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چکیده
در بازارهای مالی ،اطالعات می تواند به صورت نشانهها ،عالئم ،اخبار و پیشبینیهای مختلف از
داخل يا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ايجاد واکنش سهامداران
شود عوامل مؤثر زيادی وجود دارد که واکنش سرمايهگذاران به اطالعات افشاء شده را تحت تأثیر قرار
میدهد و ازآنجا که ويژگیهای شرکتها متفاوت است ،بنابراين به نظر میرسد جهت افزايش کارايی
بازار سرمايه ،بررسی عوامل مؤثر برتأثیر پذيری سرمايهگذاران ،يک ضرورت باشد .لذا هدف از انجام
اين تحقیق ،آزمون نقش اعتماد اجتماعی بعنوان محرک رفتاری و بارزترين شاخصه سرمايه اجتماعی که
يکی از جنبههای مهم روانشناختی و انسانی است بر واکنش سرمايه گذاران نسبت به اعالن سود و تأثیر
کیفیت سود و تأخیر در گزارش سود بر رابطه آنها میباشد ،که از منظر  210سرمايهگذار حرفه ای در
سطح  70شرکت فعال بورس برای سال  92مورد بررسی قرار گرفته است .نتايج تحقیق حاکی از آن
است که سطح اعتماد بازار سرمايه در حد نسبتاً متوسط بوده و اينکه اعتماد به خودی خود بر واکنش
سرمايه گذاران تأثیرگذار نمیباشد .سپس تأثیر دو متغیر کیفیت سود و تأخیر در گزاش سود بر رابطه
بین اعتماد اجتماعی بر واکنش سرمايهگذاران مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه آزمون حاکی از اين بود
که کیفیت سود و تأخیر در گزارش سود اين رابطه را تحت تأثیر قرار میدهد.
واژههای کلیدی :اعتماد اجتماعی ،واکنش سرمايهگذاران ،اعالن سود ،کیفیت سود ،تأخیر در گزارش سود.
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مقدمه
اعتماد به عنوان بارزترين م شخ صه سرمايه اجتماعی ومهمترين بعد فرهنگ؛ محرک رفتاری
شناخت ه شده ا ست که فرد برا ساس ذهنیت خود د ست به انجام عملی میزند که ممکن ا ست
برای فرد مفید باشااد و يا ساابب رساااندن حداقل زيان به وی شااود (گامبتا .)1988 ،از آنجا که
اعتماد تصاور ذهنی فرد نسابت به محتمل بودن تقلب میباشاد (گیوساو و همکاران )2008 ،اثر
بالقوهای در واکنش سرمايهگذاران نسبت به اعالن سود شرکت دارد .همچنین براساس تئوری
اقتصاااد ،اعتماد میتواند نقش مهمی در تعامالت بین مديران و ساارمايهگذاران در قراردادهای
ناتمام ايفا کند .مديران میتوانند با انگیزه د ستکاری نتايج گزار شات مالی نتايج واقعی شرکت
پنهان کرده و مانع نظارت موثر سرمايهگذاران شوند .شنا سايی انگیزه مديران سبب می شود تا
سرمايهگذاران نسبت به گزارشات مالی شرکت با محافظهکاری واکنش نشان دهند (گیوسو و
همکاران .)2008 ،لذا با وجود اينکه اعتماد در انتقال اطالعات از مديران به سااارمايه گذاران
عامل مهمی میباشد ،لیکن پیرامون آن تحقیقات زيادی صورت نگرفته و همچنان يک موضوع
نا شناخته میبا شد .بنابراين برر سی واکنش بازار سهام ايجاد شده تو سط اعالن سود با در نظر
گرفتن نقش اعتماد اجتماعی به عنوان يکی از مشااخصااههای مهم ساارمايهاجتماعی و فرهنگی
ضروری به نظر میرسد.
به دنبال نظر پیر بورديو در کتاب ا شکال سرمايه میتوان بین سه نوع سرمايه شامل؛ سرمايه
اقتصااادی ،ساارمايه فرهنگی و س ارمايه اجتماعی تمايز قائل شااد که در سااالهای اخیر بررساای
ساارمايه اجتماعی موضااوع تحقیقات زيادی شااده اساات .پیر بورديو با نگاهی ابزاری ساارمايه
اجتماعی را چنین تعريف میکند" :مجموعه منابع حقیقی يا بالقوه مرتبط با مالکیت شااابکه
پايداری از روابط کم و بیشنهادينه شده بر ا ساس آ شنايی و پذيرش متقابل" (بورديو.)1986 ،
به نظر میرسااد توجه به ساارمايه اجتماعی توسااط واحدهای تجاری ضااروری باشااد .با در نظر
گرفتن مفاهیم و نظريات انديشاامندان علوم اجتماعی میتوان اسااتنباط کرد که اعتماد به عنوان
مهمترين مشااخصااه ساارمايه اجتماعی و عاملی روانشااناختی میتواند ضاامن تقويت ساارمايه
اجتماعی رفتار اشخاص را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد .از طرفی شرکتها با ابزارهايی که در
اختیار دارند بايساااتی شااارايط را برای تصااامیمگیری مناساااب سااارمايهگذاران فراهم نمايند و
ويژگیهای شرکتی و واقعیات جريان فعالیت خود را به اطالع سرمايهگذاران برسانند.
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از طرفی به دنبال تئوری بازار کارا ،ساارمايهگذاران نساابت به اطالعات جديد واکنش نشااان
میدهند و اطالعات با ساارعت بااليی بر قیمت سااهام تاثیر میگذارد و قیمتها خود را با توجه
به اين اطالعات تعديل میکنند .در واقع بازار کارا به سرمايهگذاران اين اطمینان را میدهد که
اطالعات به صااورت يکسااان در اختیار همگان قرارگیرد .با توجه به محدوديتهای موجود در
انتقال اطالعات و از طرفی جدايی مالکیت از مدير يت و تئوری نمايندگی که همواره انگیزه
انتقال اطالعات نادرسات از ساوی مديران شارکت را فراهم میکند ،بنابراين سارمايهگذاران به
دنبااال اطالعااات نزديااک بااه واقعیاات جهاات اتخاااذ تصااامیمااات خود هساااتنااد .اين ياک
مسئولیتاجتماعی را برای شرکت به وجود میآورد که به خواسته سرمايهگذاران پاسخ دهند.
از طرف ديگر تحلیلگران اوراق بهادار ،مديران شاارکتها ،ساارمايهگذاران و افرادی که در
بازار سرمايه م شارکت دارند بی شترين توجه خود را به رقم سود به عنوان آخرين قلم اطالعاتی
صورت سود و زيان معطوف میکنند .هدف اولیه از گزارش سود ،تأمین و ارائه اطالعات مفید
برای کسانی است که بیشترين عالقه را به گزارش مالی دارند .اما سود حسابداری همیشه نمی
تواند معیار خوبی برای تصمیمات سرمايه گذاران باشد و برخی مواقع توسط مديران دستکاری
می شود (نمازی و رضايی .)1391 ،با توجه به تضاد منافع بین سرمايهگذاران و مديران و انگیزه
مديران برای پیچیده کردن گزارشات مالی در به حداکثر رساندن منافع خود ،اين عمل میتواند
موجبات انت شار اطالعات گمراهکننده و نادر ستی فراهم آورد که نتیجه آن واکنش غیرعقاليی
ساارمايه گذاران نساابت به سااود اعالن شااده از سااوی مديران خواهد بود و نهايتاً میتواند زمینه
شک و بیاعتمادی سرمايهگذاران را بههمراه داشته باشد ( جهانشاد و ملکیان.)1392 ،
همچنین با توجه به اينکه شرکتها اخبار خوب را به موقع و زودتر گزارش میکنند و اخبار
بد با تأخیر در بازار منعکس میشوند ،با در نظرگرفتن بیمیلی مديريت به انتشار زودتر اخبار بد
اين فرضیه زمانی مطرح می شود که کسانی که اخبار بد را ديرتر منتشر میکنند ،در قبال انتشار
اين اخبار برای خود فرجه زمانی ايجاد مینمايند و در اين فرجه زمانی احتمال کاهش بار منفی
اخبار بد و نیز افزايش آساااتانه پذيرش مخاطبان از طريق دريافت اطالعات مشاااابه از سااااير
شااارکتها وجود دارد .لذا آگاهی سااارمايه گذاران از اخبار بد و يا خوب شااارکت میتواند
شرايطی را فراهم آورد که میزان واکنش آنان را برانگیزد .با استنباط از مفاهیم و نظريات مطرح
شده انتظار می رود دو متغیر کیفیت سود و تأخیر در گزارشات محتوای اطالعاتی سود را تحت
تأثیر خود قرار دهند؛ و همچنین به عنوان عوامل تعديلی مورد توجه ساارمايهگذاران ،بر سااطح
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اعتماد و ارتباط آن با واکنش سااارمايهگذاران نسااابت به اعالن ساااود تأثیر گذارند که در اين
تحقیق مورد آزمون قرار میگیرند.
مروری بر پیشینه
ناک وکیفرر ( )1997در مقاله تجربی در زمینه سااارمايه اجتماعی اعتماد را به عنوان يک
شاخص سرمايهاجتماعی براقت صاد برر سی کردهاند آنها به و سیله مطالعه يک پیوند مقطعی از
اقتصااد بازار يا سارمايه اجتماعی ،نتیجه نهايی اقتصاادی آن رابررسای کردند .برای اين منظور،
آنها ارتباط بین اعتماد فردی ،اصول همکاری مدنی و عملکرد اقتصادی را بررسی کردند و در
تجزيه و تحلیل تجربی خود ،در درجه اول بر نقش اعتماد با اين ديد که مهمترين شااااخص
سارمايه اجتماعی اسات متمرکز شادند و بر اسااس تجزيه و تحلیل خود برای  29کشاور ،نتیجه
گرفتند که اعتماد دارای يک اثر مهم در مجموع فعالیت اقتصااادی اساات .باگنولی و همکاران
( )2002واکنش بازار به تأخیر در گزارشگری را بررسی نمود و نتیجه گرفتند که سرمايهگذاران
هنگامی که زمان مورد انتظار گزار شگری افزايش يابد واکنش ن شان میدهند و اين واکنش در
روز کاری بعد شديدتر ا ست .الورا بوتازی و توماس هلمن ( )2011در ارتباط با اهمیت اعتماد
و ارتباط آن با اقتصاد و تجارت ،اهمیت اعتماد را برای سرمايهگذاری مورد برر سی قرار دادند
و اين ساااوال را مطرح کردند که آيا اعتماد در میان ملتها بر تصااامیم به سااارمايهگذاری در
کشااورهای مختلف تاثیر میگذارد .نتايج پژوهش به اين صااورت اساات که اعتماد میان ملتها
تصااامیمات سااارمايه گذاران را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار میدهد .اين حتی پس از
کنترل میزان متغیرهای عادی ديگر ازجمله فاصاااله جغرافیايی ،تفاوت در اطالعات ،زبان و
سیستمهای حقوقی همچنان تاثیرگذار است .مارک ديفوند و همکاران ( )2011در پژوهشی به
برر سی حفاکت از سرمايهگذار و محتوای اطالعات اعالن سود ساالنه با ا ستفاده از مدارک و
شاااواهد بین المللی پرا خت .وی پژوهش خود را با دو هدف )1( :بررسااای ت فاوت های بین
کشااوری در واکنش ساارمايهگذاران به اعالن سااود ساااالنه و ( )2شااناسااايی تفاوت در محیط
گزارشگری مالی در سطح کشور که ارزشمندی اطالعیه را تحت تاثیر قرار میدهد؛ با استفاده
از  4عامل؛ ( )1کیفیت باالتر ساااود ( )2اجرای قویتر قوانین تجارت داخلی ( )3گزارشاااگری
مالی موقت مکرر ( )4اف شای مالی بی شتر ،فر ضیه واکنش بازار به اعالن سود ساالنه را برر سی
میکند .در نهايت به اين نتیجه رسااید که اعالم سااود ساااالنه در کشااورهای با درآمد با کیفیت
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باالتر يا اجرای قوانین تجارت داخلی بهتر آموزندهتر هستند ،در حالی که اعالن سود ساالنه در
کشورهايی که مکرر گزارشگری مالی موقت دارند ،کمتر آموزنده است .همچنین دريافت که
به طور متو سط ،اعالن سود در کشورهای با نهادهای حفاکت از سرمايهگذار قوی ،آموزندهتر
هساااتند .میشاااايل پوزنر و همکاران ( )2013با در نظرگرفتن گروهی از مطالعات در ارتباط با
فرهنگ و ساارمايه اجتماعی و بويژه اعتماد ،همچنین مطالعات انجام شااده در ارتباط با واکنش
سرمايهگذاران به اطالعات منتشر شده از سوی شرکتها ،سطح اعتماد را با در نظرگرفتن يک
نمونه بزرگ از مشاااهدات در  25کشااور جهان در سااه فرضاایه بصااورت جدا؛ اعتماد و نهاهای
ر سمی جان شین ،حفاکت از سرمايهگذار و الزامات اف شاء ،سطح سواد سرمايهگذاران و عدم
تقارن اطالعاتی مورد بررسی قراردادند .نتايج پژوهش بیان میکند که؛  )1هنگامی که حفاکت
از سرمايه گذار و الزامات اف شاء در يک ک شور ضعیف با شند اعتماد به عنوان جايگزينی برای
نهادهای رساامی مطرح میشااود )2 .هنگامی که سااطح آموزش يک کشااور پايین اساات ،افراد
کمتر تحصایل کرده در تصامیمات اقتصاادی خود بر اعتماد تکیه میکنند )3 .هنگامی که عدم
تقارن اطالعاتی در سطح بااليی باشد اعتماد نقش مهمی را در اين محیط ايفا مینمايد.
از مطالعات انجام شاااده در ايران نیز میتوان به مطالعه اساااالمی بیدگلی و اشااارف طهرانی
( )1386اشاااره کرد که پژوهشاای با عنوان رابطه اعتماد بیش از حد ساارمايهگذاران انفرادی و
حجم مبادالت آنها در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند .در اين مطالعه ،درجه اعتماد بیش
از حد ساارمايهگذاران با معیارهای نادرساات تخمین دقت اطالعات ،اثر بهتر از متوسااط و توهم
کنترل ساانجیده شااده و حجم مبادالت نیز به دو معیار میزان ساارمايه گذاری و تعداد مبادالت
شک سته شده ا ست .فر ضیات اهم تحقیق ،رابطه کل حجم مبادالت با سه معیار اعتماد بیش از
حد ،مورد آزمون گرفته و هر ساااه فرضااایه کلی تأيید شاااد .بنابراين عوامل رفتاری در هنگام
تصاامیمگیری نقش عمدهای دارند .در نتیجه به منظور پرهیز از يکسااری خطاهای قضاااوتی که
صرفاً منبعث از تصورات و احساسات و نه منطق است؛ بجاست اين عوامل را در نظر داشت و با
ترکیب آنها با اقتصاااد ،پیشبینی صااحیحتری از پديدههای مالی داشاات .علیرضااا مهرآذين و
ستاره میرشکاری ( )1389به بررسی تأخیر اعالن سود و مديريت سود پرداختند .دراين تحقیق
تأثیر متغیر اخبار بد بر متغیرهای سود عملیاتی و مديريت سود مورد برر سی قرار گرفته ا ست و
به اين نتی جه دساااات يافت ند که شااار کت هايی که در چارک اول قرار گرف تها ند به عنوان
شرکتها يی که سود خود را به موقع اعالم می کنند تعیین شدند و شرکت هايی که در چارک
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سوم قرار گرفتند به عنوان شرکتهايی که سود خود را با تأخیر اعالن میکنند تعیین شدند که
با اساااتفاده از روشهای آماری و برازش خط رگرسااایون ساااود خالص و مدت زمان تأخیر در
اعالن سود ،با اطمینان  95در صد ن شان دادند که شرکتهايی که سود خود را با تأخیر اعالن
میکنند دارای اخبار بد مرتبط با سود میباشند .شماخی و پوراحد ( )1392در تحقیقی با عنوان
بررسی رفتار سرمايهگذاران در زمان اعالم و پیشبینی سود شرکتهای حاضر در بازار سرمايه
پرداختند .نتايج آنها نشاااان میدهد که واکنش سااارمايهگذاران نسااابت به اطالعات دريافتی
عقاليی نمیباشد ،در بسیاری از مشاهدات واکنش سرمايهگذاران بیش از حد مورد انتظار و در
بسایاری ديگر ،واکنش ساهامداران کمتر از حدمورد انتظار گزارش شاده اسات .همچنین نتايج
بدساات آمده نشااان میدهد که واکنش ساارمايهگذاران به اطالعات دريافتی پیرامون تغییرات
سود میبا شد که برای شرکتهايی که تغییر مثبت در سود خود گزارش کرده با شند واکنش
کمتر از حد مثبت و برای شااارکتها يی که تغییر منفی در ساااود خود را گزارش کرده بودند
واکنش کمتر از حد منفی مشاهده شد .جهانشاد و ملکیان ( )1392تحقیقی با عنوان نقش اعتماد
بر واکنش ساارمايهگذاران نساابت به اعالن سااود با تأکید بر سااطح آموزش ،الزامات نهادهای
رساامی و عدمتقارن اطالعاتی از منظر  165ساارمايهگذار حرفهای در سااطح  55شاارکت فعال
بورس مورد بررساای قرار دادند .نتايج حاکی از آن اساات که سااطح اعتماد بازارساارمايه در حد
نسبتاً متوسط بوده و اينکه اعتماد اجتماعی به خودی خود بر واکنش سرمايهگذاران تأثیر ندارد.
فرضیههای پژوهش
 .1اعتماد اجتماعی بر واکنش سرمايهگذاران نسبت به اعالن سود شرکت تأثیر میگذارد.
 .2رابطه بین اعتماد و واکنش ساارمايهگذاران نساابت به اعالن سااود ،به کیفیت سااود بسااتگی
دارد.
 .3رابطه بین اعتماد و واکنش سرمايهگذاران نسبت به اعالن سود ،به تأخیر در گزاش سود
بستگی دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر برمبنای هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی است .همچنین ،از نظر ماهیت و
روش ،از نوع پژوهشهای توصیفی -همبستگی محسوب می شود .الگوی آماری به کار گرفته
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شااده در اين تحقیق ،رگرساایون چند متغیره خطی میباشااد .جامعه آماری در اين تحقیق گروه
سااارمايهگذاران و شااارکتهای فعالتر بورس میباشاااد و برای انتخاب حجم نمونه از روش
نمونهگیری سیستماتیک حذفی استفاده میشود.
جهت انتخاب نمونه سااارمايه گذاران ،با اساااتفاده از روش نمونهگیری گروهی و با در نظر
گرفتن بارزترين مشاااخصاااه ها ،توانايی ها و اهداف سااارمايه گذاران ،و در نظر گرفتن وجه
اشاااتراک بین آنها ،جامعه سااارمايهگذاران به دو گروه سااارمايهگذار مبتدی و سااارمايهگذار
حر فهای تفک یک گرد يد و انت خاب نمو نه از بین سااار ما يه گذاران حر فهای که مشاااتری
کارگزاریهای الف ه ستند صورت گرفت و درنهايت  210پر س شنامه تو سط کارگزاریهای
رتبه الف بین سرمايهگذاران حرفهای توزيع شد.
همچنین با توجه به معیار نقدشاااوندگی بعنوان محرک انتخاب سااارمايه گذاران و همچنین
معیارهای سنجش و شرايط انتخاب شرکتها در لیست 50شرکت فعالتر بورس ،شرکتهايی
که در اين لیست قرار میگیرند میتوانند به گونهای مورد توجه سرمايهگذاران حرفهای با شند.
لذا اين گروه شااارکتها به عنوان جامعهی اولیه در نظر گرفته شاااد و با اعمال ضاااوابط ذيل
نمونهگیری حذفی سیستماتیک برای شرکت ها اعمال گرديد:
نگاره ( :)1نتایج حاصل از انجام نمونه گیری سیستماتیک پس از اعمال شرط اول
شرط

شرط دوم

شرط سوم

شرط چهارم

تعداد نمونه قبل از اعمال شرط

157

77

72

71

تعداد نمونه پس از اعمال شرط

77

72

71

70

تعداد شرکتها ی حذف شده از نمونه

80

5

1

1

نتايج نهايی

پنجم
70

87

 شرکتهايی که در  5سال گذشته در لیست  50شرکت فعالتر بورس قرار گرفته باشند.
 از آنجا که لیست  50شرکت فعالتر در سال  4بار منتشر میشود ،لذا حداقل در چهار دوره
در لیست  50شرکت فعالتر باشند.
 در طول سالهای 1388تا  1392در بازار بورس حضور داشته باشند.
 طی  5سال گذشته جزء شرکتهای حذفی بورس نباشند.
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 اطالعات مالی مورد نیاز تحقیق در مورد شرکت در دسترس باشد.
که در نهايت  70شرکت به عنوان نمونه انتخاب گرديد.
تجزیه تحلیل ومدل آزمون فرضیهها
برای محاسبه فرضیه پژوهشی اول ،از مدل رگرسیونی خطی زير استفاده میگردد که توسط
پوزنر ( )2013مطرح واستفاده شده است.
𝐾∑Market Reactioni=a0 +a1 * Trust +
مدل (2 𝑎𝑖 * Controli+ ε𝑖 )1

که در الگوی فوق:
 :Market Reactionنشااااان دهنده متغیر واکنش سااارمايه گذاران اساااات و از آنجا که
سرمايهگذاران همواره نسبت به اطالعات ارائه شده از سوی شرکتها واکنش نشان میدهند،
بهترين مبنا برای سنجش واکنش سرمايهگذاران نسبت به اعالن سود ،بازده غیرعادی میبا شد.
در روش اساتاندارد پژوهشهای رويداری ،بازده غیرعادی عبارت اسات از تفاوت بازده واقعی
و بازده مورد انتظار (عادی) و نحوه محاسبه آن در رابطه ( )2بیان گرديده است:
rjt - E = rjt Ajt

مدل ()2

مدل ( E ) = rmt +𝛽̂𝑗 𝛼̂𝑗 (rjt )3مدل ( rjt=αj+βjt* rmt+εjt )4در اين مدل ها 𝐴jt ،بازده
غیرعادی ساااهم jدر دوره 𝑟𝑗𝑡 ،tبازده واقعی ساااهم در دورهE (Rjt) ،tمعادل بازده پیش بینی
شده برا ساس الگوی بازار ا ست 𝛼̂𝑗 ،و 𝑗̂𝛽 پارامترهای برآوردی برای الگوی بازار و 𝑡𝑚𝑟بازده

واقعی پرتفوی بازار در دوره tاست.
 :Trustتصااويری از اعتماد اجتماعی اساات که بعنوان بارزترين شاااخص ساارمايه اجتماعی،
يکی از جنبههای مهم و روانشناختی و انسانی است .اعتماد اجتماعی به دنبال ارزيابیهای سايت
جهانی )(WVSبراساااس سااوال کلی زير و سااواالتی در اين زمینه ،از طريق پرسااشاانامه میان
سااارمايهگذاران حرفهای اندازهگیری میشاااود  «:بطور کلی ،به نظرتان به اکثر مردم میتوان
اعتماد کرد يا آنکه نیاز است در برخورد با مردم بسیار محتاط بود؟»
 :Controlبیانگر متغیرهای کنترلی است که شامل متغیرهای زير می باشد:
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 :Sizeاندازه شرکت که از ضرب تعداد سهام عادی منتشر شده در قیمت بازار سهام عادی
بدست می آيد.
 :Levاهرم که از طريق تقسیم کل بدهیها بر کل دارايیها محاسبه می شود.
 :PSمتغیرخطای پیشبینی سااود برابر اساات با اختالف سااود (زيان) پیشبینی شااده از سااود
(زيان) واقعی تقسیم بر قدرمطلق سود (زيان) پیشبینی شده.
| :|UEس ود غیرمنتظره ا ست که از تفا ضل سود ساالنه واقعی و سود ساالنه پیشبینی شده
محاسبه میشود.
جهت آزمون فرضیه دوم از مدل رگرسیونی زير استفاده می شود:
مدل ()5
Market Reactio𝑛i = 𝛼0 + 𝛼1 * Trust +𝛼2 Earning Quality + 𝛼3 Earning

𝐾∑ Quality * Trust +
2 𝑎𝑖 * Contro𝑙i + 𝜀i

 :Earning Qualityکیفیت سااود بعنوان متغیر تعديل کننده اعتماد میباشااد که مدلهای
مختلفی در تحقیقات گوناگون برای اندازهگیری کیفیت ساود ارائه شاده اسات .هیلی (،)1985
دی آنجلو ( )1986و جونز ( ،)1991مدل هايی ارا ئه کردها ند که در تحقی قات بار ها آزموده
شدهاند .دچو و همکاران ( )1995با ارئه مدلی که از آن پس مدل تعديل شده جونز نام گرفت
و مقايسااه با مدلهای جونز ،هیلی و دی آنجو و مدل صاانعت مورد مقايسااه قرار دادند و به اين
نتیجه رساایدند که مدل تعديل شااده جونز از قدرت بیشااتری برای اندازهگیری کیفیت سااود در
واحدهای تجاری برخوردار اسااات .بنابراين در تحقیق حاضااار برای بررسااای کیفیت ساااود در
شااارکتها ی پذيرفته شاااده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل تعديل شاااده جونز اساااتفاده
میشود که نحوه محاسبه آن به قرار زير می باشد.
مدل (TACCi,t= ∆CAi,t -∆CLi,t +∆CASHi,t +∆STDEBTi,t – DEPTNi,t )6

دراين رابطاه  :TACCمعرف مجموع اقالم تعهادی :∆CL ،تغییر در بادهیهاای جااری،
 :∆CAتغییر در دارايی های جاری :∆CASH ،تغییر در وجوه ن قد :∆STDEBT ،تغییر در
حصااه جاری بدهیهای بلندمدت :DEPTN ،هزينه اسااتهالک دارايیهای ثابت و نامشااهود.
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اقالم تع هدی اخت یاری م عادل ت فاوت بین مجمو عه اقالم تع هدی و اقالم تع هدی غیراخت یاری
میباشااد .به منظور برآورد اقالم تعهدی غیراختیاری ابتدا مدل تعديل شااده جونز به شااکل زير
تخمین زده میشود:
مدل (TAi,t/ Ai,t-1= α1 (1/Ai,t-1) +α2 (∆REVi,t-∆RECi,t) +α3 (PPEi,t) +εi,t )7

که در آن  :Ai,t-1مجموع دارايیهای شاارکت :∆REV ،تغییر در درآمد شاارکت:∆REC ،
تغییر در خالص دريافتی و  :PPEاموال ،ماشین آالت و تجهیزات.
معادله فوق با ا ستفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای هر صنعت تخمین زده می شود.
ساااپس پارامترهای  1α، 2α، 3αبدسااات آمده از اين رگرسااایونها برای تخمین اقالم تعهدی
غیراختیاری به شکل زير مورد استفاده قرار میگیرد.
مدل (NDAi,t= α1 (1/Ai,t-1) +α2 (∆REVi,t-∆RECi,t) +α3 (PPEi,t) +εi,t )8

که در آن NDAi,tاقالم تعهدی غیراختیاری شرکت میباشد.
فرضیه سوم با هدف در نظر گرفتن تأثیر متغیر تأخیر در گزارش سود بیان می گردد .جهت
آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیون زير استفاده می شود:
مدل ()9
Market Reactio𝑛i = 𝛼0 + 𝛼1 * Trust +𝛼2 Delay in Reporting + 𝛼3 Delay

𝐾∑inReporting* Trust +
2 𝑎𝑖 * Contro𝑙i + 𝜀i

 :Delay in Reportingمعرف متغیر تأخیر در گزارش ساااود می باشااااد که برای تعیین
شرکتهايی که گزارشهای خود را با تأخیر اعالن میکنند ،از توزيع پراکندگی زمان سپری شده
از پايان سااال مالی تا تاريخ تشااکیل مجمع عمومی عادی اسااتفاده میشااود ،اگر شاارکت در
چارک ساااوم قرار گرفت به عنوان شااارکتی که گزارش خود را با تأخیر اعالن میکنند در
نظرگرفته می شااود و اگر شاارکت در چارک اول بود به عنوان شاارکتی که گزارش خودرا به
موقع اعالن میکند تعیین میگردد در آن اگر سااود با تأخیر گزارش شااود برابر 1و در غیر اين
صورت صفر درنظر گرفته میشود (مهرآذين و میرشکاری.)1389 ،
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یافتههای پژوهش
آمارهای توصااایفی اطالعات مفیدی در خصاااوص متغیرها در اختیار محقق قرار میدهد که
نگاره  2نتايج را نشان میدهد .تحلیل توصیفی متغیر بازده غیرعادی سهام حاکی از مثبت بودن
میانگین اين متغیر اسااات .همچنین انحراف معیار اين متغیر ( به عنوان متغیر وابساااته تحقیق) از
میانگین آن باالتر ا ست .اين يافته حاکی از آن ا ست که نو سانات اين متغیر در حد بااليی بوده
است.
نگاره ( :)٢نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

تعداد

22/227473

1/895714

12/01

-1/34

70

بازده غیرعادی سهام

0/160799

2/980647

3/3419

2/4744

70

سطح اعتماد اجتماعی

0/676859

- 0/291613

-0/0015

-5/6776

70

کیفیت سود

0/503404

0/485714

1

0/000

70

1/781663

22/556887

25/77073

18/92124

70

اندازه شرکت

0/30169

0/466395

0/9502

0/0180

70

نسبت بدهی به دارايی

0/5467224

0/110729

2/0995

-1/7857

70

خطای پیش بینی سود

0/0558088

0/045334

0/2313

0/000

70

سود غیرمنتظره

تاخیر در گزارشگری
مالی

توزيع داده های آن به توزيع نرمال نزديک نبوده اساااات .اين امر به لحاظ تجزيه و تحلیل
فرضااایههای تحقیق از اهمیت بااليی برخوردار اسااات و به عنوان يکی از فرضهای اسااااسااای
رگرسااایون محساااوب میشاااود .میانگین متغیر ساااطح اعتماد 2/98 ،اسااات .با توجه به اينکه
اندازهگیری اين متغیر ،مبتنی بر معیار پنج درجهای لیکرت بوده اسااات؛ اين مقدار ،اندکی از
میانه متغیر (عدد  )3کمتر اسااات .بطور کلی میتوان گفت که اعتماد پاساااخدهندگان در حد
متوسااطی بوده اساات .میانگین بدساات آمده برای متغیر کیفیت سااود به مقدار حداکثری آن در
مقايسه با مقدار حداقلی ،نزديک تر است .اين يافته نشان میدهد که احتماال کیفیت سود بیشتر
شاارکتهای نمونه آماری در سااطح بااليی بوده اساات .با توجه به يافتههای به دساات آمده ،در
حدود  48درصد از شرکتهای نمونه آماری دارای تاخیر در گزارشگری مالی بودهاند .مطابق
با يافتهها ،در حدود  46درصاااد از دارايیهای شااارکتهای نمونه آماری از طريق بدهی تامین
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شده است .میانگین بدست آمده برای خطای پیشبینی سود ،مثبت است که نشان میدهد ،سود
واقعی شاارکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق ،از سااود پیشبینی شااده آنها کمتر بوده
اسات .میانگین متغیر ساود غیرمنتظره هر ساهم ،مثبت اسات .اين يافته نشاان میدهد که احتماال
مديران شرکتها ی نمونه آماری در خصوص عملکرد شرکت نگاه بدبینانه ای داشتهاند و سود
را در سطح پايین برآورد نمودهاند.
بررسی پایایی پرسشنامه
جهت تعیین پايايی آزمون با تاکید بر همساااانی درونی ،از روش ضاااريب آلفای کرونباخ
استفاده می شود .هر چه مقدار آلفا نزديک به مقدار يک باشد نشاندهنده میزان پايايی باالست.
در تحقیق حاضاار ،جهت بررساای پايايی ،پرسااشاانامه تحقیق ابتدا بین  40نفر از اعضااای نمونه
آماری توزيع شد و سپس آزمون پايايی انجام شد .نگاره شماره  3نتايج آزمون مذکور را نشان
میدهد.
نگاره ( :)3آزمون پایایی بخش اول پرسشنامه (متغیر سطح اعتماد)
N of Items

Cronbach's Alpha

78

0/792

نگاره فوق ن شان می دهد که میزان ضريب آلفای کرونباخ برای تعداد  78سوال مطرح شده
جهت سنجش اعتماد ،به میزان  0/792میباشد .اين مقدار ،از  0/7باالتر میباشد و نشان میدهد
که ابزار سااانجش بکار رفته در تحقیق برای اندازهگیری متغیر مذکور ،از اعتبار و پايايی الزم
جهت استناد و انجام آزمون فرضیات ،برخوردار است.
نتایج آزمون فرضیه اول
نتايج تحلیل آماری برای هر يک از متغیرهای مستقل و کنترلی الگوی آزمون فرضیه اول در
نگاره شاااماره  4ارائه شاااده اسااات .ضاااريب برآورد شاااده برای متغیر  Trustکه واکنش
سااار ما يه گذاران به ساااطح اعت ماد را نشااااان مید هد ،به میزان  0/02و با ساااطح مع ناداری
0/861میبا شد که باالتر از  ( 0/05سطح خطای آزمون) ا ست .اين يافته حاکی از اين ا ست که
بین متغیرهای مذکور ،ارتباط معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد .در مجموع ،نتايج نشاااان
داد که اعتماد اجتماعی بر واکنش سااارمايهگذاران تاثیر معناداری نداشاااته اسااات .اين يافته با
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ادعای مطرح شااده در فرضاایه اول تحقیق ناسااازگار اساات و اين فرضاایه در سااطح اطمینان 95
درصد رد میشود .با توجه به مبانی نظری موجود ،در خصوص يافتههای فرضیه اول تحقیق
نگاره ( :)4نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول
سطح معنی داری F

آماره F

آماره دوربین واتسون

 R2تعديل شده

0/000

13/834

2/012

0/17

سطح معنی داری ()P-value

آماره t

اندازه ضريب ( βاستاندارد شده)

متغیر

0/861

0/176

0/02

Trust

0/001

-3/637

-0/402

Size

0/015

2/876

0/357

Lev

0/007

2/248

0/156

UE

0/468

0/73

0/082

PS

مبنی بر عدم واکنش بازار سرمايه به سطح اعتماد اجتماعی ،می توان به اين ا ستدالل د ست
يافت که کاهر ًا سااارمايه گذاران و فعاالن بازار سااارمايه در ارزيابی اطالعات ساااود ،منابع و
معیارهای ديگری غیر از اعتماداجتماعی را مدنظر قرار دهند و اعتماد اجتماعی به خودی خود
بر واکنش سرمايهگذاران تاثیرگذار نیست .يافتههای فرضیه اول ،با نتايج تحقیق میشايل پوزنر و
همکاران ( )2013ناسازگار و با نتايج تحقیق جهانشاد و ملکیان ( )1392مطابق میباشد.
نتایج آزمون فرضیه دوم
نتايج تحلیل آماری برای هر يک از متغیرهای مستقل و کنترلی الگوی آزمون فرضیه دوم در
نگاره شماره  5ارائه شده ا ست .ضريب بد ست آمده برای متغیر Earning Quality*Trust

که تأثیر کیفیت سود بر ارتباط بین سطح اعتماد با واکنش سرمايهگذاران را نشان میدهد ،برابر
با  -0/093و با سطح معناداری  0/024ا ست که کمتر از  0/05میبا شد .بنابراين آزمون فر ضیه،
رابطه بین اعتماد و واکنش ساارمايهگذاران نساابت به اعالن سااود به کیفیت سااود بسااتگی دارد.
مطابق با يافتهها ،کیفیت سود بر اين رابطه اثرگذار میباشد.
با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود ،در خصاااوص يافتههای فرضااایه دوم تحقیق مبنی بر
تأثیر کیفیت سود بر واکنش بازار سرمايه به سطح اعتماد اجتماعی ،میتوان به دو استدالل کلی
دست يافت.
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نگاره ( :)5نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم
سطح معنی داری F

آماره F

آماره دوربین واتسون

 R2تعديل شده

0/000

18/291

1/996

0/266

سطح معنی داری ()P-value

آماره t

اندازه ضريب ( βاستاندارد شده)

متغیر

0/823

0/224

0/025

Trust

0/024

-2/022

-0/093

EQ *Trust

0/001

-3/445

-0/387

Size

0/017

2/789

0/100

Lev

0/009

-2/24

-0/155

UE

0/446

0/767

0/086

PS

اول اينکه ،احتماالً سطح اعتماداجتماعی سرمايهگذاران در شرکتهای با کیفیت سود باالتر،
به عنوان يک عامل تعديلکننده باعث کاهش واکنش غیرعقاليی سااهامداران شااده و اختالف
بین بازده شاارکت با بازده بازار کاهش دهد .دوم اينکه ،به نظر میرسااد ساارمايهگذاران تنها در
صورت مداخله کیفیت سود به سطح اعتماد اجتماعی واکنش نشان میدهند و اين امر حاکی از
نقش کیفیت گزارشگری مالی در تبیین واکنش سرمايهگذاران است .همچنین يافتههای فرضیه
دوم را میتوان در را ستای نتايج همچنین ،يافتههای فر ضیه دوم ،با نتايج تحقیق میشايل پوزنر و
همکاران ( )2013و ثقفی وکردستانی ( )1383دانست.
نتایج آزمون فرضیه سوم
نتايج تحلیل آماری برای هر يک از متغیرهای مستقل وکنترلی الگویآزمون فر ضیه سوم در
نگاره شماره  6ارائه شدها ست .ضريب بد ستآمده برای متغیر  Delay in Reporting *Trustکه
تأثیر تأخیر در گزارش سود برارتباط بین سطح اعتماد با واکنش سرمايهگذاران ن شان میدهد،
برابر با  0/014و با سااطح معناداری  0/021اساات که کمتر از  0/05میباشااد .تأخیر در گزارش
سود بر اين رابطه ،تأثیر دارد .اين يافته با مبانی نظری و ادعای مطرح شده در فرضیه سوم تحقیق
سازگار میباشد.
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نگاره ( :)6نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم
سطح معنی داری F

آماره F

آماره دوربین واتسون

 R2تعديل شده

0/000

17/148

2/014

0/257

سطح معنی داری ()P-value

آماره t

اندازه ضريب ( βاستاندارد
شده)

متغیر

0/879

0/153

0/017

Trust

0/021

2/114

0/014

Delay in
Reporting *Trust

0/001

-3/517

-0/4

Size

0/008

2/869

0/114

Lev

0/037

-1/989

-0/154

UE

0/697

0/683

0/079

PS

با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود ،در خصااوص يافتههای فرضاایه سااوم تحقیق مبنی بر
تأثیر تأخیر در گزارش سود بر واکنش بازار سرمايه به سطح اعتماد اجتماعی ،میتوان استدالل
نمود که احتماالً سرمايه گذاران تأخیر در گزارش سود را به عنوان يک نشانه از وجود اطالعات
و اخبار بد در شرکت تقلی نمودهاند و در نتیجه ،فاصله بین بازده شرکت با بازده بازار ،افزايش
يافته اسااات .همچنین ،اين يافتهها در راساااتای نتايج باگنولی و همکاران ( )2002و مهرآذين و
میرشکاری ( )1389است.
نتیجهگیری
در بازار سااارمايه و در میان سااارمايهگذاران اعتماد اجتماعی حاصااال از مؤلفههای اعتماد
درونگروهی ،اعتماد برونگروهی اعتماد به سل سله مراتب و اعتماد به ساير نهادها و سازمانها
در قالب اعتماد بینشاااخصااای واعتماد تعمیميافته ،بهخودی خود و بدون در نظر گرفتن عوامل
تعديلی مؤثر بر بازار سرمايه ،در سطحی نمیباشد که بر واکنش آنها اثری قوی داشته باشد .از
طرفی با توجه به تحلیل تو صیفی واکنش سرمايهگذاران که حاکی از نو سانات باالی اين متغیر
اساااات و بااا در نظر گرفتن تحقیقااات پیشاااین میتوان عاادم ارتباااط بین اعتماااد و واکنش
ساارمايهگذاران نساابت به اعالن سااود را دلیلی بر بیاعتمادی ساارمايهگذاران به دلیل عدم ارائه
اطالعات شفاف و گزار شات مالی وغیرمالی شرکتها دان ست .بنابراين الزم ا ست که عوامل
تاثیر گذار بر اعت ماد اجت ماعی در بازار سااار ما يه را ج هت بررسااای نقش اعت ماد بر واکنش
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سرمايهگذاران درنظر گرفت و سعی شود که سطح اعتماد را با تقويت عوامل مؤثر بر آن ،در
سطحی مناسب حفک شود .مطابق با نتايج بدست آمده ،سرمايهگذاران به سطح اعتماداجتماعی،
واکن شی معناداری ندا شتهاند .اين در حالی ا ست که با توجه به مبانی نظری و يافتههای تحقیق،
سااود يکی از اساااساایترين عناصاار صااورتهای مالی اساات که همواره مورد توجه قرار گرفته
اساااات و از آن به عنوان معیاری برای ارزيابی تداوم فعالیت ،کارآيی و بازنگری ساااااختار
قراردادهای نمايندگان واحد اقتصادی ياد می شود و از آنجايی که کیفیت سود ،زمینه بالقوه ی
رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی می باشد به عبارتی ارزش يک سهم تنها به سود
هر سهم سال جاری شرکت ب ستگی ندارد بلکه به انتظار از آينده شرکت و قدرت سودآوری
سالهای آينده و ضريب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد و لذا کیفیت سود برتر موجب فراهم
آوردن اطمینانی نسبت به اطالعات حاصل از شرکت میباشد که بدنبال آن اعتماد به همراه می
آورد که در تحقیق حاضاار با وارد شاادن متغیر کیفیت سااود مشاااهده میشااود که کیفیت سااود
اثری بر واکنش سرمايهگذاران نسبت به سطح اعتماد اجتماعی ،دارد .همچنین با توجه به اينکه
شااارکت ها اخبار خوب را به موقع و زودتر گزارش می کنند و اخبار بد با تأخیر در بازار
منعکس می شاااوند و با در نظر گرفتن بیمیلی مديريت به انتشاااار زودتر اخبار بد ،اين فرضااایه
زمانی مطرح می شود که کسانی که اخبار بد را ديرتر منتشر می کنند ،در قبال انتشار اين اخبار
برای خود فرجه زمانی ايجاد مینمايند که در اين فرجه زمانی احتمال کاهش بار منفی اخبار بد
و نیز افزايش آستانه پذيرش مخاطبان از طريق دريافت اطالعات مشابه از ساير شرکت ها وجود
دارد .لذا آگاهی سرمايه گذاران از اخبار بد و يا خوب شرکت میتواند شرايطی را فراهم آورد
که میزان واکنش آنان را برانگیزد که با نتايج به دسااات آمده ،مشااااهده شاااد که تاخیر در
گزار شگری مالی نیز موجب واکنش سرمايهگذاران به اعتماد اجتماعی شده ا ست .متنا سب با
يافتههای حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ،به مديران شرکتهای سهامی پیشنهاد می شود که
ساااعی نمايند با انتشاااار اطالعات معتبر و موثر خارج از صاااورتهای مالی و بگونه ای که در
دسترس عموم باشد ،سطح اعتماد اجتماعی به اطالعات مالی منتشره را باال برده و موجب ايجاد
واکنش در سرمايهگذاران نمايند .به سرمايهگذاران تو صیه می شود ،کیفیت گزار شگری مالی
شاارکتها را بهعنوان يک عامل تاثیرگذار در ارزيابی شاارکتها و اخذ تصاامیمات ،مورد نظر
قرار بدهند و تاحد امکان ،انگیزههای منفعتجويانه مديران را گزارشاااگری مالی خالف واقع،
در تصااامیمات سااارمايهگذاری لحاظ نمايند .به ساااهامداران توصااایه میشاااود که زمانبندی
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گزارشاااات مالی را به عنوان عاملی که کیفیت اطالعاتمالی را تهديد نمايد ،مدنظر قرار دهند.
در اين راساتا ،میتوان روند گزارشاگری مالی گذشاته را در کنار زمان انتشاار گزارشاات میان
دوره ای بررساای و در خصااوص قابلیت اعتماد گزارشااات منتشااره شاارکت قضاااوت نموده و
تصمیمات مرتبط با تامین سرمايه شرکت را متناسب با آن اتخاذ نمود.
همچنین در حوزه پژوه شی به محققان آتی مو ضوعات زير پی شنهاد می شود؛ برر سی نقش
اعتماد بر واکنش سرمايه گذاران نسبت به اعالن سود با تأکید بر محافظه کاری مديران.
نقش اعتماد اجتماعی پیرامون تغیرات ساااود و واکنش سااارمايه گذاران در روزهای منفی و
مثبت بازار به نسبت اطالعات دريافتی تحلیل شده تو سط آنها ،بررسی مدلهای مديريت سود
و تأثیر آن بر واکنش سرمايهگذاران نسبت به اعالن سود.
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