیگران بازار
.7بلند مدت یا کوتاه مدت
 .7استفاده از استراتژی مومنتوم
 .2استفاده از استراتژی متفاوت مانند معکوس و ...

لو ()2111
(لو )2111
گرینبلت و همکاران ())7115

.7تغییوور رونوود عملکوورد بووا توجووه بووه پایووان دورۀ
ارزشیابی عملکرد
اثر تونومنت

2

 .2تغییر سطح ریسکپذیری با توجه به پایان دورۀ لو ()2114
ارزشیابی عملکرد
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ادامه جدول ( )1ویژگیهای پرسشنامه
متغیرها

بعدها

ریسکپذیری

-

تعداد
پرس

ها

منبع

سنجهها

.7تمایل به گرفتن پستهای جدید
.2کار در محیط قابل پیشبینی
.3انجام کار تکراری
.4تمایل به اجرای رویههای مصوت
.5تصمیمگیری پ

از اطال از تمام جوانب

 .6ناراحتی با رویههای جدید غیرمصوت
.1میزان عالقمندی به موقعیت زیانده تا تغییر نامطمئن
27

. 1انجام تغییرات با گامهای کوچک

(مقیمی)7311 ،

 .1بیعالقگی به بیان ایدۀ تغییر
 .71نگرانی دربارۀ تأثیر در دیگران
.77عالقه به کسب تجربه
 .72نیاز به هیجان
 .73احساس راحتی از قبول پروژههای جدید
 .74میزان ریسکپذیری نزدیکترین دوستان
 .75نگرانی از بیان مطلب درست در مقابل رئی

یافتهها
ویژگیهای جمعیتشناختی حجم نمونۀ انتخاتشده بهصورت جدول  2است.
جدول ( )2نتایج توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی (حجم نمونه)116 -
ردیف
7

جنسیت

2

سن

3

تحصی ت

فراوانی

درصد

مرد

711

%16

زن

1

%4

کمتر از 31

1

%4

 31تا 41

36

%71

 41تا 51

61

%35

بیشتر از  51سال

15

%43

دیپلم و پایین تر

6

%3

لیسان

65

%33

فوق لیسان

773

%51

دکتری

72

%6
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چنانچه دادهها ،توزی نرمال داشته باشند ،از روش الگوسازی معادلۀ ساختاری به روش کوواریان

محور میتوان استفاده

کرد .این روش با استفاده از نرمافزارهایی مانند لیزرل و ایموس انجام میشود و اگر دادهها ،توزی نرمال نداشته نباشند ،از
روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده میشود .این روش به توزی دادهها حساسیت ندارد []32؛ بنابراین نرمالبودن

هر یک از عاملها در قالب جدول  3به روش کولموگروف – اسمیرنوف و شاپیرو -ویلک بررسی میشود.
 = H0دادهها نرمال هستند (دادهها از جامعۀ نرمال آمدهاند)
 =H1دادهها نرمال نیستند (دادهها از جامعۀ نرمال نیامدهاند) [.]7
جدول ( )3نتایج آزمونهای کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو ویلک برای متغیرهای پژوه
آزمون کولموگروف-

آزمون شاپیرو

اسمیرنف

ویلک

رفتار تودهوار

1/111

1/117

نرمال نیست

پیروی از روند

1/117

1/117

نرمال نیست

نبود تالشکاری

1/111

1/111

نرمال نیست

مناب اطالعاتی استفادهشده

1/115

1/111

نرمال نیست

افق زمانی پیشبینی

1/111

1/113

نرمال نیست

استراتژیهای تصمیمگیری

1/112

1/1124

نرمال نیست

اثر تورنومنت

1/111

1/117

نرمال نیست

ریسکپذیری

1/113

1/111

نرمال نیست

متغیرهای پژوه

نتیجۀ فرضیه

از آنجایی که سطح معناداری در تمامی شواخصهوا

در پرسشنامه اعمال شد و بدینترتیوب روایوی صووری-

(یا همان پرسشهای پرسشنامه) کمتر از  5در صداست،

محتوووایی پرسشوونامه تأییوود شوود .عووالوه بوور آن روایووی

میتوان گفت در سطح اطمینان  15درصود توزیو هوی

پرسشنامه بوا تحلیول عواملی تأییودی انجوام شوده اسوت.

با توجوه بوه مطالوب

بارهای عاملی بوه همبسوتگی یوک متغیور بوا یوک عامول

یک از شاخصها نرمال نیست .پ

گفتهشده هم بهدلیل نبودن توزیو نرموال و هوم بوهدلیول

اشاره دارند [ .]26چنانچه این همبستگیهوا بویش از 1/6

حجم کم نمونه از تکنیک الگوسازی معادلوۀ سواختاری

باشووند ( بوودون توجووه بووه عالمووت منفووی و مثبووت آنهووا)

مویتووان اسوتفاده کورد؛ بنوابراین از

بارهای عاملی باال و چنانچه بیشتر از  1/3باشوند بارهوای

تکنیک الگوسازی معادلوۀ سواختاری مبتنوی بور حوداقل

عاملی بهطور نسبی باال در نظر گرفته میشوند و بارهوای

مربعات جزئی( )PLSاستفاده میشوود .ایون تکنیوک بوا

کمتوور از  1/3را موویتوووان نادیووده گرفووت [ .]26دامنووۀ

استفاده از نرمافزار  SmartPlsانجوام شوده اسوت .بورای

بارهای اسوتاندارد بوین  +7توا  -7نوسوان دارد .همچنوین

سوونجش روایووی پرسشوونامه ،نظوور تعوودادی از اسووتادان

تاباکنیوک و فیودل حوداقل بوار عواملی الزم بورای یوک

مدیریت و مدیران شرکتهای سرمایهگذاری بررسی و

متغیر یا گویوه را برابور  32درصود مویداننود کوه معوادل

مبتنی بر کواریان
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پوشش همزمان تقریباً  71درصد از واریوان

آن عامول

در کنار سوایر متغیرهوا اسوت [ .]21بوا توجوه بوه نتوایج،

بزرگتر از  1/3بود که با استناد به معیار فوق مویتووان
گفت پرسشنامه ،روایی به نسبت باالیی دارد.

بارهوای عواملی تموامی گویوههوای پوژوهش معنوادار و
جدول ( )4تحلیل عاملی تأییدی گویهها
متغیرهای پژوه

میانگین بار عاملی گویهها

رفتار تودهوار

1/653

پیروی از روند

1/113

نبود تالشکاری

1/512

مناب اطالعاتی استفادهشده

1/654

افق زمانی پیشبینی

1/111

استراتژیهای تصمیمگیری

1/616

اثر تورنومنت

1/636

ریسکپذیری

1/513

بورای سونجش پایوایی یوک نمونوۀ اولیوه شوامل 51

اینکه برای پژوهشهوای علووم انسوانی ضوریب آلفوای

پرسشنامه توزی شد و با استفاده از نرمافزار  spssمیوزان

باالتر از  1/1پذیرفتنی است ،پایایی پرسشنامۀ مذکور را

پایایی بوه روش ضوریب آلفوایکرونبواخ محاسوبه شود.

میتوان مناسب ارزیابیکرد.

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود و با توجه به
جدول ( )5برآورد پایایی براساس ضریب آلفای کرونباخ
متغیرهای پژوه

مقدار ضریب آلفایکرونباخ ()CA

رفتار تودهوار

171/1

پیروی از روند

144/1

نبود تالشکاری

126/1

مناب اطالعاتی استفادهشده

176/1

افق زمانی پیشبینی

133/1

استراتژیهای تصمیمگیری

153/1

اثر تورنومنت

114/1

ریسکپذیری

115/1
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براساس پیشونهاد هاالنود ( )7111الگویوابی  PLSدر

که در آن ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ نشانۀ میوانگین مقوادیر

دو مرحله انجام می شود .اولین مرحلوه ،الگووی انودازه-

اشووتراکی هوور سووازه مرتب وۀ اول اسووت و ̅̅̅ نی وز مقوودار

گیری با تحلیولهوای روایوی و پایوایی و تحلیول عواملی

میانگین مقادیر مجذور همبسوتگی سوازههوای درونزای

تأییدی بررسی میشود؛ به عبارت دیگور ،یوک الگووی

الگووو اسووت .بوواالبودن شوواخص مقوودار  GOFاز 1/5

اندازهگیوری هوم بایود گویوههوایی داشوته باشود کوه آن

برازش الگو را نشان میدهود .پو

از محاسوبات مقودار

مفهومی را بسنجد که باید بسنجد و هم اینکه گویههوای

 1/47 ،GOFبه دست آمده اسوت کوه بوا توجوه بوه سوه

مربوط در سونجش مفواهیم مربووط ،سوازگاری درونوی

مقوودار  1/25 ،1/17و  1/36بووهعنوووان مقووادیر ضووعیف،

مناسوووب داشوووته باشووود و در دوموووین مرحلوووه ،الگووووی

متوسط و قووی بورای  ،GOFحاصولشودن ایون مقوادیر

سووواختاری بوووا بووورآورد مسووویر بوووین متغیرهوووا و تعیوووین

نشان دهندۀ برازش کلی قوی الگوو اسوت [ .]21شوکل7

شاخصهای برازش الگو بررسوی موی شوود [ .]46بورای

الگوی کلی معادالت ساختاری که شامل ضرایب مسویر

دستیابی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی ،آزمونهوای

( )Regو معناداری ضرایب ( )Pبه تصوویر کشویده شوده

اقتباسشوده 2ارزیوابی

است .بار عاملی برخی از متغیرهای آشکار بوا متغیرهوای

پایای مرکب 7و میانگین واریان

شد .پایای مرکب باالی  1/1همراه با میوانگین واریوان

پنهان کمتر از  1/3است (  q18و q19و  )q21کوه بارهوای

حوووداقل  1/5دو شووورط الزم بووورای اعتبوووار همگووورا و

کمتور از  1/3را موویتووان نادیووده گرفوت [ .]26پو

همبسووتگی یووک سووازه هسووتند [ .]41همانگونووه کووه در

حذف سه متغیر آشکار مدّنظر ،برآورد استاندارد الگوی

جدول  6نشان داده شده است ،پایایی مرکب و میوانگین

اصالحشده مطابق شکل  7آورده شده است.

واریووان

در بووازه پووذیرفتنی قوورار داشووتند کووه اعتبووار

همگرایووی بوواالیی را نشووان موویدهنوود .در الگوسووازی
مسیری  PLSیک معیار کلی برای نیکوویی بورازش بوا
تننهاوس و همکاران پیشنهاد شده است .این شاخص هر
دو الگووی انودازهگیوری و سواختاری را مودّنظر قورار
میدهد و بهصورت معیاری بورای پویشبینوی عملکورد
کلی الگو بهکار میرود .حدود این شاخص بین صفر و
یووک اسووت؛ بنووابراین شوواخص نیکووویی بوورازش
الگو( ،)GOF3سازش بین کیفیوت الگووی سواختاری و
الگوی اندازهگیریشده را نشان میدهد و برابر است با:
̅̅̅.

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√

1 Composite Reliability
)2 Average Variance Extracted (AVE
3 Goodness of Fit

از
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جدول ( )6بررسی الگوی اندازهگیری
متغیرهای پژوه

میانگین واریانس اقتباسشده

پایایی مرکب

؟

پیروی از روند

573/1

141/1

362/1

نبود تالش کاری

577/1

141/1

366/1

مناب اطالعاتی استفادهشده

577/1

153/1

447/1

افق زمانی پیشبینی

526/1

174/1

321/1

استراتژیهای تصمیمگیری

517/1

114/1

543/1

اثر تورنومنت

625/1

114/1

275/1

ریسکپذیری

511/1

111/1

561/1

()AVE

شكل ( )1الگوی اص حشدۀ معادالت ساختاری پژوه

در جدول  1نتوایج حاصول از آزموون فرضویههوای

درصد باشد ،مسیر و ضریب مسیر مدّنظر معنادار اسوت

پژوهش حاضر در قالب ضرایب مسیر هموراه بوا سوطح

و فرضیۀ مربووط تأییود مویشوود ،در غیور ایون صوورت

معناداری نشوان داده شوده اسوت .از آنجوا کوه در ایون

فرضیه رد میشود .همچنین اگر عالموت ضوریب مسویر

پژوهش سطح اطمینان  15درصد در نظور گرفتوه شوده

بین متغیرهای فوق مثبت باشود ،مویتووان گفوت جهوت

است؛ برای آزمون فرضیهها اگور معنواداری کمتور از 5

تغییرات بین دو متغیر همجهت و از نوو مسوتقیم اسوت؛
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اما اگر عالمت ضریب مسویر بوین متغیرهوا منفوی باشود،

همجهت و از نو غیرمستقیماست.

میتوان نتیجه گرفت جهت تغییرات بوین دو متغیور غیور
جدول ( )9آزمون فرضیههای پژوه
ردیف

7
2
3
4
5
6
1

فرضیهها
فرضیۀ اصلی
رفتار تودهوار بر ریسکپذیری مدیران شرکتهای سرمایهگذاری تأثیرگذار است.
فرضیههای فرعی
پیروی از روند بر ریسکپذیری مدیران شرکتهای سرمایهگذاری تأثیرگذار است.
نبود تالش کاری بر ریسکپذیری مدیران شرکتهای سرمایهگذاری تأثیرگذار است.
مناب اطالعاتی استفادهشده بر ریسکپذیری مدیران شرکتهای سرمایهگذاری تأثیرگذار
است.
افق زمانی پیشبینی بر ریسکپذیری مدیران شرکتهای سرمایهگذاری تأثیرگذار است.
استراتژیهای تصمیمگیری

بر ریسکپذیری مدیران شرکتهای سرمایهگذاری

تأثیرگذار است.
اثر تورنومنت بر ریسکپذیری مدیران شرکتهای سرمایهگذاری تأثیرگذار است.

ضریب

عدد

مسیر

معناداری

()Reg

() P

-1/622

1/117

-1/235

2/111

-1/266

2/354

-1/211

2/632

-1/247

1/521

-1/161

7/117

-1/164

1/473

نتیجه
تأیید و
معکوس
تأیید و
معکوس
تأیید و
معکوس
رد و معکوس
تأیید و
معکوس
تأیید و
معکوس
رد و معکوس

نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش بورای بررسوی توأثیر رفتوار توودهوار در

بووا توجووه بووه نتووایج پووژوهش و فرضوویههووای تأییدشووده،

ریسکپذیری مدیران شرکتهای سرمایهگذاری انجام

پیشنهادهایی ارائه میشوود کوه مودیران بوازار سورمایه و

شده اسوت و مودیران  711شورکت سورمایه گوذاری در

سیاستگذاران این حوزه با بهره گیوری از آنهوا ضومن

انجام آن مشارکت داشتهاند .نتایج حاصول از پوژوهش،

سوقدادن شرکت به سمت بوازده بهتور ،وضوعیت بوازار

با بررسی فرضیهها نشان داد رفتوار توودهوار بوا ریسوک-

سرمایه را نیز از روزمرگی میتوانند خار کنند .گفتنی

پووذیری موودیران ،رابطووهای معکوووس دارد؛ بووه عبووارت

اسووت نتووایج بووهدسووتآمووده از پووژوهش بووا دسووتاودهای
7

2

دیگر ،با افزایش رفتار تودهوار در بوین مودیران و بوهتبو

مطالعاتی منخووف و همکواران ( ،)2116لوین (،)2172

آن تقلید و تأثیرپذیری از یکدیگر ،ریسکپذیری آنهوا

دایاموند ،)7117( 3گراهام )7111(4و شم

لیالستانی و

در سیاستهای شرکت رو به کواهش مویرود؛ بنوابراین
اثبووات فرضوویۀ اصوولی نشووان داد بووین رفتووار توووده وار و
ریسکپذیری ،رابطهای معکوس و معنادار برقرار است.

1 Menkhoff
2 Lin
3 Diamond
4 Graham
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همکوواران ( )7311در یووک راسووتا بوووده اسووت .موودیران

اعتماد بوه نفو

شوورکتهووای سوورمایهگووذاری دراثوور کوومتوووجهی بووه

ایدههوای جدیود بوه پواداش بواالتر ،سوطح شوغلی بهتور،

اسوتراتژیهووای تصومیمگیووری ،نداشوتن تووالشکوواری و

رساندن شرکت به بازده بیشتر و درنهایت ایجاد رضایت

پیروی از دیگران نمیتوانند ریسکپوذیری متناسوب بوا

باالتر مدیران باالدسوتی و بهبوود عملکورد خوود و سوبد

بازده ایدئال داشته باشند .رابطۀ معکوس ریسکپوذیری

سرمایه گذاری بتواننود دسوت یابنود و در ازای پوذیرش

با استراتژیهای تصمیمگیوری ،نداشوتن توالشکواری و

ریسک ،بازده منطقی را بورای شورکت ایجواد کننود .در

پیروی از دیگران در مقاله منخوف و همکواران ()2116

گام سوم به مدیران پیشنهاد میشود بوه منواب اطالعواتی

برسوند کوه بوا افوزایش میوزان کواری و

نیز اثبات شده است .مطالعۀ آنها بر مدیران صندوقهوای

خود توسعه بخشند و تنها مبنای آنهوا مودیران ،سورمایه-

سرمایهگذاری در آلمان انجام شده اسوت .افوق

و گفتگو با سوایر بوازیگران ایون حووزه

مشتر

گذاران و بح

زمانی پیشبینی ،یکوی از متغیرهوای اصولی مطالعوۀ لوین

نباشد؛ به عبارت دیگر ،تنها به تحلیول تکنیکوال و رونود

( )2172بود و مشابۀ پژوهش حاضر نشان داد با نزدیکی

تاریخی گذشته در بورس توجه نداشوته باشوند و بوا تویم

بیش از پویش بوه افوق زموان پویشبینوی ،بوازیگران بوازار

پژوهش خود بتوانند شوناخته شووند کوه منبو اطالعواتی

سرمایه از منطق دور می شوند ،سطح پذیرش ریسوک را

است که درنتیجوه ،دیگور مودیران نیازمنود الگووبرداری

کاهش میدهند و تبعیت از یکدیگر را ترجیح میدهند.

دوری مودیر از رفتوار

میشوند .تحلیل فانودامنتال باعو

در انتها با مجمو فرضیههای موجوود پیشونهاد موی-

تووودهوار خواهوود شوود و خووود بووهصووورت یووک رانووت

شود در گام اول مدیران شرکتهای سرمایهگوذاری بوه

اطالعوواتی موویتوانوود مطوورح شووود .پووذیرش ریسووک در

پیشنهادها و عقاید مختلوف در زمینوه سورمایهگوذاری و

مدیران با اعتماد به نف

و بهرهمند از تحلیول فانودامنتال

عملکرد سبد سرمایهگذاری اهمیت ویوژهای بدهنود؛ بوه

به مراتب از دیگر مدیران باالتر است .در گام چهارم بوه

عبارت دیگور ،قسومت پوژوهش و توسوعه و حمایوت از

مدیران پیشونهاد مویشوود بورای ارزیوابی عملکورد ،افوق

افکار و نوآوری در این زمینه را در اولویوت قورار دهنود

زمانی پیشبینی را کوتاهمدت انتخات نکنند و برای نیول

تووا بووا افووزایش منطقووی میووزان ریسووکپووذیری خووود بووه

به اهداف ،استراتژیهای در دسترس و آسان را در نظور

درجات باالتری از ریسکپذیری بتوانند برسند و تقلیود

نگیرند؛ به عبارت دیگر ،نباید برای مدیران بهدلیل اهورم

کورکورانوووه از سووورمایهگوووذاران و مووودیران را مبنوووای

زمان ،تکرار مکررات و تحلیل تکنیکال گزینۀ پذیرفتنی

تصمیمگیری خود قرار ندهند .در گام دوم باید مودیران

باشوود .توورس از ارزیووابی عملکوورد بووهدلیوول افووق زمووانی

را از راههووای مختلووف ازجملووه افووزایش سوواعتکوواری،

پوویشبینووی و همچنووین ازدسووتدادن جایگوواه و منزلووت

افزایش فعالیت و به کمک مشوقهایی از جمله ارتقوای

اجتماعی مدیر ،آنها را بوه سومت اینگونوه عالئوم رفتوار

شغلی ،پاداش ویژه و  ...از سستی خوار کورده ،تمایول

تودهوار و تقلید از رفتاری ثابوت هودایت کنود؛ بنوابراین

را در آنهوا تقویوت

پیشنهاد میشود افق زمانی پیشبینوی بلندمودت انتخوات

کننوود تووا بووه دنبووال دسووتیابی بووه سووطوح بوواالتر باشووند و

شود و ارزیابی عملکرد مودیر بنوا بور اسوتراتژیهوای در

احساس برتری نسبت به سایر مدیران را داشته باشند؛ بوه

راسووتای اهووداف در گووذر زمووانی بلنوودتر دیووده شووود.

عبارت دیگر ،به جای تقلید و الگوبرداری به سوطحی از

همچنووین پیشوونهاد موویشووود موودیران بووه اسووتفاده از

به جاهطلبی و ایجاد اعتماد بوه نفو
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تحلیلهای بنیادین تشویق شوند و فرصت خطوا بوه آنهوا

پژوهش و توسعه و بهرهگیری از استراتژیهای مختلوف

بهدلیل اتخاذ استراتژیهای جدید بورای بهبوود عملکورد

و تحلیلهای فاندامنتال به مدیران اعطا شوود و در طوول

مدیر و سوازمان داده شوود؛ بوه عبوارت دیگور ،ارزیوابی

مسیر حمایت شوند تا نسوبت بوه انتهوای دوره بوه سومت

عملکرد و مدتزمان کوتاه باع ترسوشودن مودیران و

اتخاذ اینگونه رفتارها حرکت نکنند .درنهایوت پیشونهاد

انتخات آسانترین استراتژی از سوی آنها نشود .در گام

میشود مدیران شرکتهای سورمایهگوذاری بوا افوزایش

انتخوات تموامی

تالشکاری و برای افوزایش رضوایت سوهامداران بورای

استراتژیها را برای خود قائل شوند .هر مدیر بایود بنوابر

افزایش بازده سبد سورمایهگوذاری آنهوا ،رویکوردی بوه

اقتضای بازار ،رقیبان ،سهامداران و سورمایهگوذاران و بوا

دور از پیروی از روند سایر سرمایهگذاران اتخواذ کننود؛

درنظرگرفتن تمامی جوانوب ،اسوتراتژی متفواوتی اتخواذ

به عبارت دیگر ،به جای مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و

کند؛ به عبارت دیگر ،بهرهمندی مودیران شورکتهوا از

استراتژی مطلق مومنتووم ،تموامی اسوتراتژیهوا از جملوه

تمامی استراتژیهای تصمیمگیری امری ضروری است.

خریوود و نگهووداری و معکوووس را بووه کووار بگیرنوود ،در

تنها اسوتراتژی مومنتووم کوه بور مبنوای تحلیول تکنیکوال

سیاستهای خود بازنگری کنند و در تصمیمگیوریهوا،

است ،جوابگوی نیاز شرکتهوا نیسوت .اسوتراتژیهوایی

جایگاهی ویژه برای تحلیول فانودامنتال یوا بنیوادین قائول

نظیر استراتژی معکووس ،خریود و نگهوداری و  ...بنوابور

شوند و تنها مبنای تصمیمهای خوود را منواب اطالعواتی

موقعیت بازار باید جزء اولویوتهوای اسوتراتژیک یوک

دردسووترس قوورار ندهنوود ،خووود را از قیوود و بنوود اثوور

پنجم ،پیشنهاد می شود مودیران ،شوان

مدیر باشد .انتخات در جهت معکووس تموامی سورمایه-

تورنومنت و افق زمانی کوتاهمدت رها کنند که ازجملوه

گووذاران یووا خریوود سووهامی ارزنووده و فووروش در زمووان

عوامل اثرگذار در شوکل گیوری رفتوار توودهوار اسوت،

مقتضی از دیگر پیشنهادهایی است کوه بوه مودیران داده

زمان کوتاه برای اهوداف خوود در نظور نگیرنود و سور-

مووی شووود تووا بووه دالیوول احتیوواطی تنهووا گزین وۀ خووود را

رسیدن موعد زمان ارزشویابی عملکورد و سوبد سورمایه-

استراتژی شتات انتخوات نکننود .در گوام ششوم پیشونهاد

گذاری تحت مدیریت آنها ،موجب اتخاذ تصومیمهوای

میشود اهرم فشاری مانند اثر تورنومنت از روی مدیران

احساسی نشود و با استراتژیهای بلندمدت و بهرهگیری

برداشته شود و به مدیران این اطمینان داده شود که تنهوا

از تحلیل فاندامنتال بر مبنای پژوهش و توسعه و فنواوری

مبنای قضاوت دربارۀ آنها آخور دورۀ ارزشویابی نیسوت؛

به سمت تنو بخشیدن به استراتژیهای خوود بور مبنوای

به عبارت دیگر ،استراتژیهوای اتخاذشوده ،تحلیولهوای

زمان و افزایش قدرت رهبری خود در برابر رقبا باشند و

بنیادین و نقشۀ راه در اولویت ارزیابی عملکورد مودیران

تسلیم مح

تصمیم دیگر مودیران و سورمایهگوذاران و

هسوتند .ایون رویکوورد موجوب مویشووود ضومن بوورآورد

رونود تواریخی سوهام نشووند .پیگیوری ایون شویوۀ رفتوار

مرحلهای اهداف ،از اتخاذ تصمیم های آنوی و بویتودبیر

موجب رهایی مودیران از رفتوارهوای توودهوار و پیوروی

جلوگیری شود .با چنین شیوهای ،مودیر خوود را در قیود

کورکورانووه شوووند و بووا پووذیرش معقووول ریسووک و بووا

اثر تورنومنت نمیداند و در نزدیکی دورۀ ارزشویابی بوه

بهوورهگیووری از تنووو اسووتراتژی اشووارهشووده ،تحلیوول

تحلیول رونوود توواریخی رو نمویآورد .پیشوونهاد موویشووود

فاندامنتال و بوا کموک مشووقهوای در نظرگرفتوهشوده،

مشوقهایی در طول دوره در ازای شیوههوای نوآورانوه،

گسووترش منوواب اطالعوواتی و افووزایش تووالشکوواری بووه
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