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چکيده
تورش نوگرایی بهعنوان یکی از انواع پدیدههای رفتاری ،مدتی است که وارد مباحث اقتصادی و
مالی شده است .پدیدههای مشابه تاکنون ،از لحاظ محتوایی بارها به بحث گذاشته شدهاند و
مصداق آن در بازارهای سرمایه نیز در برخی از موارد ،مورد تأیید بوده است .در این شرایط،
جای خالی این قبیل مباحث در موضوعات حسابداری ،بهشدت احساس میگردد .بر این اساس،
مطالعه حاضر تالش دارد تا با تأکید بر مکانیزم بازار سرمایه و با استفاده از اطالعات حسابداری،
تحلیل ارتباط کیفیت اطالعات حسابداری و تورش نوگرایی بر رابطه سودآوری و بازده سهام با
تأکید بر نقش مالکیت دولتی بررسی نماید .به این منظور از دادههای  101شرکت پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  1387تا  1396و رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر
دادههای ترکیبی استفاده گردید .نتایج بررسیهای صورت گرفته نشان داد که معیارهای کیفیت
اطالعات حسابداری ارتباط رفتار تورش نوگرایی بر اساس سود هر سهم با بازده سهام شرکتها
را تغییر معناداری میدهد.
واژههای کليدی :مالی رفتاری ،تورش نوگرایی ،کیفیت اطالعات حسابداری ،بازده سهام ،سود
هر سهم.
 دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.
Email: Se_kamranrad@yahoo.com
 دانشیارگروه حسابداری ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
Email: Royadarabi110@yahoo.com
 استادیارگروه اقتصاد ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
Email: ghemamverdi@iauctb.ac.ir
 استادیارگروه حسابداری ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
Email: Jafari.mahboobeh@gmail.com
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اطالعات حسابداری بـا کیفیت ،یکی از منـابع مهم اطالعاتی برای سرمایهگـذاران است کـه
میتواند تأثیر مهمی بر تصمیمات بهینه سرمایهگـذاران داشـته باشـد (یانـگ و جیانـگ،1
 .)2008کیفیـت اطالعات حسابداری معموالً حاکی از این است که اطالعات بر اساس اصول
کلی پذیرفتهشده ،مانند استاندارهای بینالمللی در حسابداری یا حسابرسی تولید شده است.
سرمایهگذاران در بورس اور اق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام ،کمتر از روشهای کمی
استفاده مینمایند و قضاوت های ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی ،اطالعات غیرعلمی،
شایعات و پیروی کورکورانه از تعداد معدودی از مشارکتکنندگان در بازار سرمایه است .در این
راستا و بهمنظور بهبود شرایط گسترش فعالیتهای بازار سرمایه و جلوگیری از شکست ،در
اقداماتی که در جهت جلب مشارکت مردم در سرمایهگذاری صورت میگیرد باید نتایج علمی
جایگزین تصورات ذهنی گردد و آموزشهای الزم در این زمینه به مشارکتکنندگان در بازار
داده شود .بدون شك اطالعات نیز نقش اساسی در بورس اوراق بهادار دارد و همین امر باعث
شده تا بر اهمیت شفاف سازی کیفیت اطالعات حسابداری در بازار اوراق بهادار افزوده شود.
ادبیات مالی رفتاری رویکرد جدیدی در بازارهای مالی است و به نظریـهپـردازان ،تحلیـلگـران
و مشارکتکنندگان بازار شرح میدهد که تغییرات قیمت سهام تنها بـه ارزشهـای بنیـادی
سـهام (ارزشهای منطقی) متکی نیست؛ بلکه به رفتارهای غیرمنطقی سرمایهگذاران که توسط
تمایالت سرمایهگذاران اندازهگیری میشود نیز بستگی دارد (ژو و نیو .)2017 ،2در دیدگاه مالی
رفتاری ،افراد عادی در بازار سرمایه ،جانشین افراد منطقی تصمیمگیر در دیدگـاه مالی ،قرار
میگیرند (کندران و کندران .)2014 ،3بر مبنای دانش مالی رفتاری ،انتظار نمیرود که تنها
عواملی مانند اطالعات حسابداری و متغیرهای کالن اقتصادی بر بازده سهام تأثیرگذار باشند،
بلکه انواع متغیرهای رفتاری نیز میتوانند بر قیمت و بازدهی سهام تأثیر داشته باشند (ستایش
و شمسالـدینی .) 1395 ،همچنین دانش مالی رفتاری معتقد به وجود ردپـای تورشهای
روانشناسـی در بـازار و سرمایهگـذاران مـیباشـد (غریب لو و شرفی .)1393 ،سوءگیری
نوگرایی یکی از انواع تورشهای رفتاری در بازار است .سوءگیری نوگرایی یك گرایش شناختی
است که موجب می شود افراد به نحو بارزی بیشتر از رویدادهای گذشته ،رویدادها و مشاهدات
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 -2مبانی نظری
انقالب رفتـاری بـا مقاله کانمن و تورسکی 4در  1979آغاز شد و از آن زمان تا به حال
پژوهش های متفاوتی در این زمینه انجام شده است .آزمایشهای کانمن و تورسکی نشان داد
که افراد در زمان پیشبینی ،وزن بیشتری به تجربه در مقایسه با باورهای قبلی میدهند (که در
برخی اوقات جهتگیری حافظه نیز نامیده میشود) و به پیشبینیهایی اعتقاد دارند که از نظر
عدم اطمینان در اطالعات فوقالعاده هستند .شیلر )2003( 5روند رشد و بازدهی سهام را مورد
بررسی قرار داد و اظهار داشت که بر اساس معیارهای تاریخی مختلف ،ارزش سهامهای مختلف
افزایش بیرویـه غیرعقالیی دارند .از اواسط دهه  1980مدل سه عـاملی فاما و فرنچ برای
پیشبینی ارزش سهام ارائه شد .در دهه های اخیر پژوهشگران به اثرگذاری رفتار انسانها در
تصمیمگیریهای مالی اشاره دارند و اعتقاد دارند که سرمایهگذاران در اتخاذ تصمیمهای مالی
خود بـه مقوله ریسك و ارزشهای آینده سهام و بـازده سهام بـهگونهای کامالً متفاوت از
تئوریهای مدرن نگاه میکنند (صادقی و باغبان .)1397 ،پیشینه مالیه رفتـاری بـه طور
تقریبی به اوایل دهه هفتاد بـاز مـیگـردد .ایـن شـاخه ترکیبـی علـوم مـالی ،کـه در واقـع
علـوم روانشناسی و گاهی جامعه شناسی را برای تحلیل بهتر مسائل بازارهای مالی مورد استفاده
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اخیر را به یاد آورند و بر آن تمرکز کنند (تاونسند2017 ،1؛ جانسن2017 ،2؛ مالدینا و
گرانت .)2016 ،3طبق مفاهیم تئـوری اطالعات ،تعصبات در پیشبینی سرمایـهگذاران و
تحلیل گران وجود دارد .همچنین ،با کاهش بار اطالعاتی اطالعات حسابداری ،فاصله بین ارزش
ذاتی و قیمت بازار اوراق بهادار افزایش یافته است و نظر به اینکه از کم و کیف تورش نوگرایی
در بازار بورس ایران و ارتباط آن با اطالعات حسابداری اطالع درستی در دست نیست ،لذا
امکان استفاده ناصحیح از اطالعات حسابداری توسط تهیهکنندگان اطالعات با شناخت و آگاهی
از تورش نوگرایی در بازار وجود دارد .با توجه به اینکه نوع مالکیت و میزان ارتباطات سیاسی
شرکت نیز میتواند بر رفتار سرمایهگذاران برای تصمیمگیری مؤثر باشد بهگونهای که بسیاری از
سرمایهگذاران به شرایط ارتباطی شرکت با دولت بهخصوص در اقتصاد دولتی ایران توجه دارند،
لذا ارائه الگویی برای سنجش تورش نوگرایی و همچنین ارزیابی تأثیرپذیری آن از اطالعات
حسابداری و ارتباطات سیاسی ،موضوعی است که در مطالعه حاضر تحت بررسی قرار میگیرد.

فصلنامه حسابداري مالي /سال دوازدهم /شماره  /46تابستان 99

77

1 Ritter

Downloaded from qfaj.ir at 19:29 +0430 on Sunday April 18th 2021

قـرار مـیدهـد ،اغلب به بررسی فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاران و واکنش آنان در قبال
شرایط مختلف بازارهای مالی میپـردازد و تأکید آن بیشـتر بـه تـأثیر شخصـیت ،فرهنگ و
قضاوتهای سرمایهگـذاران بـر تصـمیمات سرمایهگذاری است .ساختارهای خاص فرهنگی در
ایران و اثرگذاری آنها بر رفتارهای فـردی و گروهـی افراد بهویژه در بازار سرمایه ،لزوم شناخت
تئوریها و مدلهای تحلیلـی و شـناختی مالیـه رفتـاری را بـرای فعاالن و دستاندرکاران بازار،
اجتنـابناپـذیر مـینماید و طرفداران این رویکـرد ،عقالنیـت محـدود را بهعنوان پیشفرض
پذیرفتند .دانش مالی رفتاری معتقد به وجود ردپـای تورشهای روانشناسـی در بـازار و
سرمایهگـذاران است (غریب لو و شرفی .)1393 ،منظور از تورش ،انحراف از تصمیمگیریهای
درست و بهینه است .به دلیل محدود بودن زمان و منابع شناخت ،نمیتوان دادههای جمعآوری
شده از محیط را به طور بهینه تجزیه و تحلیل کرد؛ بنابراین ذهن انسان به طور طبیعی از
محاسبات سرانگشتی استفاده میکند .اگر از چنین روشهای ابتکاری به طور مناسب استفاده
شود ،میتوانند مؤثر واقع شوند .در غیر این صورت ،تورشهای غیرقابل اجتنابی پیش خواهند
آمد؛ و به طور کلی ممکن است افراد در فرایند تفکر و تصمیمگیری دچار خطا شوند .به طور
خالصه ،سوگیریهای رفتاری ،به عنوان اشتباهات سیستماتیك در قضاوت تعریف شدهاند.
مطالعات مختلفی درباره انواع خطاهای ادراکی و نحوه تأثیر این خطاها بر تصمیمگیریهای
مالی انجام شده است مانند کریمی و رهنمای رودپشتی ( .)1394نتایج حاصل از این پژوهش
حاکی از آن است که تصمیمات مالی تحت تأثیر چندین خطا قرار میگیرد .در مالی رفتاری،
ویژگیهای رفتاری که بر فرآیند تصمیمگیریهای افراد مؤثرند مورد مطالعه قرار میگیرند .این
ویژگیها "تورشهای رفتاری" نامیده میشوند .تاکنون تئوری منسجمی در مورد علل
تورشهای رفتاری ارائه نشده است اما پژوهشهای مالی رفتاری به جای یك تئوری
جهانشمول ،به مجموعه وسیعی از شواهد تکیه دارند که بهینه نبودن تصمیمات مالی افراد در
شرایط مختلف را تأیید مینمایند (ریتر .)2002 ،1به دلیل مشکل بودن تعیین و طبقهبندی
تورشهای رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاران ،لیستها و طبقهبندیهای مختلفی از
تورشهای رفتاری وجود دارد (قالمق ،یعقوبنژاد و فالح شمس .)1395 ،تورش نوگرایی یکی از
انواع تورشهای رفتاری شناسایی شده در بازار سرمایه است .سوءگیری نوگرایی یك گرایش
شناختی است که موجب می شود افراد به نحو بارزی بیشتر از رویدادهای گذشته ،رویدادها و
مشاهدات اخیر را به یاد آورند و بر آن تمرکز کنند .بهعنوان مثال فرض کنید که یك گردشگر
دریایی در طول سفر خود بهدقت از روی عرضه کشتی ،قایقهای سبزرنگ و آبیرنگ عبوری را
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نظاره کرده و دقیق ًا تعداد آنها را برابر تشخیص میدهد ،اما اگر قایقهای سبزرنگ به دفعات
بیشتری در انتهای این سفر دریایی مشاهده شود ولی قایقهای آبیرنگ بهطور یکنواخت
پراکنده بوده یا بیشتر در شروع سفر دیده شده باشد ،در این صورت ،سوءگیری تازهگرایی
موجب میشود در انتهای سفر ،قایقهای سبزرنگ بیشتر از قایقهای آبیرنگ به خاطر آورده
شود .بهمنظور درک توصیف تکنیکی سوءگیری تازهگرایی ،بررسی آزمون حضور ذهن که دو
جزء اساسی آن ،اثر تقدم 1و اثر تأخر 2است ،میتواند مفید واقع شود.
پژوهشهایی مانند فرانسیس ،الفند ،السون و شیپر 3در سال  2004که در زمینة تأثیر
کیفیت اطالعات حسابداری بـر تمـایالت سـرمایهگـذاران انجام شد نشان داد که کیفیت
اطالعات حسابداری از طریق معیارهایی مانند کیفیت اقالم تعهدی ،ضریب واکنش به سود و
پایداری سود بر تمایالت سرمایهگذاران تأثیر میگذارد (فرانسیس و همکاران .)2004 ،این
مطالعات استدالل میکنند که کیفیت پایین اطالعات حسابداری ،هزینـههـای سـرمایه را
افـزایش داده و رفتارهـای احساسـی سرمایهگذاران را تشدید میکند ،بر اسـاس ایـن دیـدگاه،
لـین و ولکـر )2000( 4درباره اثر کیفیت اطالعات افشا شده بیان کردند که هرچه کیفیت
اطالعـات افشـا شـده توسـط شرکت بهتر باشد ،رفتـارهای احساسی سرمایـهگـذاران کمتر
میشود؛ چرا که سیاسـت بهتـر بـرای افشای اطالعات موجب کاهش نگرانی سـرمایهگـذاران
در خصـوص معـامالت محرمانـه (درون سازمانی) و مسئلههای مطرح دربـاره گـزینش
نامناسـب خواهـد شـد (بهار مقدم و جوکار .)1397 ،کیفیت اطالعات حسابداری از دو طریق با
تمایالت سرمایهگذاران در ارتباط است؛ اول اینکه کیفیت گزارشگری مالی میتواند هزینههای
گزینش نادرست را از طریق کـاهش عـدم اطمینـان اطالعاتی بین شرکت و سرمایهگـذاران
کـاهش دهـد و دوم ،کیفیت گزارشگری مالی با کاهش مسائل نمایندگی ،میتواند ریسك
اطالعـاتی را کـاهش دهـد (کورنل ،لندسمن و استابن.)2017 ،5
از سویی ادبیات پژوهشی نشان میدهد شرکتها تمایل زیادی به برقراری روابط با دولت دارند؛
زیرا این روابط منافع زیادی نظیر دسترسی راحتتر به تأمین مالی خارجی (کالزنس ،فیوجن و
الون 2008 ،6در برزیل) کاهش مالیات و تعرفهها (ادرتی و ورا 2016 ،7در بازارهای نوظهور،
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فاشیو 2010 ،1در مالزی) و بهبود فرصتهای رشد و کاهش احتمال وقوع ورشکستگی
(هوستون ،جیانگ ،لین و ما 2014 ،2در آمریکا) را به دنبال داشته باشند که در نهایت باعث
ارتقای عملکرد شرکت میشوند .در عوض شرکتها ممکن است منافع به دست آمده ناشی از
این ارتباطات را با دولت تسهیم نمایند .این نوع بافت اقتصادی در سطح جامعه ،اقتصاد مبتنی
بر رابطه نامیده میشود که دارای ویژگیها و مشخصههای خاص خود میباشد .در پژوهش
انجام شده توسط فان ،وانگ و ژانگ 3ارتباطات سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاههای
اقتصادی تأثیر میگذارد ،بلکه انگیزههای مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی تحت تأثیر
قرار میدهد و این امر در نهایت موجب ایجاد تفاوتهای چشمگیر در کیفیت گزارشهای مالی
شرکتهای دارای روابط سیاسی در مقایسه با شرکتهای بدون روابط سیاسی میگردد و نتیجه
آن تحت تأثیر قرار گرفتن شفافیت اطالعات حسابداری شرکتها است (فان و همکاران،
.)2007
دولت به عنوان اصلیترین حامی اقتصاد هر کشور همواره نقش قیم را برای واحدهای
اقتصادی در هر جامعه ایفا کرده است .دولت-ها به دلیل در اختیار گرفتن قدرت تصمیمگیری
در شرکتها و پیاده کردن سیاستهای کالن خود همواره یك سرمایهگذار بزرگ در کشورهای
در حال توسعه و مخصوصاً ایران بودهاند .جدای از بحثهای مربوط به معایب یا مزایای اینگونه
مالکیت ،باید این نکته در نظر گرفته شود که سیستم گزارشگری و حسابداری شرکتها که
متأثر از حاکمیت شرکتی آنها است تحت تأثیر نوع مالکیت شرکت قرار میگیرد .استدالل
ارائهشده این است که شرکتهای تحت تملك دولت به دلیل برخورداری از شرایط خاص اتصال
سیاسی با دولت ،هزینههای کمتری را از سوی دولت تحمل میکنند ،بنابراین به نظر میرسد
که شرکتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند ،بلکه مجبور به
گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود میباشند و به همان میزانی که انتظار میرود در انجام
فعالیت اقتصادی ،سعی در کاهش هزینهها و درآمدهای خود داشته باشند ،تالش میکنند
گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفادهکنندگان از صورتهای مالی
موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود .یکی از مصادیق اصلی انتقال ثروت به خارج از
شرکت ،هزینههای سیاسی است که شرکتها به دلیل وجود هزینه اطالعات ،مبادالت و رایزنی
از سوی گروههای تصمیمگیرنده و قانونگذار که اصلیترین آنها نهادهای دولتی هستند،
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تحمل میکنند (رحمانی .)1395 ،هرچند دولت در نقش نماینده مردم ،مسئولیت شرکتهای
دولتی را به عهده دارد؛ اما ممکن است مدیران آنها به خاطر وابستگی به جناحهای سیاسی
منافع خود را دنبال کنند و یا اینکه تحت فشار پاسخگویی بیش از اندازه قرار گیرند .لذا ممکن
است سیستم حسابداری و عملیاتی شرکت به درستی اجرا نشده و از هدف اصلی خود باز بماند.
از این روی کیفیت اطالعات منتشره توسط این شرکتها نیز حائز اهمیت خواهد بود .مشخصه
اصلی شرکتهای دولتی ساختار مالکیتی مدیریتی آن است زیرا ماهیت مدیریت در شرکتهای
دولتی از ماهیت مالکیت آن جداییناپذیر است .در ساختار مالکیتی مدیریتی شرکتهای
دولتی ،سازوکارهای ارزیابی و نظارتی بسیار ناقص و متناقض است (ایرانمنش .)1385 ،عملکرد
مدیریت دولتی با چالش تأثیرپذیری تصمیمات مدیریتی از عامل خارج سازمانی مواجهه است
(باباجانی .)1379 ،ازآنجاکه در شرکتهای دولتی ماهیت مدیریت و مالکیت به یکدیگر وابسته
هستند و نیز حس مسئولیت پاسخگویی و حسابدهی در آنها ضعیف است؛ بنابراین انتظار
میرود مسئولیت پاسخگویی در شرکتهای دارای نفوذ شرکتهای دولتی هم ضعیف باشد بر
این اساسی نمیتوان انتظار داشت که سیستم حسابداری در بخش دولتی نقش خود را به خوبی
ایفا کرده و هدف اصلی گزارشگری مالی را برای طیف وسیعی از ذینفعان محقق سازد
(منصورفر ،دیدار و ارسالنلو.)1394 ،
در مطالعه حاضر ،ضمن بررسی تورش نوگرایی با استفاده از اطالعات حسابداری در رفتار
سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران ،نقش کیفیت اطالعات نیز در این مقوله ،مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .از آنجا کـه مقصد حسابداری ،تأمین اطالعات برای
تصمیمگیرنـدگان است ،آثـار رفتـاری اطالعـات حسابـداری و واکنش تهیهکنندگـان و
استفاده کنندگان از این اطالعات اخیراً مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .بر این اساس،
طی سالهای اخیر مطالعات گستردهای در خصوص موضوعهای مختلف مالی رفتاری در
بازارهای مطرح دنیا صورت گرفته است .لذا شناخت عوامل مهم و تأثیرگذار مالی رفتاری بر
کیفیت اطالعات حسابداری ،بسیار حائز اهمیت است.
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هانس )2019( 1در پژوهش خود تحت عنوان "بررسی اثرات تورش نوگرایی بر قیمت سهام"،
به بررسی ابعاد گوناگون این موضوع پرداخت .نتایج بررسیها بیانگر این است که تعدیل
نوگرایی ،پیشبینیکننده قدرتمندی برای بازدهیهای آتی در مقاطع زمانی گوناگون است.
مورشلت )2019( 2در پژوهش خود به بررسی این موضوع پرداخت که "آیا تورشهای
نوگرایی موجب قیمتگذاری غیرواقعی سهام میشوند" .برای انجام این پژوهش ،دادههای مورد
نظر از بازار سهام آمریکا طی سالهای  1926تا  2016استخراج شده است .نتیجه پژوهش او
نشان داد که تورشهای نوگرایانه یك پیشبینی کننده بسیار قوی برای بازدههای مقطعی
متوالی هستند.
وانگ )2018( 3در "بررسی تورشهای رفتاری مدیران با تمرکز بر فرااعتمادی" به این
نتیجه رسید که اگر در بنگاهها ،مدیران با تمرکز بر تجربیات مدیریتی و تئوریهای کالسیك
اقتصادی زیرمجموعه های خود را اداره نمایند ،در تصمیمات خود از مشورت مدیران دیگر
استفاده نخواهند کـرد و از منظر مالی رفتـاری دچار تـورش فرا اعتمادی در تصمیمات
سرمایهگذاری خواهند شد.
ژو و نیو ( )2017در پژوهشی در کشور چین ،به این نتیجه رسیدند که تورش رفتاری
سرمایهگذاران ،رشد عایدات مورد انتظار و نرخ بازده مورد توقع را تغییر میدهد هرچند این
تأثیر در دوره بدبینی و خوشبینی سرمایهگذاران متفاوت است .همچنین ،نتایج آنها نشان داد
که تورش رفتاری سرمایهگذاران به همراه اطالعات حسابداری بر قیمت سهام تأثیر معنادار دارد.
هافمانن و پست )2017( 4به "بررسی نقش باورها و ترجیحات سرمایهگذاران بر شکلدهی
ریسك و بازده" پرداختند .نتایج بررسیهای صورت گرفته توسط آنان نشان داد که باورهای
گذشته سرمایهگذاران درباره بازده گذشته بر نوسان ریسك و بازده مورد انتظار تأثیر دارد.
ما ،وایدبی و ژانگ )2016( 5در پژوهش خود تحت عنوان "تورش نوگرایی و اعالن شناوری
پس از درآمد ( ")PEADبه بررسی نقش استراتژی نوگرایی در  52هفته قابل توجه در اعالن
شناوری پس از درآمد پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر تورش نوگرایی بر سودهای
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 -2-3پيشينه داخلی
شمسالدینی ،دانشی و سیدی ( )1397در پژوهش خود به "بررسی تأثیر رفتار سرمایهگذاران و
مدیریت بر بازدهی سهام" پرداختند .بدین منظور شاخص اطمینان بیش از حد مدیریت ،رفتار
تودهوار سرمایهگذاران و گرایش احساسی سرمایهگذاران ،محاسبه شده و تأثیر آنها بر بازده
سهام مورد بررسی قرار گرفت .شواهد و نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای رفتاری مورد
بررسی در پژوهش ،تأثیر معکوس و معناداری بر بازده سهام شرکتها دارند .به این صورت که با
افزایش میزان اطمینان بیش از حد مدیران ،رفتار تودهوار سرمایهگذاران و همچنین گرایش
احساسی سرمایهگذاران ،بازدهی سهام کاهش مییابد.
باباجانی محمدی ،مرتضوی ،مهارتی و تهرانی ( )1396به "شناسایی عمدهترین تورشهای
سرمایهگذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل" پرداختند .آنان در پژوهش
خود عمدهترین تورشهای شناختی و عاطفی سرمایهگذاران را مشخص کردند .تورشهای
شناختی شامل؛ اعتماد بیش از حد ،اتکا و تعدیل ،نمایندگی ،خوداسنادی ،محافظهکاری ،ابهام
گریزی ،حسابداری ذهنی ،رویدادهای اخیر ،شکلدهی ،اثر وضعی ،خودکنترلی و سوگیریهای
عاطفی عبارت از خوشبینی ،زیانگریزی و پشیمانگریزی هستند.
تاجمیرریاحی و دژدار ( )1396به "بررسی تورشهای رفتاری سرمایهگذاران در مواجهه با
اخبار و شایعات مرتبط با مذاکرات هستهای بهعنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بازار
سرمایه" پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که سه تورش بهینهبینی ،تازهگرایی و پشیمان-
گریزی مهمترین تورشهای رفتاری سرمایهگذاران در مواجهه با مسائل مذاکرات هستهای بوده-
اند.

1 Delisle, Diavatopoulos, Fodor & Krieger
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 PEADحتی پس از کنترل قیمتهای نزدیك به  52هفته قابل توجه وجود خواهد داشت و
بنابراین تورش نوگرایی نقش بسیار بااهمیتی بر سودهای  PEADایفا میکند.
دلیسل ،دیاواتوپولوس ،فودور و کریگر )2015( 1اظهار نمودند نظریه چشمانداز استدالل
میکند که فرآیند تصمیمگیری انسان تمایل به ترکیب نقاط مرجع و وزن کردن نادرست
رویدادهایی با احتمال وقوع کم دارد .نتایج نشان داد که سرمایهگذاران بازار حق تقدم اختیار
معامله ،مانع افزایش قیمتها میشوند و تابع وزندهی احتماالت را ایجاد میکنند که مشابه
تابعی است که توسط نظریه چشمانداز ارائه شد .سوگیریها منجر به قیمتهای ناکارآمد برای
اختیار معامله میشود ،زمانی که شرکتها نوسانات ضمنی نسبتاً باال و یا پایینی دارند.
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لعلبار ،نوروزی و آزاده ( )1396به "بررسی تأثیر رفتار گروهی سرمایهگذاران و متغیرهای مالی
بر بازده سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (در صنایع خودرو و قطعات)" پرداختند.
نتایج نشان داد که هم رفتار گروهی سرمایهگذاران و هم متغیرهای مالی در افق بلندمدت،
میانمدت و کوتاهمدت بر بازده سهام شرکتهای صنعت خودرو و ساخت قطعات تأثیر دارد.
درخشنده و علیاحمدی ( )1396به "ارزیابی نقش باورهای سرمایهگذاران بر جهتگیری
قیمت و حجم معامالت در بازار سرمایه" پرداختند .بارهای عاملی از دادههای جمعآوری شده
آشکار می کند که هر دو گروه از متغیرهای رفتاری و اقتصادی در تصمیمات سرمایهگذاران در
بورس اوراق بهادار تهران مؤثرن
قربانی ،صالحی و عباسزاده ( )1395پژوهشی تحت عنوان "تورش توجه محدود
سرمایهگذار و تکیهگاههای روانشناختی :یك پیشبینی از رفتار جمعی بازار" ،انجام دادند.
نتایج پژوهش نشان میدهد هنگامی که شاخص به باالترین رقم  52هفته گذشته خود نزدیك
میشود ،معاملهگران به اخبار جدید کمواکنشی نشان میدهند و بر این اساس میتوان بازده
آتی کل بازار را در افق زمانی یك ماهه پیشبینی کرد .یافتههای دیگر نشان میدهد نزدیکی
شاخص به باالترین رقم تاریخی شاخص به شکل منفی با بازدههای یك ماه آینده بازار رابطه
دارد که یك نوع بیشواکنشی به اخبار را نشان میدهد.
زنجیردار و خجسته ( )1395به "بررسی تأثیر رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی بر بازده
سهام" پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی و
بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد و این رابطه در شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکتهای
کوچك و در شرکتهای با اهرم مالی باال بیشتر از شرکتهای با اهرم مالی پایین است.
وکیلیفـرد ،سعیدی و افتخاری علیآبـادی ( )1393به "بررسی واکنشهای رفتاری
سرمایهگذاران در بـازههای زمانی مختلف" پرداختهاند .نتایج پژوهش نشـان میدهد که
سرمایهگذاران پس از اخبار خوب یا بد ،در بازههای زمانی مختلف ،متفاوت عمل میکنند ،به
گونهای که در مقیاس زمانی بلندمدت واکنش رفتاری سرمایهگذاران قابلمالحظهتر از مقیاس
زمانی کوتاهمدت است .همچنین بازدهی سرمایهگذاری ناشی از تغییرات قیمت نیز در بازههای
زمانی مختلف بعد از اخبار خوب و بد متفاوت است .این بازدهی در کوتاهمدت همجهت با
تغییرات سود هر سهم ( )EPSحرکت میکند ولی در بلندمدت در خالف جهت آن.
محمدی ،راعی ،قالیباف و گلارضی ( )1389در مطالعه خود "تبعیت جمعی سرمایهگذاران
از عوامل بازار ،ارزش و اندازه" را بررسی و مطالعه نمودند .نتایج بررسیهای آنان نشان داد که
سرمایهگذاران در بورس اوراق بهـادار تهران ،به صورت جمعی و مستمر از عامل بازار تبعیت
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میکنند .ضمناً تبعیت جمعی سرمایهگذاران از عامل بازار و نادیده گرفتن متغیرهای بنیادی
توسط سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار ،باعث میگردد تا روابط تعادلی در بورس اوراق
بهادار تهران تا حد زیادی تضعیف شده و بازار به سمت عدم کارایی متمایل گردد.

 -4فرضيههای پژوهش

 -5روششناسی پژوهش
 -5-1مدلها و متغيرهای پژوهش
با توجه به فرضیههای پژوهش ،رابطه ( )1ارائهشده است و برای تحلیل فرضیهها در شرکتهای
دولتی و غیردولتی این مدل در دو گروه شرکت نیز آزمون شده است.
رابطه ()1

𝑡𝑅𝐸𝑇𝑈𝑅𝑁𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑁𝑀𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑅𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝐸𝑃𝑆𝑖,
𝑡× 𝑁𝑀𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑅𝑄𝑖,𝑡 × 𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 × 𝑁𝑀𝑁𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

که در آن:
𝒕 :𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝒊,بازده سهام شرکت  iدر بازه زمانی  tکه برای محاسبه آن از رابطه ( )2استفاده
میگردد:
رابطه ()2

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات  −سود سهام مصوب  +ارزش بازار شرکت در ابتدای سال  −ارزش بازار شرکت در پایان سال
ارزش بازار شرکت در ابتدای سال

𝒕 :𝑬𝑷𝑺𝒊,سود هر سهم پیشبینی شده شرکت  iدر سال .t
𝒕 :𝑵𝑴𝑵𝒊,اخبار جدید امیدوارکننده درباره تعدیل مثبت در سود پیشبینی شده شرکت  iدر
سال  tکه اگر گزارش عملکرد ماهانه شرکت ،اینطور تداعی کند که شرکت به سودی بیشتر از
سود پیشبینی شده دست مییابد (درحالیکه این موضوع در سال پیش نیز رخ داده باشد) ،این
متغیر برابر یك قرار میگیرد و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود .بهعنوان مثال ،اگر یك
شرکت در اردیبهشتماه ،گزارش عملکردی منتشر کند که تا آخر اردیبهشتماه به سودی بیش
از یك ششم سود پیش بینی شده ساالنه دست یافته است و این شرایط برای اردیبهشت سال
قبل هم برقرار بوده امـا نهایتاً شرکت به تعدیل قابلتوجهی نرسید ،این متغیر برابر یك قرار
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با توجه به اهداف پژوهش ،فرضیههای زیر تدوین شده است:
 )1معیارهای کیفیت اطالعات حسابداری ارتباط رفتار تورش نوگرایی بر اساس شاخص
سودآوری با بازده سهام شرکتها را تغییر معناداری میدهد.
 )2معیارهای کیفیت اطالعات حسابداری ارتباط رفتار تورش نوگرایی بر اساس شاخص
سودآوری با بازده سهام شرکتهای دولتی را تغییر معناداری میدهد.
 )3معیارهای کیفیت اطالعات حسابداری ارتباط رفتار تورش نوگرایی بر اساس شاخص
سودآوری با بازده سهام شرکتهای غیردولتی را تغییر معناداری میدهد.
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 :Accruals Quality )1اقالم تعهدی که برای محاسبه آن از رابطه ( )3استفاده میشود
(دیچاو و دیچو:)2002 ،4
رابطه ()3

𝑡𝑊𝐶𝐴𝑖,
𝑡𝐴𝑣𝑔𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,

= 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑄 𝑠𝑙𝑎𝑢𝑟𝑐𝑐𝐴

که در آن:
 :WCAاقالم تعهدی سرمایه در گردش که عبارت است از تغییر در داراییهای جاری ،منهای
تغییر در وجه نقد ،منهای تغییر در بدهیهای جاری؛
 :AvgAssetsمیانگین داراییهای شرکت در هر سال.
 :Earnings Persistence )2پـایداری سود که برای اندازهگیری آن از رابطه ( )4استفاده
میشود (کورمندی و الیپ:)1987 ،5
رابطه ()4

𝑡𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,

 :EARNسود هر سهم دوره مالی که برای سال جاری ( )tو سال قبل ( )t-1محاسبه میگردد.
در اینجا ( 1ضریب متغیر مستقل) درجه پایداری سود هر شرکت -سال را نشان میدهد.

1 Dossou, Lardic & Michalon
2 Shan, Taylor & Walter
3 Hao, Chu & Hoand Ko
4 Dechow & Dichev
5 Kormendi
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میگیر د و متغیر وابسته آن نیز بازدهی سهام شرکت طی دوره زمانی  15روزه پس از انتشار
گزارش مذکور خواهد بود اگر شرکتی در هیچ یك از گزارشهای عملکرد ماهانه به چنین
وضعیتی نرسیده باشد ،این متغیر برای مقطع انتشار گزارش عملکرد در پایان شهریورماه برابر
صفر قرار گرفته و بازدهی سهام شرکت طی دوره زمانی  15روزه پس از انتشار گزارش مذکور
لحاظ می شود .الزم به ذکر است که از لحاظ نوع استفاده از متغیر و معیار قرار دادن بازدهی
ماهانه شرکت برای شناسایی تورش رفتاری ،این شاخص مشابه شاخص تعریف شده در
مطالعات داسو ،الردیك و مایکلون ،)2009( 1شان ،تایلر و والتر )2014( 2و هائو ،چو ،هو و کو3
( )2015میباشد.
𝒕 :𝑹𝑸𝒊,کیفیت اطالعات حسابداری شرکت  iدر سال  tکه برای محاسبه آن از هفت شاخص
زیر استفاده میشود:
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 :Earnings Predictability )3قابلیت پیشبینی سود که برای محاسبه آن از حاصلضرب
انحراف معیار پسماند معادله محاسبه پایداری سود طی سه سال گذشته برای هر شرکت-سال
در منفی یك استفاده میشود (فرانسیس و همکاران.)2004 ،
 :Earning Smoothness )4هموارسازی سود که برای محاسبه آن از حاصل تقسیم انحراف

 :Earnings Relevance )5مربوط بودن سود که مشابه رویکرد مورد استفاده در پایداری
سود است ،از رابطه ( )5استفاده میگردد (آهنگری و شاکری:)1388 ،
رابطه ()5

𝑡𝑃𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐸𝐴𝑅𝑁𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

که در آن P ،نشانگر قیمت هر سهم شرکت  iدر سال  tاست.
 :Earnings Timeliness )6به موقع بودن سود که برابر است با لگاریتم تعداد روزهای بین
تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار گزارشهای مالی ضربدر منفی یك (چامبرز و پنمان،2
.)1984
 :Earnings Conservatism )7محافظهکاری حسابداری شرکت  iدر سال  tکه برای
محاسبه آن از مدل گیولی و هاین )2000( 3استفاده میشود که به شرح زیر است:
جمع داراییها در اول دوره ÷ اقالم تعهدی عملیاتی = شاخص محافظه کاری
اقالم تعهدی عملیاتی از تفاضل سودخالص و جریان نقدعملیاتی بهعالوه هزینه استهالک
بهدست میآید.
پس از محاسبه معیارهای گوناگون کیفیت گزارشگری مالی ،با استفاده از تکنیك تحلیل
عاملی ،اقدام به ترکیب معیارها و نائل آمدن به شاخصی واحد برای کیفیت گزارشگری مالی
میگردد.

 -2-5جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آمـاری این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  1387تا  1396می باشد .نمونه از طریق روش حذف سیستماتیك از جامعه آماری،
انتخاب خواهد شد .به این ترتیب که نمونه ،متشکل از کلیه شرکتهای موجود در جامعه آماری
است که حائز معیارهای زیر باشند:
1 Bowen, Rajgopal & Venkatachalam
2 Chambers & Penman
3 Givoly & Hayn
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معیار جریان نقد عملیاتی طی سه سال گذشته بر انحراف معیار سود خالص طی سه سال
گذشته استفاده میشود (باون ،راجگوپال و ونکاتاچاالم.)2003 ،1
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 -6يافتههای پژوهش
 -6-1آمار توصيفی
نمونه مورد بررسی طی مقاطع زمانی مورد بررسی  1387تا  ،1396شامل  101شرکت میباشد.
در این قسمت ،میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،بیشینه ،کمینه ،چولگی و کشیدگی متغیرهای
مورد استفاده محاسبه و در جدول ( )1آورده شده است.
جدول ( :)1آماره های توصيفی متغيرهای کمی مورد استفاده در مطالعه
متغير

ميانگين

ميانه

مينيمم

ماکزيمم

انحراف معيار

چولگی

کشيدگی

RETURN

0/031

0/030

-0/080

0/210

0/070

0/357

-0/408

EPS

751/59

437/500

-2054

9650

1080/900

2/876

13/080

NMN

0/256

0/000

0/000

1/000

0/437

1/117

-0/753

RQ

-0/061

0/047

-9/252

2/704

1/017

-1/ 8

9/895

جدول ( :)2آمار توصيفی متغيرهای کيفی مورد استفاده در مطالعه
متغير

تعداد

درصد

مالکيت دولتی
خير

390

38/6

بلی

620

61/4

با توجه به نتایج جدولهای ( )1و ( ،)2می توان تحلیل کرد که  61درصد از مشاهدات در
نمونه آماری بیش از  50درصد مالکیتشان متعلق به دولت بوده است .همچنین در نمونه مورد
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 -1در طول دوره پژوهش ،در بورس حضور داشته باشند.
 -2در طول دوره پژوهش ،تغییر در دوره مالی نداشته باشند.
 -3جزء شرکتهای فعال در حوزه فعالیتهای مـالی ،از جمله شرکتهـای سرمایهگذاری،
بانكها ،بیمهها و موسسات مالی نباشند .به دلیل اینکه این موسسات ازلحاظ ماهیت فعالیت،
متفاوت بوده و درآمد اصلی آنها حاصل از سرمایهگذاری است و وابسته به فعالیت سایر
شرکتها هستند ،لذا ماهیتاً با سایر شرکتها متفاوت میباشند و بنابراین ،از نمونه مورد بررسی
حذف خواهند شد.
 -4دادههای مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش ،در طول دوره زمانی  1387الی  ،1396موجود
باشند.
 -5دوره مالی آنها منتهی به پایان سال مالی باشد.
با توجه به شرایط ذکر شده ،تعداد  101شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب شدهاند که
تمام شرکتها نیز به عنوان نمونه جهت آزمون فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهاند.

88

تحلیل ارتباط کیفیت اطالعات حسابداري و تورش نوگرایي بر رابطه سودآوري و ...

بررسی میانگین سود هر سهم  751می باشد و با توجه به اینکه چولگی بازده سهام مثبت است
میتوان گفت متغیر بازده چولگی به سمت راست دارد.

 -6-2آمار استنباطی
 -6-2-1تحليل عاملی

جدول ( :)3تحليل عاملی معيارهای کيفيت اطالعات حسابداری
متغير ها
کيفيت اقالم تعهدی

ضريب (بار) عاملی
0/02

پايداری سود

0/747

قابليت پيشبينی سود

0/404

هموارسازی سود

-0/153

مربوط بودن سود

0/309

بهموقع بودن سود
محافظهکاری حسابداری
شاخص KMO
آماره آزمون Bartlett
سطح معناداری آزمون Bartlett

0/004
-0/143
0/529
432/923
0/000
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همانطورکه پیش تر بیان شد ،پس از محاسبه معیارهای گوناگون کیفیت اطالعات حسابداری با
استفاده از روش تحلیل عاملی ،متغیر واحدی برای کیفیت اطالعات حسابداری تعریف میشود.
در مورد علت استفاده از تحلیل عاملی نیز الزم به ذکر است که تحلیل عاملی ،این توانایی را
دارد که متغیرهای گوناگون را با توجه به مقادیر آنها بهصورتی متوازن در کنار هم قرار داده و
ترکیب نماید .به این ترتیب ،مناسبترین راه برای ترکیب چند متغیر و تشکیل یك متغیر
جدید ،تحلیل عاملی است .مشخصات تحلیل عاملی در جدول ( )3ارائهشده است.
الزم به توضیح است که مقدار  KMOهمواره بین صفر و یك در نوسان است و در صورتی
که مقدار آن کمتر از  0/5باشد ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نیستند که به این ترتیب،
باتوجه به مقدار شاخص  KMOکه باالتر از  0/5است ،عوامل شناسایی شده ،برای تحلیل
عاملی مناسب بوده اند .عالوه براین ازآنجاکه سطح معناداری آزمون بارتلت کمتر از  0/05است،
تحلیل عاملی با موفقیت صورت گرفته است .ضرایب متغیرها نیز در جدول ( )3مشهود است که
بهعنوان وزنی در محاسبه مقدار میانگین مورد استفاده قرار میگیرند.
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-6-2-2آزمون VIF

عامل تورم واریانس ،1شدت همخطی چندگانه را در تحلیل رگرسیون کمترین مربعات معمولی
ارزیابی میکند .همانطور که در جدول ( )4مشخص است ،عامل تورم واریانس کلیه متغیرهای
پژوهش کمتر از  5است که بیانگر عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل پژوهش میباشد.
جدول ( :)4آزمون ( VIFشدت همخطی بين متغيرهای مستقل و کنترلی)
EPS

0/502

1/992

متغير
NMN

0/950

1/052

RQ

0/734

1/362

-6-2-3آزمون ريشه واحد پايايی
مهمترین بحث در بهکارگیری روشهای اقتصادسنجی بررسی روشهایی است که از عدم کاذب
بودن رگرسیون برآوردی اطمینان حاصل شود .برای این منظور ،از آزمون لوین ،لین و
استفاده میشود.

چو2

جدول ( :)5نتايج آزمون ريشه واحد متغيرهای پژوهش در سطح
متغير

تفاضل

آماره

سطح احتمال

RETURN

سطح

-23/531

<0/001

EPS

سطح

-17/049

<0/001

NMN

سطح

-13/758

<0/001

RQ

سطح

-12/454

<0/001

همانگونه که از جدول ( )5قابل مشاهده است ،بر اساس روش لوین ،در همه متغیرها،
فرضیه صفر آزمون مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده و بر این اساس متغیرهای مورد استفاده
در این پژوهش در سطح مانا هستند.
 -6-2-4آزمون ناهمسانی واريانس
جدول ( )6نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس مدل مورد استفاده این پژوهش را نشان میدهد.
نتایج حاصل از آزمون والد (آماره مجذوره کای) در جدول ( )6آورده شده است .بررسی آماره
آزمون انجام شده برای مدلهای مورد مطالعه کمتر از  0/05است و بنابراین مدلهای مذکور
دارای ناهمسانی واریانس میباشند ،لذا در برازش مدلهای رگرسیونی از روش وایت دیاگونال
استفاده شد.

1 Variance Inflation Factor
2 Levin, Lin & Chu
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تلورانس

عامل تورم واريانس
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جدول ( :)6نتايج حاصل از آزمون ناهمسانی واريانس
گروه

مدل رگرسيونی

RETURNi ,t   0   1 EPSi ,t   2 NMN i ,t
  3 RQi ,t   4 EPSi ,t  NMN i ,t

کل

آماره والد

احتمال

نتيجه آزمون

242/4

>0/001

ناهمسانی

  5 EPSi ,t  NMN i ,t  RQi ,t   i ,t
RETURNi ,t   0   1 EPSi ,t   2 NMN i ,t
  3 RQi ,t   4 EPSi ,t  NMN i ,t

دولتی

233/2

>0/001

ناهمسانی

RETURNi ,t   0   1 EPSi ,t   2 NMN i ,t
  3 RQi ,t   4 EPSi ,t  NMN i ,t

غيردولتی

241/6

>0/001

ناهمسانی

  5 EPSi ,t  NMN i ,t  RQi ,t   i ,t

 -6-2-5مدل مناسب برای تخمين مدل
با توجه به ادبیات پژوهش موجود و نیز ماهیت فرضیههای پژوهش در این پژوهش از دادههای
ترکیبی استفاده شده است .بهمنظور تعیین مدل مناسب برای آزمون فرضیات از آزمونهای چاو
(آزمون  Fلیمر) استفاده شده است .در این پژوهش بهمنظور آزمون فرضیات از دو مدل
رگرسیونی استفاده میشود.
الف) آزمون  Fليمر
نتایج مربوط به آزمون  Fبرای مدل رگرسیونی پژوهش حاضر در جدول ( )7نشان داده شده
است.
جدول ( :)7آزمون  Fليمر
گروه
کل
دولتی
غيردولتی

مدل رگرسيونی
𝒕𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝒊,𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 + 𝜶𝟐 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑 𝑹𝑸𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒 𝑬𝑷𝑺𝒊,
𝒕× 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟓 𝑹𝑸𝒊,𝒕 × 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,
𝒕𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝒊,𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 + 𝜶𝟐 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑 𝑹𝑸𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒 𝑬𝑷𝑺𝒊,
𝒕× 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟓 𝑹𝑸𝒊,𝒕 × 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,
𝒕𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝒊,𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 + 𝜶𝟐 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑 𝑹𝑸𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒 𝑬𝑷𝑺𝒊,
𝒕× 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟓 𝑹𝑸𝒊,𝒕 × 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,

آماره
والد

احتمال

نتيجه
آزمون

1/338

0/019

پانل

1/454

0/002

پانل

1/477

0/039

پانل

جدول فوق نتایج آزمون لیمر را به تصویر میکشد ،ازآنجاکه مقدار احتمال محاسبه شده
برای مدل اول کمتر از  0/05میباشد ،لذا فرض صفر این مدل مربوط به پولینگ بودن رد
می شود؛ و مدل پانل به مدل پولینگ ارجحیت دارد .برای مدل سوم مدل پولینگ به مدل پانل
ارجح است.
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ب) آزمون هاسمن
با توجه به اینکه در قسمت قبل مشخص شد مدل پانل به مدل پولینگ ارجحیت دارد ،لذا برای
انتخاب نوع مدل از نظر اثرات ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد .نتایج آزمون
هاسمن در جدول ( )8نشان داده شده است.
جدول ( :)8آزمون هاسمن
گروه

دولتی
غيردولتی

𝒕𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝒊,𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 + 𝜶𝟐 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑 𝑹𝑸𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒 𝑬𝑷𝑺𝒊,
𝒕× 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟓 𝑹𝑸𝒊,𝒕 × 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,
𝒕+ 𝜺𝒊,
𝒕𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝒊,𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 + 𝜶𝟐 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑 𝑹𝑸𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒 𝑬𝑷𝑺𝒊,
𝒕× 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟓 𝑹𝑸𝒊,𝒕 × 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,
𝒕+ 𝜺𝒊,
𝒕𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝒊,𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 + 𝜶𝟐 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑 𝑹𝑸𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒 𝑬𝑷𝑺𝒊,
𝒕× 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟓 𝑹𝑸𝒊,𝒕 × 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,
𝒕+ 𝜺𝒊,

والد

احتمال

3/344

0/632

0/001

1/000

0/001

1/000

آزمون
اثرات
تصادفی
اثرات
تصادفی
اثرات
تصادفی

جدول فوق نتایج آزمون هاسمن را به تصویر میکشد .به دلیل بیشتر بودن مقدار احتمال
این آزمون از  ،0/05فرض صفر آزمون رد نشده و مدل اثرات تصادفی به مدل اثرات ثابت
ارجحیت دارد .لذا برای این مدلها از مدل پانل با اثرات تصادفی استفاده شد.

 -6-2-6تخمين مدل پژوهش
در این قسمت از پژوهش با توجه به آزمونهای صورت گرفته و همچنین بررسی ناهمسانی
واریانس برای مدل پژوهش و مشخص شدن روش تخمین ،به تخمین مدل و آزمون فرضیههای
پژوهش پرداخته خواهد شد.
 نتايج تخمين مدل (در کل شرکتها)نتيجه مدل پژوهش (آزمون فرضيه اول)
نتایج آزمون رگرسیون نشان میدهد که ضریب و مقدار احتمال متغیر  RQ*EPS*NMNبه
ترتیب  -0/001و کمتر از  )P=0/048(0/05است بنابراین مشخص شد که متغیر
 RQ*EPS*NMNبر متغیر بازده سهام اثر معنادار و منفی دارد .در نتیجه معیارهای کیفیت
اطالعات حسابداری ارتباط رفتار تورش نوگرایی بر اساس شاخص سودآوری با بازده سهام
شرکتها را تغییر معناداری میدهد .ضریب تبیین و ضریب تبیین اصالح شده به ترتیب دارای
مقادیر  0/008و  0/003بودند .آماره دوربین واتسون با مقدار  1/919نشان از نبود
خودهمبستگی بین اجزا مدل دارد.
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مدل رگرسيونی

آماره

نتيجه
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جدول ( :)9نتايج حاصل از مدل پژوهش (در کل شرکتها)

𝒕𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝒊,𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 + 𝜶𝟐 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑 𝑹𝑸𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟓 𝑹𝑸𝒊,𝒕 × 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,
سطح معناداری
آماره T
انحراف استاندارد
ضريب متغير
متغير
EPS

-0/471

4/450

-0/106

0/916

NMN

132/000

184/000

0/717

0/474

RQ

115/000

95/000

1/208

0/227

EPS*NMN

0/066

0/078

0/848

0/397

RQ*EPS*NMN
عرض از مبدا

-0/001

0/000

-1/977

0/048

25141/000

3261/000

7/711

0/000

ضريب تبيين اصالح شده

0/003

آماره آزمون

1/651

مقدار احتمال

0/144

آماره دوربين واتسون

1/919

 نتايج تخمين مدل (در شرکتهای دولتی)نتيجه مدل پژوهش (آزمون فرضيه دوم)
نتایج آزمون رگرسیون نشان میدهد که ضریب و مقدار احتمال متغیر  RQ*EPS*NMNبه
ترتیب  0/0001و بیشتر از  )P=0/267(0/05است بنابراین مشخص شد که متغیر
 RQ*EPS*NMNبر متغیر بازده سهام اثر معناداری ندارد .در نتیجه معیارهای کیفیت
اطالعات حسابداری ارتباط رفتار تورش نوگرایی بر اساس شاخص سودآوری با بازده سهام
شرکتهای دولتی را تغییر معناداری نمیدهد .ضریب تبیین و ضریب تبیین اصالح شده به
ترتیب دارای مقادیر  0/010و  0/002بودند .آماره دوربین واتسون با مقدار  1/776نشان از نبود
خودهمبستگی بین اجزا مدل دارد.
جدول ( :)10نتايج حاصل از مدل پژوهش (در شرکتهای با مديريت دولتی)
𝒕𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝒊,𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 + 𝜶𝟐 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑 𝑹𝑸𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟓 𝑹𝑸𝒊,𝒕 × 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,
سطح معناداری
آماره T
انحراف استاندارد
ضريب متغير
متغير
EPS

-6/620

5/840

-1/132

0/258

NMN

505/000

293/000

1/724

0/085

RQ

-41/000

122/000

-0/337

0/736

EPS*NMN

0/133

0/113

1/177

0/240

RQ*EPS*NMN
عرض از مبدا

0/0001

0/001

-0/152

0/879

28165/000

4240/000

6/643

>0/001

ضريب تبيين

0/010

ضريب تبيين اصالح شده

0/002

آماره آزمون

1/290

مقدار احتمال

0/267

آماره دوربين واتسون

1/776
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 نتايج تخمين مدل (در شرکتهای غيردولتی)نتيجه مدل پژوهش (آزمون فرضيه سوم)

جدول ( :)11نتايج حاصل از مدل پژوهش (در شرکتهای با مديريت غيردولتی)
𝒕𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝒊,𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 + 𝜶𝟐 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑 𝑹𝑸𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜶𝟓 𝑹𝑸𝒊,𝒕 × 𝑬𝑷𝑺𝒊,𝒕 × 𝑵𝑴𝑵𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,
سطح معناداری
آماره T
انحراف استاندارد
ضريب متغير
متغير
EPS

3/020

7/390

0/408

0/684

NMN

-68/400

286/000

-0/239

0/811

RQ

273/000

123/000

2/226

0/027

EPS*NMN

-0/054

0/156

-0/344

0/731

RQ*EPS*NMN
عرض از مبدا

-0/001

0/0001

-2/639

0/009

20331/000

5434/000

3/741

>0/001

ضريب تبيين

0/027

ضريب تبيين اصالح شده

0/014

آماره آزمون

2/103

مقدار احتمال

0/064

آماره دوربين واتسون

2/206

 -7نتيجهگيری و بحث
در مطالعه حاضر تالش شد تا با استفاده از دادههای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران ،به بررسی نقش کیفیت اطالعات حسابداری و تورش نوگرایی بر رابطه سودآوری و
بازده سهام پرداخته شود .در راستای آزمون فرضیههای پژوهش مبنی بر اینکه کیفیت
اطالعات حسابداری موجب تضعیف پیروی سرمایهگذاران از الگوی تورش نوگرایی بر اساس
سودهرسهم پیشبینی شده میگردد یا خیر ،از مدلهای رگرسیونی مشتمل بر یك متغیر
وابسته بازده سهام ،متغیرهای مستقل سودهرسهم پیشبینی شده و اخبار جدید تعدیلکننده و
یك متغیر تعدیلگر کیفیت اطالعات حسابداری و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .نتایج
بررسیها نشان داد که معیارهای کیفیت اطالعات حسابداری ارتباط رفتار تورش نوگرایی بر
اساس سود هر سهم با بازده سهام شرکتها را تغییر معناداری میدهد .در این رابطه الزم به
توضیح است کیفیت اطالعات حسابداری این توانایی را دارد که تورشهای رفتاری در اتخاذ

Downloaded from qfaj.ir at 19:29 +0430 on Sunday April 18th 2021

نتایج آزمون رگرسیون نشان میدهد که ضریب و مقدار احتمال متغیر  RQ*EPS*NMNبه
ترتیب  -0/001و کمتر از  )P=0/009(0/05است بنابراین مشخص شد که متغیر
 RQ*EPS*NMNبر متغیر بازده سهام اثر معنادار و معکوس دارد .در نتیجه معیارهای
کیفیت اطالعات حسابداری ارتباط رفتار تورش نوگرایی بر اساس شاخص سودآوری با بازده
سهام شرکتهای غیردولتی را تغییر معناداری میدهد .ضریب تبیین و ضریب تبیین اصالح
شده به ترتیب دارای مقادیر  0/027و  0/014بودند .آماره دوربین واتسون با مقدار 2/206
نشان از نبود خودهمبستگی بین اجزا مدل دارد.
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 -8پيشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده به سرمایهگذاران در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران توصیه میشود که با تکیه بر تجزیه و تحلیلهای دقیق علمی بنیادی و تکنیکال و
تأکید بر کیفیت اطالعات مندرج در صورتهای مالی شرکت ،اقدام به اتخاذ تصمیمات خرید و
فروش سهام نمایند و در کنار توجه به روند حرکتی رفتاری و احساسی بازار ،توجه داشته باشند
که ویژگیهای بنیادی سهم است که جایگاه واقعی و نهایی سهم را تعیین خواهد نمود و با
تغییر کیفیت اطالعات ،میزان نوگرایی سرمایهگذاران تغییر مینماید .به این ترتیب ،اتخاد
تصمیمات سرمایهگذاری بر پایه ویژگیهای بنیادی ،در کنار توجه به ویژگیهای رفتاری و
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تصمیمات سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران را تغییر دهد و همچنین با توجه به نتایج
پژوهش میتـوان بیان کرد کـه این رابطه در شرکتهای غیردولتی معنادار است ولی در
شرکتهای دولتی معنادار نیست .همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که شرایط
ارتباطات سیاسی شرکت نیز در کنار کیفیت اطالعات میتواند بر رابطه رفتار تورش نوگرایی
سرمایهگذاران تأثیرگذار باشد .نتایج این پژوهش را میتوان در انطباق با نتیجه پژوهش انجام
شده توسط هـانس ( )2019دانست .هانس در پژوهش خود نشان داد که تعدیل نوگرایی،
پیشبینیکننده قدرتمندی برای بازدهیهای آتی در مقاطع زمانی گوناگون است .همچنین
میتوان نتایج فرضیهها را هم راستا با پژوهش انجام شده توسط مورشلت ( )2019دانست چون
این پژوهشگر در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که تورشهای نوگرایانه یك پیشبینی
کننده بسیار قوی برای بازدههای مقطعی متوالی هستند .همچنین نتایج پژوهشهای انجام
شده توسط ما و همکاران ( )2016نیز همراستا با نتایج پژوهش حاضر است .این پژوهشگران در
پژوهش خود نشان دادند که تورش نوگرایی نقش بسیار بااهمیتی بر سودهای اعالن شناوری
پس از درآمد ( )PEADایفا میکند .در ایران نیز نتایج پژوهش حاضر را میتوان همراستا با
پژوهش انجام شده توسط شمس الدینی و همکاران ( )1397دانست .این پژوهشگران در
پژوهش خود نشان دادند که گرایش احساسی سرمایهگذاران بر بازدهی سهام تاثیرگذار است.
همچنین لعلبار و همکاران ( )1396تأثیر رفتار گروهی سرمایه گذاران را بر بازده سهام مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد که رفتار گروهی سرمایه گذاران بر بازده سهام
تأثیرگذار است بنابراین این پژوهش نیز در انطباق با نتایج پژوهش حاضر است .نتایج این
پژوهش همراستا با پژوهش انجام شده توسط زنجیردار و خجسته ( )1395نیز میباشد؛ زیرا
این پژوهشگران در پژوهش خود نشان دادند که بین رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی (نوعی
از تورشهای رفتاری) و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
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تحلیلهای تکنیکال و کیفیت اطالعات حسابداری شرکت ،میتواند حداکثر بازدهی را برای
سرمایهگذاران در پی داشته باشد .عالوه براین ،به مدیران و تصمیمگیرندگان شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میگردد که بهمنظور افزایش استحکام
جایگاه شرکت در بازار سرمایه ،اقدام به رتبهبندی شرکتهای با توجه به معیارهای کیفیت
اطالعات کرده و طی گزارشی برای بهرهبرداری سرمایهگذاران افشا نمایند .همچنین میتوان
بیان کرد ارتباطات سیاسی شرکتها دارای محتوای اطالعاتی جهت رفتار سرمایهگذاران نیز
میباشد که ارائه نوع مالکیت شرکتها طی گزارشی میتواند برای ذینفعان بازار سرمایه مفید
نیز باشد .برای انجام پژوهشهای آتی نیز پیشنهاد میشود که نقش حاکمیت خوب و بد و
معیارهای نظارتی را بر رفتار نوگرایی سرمایهگذاران مورد تحلیل قرار دهند.
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زنجیردار ،مجید ،و صدف خجسته .)1395( .تأثیر رفتار تودهوار سرمایهگذاران نهادی بر بازده
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