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چكیده
هدف این پژوهش مطالعه تأثیر لحن اعالن سود بر قضاوت سرمایهگذار با تأکید بر سوگیریهای رفتاری است .این مطالعه بر
روی  245نفر از کارشناسان و مدیران سرمایهگذاری و سرمایهگذاران عادی که در سال  1399به طور تصادفی انتخاب شدند،
انجام گرفت .برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش ،مدل معادالت ساختاری با کمک نرمافزار اسمارت پی ال اس
بهکار گرفته شد .یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر این است که تأثیر لحن اعالن سود بر قضاوت سرمایهگذار در حالتهای
بیطرفی و هم سویی معنادار است ولی در حالت تضاد فاقد تأثیرگذاری معناداری است .به عبارتی فرضیه اول پژوهش در
حالتهای بیطرفی و هم سویی پذیرفته گردید ولی در حالت تضاد رد شد .با توجه آماره تی محاسبه شده در تأثیرگذاری
سوگیریهای رفتاری بر قضاوت سرمایهگذار میتوان بیان کرد که در هر سه حالت بیطرفی ،همسویی و تضاد به لحاظ آماری
معنادار نیست و فرضیه دوم و سوم پژوهش تأیید نمیشود .با توجه به نتیجه فوق میتوان اذعان کرد که تأثیرگذاری لحن
اعالن سود از طریق سوگیریهای رفتاری بر قضاوت سرمایهگذار به لحاظ آماری معنادار نیست و فرضیه چهارم و پنجم پژوهش
پذیرفته نمی شود .از بین متغیرهای کنترلی تأثیرگذاری سواد ریاضی بر قضاوت سرمایهگذار به لحاظ آماری معنادار است.
یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش مطابق با تئوری پردازش دوگانگی اطالعات اپستین ( )1996مبتنی بر سیستم
تحلیلی است که در قضاوت و تصمیمگیری تحت تأثیر عواطف و احساسات نمیباشد و منطق و استدالل نقش اصلی را در
قضاوت و تصمیمگیری اشخاص ایفا میکند و مبتنی بر علم محاسباتی فرد در قضاوت و تصمیمگیری است.
واژههای کلیدی :سوگیریهای رفتاری ،قضاوت سرمایهگذار ،لحن اعالن سود.

 -1دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایرانha_chenari@yahoo.com .
 -2دانشیار گروه حسابداری ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران (نویسنده مسئول) dr.banimahd@gmail.com
 -3استادیار گروه حسابداری ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایرانzhamidz@gmail.com .
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 -1مقدمه
مدیریت از یاددا شتتتهای پیو ستتت در ارتباب با اعالن ستتود
شترکت میتواند به عنوان ابزاری مهم برای تأثیرگذاری بر فهم
و درک و بردا شتتتهای ستترمایهگذاران از عملكرد شتترکت
ا ستتتفاده کند (دالویگنا و گنتزکاو2010 ،؛ هان و تان2010 ،؛
تو متاس1997 ،؛ یوتتاس و هم كتاران .)2002 ،فردریك ستتون و
میلر ( )2004ب یتان میکن نتد کته بتا در نگر گرفتن متاه یتت کمّی
بی شتتر اطالعات ح ستابداری ،پژوهشهای آتی ح ستابداری باید
لزو متات تغییرات کیفی اطال عتات کمّی را در نگر بگیرنتد .تغییر
کیفی اطالعات کمّی به د ستتت آمده از صتتورتهای مالی یک
ویژگی کل یتدی از ملل فته هتای روایتی اعالن ستتود ا ستتت .بتا
شتنا ستایی اهمیت ارایه و زبان ا ستتفاده شتده در اعالن ستود،
پژوهشهای اخیر ح ستتابداری اثرات خاص تن ،و ضتتوا زبان و
مرتبط کردن پ یتام روایتی بتا متدیر عتا متل شتتر کتت را برر ستتی
کردهاند (ا ستتای و همكاران2014 ،؛ هالس و همكاران2011 ،؛
رنهکمپ.)2012 ،
ستتود یكی از مهمترین اطالعات مندرج در صتتورتهای
مالی میبا شتد که همواره مورد توجه گروههای مختلف ا ستتفاده
کننده قرار گرفته ا ستتت .وقوح بحرانهای مالی در ستتالهای
اخیر ستب ن شتانه گرفتن انگ شتت اتهام به ستوی ح ستابداری و
گزارشگری متالی شتتد و اعت بتار گزارشگری متالی در ج لت
اعتماد عموم را خد شتتهدار ستتاخت .به دنبال این ر ستتواییهای
مالی ،ستترمایهگذاران توجه و تمرکز خود را از تأکید صتترف بر
مقدار کمّی ستود به ستمت معیارهای کیفی مانند کیفیت ستود
و لحن گزارش ستود معطوف کردند .ستود گزارش شتده معموال
در قراردادهتای حقوق و پتاداش و قراردادهتای ا ستتتقرا مورد
ا ستتفاده قرار میگیرد .الزم به ذکر ا ستت که لحن گزارش ستود
به تنهایی مفهومی ندارد و فقط در کنار مدلهای تصمیمگیری
معنا پیدا میکند؛ دوم اینکه به آگاهیدهندگی آن در رابطه با
عملكرد مالی شترکت مربوب ا ستت و ب ستیاری از ابعاد آن قابل
م شتتا هتده نی ستتت نتد و در ن هتایتت این کته صتتر فتا م حتدود بته
ت صتمیمگیریهای مرتبط با ارزشگذاری ستهام نی ستت و شتامل
هرگونه ت صتتمیمگیری در رابطه با عملكرد شتترکت ا ستتت .به
لحاظ نگری ،بر ا ستتاس فر ضتتیه تعدیل انتگارات (آجینكیا و
گی فتت )1984 ،گزارش هتای متدیران ا صتتوال بتا انگیزه هم ستتو
نمودن انتگارات بازار با انتگارات خود صتتورت میگیرد .منگور
از لحن در گزارشهای تو ضتیحی مدیران ،میزان مثبت یا منفی
بودن آن ا ستتت .طوری کته التر یتدیس ( )2016در یتا فتت کته
شتترکتهای با درآمد باال در مقای ستته با شتترکتهای با درآمد
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پایین از کلمات بدبینانه بی شتتری ا ستتفاده مینمایند .به عبارت
بهتر ،شتترکتهایی با درآمد باال گرایش بی شتتتری به ستتمت
م حتاف گته کتاری ن شتتان میده نتد .همچنین م طتابق بتا نگر یته
عالمتتدهی ،متدیران توانمنتد نته تنهتا تمتایلی بته مبهم و پی یتده
نمودن عملكرد مطلوب خود نتدار نتد ،بل كته بته منگور آ گتاه
ستاختن سترمایهگذاران و تحلیلگران مالی از عملكرد مطلوب و
تواناییهای خود ،اقدام به گزارشگری عملكرد خود به صتورت
قابل فهمتر مینمایند (ح ستتن .)2017 ،این پژوهش از چندین
منگر به تو ستعه ادبیات پژوهش (به ویژه در ب ستتر بازار سترمایه
ایران) کمک مینماید .این پژوهش ضتتمن آن که به تو ستتعه
پژوهشهای حوزه اطالعات کیفی کمک میکند ،دانش موجود
در یكی از زیر شتاخههای مهم حوزه اطالعات کیفی؛ یعنی لحن
اطال عتات کیفی را عمق میبخ شتتد .بتتا تو جتته بتته این کتته
ستترمایهگذاریها بی شتتتر بر مبنای اطالعات مربوب به عملكرد
شترکتی و وجود رفتارهای روان شتناختی تو ستط سترمایهگذاران
پیگیری می شتتود و همچنین بتا توجته بته اینکته تبیین ارتبتاب
بین لحن اعالن ستتود و عملكرد شتترکتی و به تب آن ق ضتتاوت
ستتر متایته گتذاران میتوانتد در تعیین کلی راهبرد هتای خریتد و
فروش در بازار سرمایه مفید باشد به نگر میرسد الزم است در
این زمی نته م طتال عته دقیقی در بتازار بورس اوراق ب هتادار تهران
انجام شتود .هم نین با توجه به برر ستیهای انجام گرفته نتایج
حا صتله بیانگر این ا ستت که این مو ضتوح پژوهش تا حاال مورد
مطالعه قرار نگرفته است.
مبانی نظری و مروری بر پیشینه
ا صتل اف شتاب به عنوان یكی از ا صتول ح ستابداری مطرا ا ستت و بر
ا ستتاس این ا صتتل ،باید کلیته اطالعات مربوب به فعتالیتتهای
شترکت به نحو منا ست و به موق در اختیار گروههای مختلف
ا ستتت فتاده کن نتده قرار گیرد (ثقفی و ملك یتان .)1377 ،انجمن
ح ستتابتداری آمری كتا اف شتتا را جریتان انت قتال اطالعتات از قلمرو
ختاص بته قلمرو عتام تعریف میکنتد .اف شتتای اطالعتات میتواند
عدم اطمینان ن ستبت به اهداف مالی شترکتها را کاهش داده و
پیشبینی سترمایهگذاران درباره جریانهای نقدی آتی را بهبود
بخ شتد (بخ شتی و همكاران .)1398 ،اف شتای منا ست و با کیفیت
منجر بته بهبود شت فتاف یتت و کتاهش عتدم ت قتارن اطال عتاتی
خواهد شتد .همچنین عملكرد اثربخش بازار نیز م ستتلزم بهبود
در کیفیت اف شتاهای مالی ا ستت ( ستتایش و ابراهیمی.)1394 ،
افشای اطالعات شامل ارایه اطالعات کمّی و کیفی است.
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اطالعات کمّی به تنهایی و به خودی خود تصتویر ناقصی از
شترایط اقت صتادی یک شترکت ارایه میکند .سترمایهگذاران برای
ا ستتت فتاده از اطال عتات کمّی اب تتدا بتایتد اطال عتات را رمزگتذاری و
ستتپس پردازش کن نتد (هوآنت و هم كتاران .)2014 ،ب نتابراین
شترکتها عالوه بر اف شتاهای کمّی ،اف شتاهایی به صتورت کیفی و
متنی نیز منت شتتر میکن نتد کته عالوه بر ویژگی کلی اطال عتات
یعنی ستتودمنتدی در امر ت صتتمیمگیری ا ستتتفتادهکننتدگتان،
ویژگیهای دیگری نیز همچون اح ستاس زبانی و لحن دارند که
میتوانند بر ق ضتاوت و ت صتمیمگیری ا ستتفادهکنندگان تأثیرگذار
باشند.
اطالعیههای رسمی اعالن سود با توجه به اینکه داوطلبانه
ه ستتتند ،منوب به قوانین صتتریحی راج به اف شتتاهای کیفی
نمی شتتوند؛ بنابراین مدیریت آزادی عمل گ ستتتردهای در ارایه
کتیتفتی اطتال عتتات کتمّی دارد و متیتتوا نتتد بتته طترق گتو نتتاگتون
تو ضتتی حتات متنیف کیفی راج بته اطال عتات کمّی ارا یته ک نتد.
مدیریت میتواند برای تو صتتیف عملكرد گذ شتتته از اح ستتاس
زبانی مثبت و یا اح ستاس زبانی خنثی ا ستتفاده کند .همچنین
میتواند اطالعات مقای ستتهای را در جداول و ستترف صتتلهای
م شتتخر ارایته کرده و یتا از واهه هتای پی یتده و متن بته جتای
جداول ا ستتتفتاده کنتد .مدیران میتواننتد با د ستتتکاری لحن
اف شتتا هتای کیفی بر ق ضتتاوت ستتر متایته گتذاران اثر ب گتذارنتد و
ستترمایهگذاران را هدایت یا گمراه کنند (آ ستتای و همكاران،
.)2018
ستتوگیری هتا معموال بته طور نتاخودآ گتاه بته کتار گرف تته
می شتتوند و بدون اینکه افراد از اثر و وجود آنها آگاه با شتتند،
اتفاق میافتند (مککری و همكاران .)2002 ،ستتوگیریها در
ه مته جن بته هتای ز نتدگی رم میده نتد (پ یتاتلی -پتاال متارینی،
 .)1994همچنین آنها در زندگی روزمره میتوانند به صتتورت
ناخودآگاه جایگزین محا ستبات ریا ضتی پی یده شتوند .به طور
م ثتال ز متانی کته توپی کته در حتال پرتتاب بته زمین ا ستتت را
دریافت میکنیم ،به جای محا ستتبه شتتفاهی معادله ستتهمی و
محا ستبه چرخش تو ،،به طور ناخوا ستته از ستوگیری رفتاری
ستادهای که ما را قادر می ستازد بدون هی محا ستبهای تو ،را
دریافت کنیم ،ا ستتتفاده مینماییم (گیگرنزر .)2008 ،بر همین
ا ستتاس ق ضتتاوتها اغل به جای روشهای مر ستتوم تجزیه و
تحلیل ،میتواند واب ستته به ستوگیریهای رفتاری با شتد (گری
و همكاران.)2008 ،
کانمن و تی ور ستتكی ( )1974با انتقاد از الگوی عقالنیت
به عنوان یک الگوی تو صتتیفی برای ت صتتمیم گیری در شتترایط

عتدم اطمی نتان ،الگوی جتایگزینی بته نتام نگریته چ شتتم انتداز را
معرفی کرد نتد .بته اعت قتاد آن هتا افراد عمو متا بته پ یتا متد هتای
محت متل در م قتای ستته بتا پ یتا متد هتای مطمئن ،کمتر از حتد الزم
اهمیت می دهند .این گرایش اثر اطمینان نامیده می شتتود و
در موقعیت های انتخابی متكی بر سودهای مطمئن ،به ریسک
گریزی و در موقع یتت هتای دربرگیرنتده ز یتان هتای قطعی بته
ری ستتک پذیری می انجامد .داکالس ( )2015بیان کرد که در
ب ستیاری از پیش فر های ا ستا ستی در تحلیل ت صتمیم گیری
سترمایه گذاران تردید شتده ا ستت و سترمایه گذاران را افرادی
کامال عقالیی نمی توان در نگر گرفت که فارغ از ستتوگیری ها
و تورش هتای روان شت نتاختی ت صتتمیم می گیرنتد .پتامپین
( )2011معتقد ا ستت ستوگیری های رفتاری در دو طبقه ا صتلی
شتناختی و اح ستا ستی قرار می گیرند .شتناختی و اح ستا ستی که
هر دو گونته ق ضتتاوت هتا و رفتتارهتای غیرعقالیی را موجت می
شتود .ا ستتدالل بر این ا ستت که از یک ستو تمایالت رفتاری با
عنوان قواعد ستترانگ شتتتی و از ستتوی دیگر به عنوان باورها،
ق ضتاوت ها یا ترجیحات نام برده می شتود .به اعتقاد بروهاینه و
همكاران ( )2014ستوگیری های رفتاری در ان ستان ها نا شتی از
دو د ستته ستوگیری های مبتنی بر ادراک و مبتنی بر اح ستاس
ا ستت که با شتواهد تجربی ت صتمیم گیری سترمایه گذاران تأیید
شتتده ا ستتت .این ستتوگیری ها نه تنها ت صتتمیم های ستترمایه
گذاران عادی ،بلكه می تواند فرآیند ت صتتمیم گیری ستترمایه
گتذاران حر فته ای ،متدیران صت نتدوق هتای ستتر متایته گتذاری،
تحلیلگران و م شتتاوران مالی را نیز تحت تأثر قرار می دهد .در
حالت کلی مطالعات مالی – رفتاری به مجموعه ای از شتتواهد
تكیه می کند که بر بهینه نبودن ت صتمیم های افراد در شترایط
مختلف تصتمیم گیری های اقتصتادی صتحه می گذارد (پامپین،
.)2011
تان و هم كتاران ( )2015در تحقیق خود بته برر ستتی تأثیر
خوانتایی و ستتاز گتاری مع یتار هتای ارزیتابی عملكرد بر ق ضتتاوت
ستتر متایته گتذاران پرداخت نتد .آن هتا از رهنمود هتا و پیشبینی هتای
گذشته مدیریت و عملكرد دوره مشابه سال گذشته برای ارزیابی
عملكرد دوره جاری استفاده کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد
هن گتامی کته مع یتار هتای ارزیتابی عملكرد بتا ی كتدیگر نتا ستتاز گتار
ه ستتتند ،خوانایی قوی عملكرد روند مثبت (عملكرد دوره جاری
باالتر از دوره م شتابه ستال گذ شتته ا ستت) منجر به ق ضتاوتهای
مطلوبتر ستترمایهگذاران از عملكرد آتی شتترکت خواهد شتتد و
برعكس خوانتایی قوی عملكرد رونتد منفی (عملكرد دوره جتاری
پایینتر از دوره م شتابه ستال گذ شتته ا ستت) منجر به ق ضتاوتهای
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ضتتعیفتر ستترمایهگذاران از عملكرد آتی شتترکت خواهد شتتد.
آ ستای و همكاران ( )2017به برر ستی این مو ضتوح پرداختند که
چگونه خوانایی اف شتتا بر ح ستتا ستتیت ق ضتتاوتهای ارزشگذاری
سترمایهگذاران ن ستبت به مناب اطالعاتی خارجی تأثیرگذار ا ستت.
نتایج تحقیق آنها ن شتتان داد ستترمایهگذارانی که اف شتتاهای با
خوانایی ضتتعیف را دریافت کرده بودند؛ مناب اطالعاتی خارجی
را به میزان بی شتتتری در ق ضتتاوتهای ارزشگذاری خود لحاظ
کردنتد .همچنین ق ضتتاوتهتای ارزشگتذاری آنهتا بته ح متایتت یتا
عتدم ح متا یتت م نتاب اطال عتاتی ختارجی از اد عتا هتای متدیر یتت
ح ستاستر میبا شتد .کان سته و همكاران ( )2018ن شتان دادند که
چگونته اخ طتار احت یتاطی کته بر آزادی ع متل و اخت یتار متدیریتت در
انت ختتاب ز بتتان اف شتتا تأک یتتد میک نتتد میتوا نتتد بر واکنش
سرمایهگذاران نسبت به افشاهای با خوانایی ضعیفتر و یا قویتر
تأثیرگذار با شتتد .نتایج تحقیق آنها حاکی از این بود که اخطار
احتیاطی ست می شتود سترمایهگذاران ق ضتاوتهای ارزشگذاری
و مطلوب بودن ستترمایهگذاری را هنگامی که خوانایی اف شتتا با
انگیزههای ا ستتراتژیک مدیران ستازگار ا ستت کاهش دهند؛ بدین
معنا که ستترمایهگذاران متوجه نیّت ا ستتتراتژیک پ شتتت پرده
متدیران در انت ختاب خوانتایی قویتر برای اخ بتار خوب و خوانتایی
ضتتعیفتر برای اخ بتار بتد خواه نتد شتتد .برعكس هن گتامی کته
خوانایی اف شتتا با انگیزههای ا ستتتراتژیک مدیران نا ستتازگار ا ستتت
یعنی اخبار خوب خوانایی ضعیف و اخبار بد خوانایی قوی دارند،
سترمایهگذاران تعدیلی را در ق ضتاوتهای ارزشگذاری و مطلوب
بودن سترمایهگذاری اعمال نمیکنند .آ ستای و همكاران ()2018
در مطالعهای به برر ستی این مو ضتوح پرداختند که سترمایهگذاران
به اف شتاهای روایی که در آنها ح ضتور مدیرعامل و یا واب ستتگی و
ارتباب او با پیام مخابره شتتده برج ستتته شتتده ا ستتت ،واکنش
شتدیدتری ن شتان میدهند .نتایج این آزمایش ن شتان داد هنگامی
کته متدیرعتامتل ادّعتا میکنتد کته بته احتمتال زیتادی شتترکتت برنتده
دعوای حقوقی خواهد بود ،سترمایهگذاران احتمال بردن شترکت
در دعوای حقوقی را بتاالتر ارز یتابی میکن نتد اگر متدیر عتا متل بتا
استتفاده از ضتمایر اول شتخر به شترکت اشتاره کرده باشتد .آستای
و همكاران ( )2018به برر ستی این مو ضتوح پرداختند که چگونه
اهتداف گزارشگری و عملكرد شتترکتت بر انتختاب لحن زبتان در
اف شتتاهای مدیران تأثیرگذار میبا شتتد .نتایج تحقیق آنها ن شتتان
داد که افشاهای حاوی اخبار بد تنها زمانی از خوانایی ضعیفتری
برخوردارند که مدیران اهداف ستویهدار (اهداف ا ستتراتژیک برای
گمراه کردن سترمایهگذار و مخفی کردن عملكرد ضتعیف) دا شتته
بتا شت نتد .این ن تتایج حتاکی از تالش متدیران در ج هتت افزایش
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خوانتایی اخ بتار خوب و کتاهش خوانتایی و مبهم
اخبار بد میباشد.
رهن متای رودپ شتتتی و هم كتاران ( )1391در م طتال عتهای بته
ارز یتابی تتأثیر رویكرد هتای ق ضتتاوتی و شت نتاختی ز بتان در
گزارشهای توضتیحی حستابداری پرداختند .پژوهش فوق نشتان
داد که الف -عینی بودن زبان شتترب ا صتتلی برای صتتراحت آن
نیستت؛ ب -افزایش صتراحت زبان (بدون در نگر گرفتن ستاخت
و لحن) آن تأثیر معناداری بر رفتارهای ق ضتتاوتی و شتتناختی
ستتر متایته گتذاران دارد؛  -،در صتتورتی کته اطال عتات عینی بته
صتورت غیر صتریا ارایه شتده با شتد ،تأثیر معناداری (بدون توجه
به لحن آن) بر ق ضتاوتهای سترمایهگذاران نخواهد دا شتت؛ و در
نهایت افزایش عملكرد جل توجه کنندگی در اطّالعات صریا،
دارای ارتباب معناداری با ت صتمیمات سترمایهگذاری افراد ا ستت.
نگری و هم كتاران ( )1395بته برر ستتی تتأثیر ستتا ختت زبتان
گزارشهای مالی بر میزان تمایل به سترمایهگذاری پرداختهاند.
بر ا ستتاس نتایج پژوهش به طور کلی ستتاخت زبان به تنهایی
تتأثیری بر میزان ت متایتل بته ستتر متایته گتذاری نتدارد .بته عالوه بتا
افزایش فتا صت لته روانی ،تتأثیر ستتا ختت ز بتان بر ت متا یتل بته
ستترمایهگذاری تغییر نمیکند .همچنین تحلیل ح ستتا ستتیت
یافتههای پژوهش ن شتتان میدهد ستتاخت زبان زمانی بر تمایل
به ستترمایهگذاری اثرگذار ا ستتت که عینیّت اطالعات بی شتتتر با
روشهای محتوایی (ارایه اطالعات بی شتتتر) و نه شتتكلی (نگیر
روان ستازی متن) تقویت شتود .کا شتانی پور و همكاران ()1398
در پژوه شتی به برر ستی لحن اف شتای اطالعات و عملكرد آتی در
شتترکتهای پدیرفته شتتده در بورس اوراق بهادار پرداختند .بر
ا ستاس نتایج به د ستت آمده ،ا ستتفاده بی شتتر از واهگان مثبت
تخ صت صتتی ،همراه با بازده منا ست داراییها در ستتال جاری،
بهبود عملكرد آتی را بته دنبتال دارد .ا ستتت فتاده بی شتتتر از این
واهگتان همراه بتا واهگتان خنثی ،موجت می شتتود کته بتازده آتی
داراییها بهبود یابد؛ اما استفاده بیشتر از واهگان عمومی مثبت
با کاهش تبازدهی داراییها همراه می شتتود .بر ا ستتاس نتتایج،
واهگان تخ صت صتتی توانایی منا ستتبی برای تو ضتتیا دهندگی
عملكرد آتی شتترکت دارند .به عبارتی واهگان تخ صت صتتی ،ابزار
منا ستبی برای اطالح ر ستانی از عملكرد آتی و هماهن ستازی
انتگارهای مدیران و سترمایهگذاران ا ستت و در قیاس با واهگان
عمو می ،بته تن هتایی یتا همراه بتا واه گتان خنثی ،قتدرت تبیین
کنندگی بیشتری از عملكرد آتی دارند.
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فرضیههای پژوهش
فرضیه اول -لحن اعالن سود بر قضاوت سرمایهگذار تأثیر دارد.
فر ضتیه دوم -ستوگیری شتناختی بر ق ضتاوت سترمایهگذار تأثیر
دارد.
فر ضتیه ستوم -ستوگیری اح ستا ستی بر ق ضتاوت سترمایهگذار تأثیر
دارد.
فرضتیه چهارم -لحن اعالن ستود از طریق ستوگیری شتناختی بر
قضاوت سرمایهگذار تأثیر دارد.
فر ضتیه پنجم -لحن اعالن ستود از طریق ستوگیری اح ستا ستی بر
قضاوت سرمایهگذار تأثیر دارد.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش بتا توجته بته متاهیتت از نوح پژوهشهتای کتاربردی بته
شتمار میرود چرا که هدف آن تو ستعه دانش و آگاهی در زمینه
پژوهشهتای رفتتاری در حرفته ستترمتایتهگتذاری و متالی ا ستتت.
هتم چت نت یتن از نت گتر روش ،ایتن پتژوهتش در ز متره پتژوهتش هتتای
تو صتیفی – پیمای شتی ا ستت .چارچوب نگری و پی شتینه پژوهش
از راه ا ستتتقرایی و گردآوری دادهها و نتیجه نهایی برای آزمون
تأیید یا رد فر ضتتیهها ،از طریق پر ستتشنامه انجام می شتتود .از
آن جتتایتی کتته ایتن پتژو هتش در یتتک مت حت یتط وا قت عتی یت عت نتی
شترکتهای سترمایهگذاری و کارگزاریهای بورس اوراق بهادار
(مدیران و کار شتنا ستان سترمایهگذاری) و سترمایه گذاران عادی
انجام خواهد شد ،جزب پژوهشهای میدانی به شمار میرود.
در این پژوهش برای تحل یتل داده هتا از متدل روابط ستتاخ تتاری
خطی – ا ست متارت پی ال اس ا ستتت فتاده گرد یتد .م عتادالت
ستتاختاری امكان انتخاب دلبخواهی متغیرهای م شتتاهدهپذیر
که در واق اجزای تشتكیل دهنده متغیرهای نهفته میباشتند را
محدود میکند .در واق معادالت ستتاختاری به برر ستتی میزان
اعت بتار متغیر هتای انت ختاب شتتده میپردازد .تكن یتک م عتادالت
ستتاختاری آمیزه دو تحلیل ا ستتتا الف -مدل اندازهگیری؛ ب-
مدل تاب ساختاری.
مدل اندازهگیری یا ق ستمت تحلیل عوامل تأییدی م شتخر
میکنتد که چگونه متغیرهای نهفتته یا ستتازههای فر ضتتی در
قتالت ت عتداد بی شتتتری متغیرهتای قتابتل م شتتاهتده انتدازهگیری
شتدهاند .قسمت تاب ساختاری یا تحلیل مسیر ،روابط علّی بین
این متغیرهای نهفته را م شتتخر میکند .به عبارت دیگر مدل
ا نتدازهگیری ستتواالت مربوب بته روایی و اعت بتار متغیر هتای
م شتاهده شتده را پا ستی میدهد و مدل تاب ستاختاری ستواالت
مربوب به شتدّت روابط علّی (م ستتقیم ،غیرم ستتقیم و کلّی) بین

متغیرهای نهفته و مقدار واریانس تبیین شتتده در کل مدل را
پتا ستتی میدهتد .بنتابراین یتک متدل لیزرل برای پژوهشگر این
ام كتتان را فرآهم میآورد کتته در یتتک متدل هم خ طتتا هتای
انتدازه گیری را ارزیتابی ن متایتد و هم پتارامتر هتای متدل را یتک جتا
برآورد کند .از ستوی دیگر لیزرل در مقای سته با ستایر آزمونهای
آماری مانند تكنیکهای رگر ستتیون و تحلیل واریانس که تنها
روابط بین متغیرهای انتخابی را م شتخر می ستازند ،از توانایی
بی شتتری برخوردار ا ستت و بر تحلیل م ستیر نیز توفیق دارد زیرا
تحلیل م ستیر ،فرآیندی مت شتكل از مراحل منفک متوالی ا ستت
کته مبتنی بر رگر ستتیون هتای مت عتدّد میبتا شت نتد؛ در حتالیکته
تحل یتل هتای لیزرل پیو ست تته و توتم ه ستتت نتد .تحل یتل م ستتیر
(بتر ختالف لت یتزرل) از آن جتتا کتته نت متیتتوا نتتد خت طتتا هتتای کتلتی
اندازهگیری بین متغیرهای م شتاهده شتده و نهفته را م شتخر
کند ،فر را بر آن میگذارد که اندازههای م شتتاهده شتتده با
مقادیر متغیرهای نهفته برابرند (در حالیکه عمال چنین فرضی
نادر ستت ا ستت) .به همین دلیل ا ستت که مک الفلین میگویدا
لیزرل یک تكنیک اطالعاتی کامل است.
در این پژوهش متغیرها به شرا زیر هستندا
الف -متغیر مستقل
لتحتن اعتالن ستتودا لتحتن اعتالن گتزارشگتری متتالتی متتدیتران
شتتر کتت هتا ،گزارش هتای متالی را ت حتتال شتّ عتاح قرار میده نتد
(دیویس و هم كتتاران .)2015 ،لحن گزارش هتتا ت حتتت تتأثیر
ویژگی هتای ختاص متدیر متان نتد اعت متاد بته نفس ،خوشبینی و
انتگتیتزه هتتای متختتلتف متتدیتران قترار متیگتیترد (لتو و هتمت كتتاران،
 .)2017از نگر دمرس و و گتا ( )2014انگیزه متدیران از لحن
خود ،انت قتال محر متانته در مورد عملكرد شتتر کتت بته ذینف عتان
ا ستتت .هوانت و هم كتاران ( )2014ب یتان میکن نتد متدیران بر
ا ستتاس اختیارات خود از لحن اعالن ستتود خوشبینانهتر برای
محافگت از ستهام شترکتها در مقابل عواملی مانند عرضه اولیه
ستتهام با قیمت در ستتطا پایین ا ستتتفاده میکنند .دیویس و
همكاران ( )2012بیان کردند مدیران شتترکتهایی با کیفیت
ستود پایین از لحن اف شتای مثبتی برخوردار ه ستتند .همچنین
شواهد هوان و همكاران ( )2014نشان میدهد که مدیران به
لحاظ استراتژیک از لحن به عنوان مكمّلی برای مدیریت ادراک
سترمایهگذاران استفاده میکنند .بدین ترتی ارسالن ایایدبن و
همكاران ( )2016دریافتند که واکنش مثبت بازار ستهام منجر
به ایجاد انگیزه در مدیران می شتتود تا از لحن مثبت بی شتتتری
در زمان اعالن سود استفاده کنند .دیویس و همكاران ()2015
ا ستتدالل میکنند مدیران قدرتمند ممكن ا ستت ستود را با لحن
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مثبتت بی شتتتری ارایته دهنتد تتا خطرات مربوب بته دادخواهی و
هزینه بدهی را محدود کنند.
متغیر مستقل در این پژوهش لحن اعالن سود است .برای
انتدازهگیری لحن اعالن ستتود از گزارش هتای متالی و گزارش
متدیریتی از عملكرد جتاری و آتی شتترکتت در قتالت  5ستتوال
شتامل شترا عملكرد فروش ،شترا عملكرد ستود ،شترا ستایر
اب عتاد عملكرد ،اه هتارات متدیر عتا متل و ارا یته صتتورت عملكرد
مقای ستهای به صتورت طیف پنج گزینهای از کامال بی اهمیت تا
کامال با اهمیت برگرفته از پژوهش هنری و پیتچه وا ()2018
استفاده گردید.
ب -متغیر وابسته
ق ضتاوت سترمایهگذارانا سترمایهگذاران ،اعطاکنندگان ت ستهیالت
مالی و ستتایر ا ستتتفادهکنندگان اطالعات مالی غالبا ستتودهای
گزارش شتتده و عوا متل تعیینکن نتده آنرا بته طرق مختلف و
برای اهداف گوناگون مورد ا ستتفاده قرار میدهند .برخی از این
اهداف عبارتند ازا
 )1ارزیابی عملكرد مدیریت
 )2برآورد توان سودآوری واحد انتفاعی در کوتاهمدت و
بلندمدت
 )3ارزیابی مخاطره سرمایهگذاری در واحد انتفاعی یا
اعطای تسهیالت مالی به آن
ح ستتابداری مالی بهجای ارزیابی عملكرد مدیریت ،برآورد توان
ستودآوری ،پیشبینی ستود یا ارزیابی مخاطرات سترمایهگذاری
و اعطای اعتبار ،اطالعاتی درباره میزان ستود و اجزای مت شتكله
آنرا فرآهم میآورد و استفادهکنندگان اطالعات مالی بر اساس
این اطال عتات ،خود ن ست بتت بته ارز یتابی ،برآورد ،پیشبینی و
ستنجش مخاطرات اقدام میکنند .با اینحال ح ستابداری مالی
میتواند از طریق ارایه اطالعات تف صتتیلی درباره ستتود و عوامل
تعیینکن نتده آن و گزارش آثتار تورم بر ن تتایج عمل یتات تحل یتل
مالی را تسهیل کند.
در این پژوهش متغیر وابسته قضاوت سرمایهگذاران است.
ق ضتتاوت ستترمایهگذاران که از آن با عنوان امتیاز ()SCORE
م شتتارکتکننده یاد می شتتود ،گزینهها بر ا ستتاس مقیاس 10
درجهای که به صتورت در صتد ارایه شتده و از م شتارکتکنندهها
خوا ست تته شتتد تتا نگرات خود را بتا توجته گزارشهتای متالی و
گزارش مدیریتی از عملكرد جاری و آتی در سه حالت بیطرفی
(حالت  ،)Aهم ستتویی (حالت  )Bو ت ضتتاد (حالت  )Cشتترکت
اعالم کنند .ما روی ارزیابیهای م شتتارکتکنندگان از عملكرد
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جاری ،به جای عملكرد آتی ،متمرکز ه ستتیم ،زیرا ممكن ا ستت
م شتتارکتکنندگان بتوانند تأکید افتراقی را به صتتورت اینکه
مدیریت اطالعات واقعی را درباره آینده منتقل میکند تف ستتیر
کرده و این میتواند بر انتگارات شتان از عملكرد آتی شترکتها
تتأثیر گتذارد (بلومفی لتد1997 ،؛ بتاوالین2011 ،؛ بتاوالین و
هم كتاران .)2009 ،این جتدا کردن توانتایی ت متایزکن نتدگی افراد
را از عوامتل دیگری کته میتواننتد بر درجتهبنتدی افراد از عملكرد
شترکت تأثیر گذارند ،مانند ترجیحات ری ستک ،فرآهم ستاخته و
بنابراین خطای اندازهگیری را کاهش میدهد.
پ -متغیرهای کنترلی
ستواد ریا ضتیا ستواد و مهارت ریا ضتی توانایی شتخر در درک و
ا ستتت فتاده از اعتداد ا ستتت .پیترز و هم كتاران ( )2006آن را بته
صورت توانایی در پردازش مفاهیم عددی و احتمال پایه تعریف
میکنند .ستواد و مهارت ریا ضتی از هوش عمومی و تح صتیالت
مجزا بوده و اثرات آن بر ق ضتتاوت و ت صتتمیمگیری حتی پس از
کنترل این عوامل م شتاهده می شتوند .در مطالعه صتورت گرفته
روی شتتر کتتکن نتد گتان تح صت یتل کرده ،دیكمن و هم كتاران
( )2009دریافتند افراد نه چندان دارای ستواد و مهارت ریا ضتی
ح ستّا ستیت کمتری به ارایههای عددی ری ستک دا شتته و کمتر
احتمال دارد روی یادداشتهای پیوست افشا تمرکز کنند.
ستتواد ریا ضتتی م شتتارکتکنندگان با مقیاس اولیه چهار
آیتمی ستواد ریا ضتی که شتامل محا ستباتی کلی و پایهای مانند
ت ستتلط بر ک ستترها ،در صتتدها ،محا ستتبه تخفیف و قیمتها به
صتورت طیف پنج گزینهای ا صتال یا خیلی جزیی تا خیلی زیاد
اندازهگیری می شتتود .این مقیاس در مطالعه الیوت و همكاران
( )2017کته بته کتارهتای مرتبط کری شتته ( ،)2015شتتوارتز و
همكاران ( )1997مطرا شتده ا ستت ،ا ستتفاده شتد .این مقیاس
از مهارتهای پایه ستتواد ریا ضتتی چون توانایی درک و تبدیل
استفاده میکند.
اطمینانپذیریا اطمینان به صتتورت تعامل تأثیرگذاری بر
نگرشها ،باورها و سایر رفتارها تعریف میشود .اطمینانپذیری
بر نحوه واکنش شتخر به پیامهایی که برای تغییر نگرشها یا
رف تتار هتایش در نگر گرف تته شتتدهانتد ،تتأثیر می گتذارد .هر چته
شتتخر اطمینانپذیرتر با شتتد ،ارتباب قان کننده آ ستتانتر
می توانتد بتاورهتا و رفتتارهتای شتتخر را تغییر دهتد .افراد دارای
اطمی نتان پتذیری بتاال عمو متا ن یتاز کمتری بته شت نتا ختت و تفكر
انتقادی دارند.
اطمینانپذیری با ا ستتتفاده از الگوی  14موردی شتتامل
ا ستتدالل ها ،تو صتیه ها ،دیدگاه ها ،ایده ها ،مطالعات ،م شتورت
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با خبرگان به صتورت طیف پنج گزینهای ا صتال یا خیلی جزیی
تا خیلی زیاد از مقیاس چند بعدی  IOWAپی شتنهادی تو ستط
کوتو و همكاران ( )2004اندازهگیری میشود.
ا صتتول گزارشگریا هتدف کلی گزارشگری متالی فرآهم
نمودن اطّال عتاتی ا ستتت کته آ ثتار متالی م عتامالت ،عمل یتات و
رویتدادهتای متالی موثّر بر و ضتتع یتت متالی و ن تتایج عمل یتات یتک
وا حتتد انت فتتاعی را ب یتتان و از این طریق ستتر متتا یتته گتتذاران،
اع طتاکن نتد گتان ت ستتهیالت متالی و ستتایر ا ستتت فتادهکن نتد گتان
برون ستازمانی را در ق ضتاوت و ت صتمیمگیری ن ستبت به امور یک
واحد انتفاعی یاری دهد .این هدف کلی به اهداف م شتتخ صتتی
کته د ستتت یتابی بته هر یتک از آن هتا م ستتتلزم فرآهم آوردن
اطّالعاتی معین است بهشرا زیر تقسیم میشودا
• فرآهم آوردن اطّالعات الزم برای ارزیابی وضعیت مالی
و بنیه اقتصادی
• فرآهم آوردن اطّال عتات الزم برای ارز یتابی عملكرد و
توان سودآوری
• فرآهم آوردن اطّال عتتات الزم برای ارز یتتابی چگونگی
تأمین و مصرف وجوه نقد
• فرآهم آوردن اطّال عتتات الزم برای ارز یتتابی چگونگی
ایفای م ستتئولیّت مبا شتترت مدیریت و انجام تكالیف
قانونی
• فترآ هتم آوردن اطّتال عتتات مت كتم ّتتل بترای درک بت هت تتر
اطّالعات مالی ارایه شده و پیشبینی وضعیت آتی
ا صتول گزارشگری مالی با ا ستتفاده از الگوی در قال  4ستوال
شتامل به موق بودن ،دقیق بودن ،صتحت و شتفافیت به صتورت
طیف پنج گزی نته ای از کتامال بی اهم یتت تتا کتامال بتا اهم یتت
برگرفته از پژوهش هنری و پیتچه وا ( )2018استفاده گردید.
ت -متغیر میانجی
ستوگیریهای رفتاریا در مالیه رفتاری ،ویژگیهای رفتاری که
بر فرآی نتد ت صتتمیمگیری هتای افراد موثّرنتد مورد م طتال عته قرار
میگیر نتتد .این ویژگی هتتا " تورش هتتای رف تتاری " نتتام یتتده
می شتوند .مطالعههای مختلفی در زمینه انواح خطاهای ادراکی
و چت گتونت گتی تتأثت یتر ایتن خت طتتا هتتا بتر ت صت مت یتم گت یتری متتالتی
ستترمایهگذاران در بازارهای مالی انجام شتتده و به این نتیجه
د ستتت یافتتهاند که ت صتتمیمهای ستترمایهگذاران تحتتتأثیر
چندین خطا قرار میگیرد .از شاخرترین پژوهشگران در این
حوزه ،کتانمن و تیور ستتكی بودنتد کته بتا مطرا نمودن تئوری
انتگار به ب ستط این دانش کمک چ شتمگیری نمودند؛ همچنین

ا شتتنایدر ،ویس ،بود ستتكو و توماس پژوهشگرانی بودند که با
ارایته م قتاالت در زمی نته متالی رف تتاری ،نقش مهمی در متدیریتت
مالی ایفا نموده و ستهم عگیمی جهت کمک به سترمایهگذاران
در اتّخاذ تصمیمهای مالی دارند.
پرستشتنامه ستوگیریهای رفتاری شتامل  23ستوال میباشتد.
ستوالهای این پر ستشنامه بر ا ستاس معیارهایی که هر یک از
این سوگیریهای رفتاری شناختی شامل فرااعتمادی ،نماگری،
ستتاز گتارگرایی ،ات كتا و ت عتدیتل ،خودا ست نتادی ،آ شت نتاگرایی،
رویتدادگرایی ،توان پنتداری ،دیرپتذیری ،اب هتام گریزی ،ح ستتاب
ان گتاری ،بتاورگرایی ،شت كتل گرایی و ستتوگیری هتای رف تتاری
اح ستا ستی شتامل کوتاه نگری ،دا شتته بیش نگری ،تازه گرایی،
بهینه بینی ،زیان گریزی ،دگرگون گریزی ،پ شتیمان گریزی به
صتورت طیف پنج گزینهای ا صتال یا خیلی جزیی تا خیلی زیاد
طراحی شده است.
با توجه به مباحث مطروحه مدل مفهومی پژوهش به شترا زیر
استا

شكل ( .)1-1مدل مفهومی پژوهش

آمار توصیفی
توصیف آماری پاسی دهندگان به شرا زیر استا
جدول  .1توصیف آماری پاسخ دهندگان
گزینه

فراوانی پاسخ

درصد پاسخ

جنسیت

مرد

143

4ف 58درصد

زن

102

6ف 41درصد

مدرک تحصیلی

کاردانی و پایین تر

21

6ف 8درصد

کارشناسی

104

4ف 42درصد

کارشناسی ارشد

77

4ف 31درصد

دکتری

43

6ف 17درصد
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گزینه

درصد پاسخ

فراوانی پاسخ

آزمون  KMOو بارتلت

رشته تخصصی

حسابداری ،مالی،
مدیریت و اقتصاد

220

 90درصد

سایر رشته ها

25

 10درصد

پیش از برر ستتی معناداری بارهای عاملی ،باید شتتاخرهای
ک فتا یتت نمونتهگیری داده هتا مورد برر ستتی قرار گیرد .ج هتت
برر ستی شتاخرهای کفایت نمونهگیری از دو شتاخر  KMOو
آزمون بارتلت ا ستتتفاده می شتتود .نتایج این دو شتتاخر برای
سازههای مختلف پرسشنامه به شرا جدول  2میباشد.
نتایج آزمون بارتلت و  KMOبه عنوان شاخرهای کفایت
نمونهگیری ن شتان میدهد که مقادیر هر دو شتاخر در ستطا
مطلوبی قرار دارنتد .م قتدار مع یتار  KMOبرای ت متامی متغیر هتا و
ابعاد بزرگتر م ستتاوی 5ف 0و مقدار معناداری آزمون بارتلت نیز
کمتر 05ف 0میبا شتد .بر این ا ستاس میتوان از منا ست بودن
حجم نمونه جهت انجام تحلیل عاملی اطمینان حاصل کرد.

میزان سرمایه گذاری در بورس

تا  10سال

227

 92درصد

بیشتر از  10سال

18

 8درصد

سابقه کاری

کم تر از  5سال

114

 46درصد

بین  5تا  10سال

36

 15درصد

بین  10تا  15سال

34

 14درصد

بین  15تا  20سال

29

 12درصد

بین  20تا  25سال

17

 7درصد

بیشتر از  25سال

15

 6درصد

جم

245

 100درصد

جدول  .2یافتههای حاصل از آزمون  KMOو بارتلت متغیرهای پژوهش
ردیف

نوع متغیر

1
2

وابسته

3
5

مستقل

6
7
8
9

کنترلی

10
11
12

نام متغیر

میانجی

گویههای متغیر قضاوت سرمایهگذار – حالت

A

500ف0

گویههای متغیر قضاوت سرمایهگذار – حالت

B

500ف0

0000ف0

گویههای متغیر قضاوت سرمایهگذار – حالت

C

500ف0

0000ف0

حالت A

736ف0

0000ف0

گویههای متغیر لحن اعالن سود – حالت

B

759ف0

0000ف0

گویههای متغیر لحن اعالن سود – حالت

C

825ف0

0000ف0

گویههای متغیر اطمینانپذیری

815ف0

0000ف0

گویهی متغیر تخصر سرمایهگذار

-

-

گویههای متغیر اصول گزارشگری

803ف0

0000ف0

گویههای متغیر سواد ریاضی

783ف0

0000ف0

گویههای متغیر سوگیری شناختی

842ف0

0000ف0

گویههای متغیر سوگیری احساسی

688ف0

0000ف0

پایایی متغیرهای پژوهش
در این پژوهش برای تعیین پتتا یتتایی آزمون از روش آل فتتای
کرونبام ا ستتتفاده شتتده ا ستتت .ضتتری آلفای کرونبام برای
ستتنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها ،ق ضتتاوتها ،عقاید و
ستایر مقوالتی که اندازهگیری آنها آ ستان نی ستت به کار میرود.
در واق در این جتا برر ستتی می شتتود تتا چته حتد بردا شتتت

8

بارتلت

0000ف0

گویههای متغیر لحن اعالن سود –

4

شاخصKMO

سطح معنی داری آزمون

پا ستیدهندگان از پر ستشها یك ستان بوده ا ستت .ا ستاس ضتری
آل فتای کرون بتام بر پتایته طیف هتا یتا مق یتاس هتا ا ستتت .در واق بتا
محا ستتبه آلفای کرونبام هم ستتانی گویهها ستتنجیده می شتتود.
ضتتری آلفای کرونبام معموال زمانی بهکار برده می شتتود که
پر ستتش هتای آزمون دو جوابی نبوده ،بل كته در جته م ختال فتت یتا
موافقت مشخر گردد.
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جدول  .3یافتههای حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش
ردیف

نوع متغیر

نام متغیر

1
2

وابسته

3

گویههای متغیر قضاوت سرمایهگذار – حالت

A

862998ف0

گویههای متغیر قضاوت سرمایهگذار – حالت

B

926453ف0

گویههای متغیر قضاوت سرمایهگذار – حالت

C

875882ف0

گویههای متغیر لحن اعالن سود –

4
5

مستقل

6

حالت A

776704ف0

گویههای متغیر لحن اعالن سود – حالت

B

818542ف0

گویههای متغیر لحن اعالن سود – حالت

C

835470ف0

7
8
9

کنترلی

10
11
12

مقدار آلفای کرونباخ

میانجی

گویههای متغیر اطمینانپذیری

829123ف0

گویهی متغیر تخصر سرمایهگذار

-

گویههای متغیر اصول گزارشگری

825611ف0

گویههای متغیر سواد ریاضی

848992ف0

گویههای متغیر سوگیری شناختی

849890ف0

گویههای متغیر سوگیری احساسی

604671ف0

یافتههای حا صتتل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش ن شتتان
میدهد که پایایی پر ست شتنامه در خ صتوص متغیرهای پژوهش
در حد مطلوبی قرار دارد .الزم به ذکر ا ستتت متغیر تخ صتتر
ستترمایهگذار به دلیتل تک گویه بودن امكتان محا ستتبه آلفای
کرونبام وجود ندارد.

پایایی ترکیبی
یافتههای حا صتل از آزمون پایایی ترکیبی ستازههای پژوهش به
شرا  4است.
بتا تو جته بته م قتادیر گزارش شتتده برای هر یتک از اب عتاد یتا
ستازههای پژوهش و با عنایت بر اینکه مقادیر ارایه شتده بیشتتر
از 7ف 0ا ستتت ،پتایتایی ترکیبی هر یتک از اب عتاد یتا ستتازه هتای
پژوهش تأیید میشود.

جدول  .4یافتههای حاصل از آزمون پایایی ترکیبی
)Composite Reliability (CR

ابعاد /سازه

حالت A

حالت B

حالت C

متغیر وابسته

قضاوت سرمایهگذار

935883ف0

964530ف0

941509ف0

متغیر مستقل

لحن اعالن سود

846769ف0

873563ف0

882460ف0

اطمینانپذیری

866084ف0

866175ف0

865738ف0

تخصر سرمایهگذار

0000ف1

0000ف1

0000ف1

اصول گزارشگری

881059ف0

882775ف0

882460ف0

سواد ریاضی

895523ف0

882775ف0

879696ف0

سوگیری شناختی

876458ف0

876307ف0

876101ف0

سوگیری احساسی

758761ف0

757384ف0

756901ف0

متغیرهای کنترلی

متغیرهای میانجی

روایی واگرا
به منگور برر ستتی روایی واگرا از روش فورنر – الرکر ا ستتتفاده
شتتده ا ستتت .در این روش اگر جذر مقادیر میانگین واریانس
ا ستتخراج شتده هر متغیر از قدرمطلق همب ستتگی آن با ستایر
متغیر هتا بزر تر بتا شتتد ،آن متغیر دارای روایی واگرای خوب

تلقی می گردد .یتاف تته هتای حتا صتتل از برر ستتی روایی واگرای
متغیرهای پژوهش به شرا جدول  5است.
همانطوری که م شتتاهده می شتتود قطر ا صتتلی ماتریس
همب ستتتگی مقادیر جذر میانگین واریانس ا ستتتخراج شتتده هر
متغیر و ختانته هتای را ستتت – پتایین آن ،م قتادیر همب ستتتگی
متغیر هتا را ن شتتان مید هتد .بتا تو جته بته این کته جتذر م یتانگین

نشریه علمي دانش مالي تحلیل اوراق بهادار  /شماره پنجاهودوم
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تأثیر لحن اعالن سود بر قضاوت سرمایهگذار با تأکید بر سوگیریهای رفتاری /حسن چناری بوکت و همکاران

واریانس ا ستتخراج شتده متغیرها از قدرمطلق همب ستتگی آنها
با ستتایر متغیرها بزر تر ا ستتت؛ بنابراین مجموعه ستتوالهای

مربوب بته انتدازهگیری متغیر هتای پژوهش دارای روایی واگرای
مناس هستند.

جدول  .5یافتههای حاصل از آزمون همبستگی
ابعاد /سازه

سوگیری
احساسی
اطمینان
پذیری
قضاوت
سرمایهگذار
لحن اعالن
سود
اصول
گزارشگری
سوگیری
شناختی
تخصر
سرمایه گذار
سواد ریاضی

سوگیری

اطمینان

قضاوت

احساسی

پذیری

سرمایه گذار

A

623496ف0

B

622761ف0

C

622317ف0

A

431977ف0

623496ف0

B

435308ف0

614299ف0

C

437358ف0

613931ف0

A

184586ف0

165243ف0

937812ف0

B

161326ف0

205466ف0

965137ف0

سود

C

179098ف0

211013ف0

943124ف0

A

179782ف0

155435ف0

377494ف0

729683ف0

B

102982ف0

243025ف0

391377ف0

764115ف0

گری

شناختی

C

137308ف0

120517ف0

226693ف0

776341ف0

A

200797ف0

043715ف0

171320ف0

301048ف0

806289ف0

B

197339ف0

046082ف0

180410ف0

275151ف0

808352ف0

C

195132ف0

041182ف0

109110ف0

341613ف0

807859ف0

A

548342ف0

468886ف0

237201ف0

097253ف0

00918ف-0

557113ف0

B

085942ف0

00601ف-0

289563ف0

305153ف0

249775ف0

557138ف0

C

097555ف0

006607ف0

169489ف0

232276ف0

196651ف0

557292ف0

A

029824ف0

04363ف-0

109426ف0

026109ف0

064845ف0

016794ف0

1

B

549025ف0

467888ف0

156744ف0

133138ف0

01798ف-0

161891ف0

1

C

548602ف0

471900ف0

251640ف0

163785ف0

02749ف-0

182751ف0

1

A

086842ف0

00567ف-0

282065ف0

197814ف0

259085ف0

163887ف0

167967ف0

826701ف0

B

025317ف0

04381ف-0

036262ف0

00667ف-0

061850ف0

167307ف0

016734ف0

826478ف0

C

026342ف0

04362ف-0

016337ف0

017762ف0

060993ف0

157192ف0

012312ف0

807721ف0

آزمون بررسی کیفیت ابزارهای اندازهگیری
یكی از شتاخر برازش مدل ستاختاری ،شتاخر ) (Q^2ا ستت.
این معیار که تو ستتط ا ستتتون و گی ستتر ( )1975معرفی شتتد،
قدرت پیشبینی مدل در ستازههای درونزا را مشتخر میکند.
به اعتقاد آنها مدلهایی که دارای برازش ساختاری قابل قبول
ه ستتت نتد ،بتایتد قتابل یتت پیشبینی متغیر هتای درونزای متدل را
دا شتتته بتا شتنتد .بتدین معنی کته اگر در یتک متدل ،روابط بین
ستازهها به در ستتی تعریف شتده با شتند ،ستازهها تأثیر کافی بر
یكدیگر گذا شتته و از این راه فر ضتیهها به در ستتی تأئید شتوند.
هنسلر و همكاران ( )2009سه مقدار 02ف15 ،0ف35 ،0ف 0را به
عنوان قدرت پیشبینی کم ،متوسط و قوی تعیین نمودهاند.
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لحن اعالن اصول گزارش

سوگیری

تخصص
سرمایه گذار

سواد ریاضی

یافتههای حا صتل از آزمون برر ستی کیفیت ابزارهای اندازهگیری
به شرا جدول  6ارایه میشود.
با توجه به این که شتتاخر وار ستتی اعتبار کیفیت برای
ابعاد ف ستتازههای گزارش شتتده مثبت ه ستتتند بنابراین مدل
اندازهگیری از کیفیت مناس برخوردار است.
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جدول  .6یافتههای حاصل از آزمون بررسی کیفیت ابزارهای اندازهگیری
شاخص اعتبار اشتراک ()1-SSE/SSO

ابعاد /سازه

حالت

حالت

A

حالت

B

C

متغیر وابسته

قضاوت سرمایهگذار

526237ف0

931499ف0

548968ف0

متغیر مستقل

لحن اعالن سود

324589ف0

583926ف0

409192ف0

اطمینان پذیری

258772ف0

385064ف0

204942ف0

اصول گزارشگری

418756ف0

645433ف0

416017ف0

تخصر سرمایهگذار

-

-

-

سواد ریاضی

476480ف0

682979ف0

451488ف0

سوگیری شناختی

215551ف0

317342ف0

208106ف0

سوگیری احساسی

094070ف0

412943ف0

082100ف0

متغیرهای کنترلی

متغیرهای میانجی

اعالن ستود بر ستوگیریهای رفتاری از نگر آماری معنادار ا ستت
و تأثیرگذاری فوق تأیید نمیشود.
بتا توجته بته آمتاره تی محتا ستبته شتتده برای تتأثیرگتذاری
ستتوگیریهای رفتاری بر ق ضتتاوت ستترمایهگذار از نگر آماری
معنادار است و تأثیرگذاری فوق تأیید نمیشود.
از بین متغیرهتای کنترلی تتأثیرگتذاری اطمینتان پتذیری بر
ستتوگیریهای رفتاری با توجه به آماره تی محا ستتبه شتتده به
لحاظ آماری معنادار است و تأثیرگذاری فوق تأیید میشود.
هم چنین تتأثیر گتذاری ستتواد ر یتا ضتتی بر ق ضتتاوت
سترمایهگذار با توجه به آماره تی محا ستبه شتده به لحاظ آماری
معنادار ا ستتت و تأثیرگذاری فوق در حالت  Aو حالت  Bتأیید
میشود.

آزمون فرضیههای پژوهش
یافتههای حا صتل از آزمون فر ضتیههای پژوهش به شترا جدول
 7میباشد.
ستتطا معناداری برای تکتک متغیرها در ستتطا اطمینان 95
در صتد محا ستبه شتده ا ستت .با توجه به ضترای محا ستبه شتده
میتوان میزان تو ضتتیا دهندگی تغییرات متغیر واب ستتته را از
طریق متغیر مستتقل و متغیرهای کنترلی بیان کرد .با توجه به
آماره تی محا ستتبه شتتده برای تأثیرگذاری لحن اعالن ستتود بر
ق ضتاوت سترمایهگذار از نگر آماری معنادار ا ستت و تأثیرگذاری
فوق در حالت  Aو حالت  Bتأیید میشود.
با توجه به آماره تی محا ستبه شتده برای تأثیرگذاری لحن

جدول  .7یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش
عنوان متغیر

نام متغیر و مسیر تحلیل

ضریب
حالت

آماره تی
A

ضریب
حالت

آماره تی
B

آماره تی

ضریب
حالت

C

لحن اعالن سود ← قضاوت
سرمایهگذار

311989ف140041 0ف287986 4ف014078 0ف170015 3ف640748 0ف0

لحن اعالن سود ← سوگیری
متغیر مستقل
شناختی

011861ف089626 0ف017713 0ف133350 -0ف107787 0ف870281 0ف0

لحن اعالن سود ← سوگیری
احساسی

061507ف568257 0ف073938 0ف577511 -0ف022902 0ف177961 0ف0

سوگیری شناختی ← قضاوت
سرمایه گذار

154539ف170685 0ف007444 1ف060563 0ف153823 0ف188978 0ف1

سوگیری احساسی ← قضاوت
سرمایه گذار

000969ف007063 0ف057806 0ف464979 0ف029976 0ف208901 0ف0

اطمینانپذیری ← قضاوت
سرمایهگذار

120391ف492364 0ف134861 1ف583306 0ف178992 1ف862767 0ف1

متغیرهای
میانجی

نشریه علمي دانش مالي تحلیل اوراق بهادار  /شماره پنجاهودوم
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تأثیر لحن اعالن سود بر قضاوت سرمایهگذار با تأکید بر سوگیریهای رفتاری /حسن چناری بوکت و همکاران

عنوان متغیر

متغیرهای
کنترلی

نام متغیر و مسیر تحلیل

ضریب
حالت

A

B

ضریب
حالت

C

اطمینانپذیری ← سوگیری
شناختی

472157ف829404 0ف477639 5ف920544 0ف463241 5ف444387 0ف5

اطمینانپذیری ← سوگیری
احساسی

417234ف579257 0ف446350 4ف234926 0ف431682 5ف438526 0ف5

تخصر سرمایهگذار ←
قضاوت سرمایه گذار

071108ف735647 0ف009533 0ف104389 0ف001538 0ف016956 -0ف0

تخصر سرمایهگذار ←
سوگیری شناختی

011574ف146068 0ف011044 0ف125127 0ف013902 0ف159768 0ف0

تخصر سرمایهگذار ←
سوگیری احساسی

031083ف443908 0ف022799 0ف281473 0ف012348 0ف156975 0ف0

سواد ریاضی ← قضاوت
سرمایهگذار

205380ف223676 0ف189128 2ف960409 0ف120195 1ف021586 0ف1

سواد ریاضی ← سوگیری
شناختی

183432ف591873 0ف189059 1ف541516 0ف168805 1ف343503 0ف1

سواد ریاضی ← سوگیری
احساسی

031989ف292499 0ف062384 0ف604210 0ف036420 0ف288904 0ف0

اصول گزارشگری ← قضاوت
سرمایه گذار

014312ف174711 0ف047126 0ف613889 0ف016987 0ف177081 0ف0

اصول گزارشگری ←
سوگیری شناختی

081667ف669534 -0ف083030 0ف756890 -0ف114357 0ف066846 -0ف1

اصول گزارشگری ←
سوگیری احساسی

153737ف400976 0ف180122 1ف789953 0ف134362 1ف242394 0ف1

نتیجهگیری و بحث
م طتال عته بر روی عوا متل موثر بر ت صتتمیم و تحل یتل رف تتار
ستترمایهگذاران در ادبیات مالی تا مدّتها بر ا ستتاس نگریات
اقت صتتاد کال ستتیک مانند نگریه مطلوبیت اقت صتتادی و نگریه
رقابت تف ستیر می شتد .بر ا ستاس ا صتول بنیادین نگریه مطلوبیّت
که تو ستط نویمن و موردگن ستترن ( )1947تو ستعه داده شتد؛
یک سرمایهگذار الف -کامال عقالنی است و تصمیمهای منطقی
خواهد گرفت؛ ب -قادر به حل مستایل پی یده خواهد بود؛ -،
ریستکگریز استت؛ ت -همواره در صتدد آن استت که ثروت خود
را حتداکثر ن متا یتد .در نگریّتات مطلوبیّتت فر می شتتود کته
ستترمایهگذار بر ا ستتاس بده – ب ستتتان و ارتباب بین بازده و
ری ستک در صتدد ا ستت میزان ر ضتایتمندی خود را از ترکی
سترمایهگذاری انتخاب شتده به حداکثر بر ستاند .علیرغم اینکه
تقریبا تمامی پژوهشها با تكیه بر نگریّات اقت صتاد کال ستیک و
پذیرش مفرو ضتتات این نگریّهها صتترفا به عوامل اقت صتتادی به
عنوان عوامل موثّر بر باور ،رفتار ،ت صتمیم و ق ضتاوت فرد ا شتاره
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آماره تی

ضریب
حالت

آماره تی

آماره تی

میکردند اما رفتار واقعی سترمایهگذاران در بورس اوراق بهادار
در برخی موارد نگریّه حداکثر کردن مطلوبیّت و ستایر نگریات
اقت صتاد کال ستیک را زیر ستوال برد .در واق با گذ شتت زمان و
ان جتام پژوهش هتای مت عتدد ،پژوهشگران متوجّته ب ست یتاری از
حرکتها و ناب ستامانیها در بازارهای مالی شتدند که با ا ستتفاده
از تئوریهای مربوب به بازار کارآ قابل توجیه نبود .با برر ستتی
بیشتتر رفتار سرمایهگذاران ،پژوهشگران به این نتیجه رسیدند
ت صتتمیم و رف تتار یتک ستتر متایته گتذار تن هتا ت حتتتتأثیر عوا متل
اقتصادی قرار نمیگیرد؛ بلكه عوامل روانشناختی متعددّی نیز
وجود دارد که تعیین کننده ت صتتمیم یک ستترمایهگذار ا ستتت.
همین امر موجت ههور و بروز انقالب رف تتاری در م بتاحتث متالی
با مقاله کانمن و تیور ستكی در ستال  1979گردید .نگریهها و
تئوری هتای متالی طبق رویكرد متالی رف تتاری بته این نك تته
پرداختند که ت صتتمیم یک ستترمایهگذار (بالقوه و بالفعل) تنها
تحتتأثیر شتتاخرهای اقت صتتادی و عقالنیّت قرار ندارند بلكه
عوامل دیگری تحت عنوان عوامل روان شتناختی نیز ه ستتند که
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بر بتاور ستتر متایته گتذار تتأثیر گتذار بوده و ت صتتمیم هتای فرد را
تحتال شتّعاح قرار میدهند .هدف این پژوهش برر ستتی تأثیر
لحن اعالن ستتود بر ق ضتتاوت ستتر متا یته گتذار بتا تتأک یتد بر
ستوگیریهای رفتاری ا ستت .در را ستتای هدف پژوهش اقدام به
طراحی پر ستش نامه کردیم .در پر ست شتنامه تو ضتیحاتی (افته یا
ستتناریو) در ستته حالت بی طرفی ،هم ستتویی و ت ضتتاد همراه با
گزارش مالی مرتبط ارایه گردید .م شتتارکت کنندگان از طریق
مطالعه اقدام به پا ستتیگویی در را ستتتای لحن اعالن ستتود و
ق ضتتاوت در خ صتتوص ستترمایهگذاری کردند .برای متغیرهای
میانجی و کنترلی هم به ترتی پر ست شتتنامههای مرتبط ارایه
گردید .یافتههای حا صتل از پژوهش بیانگر این ا ستت که تأثیر
لحن اعالن ستود بر ق ضتاوت سترمایهگذار در حالتهای بیطرفی
و هم ستویی معنادار ا ستت ولی در حالت ت ضتاد فاقد تأثیرگذاری
معناداری ا ستتت .به عبارتی فر ضتتیه اول پژوهش در حالتهای
بیطرفی و هم ستتویی پذیرفته گردید ولی در حالت ت ضتتاد رد
شتتد .بتا تو جته آ متاره تی م حتا ست بته شتتده در تتأثیر گتذاری
ستوگیریهای رفتاری بر ق ضتاوت سترمایهگذار میتوان بیان کرد
که در هر سه حالت بیطرفی ،همسویی و تضاد به لحاظ آماری
معنادار نی ستت و فر ضتیه دوم و ستوم پژوهش تأیید نمی شتود .با
تو جته بته نتی جته فوق میتوان اذ عتان کرد کته تتأثیر گتذاری لحن
اعالن ستتود از طریق ستتوگیری هتای رف تتاری بر ق ضتتاوت
سترمایهگذار به لحاظ آماری معنادار نی ستت و فر ضتیه چهارم و
پنجم پژوهش پتذیرف تته نمی شتتود .از بین متغیر هتای کنترلی
تأثیرگذاری ستتواد ریا ضتتی بر ق ضتتاوت ستترمایهگذار به لحاظ
آماری معنادار ا ستتت .یافتههای حا صتتل از آزمون فر ضتتیههای
پژوهش م طتابق بتا تئوری پردازش دوگتانگی اطالعتات اپ ستتتین
( )1996مبتنی بر ستتی ستتتم تحلیلی ا ستتت که در ق ضتتاوت و
تصتمیمگیری تحتتأثیر عواطف و احستاستات نمیباشتد و منطق
و ا ستتدالل نقش ا صتلی را در ق ضتاوت و ت صتمیمگیری ا شتخاص
ای فتا میک نتد و مبتنی بر علم م حتا ست بتاتی فرد در ق ضتتاوت و
ت صتتمیمگیری ا ستتت .یافتههای حا صتتل از پژوهش مطابق با
یافتههای هنری و پیت چهوا ( )2018است.
بتا تو جته بته این کته متدیریتت ت متایتل دارد بر مق یتاس هتای
مطلوبتری در گزارش ستتود تتأکیتد دا شتتته و شتترکتتهتای
خبر ستاز (یعنی آنهایی با بی شتترین میزان اف شتاییات) بی شتتر
م ستتعد تأکید انتخابی بر مقیاسهای مطلوبتر ستود ه ستتند،
ممكن ا ستتت ستتر متایته گتذاران ت حتت تتأثیر ستتایر مع یتارهتای
راهبردی و غیر از ا صتول عمومی پذیرفته شتده ح ستابداری که
به طور مطلوبی با دورههای قبل مقای سته می شتوند ،قرار بگیرند،

بنابراین ستترمایهگذاران زمانیکه آگهیهای اعالنهای عملكرد
به طور جهتدار با عملكرد ا صتتلی شتترکت ستتازگار ا ستتت،
سترمایهگذاران عالمت رو شتنی را درباره عملكرد شترکت ادراک
کرده و ق ضتاوتهای شتان را با آن عالمت هم ستو کنند و زمانیکه
به طور جهتدار با عملكرد ا صتتلی شتترکت نا ستتازگار ا ستتت،
سترمایهگذاران عالمت ضتعیف و نه چندان رو شتنی را دریافت
کرده و توانایی آنها در تمایز بین عملكرد مالی احتماال متضرر
خواهد شتد ،بنابراین ستبک پردازش اطالعات تو ستط شترکتها
را در اولویت ا صتتلی ق ضتتاوت و ت صتتمیمگیری در را ستتتای
سرمایهگذاری خود قرار دهند.
در راستای پژوهشهای آتی پیشنهاد می شودا
متغیر هتای نوح ف عتال یتت کته بته اب عتاد و جن بته هتای هر مو ضتتوح
مرتبط می شتود؛ عواملی مانند ب ستتر ق ضتاوت و ت صتمیمگیری،
پی یدگی و ابعاد موضوح؛ متغیرهای محیط به محیط و شرایط
پرامون یک فرد زمانی که ق ضتتاوت و ت صتتمیمگیری مینماید؛
مدنگر قرار گیرد.
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Abstract
The purpose of this study is the effect of Earnings-Announcement Narrative and Investor
Judgment with emphasis on behavioral biases. This study was performed on 245 investment
experts and managers and ordinary investors who were randomly selected in 1399. To analyze the
data and test the research hypotheses, the structural equation model was used with the help of
Smart PLS software. Findings from the study indicate that the effect of the tone of the EarningsAnnouncement on the investor's judgment is significant in cases of neutrality and all-roundness,
but in the case of conflict has no significant effect. According to the calculated t-statistics on the
effect of behavioral biases on investor judgment, it can be said that in all three cases of neutrality,
alignment and conflict are not statistically significant and the second and third hypotheses of the
study are not confirmed. According to the above result, it can be acknowledged that the effect of
the profit announcement tone through behavioral biases on the investor's judgment is not
statistically significant and the fourth and fifth hypotheses of the research are not accepted. Among
the control variables, the effect of mathematical literacy on investor judgment is statistically
significant. Findings from the test of research hypotheses in accordance with the theory of
information duplication processing Epstein (1996) is based on an analytical system that is not
affected by emotions and feelings in judgment and decision and logic and reasoning play a major
role in judging and decision making. It is based on the computational science of the individual in
judgment and decision making.
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