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هدف پژوهش بررسی تأثیر سطح خوشبینی و ریسکپذیری تصمیمگیرندگان بر تصمیمهای
فروش سرمایهگذاری با تأکید بر حسابداری ارزش منصفانه است .الزام بهکارگیری استانداردهای
بین المللی گزارشگری مالی و اختیارهای ناشی از سطح سوم ارزش منصفانه ،بررسی رفتار
تصمیمگیرندگان در خصوص تأثیر سطح خوشبینی و ریسکپذیری آنها را بر تصمیمهای فروش
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تأثیر سطح خوشبیني و ریسکپذیري تصمیمگیرندگان بر تصمیمهاي ...

ریسکپذیری تصمیمگیرندگان ،بر رابطه بین سطح محافظهکاری و سطح نوسان ارزش منصفانه
سرمایهگذاری با تصمیمهای فروش سرمایهگذاری تأثیر ندارد.
واژههای کليدی :حسابداری ارزش منصفانه ،تصمیمهای فروش سرمایهگذاری ،خوشبینی
تصمیمگیرندگان ،ریسکپذیری تصمیمگیرندگان.

 -9مقدمه

1 Zamora-Ramirez & Morales-Diaz
)2 International Accounting Standards Board (IASB
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در دهههای اخیر ،استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،ارزش منصفانه را بهعنوان معیاری
جهت اندازهگیری مطرح نموده است .نتیجه پژوهشها حاکی از این است که ارزش منصفانه
میتواند اطالعات مربوط و سودمندی به استفادهکنندگان ارائه نماید و بنابراین ،استفاده از آن در
تدوین استانداردهای حسابداری ضروری است (زامورا رامیرز و مورالیس دیاز .)8172 ،7بر اساس
استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  ، 79ارزش منصفانه معیاری مبتنی بر بازار است که
با هدف برآورد قیمتی که بر اساس آن معاملهای متعارف برای فروش دارایی یا انتقال بدهی بین
فعاالن بازار در تاریخ اندازهگیری طبق شرایط جاری بازار انجام شود ،اندازهگیری میگردد .در
استاندارد مذکور ،برای ارزش منصفانه سه سطح تعیین گردیده است .در سطوح اول و دوم،
دادههای مورد نیاز جهت اندازهگیری ارزش منصفانه قابلمشاهده است ولی در سطح سوم ،به
دلیل عدم وجود اقالم مقایسهای بهعنوان معیار ارزیابی ،دادههای ورودی قابلمشاهده نیست
(هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری .)8178 ،8این موضوع موجب شده است که تعیین
ارزش منصفانه در سطح سوم ،مستلزم اعمال قضاوت تصمیمگیرندگان در مورد دادههای ورودی
باشد.
بر اساس تئوریهای انگیزش 9و چشمانداز ،4اعمال قضاوت حاصل از سطح سوم ارزش
منصفانه ،میتواند آثار رفتاری به دنبال داشته باشد .بر این اساس ،به نظر میرسد سطح نوسان
ارزش منصفانه و سطح محافظهکاری تصمیمگیرندگان ،میتواند بر قضاوت و ارزیابی آنها از ارزش
منصفانه اثر بگذارد (گرین)8175 ،5؛ بنابراین ،داراییها و بدهیهای سطح سوم ارزش منصفانه،
بر اساس مفروضات ذهنی تصمیمگیرندگان مورد ارزیابی قرار میگیرد و تعیین ارزش منصفانه
مستلزم استفاده از قضاوت ذهنی است (زیال8179 ،6؛ گرین.)8175 ،
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 -2مبانی نظری پژوهش
 -9-2ارزش منصفانه و تصميمهای فروش سرمايهگذاری
بر اساس تئوری چشمانداز ،افراد هنگام تصمیمگیری یک نقطه مرجع را تعیین و بکار میگیرند
(کانمن و تورسکی .)7313 ،4مبانی نظری مرتبط با تصمیمهای فروش سرمایهگذاری در اوراق
بهادار بر اساس ارزش منصفانه ،حاکی از این است که نقاط مرجع ،یعنی ارزش درک شده از
دارایی یا بدهی ،بر روند تصمیمگیری تأثیر میگذارد (گرین .)8175 ،در یک فرآیند تصمیمگیری،
1 Scheier & Carver
2 Eisenhardt
3 March & Shapira
4 Kahneman & Tversky
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در دهههای اخیر بر نقش عوامل شناختی از قبیل خوشبینی و ریسکپذیری در تصمیمگیـریها،
تأکید زیادی شده و پژوهشهای گستردهای در این حوزه انجامشده است .شییر و کارور)7325( 7
معتقدند که خوشبینی و بدبینی نقش مهمی در پیشبینی سازگاری روانشناختی ایفا میکنند.
خوشبینی و مثبت اندیشی بر توانمندی و مهارتهای مقابلهای فرد میافزاید ،ولی بدبینی
رفتارهای اجتنابی به دنبال دارد .در تئوری نمایندگی ،با استفاده از مفروضات بنیادی رفتار انسان،
مطرح می شود که مدیران ریسک گریز هستند و مدیران و سهامداران ممکن است گرایشهای
متفاوتی نسبت به ریسک داشته باشند (ایسنهارت .)7323 ،8مارچ و شاپیرا )7321( 9دریافتند
که مدیران معتقدند که ریسکپذیری یکی از عوامل اساسی و کلیدی موفقیت در تصمیمگیری
است.
در پژوهشهای گذشته تأثیر عوامل شناختی و تفاوتهای شخصیتی از قبیل خوشبینی و
ریسکپذیری بر قضاوتها و اختیارهای ناشی از سطح سوم ارزش منصفانه و تصمیمهای فروش
سرمایهگذاری ،کمتر موردتوجه قرارگرفته است (گرین .)8175 ،از طرف دیگر ،کلیه ناشران بزرگ
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،از سال  7935ملزم به
تهیه و ارائه دو مجموعه صورتهای مالی ساالنه حسابرسی شده بر اساس استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری ایران گردیدهاند (سازمان بورس و اوراق بهادار،
)7935؛ بنابراین ،سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا سطح خوشبینی و ریسکپذیری
تصمیمگیرندگان ،بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری سطح سوم ارزش منصفانه تأثیر دارد؟ و آیا
سطح خوشبینی و ریسکپذیری مذکور ،اثر سطح محافظهکاری و نوسان ارزش منصفانه را بر
تصمیمهای یادشده تعدیل مینماید؟
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جدیدترین اطالعات در دسترس تشکیلدهنده یک نقطه مرجع ،بزرگترین وزن را به خود
اختصاص میدهند و هنگامیکه اطالعات جدیدتر در دسترس قرار میگیرد ،اهمیت اطالعات
قبلی کاهش مییابد (باسلز ،وبر و ولفنز)8177 ،7؛ بنابراین ،از مدیران انتظار میرود هنگام اتخاذ
تصمیمهای فروش در سطح سوم ارزش منصفانه ،از جدیدترین ارزش منصفانه شناساییشده
استفاده کنند .همچنین ،سطح محافظهکاری اعمالشده در تعیین ارزش منصفانه نیز بر تصمیم
مدیران در خصوص فروش یا عدم فروش دارایی یا بدهی تأثیر میگذارد (گرین.)8175 ،
تئوری چشمانداز اشاره دارد که در شرایط وجود سود نسبت به شرایط وجود زیان ،افراد تمایل
بیشتری به ریسک گریزی دارند (کانمن و تورسکی .)7313 ،بر این اساس ،معموالً افراد هنگام
تصمیم گیری ،زمانی که ثروت در حال افزایش است نسبت به زمانی که ثروت در حال کاهش
است ،ریسک گریزتر میشوند (بازرمن و مور .)8112 ،8بنابراین ،هنگامیکه به مدیران قیمت
فروشی پیشنهاد گردد که نسبت به ارزش منصفانه شناساییشده زیان به دنبال دارد ،تمایلی به
پذیرش پیشنهادهای مرتبط با فروش یک دارایی یا بدهی در سطح سوم ارزش منصفانه ندارد؛
زیرا بر اساس گرایش رفتاری ،افراد تمایل دارند اطالعات را به طریقی تحریف نمایند که از نتیجه
مورد نظر آنها پشتیبانی کند (کاندا.)7331 ،9
در محیطی که مدیران از سطح محافظهکاری (باال یا پائین) اعمالشده در ارزش منصفانه
شناساییشده آگاه هستند ،تمایل دارند که ارزش انتخاب شده بهدقت نشاندهنده ارزش بنیادی
واقعی دارایی یا بدهی باشد؛ بنابراین ،هنگام تصمیمگیری در خصوص فروش یک دارایی یا بدهی
سطح سوم ارزش منصفانه ،تئوری چشمانداز اشاره دارد که اگر معامله زیان به دنبال دارد ،مدیران
باید تمایل به نگهداری آن دارایی یا بدهی داشته باشند ولی در شرایطی که مدیر میتواند از
فروش ،سود کسب نماید ،توصیه میگردد دارایی یا بدهی موردنظر فروخته شود (گرین.)8175 ،
علیرغم اینکه تئوری چشم انداز حاکی از این است که مدیران از زیان اجتناب میکنند ،تئوری
انگیزش استدالل میکند که چشمانداز مدیران از وقوع سود یا زیان ،به توانایی آنها در تفسیر
منطقی اطالعات بستگی دارد .تئوری انگیزش مطرح میکند که افراد بر اساس توانایی خود در
توجیه نتایج ،میتوانند به نتیجه مطلوب خود دست یابند (کاندا .)7331 ،از این رو ،انتظار میرود
مدیران جهت توجیه تصمیمها ی خود ،ارزش منصفانه را تحریف نمایند تا بیانگر ارزش بنیادی
داراییها و بدهیهای سطح سوم ارزش منصفانه باشد (میشرا ،میشرا ،ریکسام و چاترجی.)8179 ،4
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در این راستا ،زمانی که مدیر تمایل به فروش اوراق بهادار دارد ،باید انتخاب ارزش منصفانه
شناساییشده با محافظهکاری باال یا پائین را بهعنوان یک معیار دقیقی از ارزش بنیادی واقعی
دارایی یا بدهی توجیه کند (گرین.)8175 ،

 -2-2خوشبينی ،محافظهکاری و تصميمهای فروش سرمايهگذاری

1 Scheier, Carver & Bridges
2 Peterson
3 Henrick
4 Lefcort
5 Forgas
6 Loewenstein & Lerner
7 Coget, Haag & Gibson
8 Birnberg
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شییر ،کارور و بریگز )7334( 7استدالل میکنند که افراد خوشبین در رویارویی با دشواریها،
اهداف با ارزش خود را دنبال و با بهکارگیری راهبردهای کنار آمدن مؤثر ،خود و حالتهای
شخصی خود را تنظیم میکنند تا بتوانند به هدفهای خود برسند ،ولی افراد بدبین از راهبردهای
کنار آمدن اجتنابی استفاده میکنند .از این رو به نظر میرسد خوشبینی و بدبینی نسبت به
امور ،در تصمیمگیری افراد تأثیر دارد .پژوهشهای پترسون )8114( 8و شییر و کارور ()7325
نشان میدهد که خوشبینی قادر است سهم چشمگیری در فرآیندهای مقابلهای افراد ایفا کند.
با این حال ،یافتههای هنریک )8117( 9و لفکورت )8117( 4نشان میدهد که خوشبینی
نمیتواند بهت نهایی مقابله مؤثر با مشکالت زندگی را تضمین کند .افراد خوشبین به دلیل
اعتمادی که در هنگام تصمیمگیری به خود دارند ،با پذیرش ریسک بیشتر ،اقدام به انتخابهای
حسابداری مینمایند (عارفی ،حصارزاده و کاردان .)7935 ،روانشناسان و اقتصاددانان رفتاری به
نقش احساساتی همچون شادی ،ترس و خوشبینی در هدایت انتخابهای افراد در موقعیتهای
ریسکپذیر تأکید دارند (فورگاس ،7335 ،5لونستن و لرنر8119 ،6؛ کاگت ،هاگ و گیبسون،1
.)8177
برخی از مطالعات روانشناختی نشان میدهد که وضعیتهای هیجانی مانند غم ،شادی،
خوشبینی ،ترس و عصبانیت در انتخابهای محافظهکارانه و متهورانه در حسابداری اثرگذار
است (برنبرگ .)8177 ،2این پژوهشها مؤید آن است که حسابداری و علوم روانشناختی ارتباط
نزدیک با یکدیگر دارند .رفتار افراد و بهویژه سرمایهگذاران ،مدیران ،حسابداران و حسابرسان از
عوامل مختلفی از جمله ادراک و احساس آنان سرچشمه میگیرد و بر فرآیند تصمیمگیری آنها
تأثیر میگذارد (خشنود .)7929 ،روانشناسان برخالف نظریههای رفتار عقالیی اقتصاددانان ،اعتقاد
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دارند که افراد تمایالت سوگیرانهای دارند که عقالنیت را محدود میکند .این تمایالت باعث
کاهش توانایی افراد در بروز رفتار عقالیی میشود .در نتیجه ،احساسات افراد در تصمیمگیری
آنان دخیل است .از این رو ،شادی فردی و خوشبینی بهعنوان احساسات ریشهای مثبت ،میتواند
نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیری افراد در جهت انتخابهای محافظهکارانه و متهورانه
حسابداری داشته باشد.
خوشبینی ،به پندارهایی اطالق میشود که معتقدند در آینده چیزهای خوب بیشتر از
چیزهای بد اتفاق میافتد (کار .)8114 ،7افراد و بهطور خاص حسابداران و مدیران ،بهطور طبیعی
گرایش دارند نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند .خوشبینی و شادی همراه
یکدیگر هستند .خوشبینی و شادی ،مکانیسمهای خودکار شکست را که در ذهن وجود دارد از
کار میاندازند و باعث میشوند افراد به این فکر کنند که چه میخواهند و چگونه میتوانند به
خواستههای خود برسند (اسدی هریس)7935 ،؛ بنابراین ،از بین روشهای مختلف حسابداری،
روشهایی را انتخاب مینمایند که حداکثر مطلوبیت را برای آنها ایجاد نماید .رایجترین توضیح
برای چنین رفتاری ،انگیزههای مالی است (بیور ،کوهن ،الیز و والتر .)8171 ،8در واقع ،انگیزههای
مالی افراد ،باعث میشود مزایای گزارش خوشبینانه را بیشتر از هزینه آن ارزیابی کنند ،هرچند
بدون شک ،ذات یا فطرت افراد نیز بهشدت در بروز رفتار خوشبینانه اثرگذار است .اگرچه ممکن
است جدا کردن خوشبینی ناشی از انگیزههای مالی از خوشبینی ذاتی و فطری چالشبرانگیز
باشد ،ولی تشخیص چگونگی تأثیرگذاری خوشبینی بر تصمیمگیری پیرامون انتخابهای
حسابداری مهم است
مدیران ممکن است خوشبین باشند که این مسئله میتواند به تخمینهای کمتر
محافظهکارانه منتهی گردد (کدیا و فیلیپون .)8113 ،پنمن )8111( 9معتقد است که گرایش
مدیران به خوشبینی ،ممکن است برآوردهای ارزش منصفانه را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین
اگر مدیران بدون هیچ مبنای واقعی ،بیشازحد خوشبین باشند ،اطالعات حسابداری حاصل از
برآوردهای ارزش منصفانه ،ممکن است سوگیرانه باشد .گرین ( )8175نشان داد که سطح
خوشبینی مدیران رابطه بین سطح محافظهکاری و تصمیمهای فروش سرمایهگذاری مبتنی بر
ارزش منصفانه و رابطه بین سطح نوسان ارزش منصفانه و تصمیمهای مذکور را تعدیل نمیکند.
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 -0-2ريسکپذيری ،نوسان ارزش منصفانه و تصميمهای فروش سرمايهگذاری
نحوه نگرش مدیران به ریسک ،یکی از ویژگیهای شخصیتی خاص و تعیینکننده نوع رفتار آنها
است (فالح شمس ،قالیباف اصل و نوبخت .)8177 ،71تئوری نمایندگی با استفاده از مفروضات
بنیادی رفتار انسان ،مطرح میکند که مدیران ریسک گریز هستند و مدیران و سهامداران ممکن
است گرایشهای متفاوتی نسبت به ریسک داشته باشند (ایسنهارت .)7323 ،مارچ و شاپیرا
( )7321نیز دریافتند که به طور طبیعی ،مدیران ریسک گریز هستند و مدیران معتقدند که
ریسکپذیری یکی از عوامل اساسی و کلیدی موفقیت در تصمیمگیری است.

1 Kadous, Koonce & Thayer
2 Hirst, Hopkins & Wahlen
3 Chen, Tan & Wang
4 Dechow, Myers & Shakespear
5 Kedia & Philippon
6 Ball, Kothari & Robin
7 Milbradt
8 Sarbanes–Oxley
9 Lobo & Zhou
10 Fallah Shams, GhalibafAsl & Nobakht
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نتایج پژوهشهای پیشین (کادوس ،کوانس و تایر ،8178 ،7هیرست ،هاپکینز و والن 8114 ،8و
چن ،تان و وانگ ) 8179 ،9حاکی از این است که حسابداری ارزش منصفانه در طی فرایند
تصمیمگیری بر سرمایهگذاران تأثیر میگذارد .مدیران ممکن است انگیزه داشته باشند ارزشهای
منصفانه را در سطوح مختلفی از محافظهکاری تعیین نمایند .پژوهشهای پیشین نشان میدهد
که مدیران ممکن است جهت دستکاری سود (دچو ،مایرز و شکسپیر )8171 ،4و به دلیل
خوشبینی باال (کدیا و فیلیپون ،)8113 ،5از اختیارها و قضاوتهای ناشی از اندازهگیری ارزش
منصفانه استفاده و ارزشهای منصفانه را در سطح پائینی از محافظهکاری تعیین نمایند .از طرف
دیگر ،مدیران ممکن است در راستای فرهنگ ملی متمایل به گزارش برآوردهای حسابداری
محافظهکارانه (بال ،کوتاری و رابین ،)8111 ،6اجتناب از حسابرسی عمیقتر حسابرس
(میلبرادت )8178 ،1ترس از تعقیب قانونی و دادخواهیها و الزامهای ناشی از تصویب قانون
ساربینز اکسلی( )8118( 2لوبو و زوو ،)8116 ،3به سمت احتیاط تمایل یافته و ارزشهای منصفانه
محافظهکارانهتری را گزارش نمایند .ازاینرو ،هنگام انتخاب یک ارزش منصفانه در محدودهای از
ارزشها ،هر یک از انگیزههای مذکور میتواند بر قضاوت و اختیار مدیران تأثیر بگذارد.

بطه

8

تأثیر سطح خوشبیني و ریسکپذیري تصمیمگیرندگان بر تصمیمهاي ...

 -0پيشينه پژوهش
-9-0پيشينه خارجی
اورلوسکیج5

( ) 8171سودمندی برآوردهای ارزش منصفانه را در گزارشگری مالی
ساپکاوزکین و
بررسی و به این نتیجه رسیدند که برآوردهای مذکور ،بهخصوص در سطح سوم ارزش منصفانه،
1 Bourgeois
2 Sullivan & Kida
3 Barth, Landsman & Wahlen
4 Dixit & Pindyck
5 Sapkauskiene & Orlovskij
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اطالعات مربوط به نوسان ارزش منصفانه و عدم اطمینان با هم پیوند دارد (بارجیوس.)7325 ،7
بهطور خاص ،پژوهش ها از این موضوع که الگوی نوسان تاریخی باالتر ارزش منصفانه ،موجب عدم
اطمینان مدیران نسبت به ارزش منصفانه آتی مورد انتظار دارایی یا بدهی میشود ،حمایت
مینمایند .تئوری چشمانداز استدالل میکند که هنگامیکه مدیران با سود تحققنیافته ناشی از
ارزش منصفان ه مواجه هستند ،بر اساس نقطه اتکا خود ،در نمایش سود ریسک گریز و در نمایش
زیان ریسکپذیر خواهند بود (سولیوان و کیدا .)7335 ،8گرین ( )8175مطرح میکند که زمانی
که ارزش منصفانه شناساییشده بیش از بهای تمامشده تاریخی است و شرکت با سود تحققنیافته
ناشی از تجدید ارزیابی مواجه باشد ،به علت محتوای سود ،مدیران هنگام تصمیمگیری در خصوص
فروش داراییها و بدهیها به ارزش منصفانه ،ریسک گریز میباشند .بر این اساس ،بهمنظور
اجتناب از ریسک ،پیشبینی میشود که مدیران نهتنها تمایلی به فروش اوراق بهادار با نوسان
قیمت باال به بهایی بیشتر از اوراق بهادار با نوسان قیمت پائین ندارند ،بلکه آنها را به قیمت
پایینتر نیز به فروش خواهند رساند.
پژوهشهای پیشین حاکی از این است که ارزش منصفانه اوراق بهادار میتواند نوسان تاریخی
داشته باشد (بارث ،الندزمن و والن .)7335 ،9مفروضات مبتنی بر نوسان باال ،نسبت به مفروضات
مبتنی بر نوسان پائین ارزش منصفانه ،ممکن است به شناسایی ارزشهای منصفانه متفاوتی
منتهی گردد (گرین .)8175 ،بارجیوس ( )7325و ریسک بر تصمیمهای مرتبط با سرمایهگذاری
مانند حفظ یا فروش سرمایهگذاری تأثیر میگذارد (دیگزیت و پیندایک .)7334 ،4گرین ()8175
نیز مطرح میکند که افزایش نوسان ،باعث عدم اطمینان در ارزشهای منصفانه آینده میگردد و
بر اساس تئوریهای نمایندگی و چشمانداز ،مدیران ریسک گریز نباید تمایلی به حفظ این
داراییها و بدهیها داشته باشند .در مقابل ،داراییها و بدهیهای با الگوی نوسان پایین ارزش
منصفانه ،احتما ًال منجر به عدم اطمینان کمتر و کاهش ریسک در فرآیند تصمیمگیری میگردند.
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1 Fiechter & Novotny-Farkas
2 Barron, Chung & Yong
3 Lee, Rosenthal, Veld & Veld-Merkoulova
4 Lachmann, Wöhrmann & Wömpener
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میتواند در فرآیندهای تصمیمگیری مالی مورداستفاده قرارگرفته و اطالعات سودمندی فراهم
نماید.
فیچتر و ناواتنی فارکاس )8171( 7تأثیر محیط سازمانی را بر میزان مربوط بودن ارزشهای
منصفانه بررسی و به این نتیجه رسیدند که تفاوتهای سازمانی بین کشورها از قبیل محیط
اطالعاتی یا پیچیدگی بازار ،بر توانایی سرمایه گذاران در پردازش و لحاظ نمودن اطالعات ارزش
منصفانه در ارزشگذاری آنها تأثیر میگذارد.
بارون ،چانگ و یانگ )8176( 8تأثیر اندازهگیری ارزش منصفانه را بر محیط اطالعاتی
تحلیلگران مالی بررسی و به این نتیجه رسیدند که افشاء مرتبط با اندازهگیری سطح سوم ارزش
منصفانه ،عدم اطمینان تحلیلگران مالی را کاهش میدهد و سود یا زیان تحققنیافته ناشی از
ارزیابی ارزش منصفانه ،با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنیدار دارد.
گرین ( ) 8175آثار اختیارهای ناشی از سطح سوم ارزش منصفانه را در ارتباط سطح
محافظهکاری و نوسان قیمت بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری مدیران بررسی نمودند .آنها
به این نتیجه رسیدند که سطح محافظهکاری اعمالشده در ارزیابی ارزش منصفانه ،بر تصمیمهای
فروش سرمایهگذاری مدیران تأثیرگذار است ،اما نوسان تاریخی ارزش منصفانه بر تصمیمهای
مذکور تأثیر ندارد .همچنین ،نتایج پژوهش آنها نشان داد که سطح خوشبینی و ریسکپذیری
مدیران ،بر رابطه بین سطح محافظهکاری و نوسان ارزش منصفانه با تصمیمهای فروش
سرمایهگذاری ،تأثیری ندارد.
9
لی ،راسنتهال ،ولد و ولد-مرکالووا ( )8175رابطه بین انتظارات بازار سهام و ریسک گریزی
سرمایه گذاران انفرادی را بررسی و به این نتیجه رسیدند که سطوح ریسک گریزی تأثیر منفی و
معنیداری بر انتظارات بازار سهام دارد.
الچمن ،وارمن و وامپنر ،)8177( 4تأثیر تحصیل و کاربرد اطالعات مرتبط باارزش منصفانه بدهیها
را بر قضاوتهای سرمایهگذاران بررسی و به این نتیجه رسیدند که زمانی که بدهیها به ارزش
منصفانه اندازهگیری نمیشود ،سرمایهگذاران غیرحرفهای تمایل کمی به تحصیل اطالعات مرتبط
با تغییرات ریسک اعتباری دارند ،ضمن اینکه اندازهگیری ارزش منصفانه تا حدی برای
سرمایهگذاران غیرحرفهای ،غیرممکن است.

بطه

01

تأثیر سطح خوشبیني و ریسکپذیري تصمیمگیرندگان بر تصمیمهاي ...

 -2-0پيشينه داخلی
گل محمدی و رحمانی ( )7931چالشهای فنی بهکارگیری ارزش منصفانه در گزارشگری مالی
ایران را بررسی و به این نتیجه رسیدند که دیدگاه خبرگان حرفه در ایران نسبت به الگوی ارزش
منصفانه مثبت است ،ولی چالشهای فنی شناساییشده در خصوص اندازهگیری و افشای ارزش
منصفانه ،موجب میشود که پذیرش الگوی ارزش منصفانه و بهکارگیری گسترده آن در عمل
چالشانگیز شود.
نقیبی اصفهانی و عبدلی ( )7931تأثیر خوشبینی مدیریت بر رابطه بین سرمایهگذاری و
جریان نقدی شرکت و همچنین اثر تعدیل گر محدودیت مالی بر این رابطه را بررسی و به این
نتیجه رسیدند که خوشبینی مدیریت نمیتواند بر رابطه سرمایهگذاری و جریان نقدی ،تأثیر
معناداری داشته باشد ،ولی محدودیت مالی موجب تقویت و معنادار شدن تأثیر خوشبینی
مدیریت بر رابطه بین سرمایهگذاری و جریان نقدی میگردد.
یحیی زاده فر ،شمس و نادری ( )7936رابطه بین خوشبینی مدیریتی و هموارسازی سود را
بررسی و به این نتیجه رسیدند که مدیران خوشبین ،بیش از مدیران منطقی ،به هموارسازی
سود توجه میکنند؛ بهعبارتدیگر ،صورتهای مالی شرکتهایی که توسط مدیران خوشبین
اداره میشوند ،سودهای هموار بیشتری را نشان میدهد.
درخشنده و علی احمدی ( )7936تأثیر باورهای خوشبینانه و بدبینانه سرمایهگذاران را بر
جهتگیری قیمت و حجم معامالت بازار سرمایه بررسی و به این نتیجه رسیدند که باورهای
خوشبینانه سرمایهگذاران بر روند معامالت بازار تأثیر مثبت دارد و باعث میشود سرمایهگذاران
جهت دستیابی به بازده ،حجم معامالت خود را افزایش دهند ،اما تأثیری بر روند قیمت بازار

Downloaded from qfaj.ir at 16:47 +0330 on Friday January 22nd 2021

هیرست و همکاران ( )8114آثار ارزیابی منصفانه بر قضاوتهای ریسک و ارزش را بررسی و
به این نتیجه رسیدند که زمانی که بانکها همه معیارهای ارزش منصفانه را بکار میگیرند و همه
تعدیالت مرتبط باارزش منصفانه را در سود لحاظ میکنند ،نسبت به زمانی که بخشی از معیارهای
ارزش منصفانه را در نظر گرفته و بخشی از تعدیالت مرتبط باارزش منصفانه را در سود شناسایی
و مابقی آن را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا مینمایند ،تحلیلگران بهتر میتوانند
ریسک سیستماتیک را از ریسک غیر سیستماتیک متمایز نمایند .همچنین به دلیل اینکه در
موارد استفاده از روش بخشبندی ارزش منصفانه ،تحلیلگران بهطور مناسب ریسک را تفکیک
نمیکنند ،قضاوتهای آنها مبتنی بر مفهوم کارایی بازار نمیباشد .چون آنها همه اطالعات
عمومی در دسترس را تعدیل نمیکنند.
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ادراک ریسک سرمایهگذاران اثرگذار میباشد ولی عوامل جمعیت شناختی بر ادراک ریسک آنها تأثیری
ندارد .ضمن اینکه بر اساس فراگرد شکلگیری ادراک ،عوامل رفتاری و زمان ،به ترتیب بیشترین و
کمترین تأثیر را در الگوی ذهنی ادراک ریسک سرمایهگذاران دارا بوده است.

بیرامی ،هاشمی نصرتآباد ،دانشفر و بهادری خسروشاهی ( )7938نقش هیجانات مثبت و
منفی ،خوشبینی و بدبینی و سبکهای پردازش اطالعات در سازگاری روانشناختی دانشجویان
را بررسی و به این نتیجه رسیدند که خوشبینی ،هیجانات مثبت ،سبک عقالیی و سبک تجربی
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ندارد .از طرف دیگر باورهای بدبینانه سرمایهگذاران ،بر روند معامالت بازار تأثیر منفی دارد و
موجب کاهش روند معامالت بازار میشود ولی تأثیری بر روند قیمت بازار ندارد.
حاجی کرمانی ،معینالدین و حیرانی ( ) 7936تأثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارشهای
مالی بر بهبود ارتباط ارزشی اطالعات حسابداری را بررسی و به این نتیجه رسیدند که ارتباط
ارزشی سود هر سهم عادی و نیز ارتباط ارزشی همزمان سود هر سهم عادی و ارزش دفتری ،در
شرکتهایی که از ارزش منصفانه استفاده نمودهاند ،بیشتر از شرکتهایی است که از نظام بهای
تمامشده استفاده نمودهاند.
دوستار ،محمد نژاد و جوادیان لنگرودی ( )7936تأثیر رفتار تودهوار در ریسکپذیری مدیران
شرکتهای سرمایهگذاری را بررسی و به این نتیجه رسیدند که بین ریسکپذیری و رفتار تودهوار
مدیران شرکتهای سرمایهگذاری ،رابطه معکوس وجود دارد.
عارفی ،حصارزاده و کاردان ( )7935رابطه بین شادی فردی و خوشبینی با انتخاب
محافظهکارانه و متهورانه حسابداری را بررسی و به این نتیجه رسیدند که انتخابهای
محافظهکارانه و متهورانه بهصورت معنیداری تحت تأثیر شادی فردی و خوشبینی نمیباشند،
بلکه بهشدت ،تابع وابسته بودن حقوق و مزایا به سود حسابداری میباشد .در نتیجه انتخابهای
حسابداری کمتر تحت تأثیر احساسات و عواطف است و بیشتر مبتنی بر نگرش عقالیی و بعضاً
در جهت کسب منافع میباشد.
جزینی ( )7935رابطه بین هوش مالی و ریسکپذیری کارکنان را و به این نتیجه رسید که
ضریب همبستگی بین هوش مالی و مؤلفههای آن با ریسکپذیری کارکنان معنادار است .نتایج
پژوهش نشان داده است که هوش مالی و مؤلفههای آن شامل ارتباطات ،ابزارهای تحلیل،
سیستمهای گزارش دهی و تصمیمگیری اثربخش ،بر ریسکپذیری کارکنان مؤثر میباشد.
رهنمایرودپشتی ،ناطقگلستان و یعقوبنژاد ( )7934عوامل مؤثر بر ادراک ریسک
سرمایهگذاران را بررسی و به این نتیجه رسیدند که عوامل زمان ،رفتاری ،فرهنگی و شخصیتی بر
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 -4فرضيههای پژوهش
بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر بیان میشود:
فرضيه اول -سطح خوشبینی تصمیمگیرندگان ،بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری سطح سوم
ارزش منصفانه تأثیر دارد.
فرضيه دوم -سطح خوشبینی تصمیمگیرندگان ،بر رابطه بین سطح محافظهکاری و تصمیمهای
فروش سرمایهگذاری سطح سوم ارزش منصفانه تأثیر دارد.
فرضيه سوم -سطح خوشبینی تصمیمگیرندگان ،بر رابطه بین سطح نوسان تاریخی ارزش
منصفانه و تصمیمهای فروش سرمایهگذاری سطح سوم ارزش منصفانه تأثیر دارد.
فرضيه چهارم -سطح خوشبینی تصمیمگیرندگان ،بر رابطه بین تعامل سطح محافظهکاری با
سطح نوسان تاریخی ارزش منصفانه و تصمیمهای فروش سرمایهگذاری سطح سوم ارزش منصفانه
تأثیر دارد.
فرضيه پنجم -سطح ریسکپذیری تصمیمگیرندگان ،بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری سطح
سوم ارزش منصفانه تأثیر دارد.
فرضيه ششم -سطح ریسکپذیری تصمیمگیرندگان ،بر رابطه بین سطح محافظهکاری و
تصمیمهای فروش سرمایهگذاری سطح سوم ارزش منصفانه تأثیر دارد.
فرضيه هفتم -سطح ریسکپذیری تصمیمگیرندگان ،بر رابطه بین سطح نوسان تاریخی ارزش
منصفانه و تصمیمهای فروش سرمایهگذاری سطح سوم ارزش منصفانه تأثیر دارد.
فرضيه هشتم -سطح ریسکپذیری تصمیمگیرندگان ،بر رابطه بین تعامل سطح محافظهکاری
با سطح نوسان تاریخی ارزش منصفانه و تصمیمهای فروش سرمایهگذاری سطح سوم ارزش
منصفانه تأثیر دارد.
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پردازش اطالعات ،قادر هستند سازگاری روانشناختی را پیشبینی نموده و روند سازگاری
روانشناختی دانشجویان را تحتالشعاع خود قرار دهند.
مظلومی ،لطیفی و آسایی ( )7926رابطه بین ریسکپذیری مدیران با عملکرد سازمانها در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی و به این نتیجه رسیدند که در
موقعیتهای ریسکی همراه با سود ،بین میزان ریسکپذیری مدیران عامل و بازده مجموع دارائیها
رابطه معنیدار و مستقیم وجود دارد .همچنین در موقعیتهای پر ریسک همراه با زیان ،بین سن
و تجربه مدیریتی مدیران عامل با ریسکپذیری رابطه معنیدار مستقیم وجود دارد.
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 -5روش پژوهش

1 Cohen, Manion & Morrison
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این پژوهش ازنظر هدف کاربردی ،ازلحاظ ماهیت یک پژوهش تحلیلی از نوع شبه تجربی و
ازلحاظ روش گردآوری دادهها ،پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش کلیه تحلیلگران مالی بازار
سرمایه و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .علت انتخاب تحلیلگران مالی بازار سرمایه
بهعنوان جامعه آماری پژوهش ،ارتباط نزدیک آنها با تصمیمهای فروش سرمایهگذاری است.
بهطوریکه هرچند اینگونه افراد خود رأساً اقدام به تصمیمگیری در مورد فروش سرمایهگذاریها
نمیکنند ،ولی با ارائه تحلیلهای مالی و مشاوره به تصمیمگیرندگان ،در اتخاذ اینگونه تصمیمها
نقش کلیدی ایفا می کنند .جهت محاسبه حجم نمونه ،از جداول حجم نمونه کوهن ،مانیون و
موریسون )8111( 7استفاده گردید .در این خصوص ،با در نظر گرفتن سطح خطای  5درصد،
توان آزمون  21درصد ،تعداد چهار گروه و اندازه اثر  81درصد ،حجم نمونه برای هر یک از
گروههای پژوهش  62نفر تعیین گردید .با توجه به اینکه معموالً تعدادی از پرسشنامهها پاسخ
داده نمیشود ،تعداد  411پرسشنامه در چهار گروه  711نفری به روش نمونهگیری هدفمند
بهصورت حضوری بین تحلیلگران مالی توزیع گردید .تعداد  835پرسشنامه پاسخ داده شد که
پس از حذف پرسشنامههای ناقص و یکسانسازی تعداد پرسشنامههای هر گروه ،درنهایت تعداد
 862پرسشنامه شامل چهار گروه  61نفری بهعنوان نمونه پژوهش استفاده گردید.
در این پژوهش جهت ارزیابی تصمیمهای فروش سرمایهگذاری ،از پرسشنامه گرین ()8175
که منطبق با محیط بازار سرمایه ایران تعدیل گردید ،استفادهشده است .این پرسشنامه در قالب
یک طرح آزمایشی  8×8مبتنی بر دو موضوع سطح محافظهکاری (باال و پائین) و سطح نوسان
ارزش منصفانه (باال و پائین) ،در چهار سناریو برای یک شرکت فرضی سرمایهگذاری در اوراق
بهادار ،تدوینشده است .در این سناریو ،فرض شده است که شرکت موردنظر سه سال قبل یک
سرمایهگذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی و غیر فرا بورسی داشته که به دلیل قرار گرفتن
آن در طبقه سطح سوم ارزش منصفانه ،هنگام انجام تعدیالت مرتبط باارزش منصفانه در
صورتهای مالی ،هیچگونه رهنمودی از بازار سهام برای مقایسه قیمتها در اختیار ندارد و
بنابراین ،قضاوت و اختیار تصمیمگیرنده در تعیین ارزش منصفانه میتواند با محافظهکاری باال یا
پایین همراه باشد .عالوه بر این ،روند تاریخی ارزش منصفانه اوراق بهادار سطح سوم که توسط
تصمیمگیرندگان در سه سال گذشته (شش دوره مالی ششماهه) برای این سرمایهگذاری
مشخص شده ،نیز به دو وضعیت با نوسان پائین و با نوسان باال در سناریوها گزارش شد .به پیروی
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)1 Revised Life Orientation Test (RLOT
2 Grable & Lytton
)3 Multivariate Analysis of Variance (MANOVA
4 Box Test
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از گرین ( ،)8175جهت برجسته نمودن سطح نوسان ارزش سرمایهگذاری در اوراق بهادار ،در هر
یک از سناریوهای چهارگانه ،متناسب با شرایط سناریو یک نمودار و یک جدول نیز ارائه شد تا
روند نوسان ارزش منصفانه بهتر آشکار گردد .در نمودارها ،تغییرات ارزش منصفانه و در جداول،
ارزیابی مجدد سرمایهگذاری طی شش دوره مالی ششماهه همراه با سود و زیان تحققنیافته آن
گزارش شد .در هر یک از سناریوهای چهارگانه ،به شرکتکنندگان در پژوهش گفته شد که اوراق
بهادار یادشده با محافظهکاری باال یا پائین و در سطح باال یا پائینی از نوسان قیمت ،ارزیابیشدهاند.
همچنین در سناریو به تصمیمگیرنده گفته شد که شرکت قصد دارد سرمایهگذاری جدیدی را
انجام دهد و بنابراین نیازمند نقدینگی است .ازاینرو ،تصمیمگیرنده میتواند اوراق بهادار
خریداریشده در سه سال قبل را به فروش رساند یا وجوه موردنیاز را از محل فروش سایر
سرمایهگذاریها تأمین و سرمایهگذاری جدید را انجام دهد .درنهایت ،با ذکر این نکته که
تصمیمگیرندگان در ارزیابی ارزش منصفانه از مشاوره تحلیلگران مالی و مشاوران سرمایهگذاری
استفاده کردهاند ،از شرکتکنندگان در پژوهش خواستهشده که خود را در جایگاه تصمیمگیرنده
شرکت سرمایهگذاری فرضی قرار داده و تصمیمگیری نماید.
جهت ارزیابی سطح خوشبینی و سطح ریسکپذیری مشارکتکنندگان در پژوهش نیز ،به
ترتیب از پرسشنامه آزمون جهتگیری زندگی تجدیدنظر شده 7شییر و همکاران ( )7334و
پرسشنامه ارزیابی ریسکپذیری گرابل و الیتون )8117( 8استفاده گردید .پرسشنامه ارزیابی
خوشبینی حاوی ده گویه بوده که در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت تدوین و نمرهگذاری آن
ال موافقم) دارد .بهطوریکه نمره باالتر نشاندهنده
دامنهای از صفر (کامالً مخالفم) تا چهار (کام ً
خوشبینی بیشتر و نمره پایینتر نشاندهنده بدبینی بیشتر است .پرسشنامه ارزیابی ریسک،
حاوی سیزده سؤال بوده که هر چه پاسخدهنده امتیاز باالتری کسب نماید ،بیانگر ریسکپذیری
باالتر میباشد .جهت اطمینان از روایی سناریو و پرسشنامهها ،قبل از توزیع نهایی ،سناریوها و
پرسشنامههای تدوینشده توسط  5نفر از استادان حسابداری و  5نفر از کارشناسان جامعه آماری
بررسی و نظرات آنها اعمال شد.
با توجه به اینکه در هر یک از فرضیههای پژوهش ،از چهار متغیر وابسته استفادهشده است،
جهت تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) 9استفاده
گردید .باالتر بودن سطح معنیداری آماره آزمون باکس 4از  ،1/117بیانگر همگونی ماتریس
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مدل ( :)9جهت آزمون فرضیههای اول تا چهارم از مدل زیر استفاده گردید.
𝐷𝑆𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖 + 𝛽2 𝑉𝑂𝐿𝑖 + 𝛽3 𝑂𝑃𝑇𝑖 + 𝛽4 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖 × 𝑉𝑂𝐿𝑖 +
𝑖𝛽5 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖 × 𝑂𝑃𝑇𝑖 + 𝛽6 𝑉𝑂𝐿𝑖 × 𝑂𝑃𝑇𝑖 + 𝛽7 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖 × 𝑉𝑂𝐿𝑖 × 𝑂𝑃𝑇𝑖 + ε

مدل ( :)2جهت آزمون فرضیه های پنجم تا هشتم از مدل زیر استفاده شد.
𝑖𝐿𝑂𝑉 × 𝑖𝑆𝑁𝑂𝐶 𝐷𝑆𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖 + 𝛽2 𝑉𝑂𝐿𝑖 + 𝛽3 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖 + 𝛽4
𝑖𝑆𝑁𝑂𝐶 + 𝛽5 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖 × 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖 + 𝛽6 𝑉𝑂𝐿𝑖 × 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖 + 𝛽7
𝑖× 𝑉𝑂𝐿𝑖 × 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖 + ε

در مدل های باال:
 :DSiتصمیمهای فروش سرمایه گذاری (متغیر وابسته) است که از چهار متغیر :قیمت فروش
پیشنهادی ( ،)ASKپایینترین قیمت قابلپذیرش ( ،)LOWاحتمال فروش سرمایهگذاری
( ) SELLو احتمال پذیرش قیمت پیشنهادی کمتر از ارزش منصفانه جاری ()LOW_FV
تشکیل میگردد .این متغیرها با استفاده از پرسشنامه گرین ( )8175در قالب طیف قیمت فروش
و طیف احتمال فروش اندازهگیری میشوند.
 :CONSسطح محافظهکاری مورداستفاده در ارزیابی ارزش منصفانه بهصورت یک متغیر
دووجهی است .اگر در سناریو ،سطح محافظهکاری باال باشد عدد یک و اگر پائین باشد ،عدد صفر
به آن اختصاص مییابد.
 :VOLسطح نوسان تاریخی ارزش منصفانه بهصورت یک متغیر دووجهی است .اگر در سناریو،
سطح نوسان باال باشد عدد یک و اگر پائین باشد ،عدد صفر به آن اختصاص مییابد.
 :OPTسطح خوشبینی مدیران بهصورت یک متغیر دووجهی است .اگر سطح خوشبینی از میانه
باالتر باشد عدد یک و اگر پایینتر باشد ،عدد صفر به آن اختصاص مییابد.
 :RISKسطح ریسکپذیری مدیران بهصورت یک متغیر دووجهی است .اگر سطح ریسکپذیری
از میانه باالتر باشد ،عدد یک و اگر پایینتر باشد ،عدد صفر به آن اختصاص مییابد.
1 Bartlett
)2 Analysis of Variance (ANOVA
3 Levin

Downloaded from qfaj.ir at 16:47 +0330 on Friday January 22nd 2021

واریانس-کواریانس (پلنت )7934 ،و معنیدار بودن آماره آزمون بارتلت 7حاکی از وجود
همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته جهت استفاده از آزمون مانوا میباشد .همچنین ،بهمنظور
تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر هر یک از متغیرهای وابسته از تحلیل واریانس تک متغیره
(آنوا) 8استفاده گردید .باالتر بودن سطح معنیداری آماره آزمون لوین 9از  ،1/15بیانگر همگونی
واریانس گروهها است (طلوعی اشلقی و همکاران .)7931 ،مدلهای آزمون فرضیههای پژوهش
به شرح زیر است:
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 -6يافتههای پژوهش
 -9-6يافتههای توصيفی پژوهش
نتایج آمار توصیفی مشارکتکنندگان در پژوهش ازلحاظ جنسیت ،سن ،تحصیالت ،تجربه و سمت
آنها در حوزه تحلیلگری مالی ،در جدولهای ( )7و ( )8ارائهشده است.
جدول ( :)9نتايج آمار توصيفی جنسيت ،سطح تحصيالت و سمت مشارکتکنندگان
سطح تحصيالت

طبقه

تعداد

درصد

طبقه

تعداد

درصد

طبقه

تعداد

درصد

زن

30

٪23

ليسانس

80

٪09

کارشناس

945

٪54

مرد

915

٪30

فوقليسانس

946

٪55

کارشناس ارشد

65

٪24

دکتری

01

٪94

مدير

58

٪22

جمع

268

٪933

جمع

268

٪933

جمع

268

٪933

چنانچه جدول ( )7نشان میدهد ،بیشترین مشارکتکنندگان در پژوهش از جنس مرد ،دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد و سمت کارشناس در حوزه تحلیلگری مالی میباشند.
جدول ( :)2نتايج آمار توصيفی سن و تجربه حرفهای مشارکتکنندگان
سابقه تجربه حرفهای

سن
طبقه

تعداد

درصد

طبقه

تعداد

درصد

کمتر از  05سال

18

٪03

کمتر از  93سال

930

٪08

 05تا  45سال

938

٪43

 93تا  23سال

933

٪43

باالتر از  45سال

62

٪20

باالتر از  23سال

58

٪22

جمع

268

٪933

جمع

268

٪933

چنانچه جدول ( )8نشان میدهد ،بیشترین مشارکتکنندگان در پژوهش در محدوده سنی 95
تا  45سال بوده و سابقه تجربه حرفهای آنها  71تا  81سال میباشد.

 -2-6نتايج آزمون فرضيههای پژوهش
 -9-2-6نتايج آزمون فرضيههای اول تا چهارم
نتایج تحلیل واریانس چند متغیره آزمون فرضیههای اول تا چهارم پژوهش ،در جدول ( )9ارائه
شده است.
اطالعات جدول نشان میدهد ،آماره  Fآزمون باکس  7/197و سطح معنیداری آن کمتر از
 1/117است؛ بنابراین در مدل پیشنهادی همگونی ماتریس واریانس-کواریانس رعایت نشده است.
به همین دلیل جهت ارزیابی معنیداری اثر چند متغیره از معیار پیالی استفادهشده است (طلوعی
اشلقی و همکاران .)7931 ،همچنین ،آماره خی دو آزمون بارتلت  861/411و معنیدار است که
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جنسيت

سمت در حوزه تحليلگری
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حاکی از وجود همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته جهت استفاده از تحلیل واریانس چند
متغیره میباشد.
جدول ( :)0نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره فرضيههای اول تا چهارم
𝒊𝑻𝑷𝑶 × 𝒊𝑺𝑵𝑶𝑪 𝟓𝜷 𝑫𝑺𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑪𝑶𝑵𝑺𝒊 + 𝜷𝟐 𝑽𝑶𝑳𝒊 + 𝜷𝟑 𝑶𝑷𝑻𝒊 + 𝜷𝟒 𝑪𝑶𝑵𝑺𝒊 × 𝑽𝑶𝑳𝒊 +
𝒊𝛆 + 𝜷𝟔 𝑽𝑶𝑳𝒊 × 𝑶𝑷𝑻𝒊 + 𝜷𝟕 𝑪𝑶𝑵𝑺𝒊 × 𝑽𝑶𝑳𝒊 × 𝑶𝑷𝑻𝒊 +
مجذور اتای
سطح
درجه
مقدار
آماره F
تأثير
تفکيکی
معنیداری
آزادی
شاخص پيالی
محافظهکاری

3/039

4

23/615

3/333

3/039

نوسان

3/323

4

9/385

3/902

3/323

خوش بيتی

3/331

4

3/563

3/683

3/331

محافظهکاری *نوسان

3/343

4

2/632

3/300

3/343

محافظهکاری *خوشبينی

3/332

4

3/951

3/151

3/332

نوسان *خوشبينی

3/326

4

9/321

3/944

3/326

3/322

4

9/400

3/220

محافظهکاری *نوسان*خوشبينی

3/322

آماره  Fآزمون باکس

9/309

آماره خی دو آزمون بارتلت

263/433

سطح معنیداری

3/333

سطح معنیداری

3/333

چنانچه جدول فوق نشان میدهد ،آماره  Fآزمون باکس  7/197و سطح معنیداری آن کمتر
از  1/117است؛ بنابراین در مدل پیشنهادی همگونی ماتریس واریانس-کواریانس رعایت نشده
است .به همین دلیل جهت ارزیابی معنیداری اثر چند متغیره از معیار پیالی استفادهشده است
(طلوعی اشلقی و همکاران .)7931 ،همچنین ،آماره خی دو آزمون بارتلت  861/411و معنیدار
است که حاکی از وجود همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته جهت استفاده از تحلیل واریانس
چند متغیره (مانوا) میباشد.
چنانچه نتایج مذکور در جدول ( )9نشان میدهد ،آماره  Fمتغیر سطح خوشبینی ،1/561
آماره  Fمتغیر تعامل محافظهکاری با خوشبینی  ،1/753آماره  Fمتغیر تعامل نوسان ارزش
منصفانه با خوشبینی  7/183و آماره  Fمتغیر تعامل محافظهکاری ،نوسان ارزش منصفانه و
خوشبینی تصمیمگیرندگان  7/499است که هیچکدام در سطح خطای  1/15معنیدار نیستند؛
بنابراین ،فرضیههای اول تا چهارم پژوهش رد میگردد؛ بهعبارتدیگر ،نهتنها سطح خوشبینی
تصمیمگیرندگان در اندازهگیری ارزش منصفانه ،بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری آنها تأثیر
ندارد ،بلکه سطح خوشبینی آنها رابطه بین سطح محافظهکاری با تصمیمهای فروش
سرمایهگذاری ،رابطه بین سطح نوسان ارزش منصفانه با تصمیمهای فروش سرمایهگذاری و رابطه
بین تعامل سطح محافظهکاری و سطح نوسان ارزش منصفانه با تصمیمهای فروش سرمایهگذاری
را نیز تعدیل نمینماید .همچنین آماره  Fمتغیر نوسان ارزش منصفانه  7/125است که معنیدار
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عرض از مبدأ

3/115

4

92300/250

3/333

3/115

بطه
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تأثیر سطح خوشبیني و ریسکپذیري تصمیمگیرندگان بر تصمیمهاي ...

نبوده و حاکی از عدم تأثیر نوسان ارزش منصفانه بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری میباشد
ولی آماره  Fمتغیر محافظهکاری  81/635و آماره  Fمتغیر تعامل محافظهکاری و نوسان ارزش
منصفانه  8/618است که در سطح خطای  1/15معنیدار است و حاکی از تأثیر معنیدار سطح
محافظهکاری و تعامل آن با نوسان ارزش منصفانه بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری است.

 -2-2-6نتايج آزمون فرضيههای پنجم تا هشتم

جدول ( :)4نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره فرضيههای پنجم تا هشتم
𝒊𝑲𝑺𝑰𝑹 × 𝒊𝑺𝑵𝑶𝑪 𝟓𝜷 𝑫𝑺𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑪𝑶𝑵𝑺𝒊 + 𝜷𝟐 𝑽𝑶𝑳𝒊 + 𝜷𝟑 𝑹𝑰𝑺𝑲𝒊 + 𝜷𝟒 𝑪𝑶𝑵𝑺𝒊 × 𝑽𝑶𝑳𝒊 +
𝒊𝛆 + 𝜷𝟔 𝑽𝑶𝑳𝒊 × 𝑹𝑰𝑺𝑲𝒊 + 𝜷𝟕 𝑪𝑶𝑵𝑺𝒊 × 𝑽𝑶𝑳𝒊 × 𝑹𝑰𝑺𝑲𝒊 +
مجذور اتای
سطح
درجه
مقدار شاخص
آماره F
تأثير
تفکيکی
معنیداری
آزادی
المدای ويلک
عرض از مبدأ

3/335

4

92560/508

3/333

3/115

محافظهکاری

3/683

4

03/259

3/333

3/023

نوسان

3/168

4

2/926

3/338

3/302

ريسکپذيری

3/131

4

9/083

3/201

3/329

محافظهکاری *نوسان

3/164

4

2/089

3/352

3/306

محافظهکاری *ريسکپذيری

3/184

4

9/394

3/439

3/396

نوسان * ريسکپذيری

3/139

4

9/813

3/990

3/321

3/182

4

9/982

3/091

محافظهکاری *نوسان* ريسکپذيری

3/398

آماره  Fآزمون باکس

9/522

آماره خی دو آزمون بارتلت

254/303

سطح معنیداری

3/330

سطح معنیداری

3/333

چنانچه جدول فوق نشان میدهد ،آماره  Fآزمون باکس  7/558و سطح معنیداری آن بیشتر
از  1/117است؛ بنابراین در مدل پیشنهادی همگونی ماتریس واریانس-کواریانس رعایت شده
است .به همین دلیل جهت ارزیابی معنیداری اثر چند متغیره از معیار المدای ویلک استفادهشده
است (طلوعی اشلقی و همکاران .)7931 ،همچنین ،آماره خی دو آزمون بارتلت  854/191و
معنی دار است که حاکی از وجود همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته جهت استفاده از تحلیل
واریانس چند متغیره (مانوا) میباشد .چنانچه نتایج مذکور در جدول ( )4نشان میدهد ،آماره F
متغیر سطح ریسکپذیری  ،7/921آماره  Fمتغیر تعامل محافظهکاری و ریسکپذیری ،7/174
آماره  Fمتغیر تعامل نوسان ارزش منصفانه و ریسکپذیری  7/231و آماره  Fمتغیر تعامل
محافظهکاری ،نوسان ارزش منصفانه و ریسکپذیری تصمیمگیرندگان  7/728است که در سطح
خطای  1/15هیچکدام معنیدار نیستند؛ بنابراین ،فرضیههای پنجم الی هشتم پژوهش رد
میگردد؛ بهعبارتدیگر ،نهتنها سطح ریسکپذیری تصمیمگیرندگان در اندازهگیری ارزش
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نتایج تحلیل واریانس چند متغیره آزمون فرضیههای پنجم تا هشتم پژوهش ،در جدول ( )4ارائه
شده است.
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منصفانه ،بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری آنها تأثیر ندارد ،بلکه سطح ریسکپذیری آنها
رابطه بین سطح محافظهکاری با تصمیمهای فروش سرمایهگذاری ،رابطه بین سطح نوسان ارزش
منصفانه با تصمیمهای فروش سرمایهگذاری و رابطه بین تعامل سطح محافظهکاری و سطح نوسان
ارزش منصفانه با تصمیمهای فروش سرمایهگذاری را نیز تعدیل نمینماید.

 -0-2-6تحليل حساسيت نتايج
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در صورت معنیدار بودن اثر چند متغیره ،جهت تعیین اینکه کدامیک از متغیرهای وابسته ،تحت
تأثیر متغیرهای مستقل قرارگرفتهاند ،از تحلیل واریانس تک متغیره برای هر متغیر وابسته استفاده
میشود (طلوعی اشلقی و همکاران .)7931 ،با توجه به اینکه بر اساس جداول ( )9و ( ،)4فقط
اثر چند متغیره محافظهکاری معنیدار است ،نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیره تنها برای
این متغیر در جدول زیر ارائهشده است.
چنانچه جدول ( )5نشان میدهد ،آماره  Fمتغیر محافظهکاری مربوط به هر چهار متغیر
وابسته در سطح خطای  1/15معنیدار است که حاکی از این است که هر چهار متغیر وابسته
تحت تأثیر سطح محافظهکاری قرارگرفته است .این نتیجه بدین مفهوم است که سطح
محافظهکاری مورداستفاده در ارزیابی ارزش منصفانه ،عالوه بر اینکه بر احتمال فروش
سرمایهگذاری و احتمال فروش سرمایهگذاری زیر ارزش منصفانه جاری اثرگذار است ،بر قیمت
فروش پیشنهادی و پایینترین قیمت قابلپذیرش سرمایهگذاری نیز تأثیر دارد.

بطه

21

تأثیر سطح خوشبیني و ریسکپذیري تصمیمگیرندگان بر تصمیمهاي ...
جدول ( :)5نتايج آزمون تحليل واريانس تک متغيره سطح محافظهکاری
متغيرهای وابسته
قيمت فروش پيشنهادی ()ASK

مجموع مجذورات

درجه آزادی

آماره F

سطح

معنیداری

تفکيکی

مجذور اتای

مجموع مجذورات

3/333

درجه آزادی

3/216

9/418

آماره F

3/333

9

56/303

سطح

3

9

9

2

معنیداری

931/023

3/333

تفکيکی

محافظهکاری

2/333

9

1

/110

3/333

مجذور اتای

عرض از مبدأ

611/496

9

0820/003

3/096

9/698
54/336

3

8/358
2352/541

3/919
/183

3/333

3
3/931

3/333

ضريب تعين مدل

3/096

ضريب تعين مدل

3/919

ضريب تعين تعديلشده مدل

3/218

ضريب تعين تعديلشده مدل

3/961

آماره  Fآزمون لوين

9/806

آماره  Fآزمون لوين

9/230

سطح معنیداری

3/389

سطح معنیداری

3/264

متغيرهای وابسته
احتمال فروش زير ارزش منصفانه جاری ()LO-FV

احتمال فروش سرمايهگذاری ()SELL

مجموع مجذورات

درجه آزادی

آماره F

معنیداری

سطح

تفکيکی

مجذور اتای

مجموع مجذورات

درجه آزادی

آماره F

ضريب تعين مدل

3/339

ضريب تعين تعديلشده مدل

3/345

ضريب تعين تعديلشده مدل

آماره  Fآزمون لوين

2/394

آماره  Fآزمون لوين

سطح معنیداری

3/393

سطح معنیداری

سطح

محافظهکاری

3/095

9

1/328

3/332

3/306

3/439

9

1/340

3/332

معنیداری

عرض از مبدأ

83/682

9

2488/003

3/333

3/135

21/105

9

691/328

3/333

3/334

تفکيکی

مدل

3/643

3

2/898

3/338

3/339

3/805

3

2/433

3/398

3/362

ضريب تعين مدل

3/362
3/303
9/226
3/355

مجذور اتای

منبع

3/306

تحلیلهای اضافی در خصوص ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان نیز حاکی از این
است که تنها بین دیدگاه زنان و مردان در خصوص احتمال فروش سرمایهگذاری تفاوت قابلتوجه
وجود دارد و جنسیت پاسخدهندگان بر سایر تصمیمهای مرتبط با فروش سرمایهگذاری بیتأثیر
است .ضمن اینکه سایر متغیرهای جمعیت شناختی نیز شامل تجربه حرفهای ،سن ،تحصیالت و
سمت تحلیلگری تحلیلگران ،بر دیدگاه آنها در خصوص احتمال فروش سرمایهگذاری ،قیمت
فروش پیشنهادی ،پایینترین قیمت قابلپذیرش و احتمال فروش سرمایهگذاری زیر ارزش
منصفانه جاری ،تأثیر معنیداری ندارد.
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مدل

2/918

3

93/968

منبع

پايينترين قيمت قابلپذيرش ()LOW
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 -3بحث و نتيجهگيری
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ادبیات موجود حاکی از این است که ارزش منصفانه ،اطالعات مربوطی در سطح گزارشگری فراهم
میکند .در این راستا ،بهمنظور افزایش سودمندی اطالعات حسابداری ،استاندارد گزارشگری مالی
بینالمللی شماره  ،79بهکارگیری ارزش منصفانه را در گزارشگری مالی الزامی نموده است .غیر
قابلمشاهده بودن دادههای ورودی در سطح سوم ارزش منصفانه ،باعث میشود در ارزیابی ارزش
منصفانه ،اختیارهایی برای تصمیمگیرندگان فراهم گردد .سطح محافظهکاری ،خوشبینی و
ریسکپذیری تصمیمگیرندگان و سطح نوسان ارزش منصفانه ،ازجمله مواردی است که در حوزه
اختیارهای فراهمشده مذکور ،میتواند بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری تصمیمگیرندگان
اثرگذار باشد .در این پژوهش ،تأثیر سطح خوشبینی و ریسکپذیری تصمیمگیرندگان بر
تصمیمهای فروش سرمایهگذاری و اثر آنها در تعدیل تأثیر سطح محافظهکاری و نوسان ارزش
منصفانه بر تصمیمهای یادشده موردبررسی قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که سطح محافظهکاری اعمالشده در ارزیابی ارزش منصفانه ،بر
تصمیمهای فروش سرمایهگذاری تصمیمگیرندگان تأثیرگذار است .تحلیل حساسیت این نتیجه
حاکی از این است که سطح محافظهکاری یادشده ،بر احتمال فروش سرمایهگذاری ،قیمت فروش
پیشنهادی ،پایینترین قیمت قابلپذیرش و احتمال فروش سرمایهگذاری زیر ارزش منصفانه
جار ی ،تأثیر دارد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که سطح نوسان ارزش منصفانه ،سطح
خوشبینی و سطح ریسکپذیری تصمیمگیرندگان ،بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری آنها
تأثیر معنیداری ندارد .عالوه بر این ،یافتههای پژوهش نشان داد که سطح خوشبینی و سطح
ریسکپذیری تصمیمگیرندگان ،اثر سطح محافظهکاری و سطح نوسان ارزش منصفانه را بر
تصمیمهای فروش سرمایهگذاری تعدیل نمینماید .نتایج پژوهش در این خصوص با نتایج پژوهش
گرین ( )8175همسو میباشد.
بر اساس نتایج فوق ،انگیزههای مختلفی از قبیل مدیریت سود ،پیروی از جو محافظهکارانه
حاکم بر جامعه ،ترس از دادرسی ،اجتناب از حسابرسی عمیقتر ،فرهنگ ملی ،سیستم
قانونگذاری ،سیاستهای شفافسازی شرکت ،ریسک حسابرسی و امثال اینها ،ممکن است
تصمیمگیرندگان را به اعمال محافظهکاری باال یا پائین در برآورد ارزشهای منصفانه سوق دهد
و برحسب سطح محافظهکاری اعمالشده ،تصمیمهای متفاوتی اتخاذ نمایند .اعمال چنین
محافظهکاریهایی در برآوردهای ارزش منصفانه ،ممکن است باعث شود که اطالعات حسابداری
حاصل از برآوردهای ارزش منصفانه سوگیرانه باشند.
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عدم تأثیر سطح نوسان ارزش منصفانه بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری سطح سوم ارزش
منصفانه احتماالً ناشی از ابهام حاصل از عدم وجود یک مدل فرموله شده در برآورد ارزش منصفانه
میباشد که وقتی با نوسان ارزش منصفانه تلفیق میگردد ،عدم اطمینان شدیدی بر برآوردهای
یادشده حاکم می نماید .در چنین شرایطی ،اطالعات مبتنی بر برآوردهای سطح سوم ارزش
منصفانه نمی تواند حاکی از ارائه صادقانه باشد و نسبت به سایر سطوح ارزش منصفانه کمتر مربوط
می باشند .البته مطالعات پژوهشگران ازجمله چانگ ،گاه ،نگ و یانگ ،8175 ،7سانگ ،توماس و
وو 8171 ،8و گاه ،الی ،نگ و یانگ ،8175 ،9نشان داده است که در سطح سوم ارزش منصفانه،
افشای اختیاری اطالعات اضافی ،توانایی باالی سرمایهگذاران در تشخیص سطوح اثربخشی
سیستمهای حاکمیتی ،سالمت مالی باال ،نسبت باالی کفایت سرمایه و امثال اینها ،میتواند
بهبود قابلتوجهی در میزان مربوط بودن اطالعات حاصل از ارزیابی منصفانه ایجاد نماید.
شاید بتوان علت عدم تأثیر سطح خوشبینی و ریسکپذیری تصمیمگیرندگان بر تصمیمهای
فروش سرمایهگذاری و عدم تعدیل تأثیر سطح محافظهکاری و نوسان ارزش منصفانه بر
تصمیمهای فروش سرمایهگذاری را در پیروی آزمودنیها از نظریههای رفتار عقالیی اقتصاددانان
جستجو کرد .علیرغم اینکه برخی از مطالعات روانشناختی حاکی از این است که حسابداری با
علوم روانشناختی ارتباط نزدیک دارد و رفتار افراد و بهویژه سرمایهگذاران ،تصمیمگیرندگان،
حسابداران و حسابرسان از عوامل مختلفی ازجمله ادراک و احساس آنان سرچشمه میگیرد و
بر فرآیند تصمیمگیری آنها تأثیر میگذارد ،در نظریههای اقتصاد مالی سنتی ،فرض میشود
ال عقالیی عمل کرده و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد
که تصمیمگیرندگان کام ً
انتظار خود هستند؛ بنابراین ،با توجه به اینکه تصمیمهای فروش سرمایهگذاری در حوزه
تصمیمهای مالی قرار دارند ،به نظر میرسد تصمیمگیرندگان بهصورت عقالیی تصمیمگیری
میکنند و عواطف و احساسات تصمیمگیرندگان بر تصمیمهای آنها بیتأثیر است؛ بنابراین،
انتخابهای حسابداری کمتر تحت تأثیر احساسات و عواطف است و بیشتر مبتنی بر نگرش
عقالیی و بعض ًا در جهت کسب منافع میباشد.
نتایج فوق حاکی از این است که در سطح سوم ارزش منصفانه ،تصمیمگیرندگان هنگام
ارزیابی ارزش منصفانه ،نهتنها خوشبینی و ریسکپذیری را لحاظ نمیکنند ،بلکه نوسان ارزش
منصفانه را نیز بهخودیخود دخالت نمیدهند ولی به سطح محافظهکاری و تعامل آن با سطح
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نوسان ارزش منصفانه ،توجه قابلمالحظهای دارند؛ بنابراین هنگام اتخاذ تصمیمهای فروش
سرمایهگذاری ،نوسان پذیری قیمتها یا عدم اطمینان و ویژگیهای شخصیتی تصمیمگیرندگان،
عامل مهمی نمیباشد ولی سطح محافظهکاری ،عامل مهمتری است .عدم توجه به این عامل،
ممکن است باعث گردد که ارزش منصفانه بهطور دقیق نشاندهنده ارزش بازار اوراق بهادار نباشد
و به تصمیمات فروش نامناسبی منتهی گردد.
پیشنهادهای برگرفته از نتایج پژوهش به شرح زیر میباشد:
 .7با توجه به تأثیر سطح محافظهکاری بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری سطح سوم
ارزش منصفانه ،پیشنهاد میشود تصمیمگیرندگان هنگام اتخاذ تصمیمهای مرتبط با
فروش سرمایهگذاریهای مذکور ،سطح محافظهکاری اعمالشده در ارزیابی ارزش
منصفانه را موردتوجه قرار دهند.
 .8با توجه به عدم تأثیر نوسان تاریخی ارزش منصفانه بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری
و تأثیر تعامل سطح محافظهکاری و سطح نوسان تاریخی ارزش منصفانه بر تصمیمهای
یادشده ،هرچند سطح نوسان ارزش منصفانه بهتنهایی عامل تأثیرگذاری نیست ،ولی
تعامل آن با سطح محافظهکاری بااهمیت میباشد .ازاینرو ،پیشنهاد میشود
تصمیمگیرندگان هنگام اتخاذ تصمیمهای مرتبط با فروش سرمایهگذاریها ،بهمنظور
کاهش پیامدهای منفی نوسان ارزش منصفانه ،جانب احتیاط را رعایت نموده و نوسان
ارزش منصفانه را در ارتباط با سطح محافظهکاری موردتوجه قرار دهند.
 .9با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر تأثیر سطح محافظهکاری و تعامل آن با سطح
نوسان ارزش سهام در ارزیابی سطح سوم ارزش منصفانه ،به تصمیمگیرندگان پیشنهاد
میشود بهمنظور کاهش پیامدهای منفی مرتبط با اختیارهای ناشی از سطح سوم ارزش
منصفانه ،به عواقب مفروضات مرتبط با ارزیابی ارزش منصفانه بر تصمیمهای فروش
سرمایهگذاری توجه نموده و سیاستهای ارزیابی مناسبی را اتخاذ نمایند.
 .4با توجه به عدم تأثیر سطح خوشبینی و ریسکپذیری تصمیمگیرندگان بر تصمیمهای
فروش سرمایهگذاری سطح سوم ارزش منصفانه ،به سیاستگذاران استانداردهای
حسابداری پیشنهاد میشود در فرایند تدوین استانداردها این موضوع را در نظر داشته
باشند.
محدودیتهای پژوهش که ممکن است بر پاسخهای شرکتکنندگان در پژوهش اثر گذاشته
و ایجاب میکند در تعمیم نتایج احتیاط گردد ،به شرح زیر است:
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محدودیت ذاتی و غیرقابلاجتناب پژوهشهای مبتنی بر دادههای پرسشنامهای مبنی
بر دقت و صداقت در تکمیل پرسشنامه از سوی تکمیلکنندگان آن.
دخیل بودن احتمالی عوامل دیگری بر تصمیمهای فروش سرمایهگذاری که ممکن
است در سناریو پژوهش حاضر لحاظ نشده باشد.
شرایط آزمایشگاهی اجرای پژوهش و تفاوت آن با شرایط واقعی ازلحاظ دسترسی
تصمیمگیرندگان به سایر اطالعات و حتی مشاوران تخصصی.
کوتاه بودن زمان پاسخگویی به پرسشنامه و شرایط آزمایشگاهی مطالعه که ممکن است
باعث شده باشد شرکتکنندگان در پژوهش همانند شرایط واقعی ،نسبت به شرکت و
تصمیمهای اتخاذی خود احساس تعهد ننموده باشند.
شرایط اقتصادی متالطم حاکم بر کشور در زمان پاسخگویی به پرسشنامه.
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