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چکـیده
پریشانی سرمایهگذاران مستعد محدودیتهای توجهی هستند .این محدودیتهای توجهی دال بر این هستند که
سرمایهگذاران قادر نیستند همزمان تمامی شرکتهای خود را با یک شدت مورد نظارت قرار خواهد داد .از این رو امکان
دارد سرمایهگذاران در نقاط معینی از زمان و برای برخی از شرکتها خود تبدیل به پریشان سرمایهگذاران شده و نظارتی
با شدت کمتر از حد بهینه ارائه خواهد شد .پریشانی سرمایهگذاران نهادی در نظارت و انضباط بخشیدن به مدیران نشان
میدهند که مالکیت نهادی رابطهای منفی با مدیریت سود واقعی خواهد داشت  .سرمایهگذاران نیز با توجه به سطح
سودآوری شرکت ،تصمیم به نگهداری با فروش سهام میگیرند .مسأله ای که در حال حاضر در بورس اوراق بهادار
خودنمایی می کند ،عدم شناخت صحیح عوامل رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاری سرمایه گذاران است .این عدم
شناخت صحیح سبب می شود که کارایی بازار کاهش پیدا کند و منابع مالی به درستی تجهیز و تخصیص پیدا نکنند و در
نهایت سبب اتالف منابع در این بازار میگردد .بنابراین شناخت عوامل مذکور میتواند عالوه بر توسعه دانش مالی رفتاری
در کشور به آشنا کردن سرمایه گذاران با تورش هایی که ناخواسته در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود با آنها مواجه
هستند ،کمک نماید .این مطالعه از نوع مطالعات کیفی تحلیل محتوا است و با توجه به روش اجرا مطالعه مرور نظام دار
(سیستماتیک) تلقی می شود .نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد بین مدیریت سود و پریشانی سرمایه گذاران ارتباط
معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :پریشانی سرمایهگذاران ،مدیریت سود ،مطالعه مرور نظام دار.
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مدیریت سود یک موضوع تحقیقاتی کالسیک در زمینهی حسابداری است .یکی از اطالعات مهم مندرج در صورتهای مالی
شرکتها سود حسابداری است که به عنوان شاخصی برای اندازهگیری عملکرد شرکت تلقی میشود .اغلب تحلیلگران مالی در مدل
های ارزش گذاری قیمت سهام و ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی از این رقم استفاده میکنند( .عبدالرحیمیان ،ترابی ،صادقی
شریف و دارابی .)139۷ ،پریشانی سرمایهگذاران مستعد محدودیتهای توجهی هستند .این محدودیتهای توجهی دال بر این
هستند که سرمایهگذاران قادر نیستند همزمان تمامی شرکت های خود را با یک شدت مورد نظارت قرار خواهد داد (کِمپف  1و
همکاران 201۷ ،؛ اشمیت  .)2018 ،2از این رو امکان دارد سرمایه گذاران در نقاط معینی از زمان و برای برخی از شرکتها خود تبدیل
به پریشان سرمایه گذاران شده و نظارتی با شدت کمتر از حد بهینه ارائه خواهد شد .مطالعات قبلی که به بررسی نقشی که
سرمایه گذاران در جلوگیری از مدیریت سود واقعی ایفا خواهد کرد .عموماً این مطلب را در نظر میگیرند که در سطح شرکت ،شدت
نظارت بستگی به سطح مالکیت نهادی دارد .در مقابل ،اصالح مهمی که در رویکرد ما صورت میگیرد لحاظ نمودن این امکان
است که دو شرکت با سطح مالکیت نهادی یکسان میتوانند بسته به اینکه سهامداران نهادی آنها پریشان باشند یا خیر ،سطح
یکسانی از نظارت را نداشته باشند .برای اندازهگیری پریشانی سرمایهگذار ،متغیر کمپف  3و همکارانش ( )201۷را تکرار میکنیم.
مخصوصاً رویکرد آنان از یعنی بازده های مازاد به صنایع نامرتبط از طریق سهامداران نهادی شرکت استفاده میکند تا دورههایی که
احتمال دارد توجه سهامداران از شرکت دور شود را شناسایی می نماید.
پریشانی سرمایه گذاران نهادی در نظارت و انضباط بخشیدن به مدیران نشان میدهند که مالکیت نهادی رابطهای منفی با
مدیریت سود واقعی خواهد داشت (رویچودری2006 4 ،؛ کُه200۷ ،؛ خورانا  5و همکاران .)201۷ ،از سوی دیگر ،ادبیات گستردهای
وجود دارد که نشان می دهد مدیریت سود واقعی برای سهامداران زیان آور است ،چرا که کیفیت افشای مالی 6را کاهش میدهد و
هزینه سرمایه را باال می برد و در نهایت ارزش بلندمدت شرکت را پایین آورده خواهد شد( .کوتاری ۷و همکاران .)2015 ،بنابراین
وقتی سهامداران نهادی پریشان می شوند ،مدیران با شرکت در مدیریت سود واقعی افزایشی به این تضعیف موقتی شدت نظارت
واکنش نشان خواهد داد.
دوماً کمپف و همکارانش ( )201۷نشان میدهند ،هنگامی که پریشانی سرمایه گذارنهادی به بررسی مدیران فرصت طلب می
پردازند (یعنی شرکتها اکتساب های تخریب کننده ارزش بیشتری را انجام میدهند و مدیران نیز امتیازهای فرخنده بیشتری را
دریافت میکنند) .اشمیت ( )2018نشان میدهد که مدیران حرفهای زمان پریشانی سرمایه گذارنهادی کمتر احتمال دارد که به
خرید و فروش سهام بپردازند .چِن  8و همکارانش ( )2019و لیو  9و همکارانش ( )2020نشان میدهند که پریشانی سرمایه گذار
نهادی باعث میشود که مدیران کمتر در مسئولیت اجتماعی شرکت  10سرمایه گذاری کنند و حاکمیت هیئت مدیره را تضعیف
میکند .آبرامووا 11و همکارانش ( )2020و باسو  12و همکارانش ( )2019نشان میدهند که توجه سرمایهگذار نهادی روی انتخابهای
افشاء گری شرکتها اثر میگذارد.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
عوامل بسیار زیادی بر قصد و تصمیم افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیرگذار هستند که می توان این عوامل را
به دو دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم بندی کرد .از جمله عوامل بیرونی می توان به عوامل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
مواردی مانند میزان تبلیغات از سوی سازمان بورس و مسائل درون شرکتی اشاره کرد ولی از آنجا که تأثیر این عوامل از سوی
تحلیل گران بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ،لذا تأثیر عوامل درونی می تواند جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
دیدگاه های افراد ،درجه ریسک پذیری ،تجربه ،تیپ رفتاری ،ویژگی های شخصیتی (عوامل و عناصر شخصیتی نظیر هوش ،خلق
و خوی ،نگرش یک فرد) و انحرافات رفتاری سرمایه گذاران ،فاکتورهای جمعیت شناسی از قبیل سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت و
 ...به عنوان عوامل درونی در امر تصمیم گیری سرمایه گذاران دخیل می باشند (روغنی زاده .)1395 ،یکی از مهمترین عوامل
درونی که تصمیما ت و عملکرد سرمایه گذاری را متأثر می کند ،ویژگی های شخصیتی و تیپ های رفتاری سرمایه گذاران است
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(دوراند 1و همکاران2006 ،؛ ونتر 2و همکاران200۷ ،؛ توماس و راجندران  ، 2012 ،3به نقل از ابراهیمی لیفشاگرد ،پاکیزه و رئیسی فر،
 .)1398مطالعات روان شناسی نشان میدهد که شخصیت و رفتارهای انسان تعیینکننده کلیدی رفتار و عملکردش است (کانلین 4و
همکاران ،)2015 ،بنابراین میتواند به توصیف تفاوت های بین افراد در ارتباط با مستعد بودن برای بروز سوگیری ها و در ارتباط با
سبک و رفتار معامالتی و متعاقب آن ،عملکرد معامالتی کمک کند (جمشیدی و قالیباف اصل .)139۷ ،آمار و ارقام و بررسی
سوابق سرمایه گذاران سهام ،حتی در اقتصادهای توسعه یافته ،بیانگر این است که اکثر آنها از دانش مالی و سرمایهگذاری الزم
برخوردار نیستند و اغلب توانایی دسترسی به دادههای موردنیاز و تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطالعات مالی در تصمیمات خود را
ندارند و مجموع مخاطرات موجود در بازار سرمایه ،سرمایهگذاران ،به ویژه سرمایه گذاران خرد را همواره با احتمال ضرر و زیان
غیرمعمول مواجه می سازد که شبانی ( )1391آنرا در پژوهش خود مطرح کرده است  .اکثر نظریههای مالی اقتصادی بر این فرض
استوارند که سرمایهگذاران در زمان تصمیمگیری به صورت کامال عقالیی عمل میکنند که با نظریه انسان اقتصادی عقالیی کامال
منطبق است .سرمایهگذاران به هنگام سرمایهگذاری تمامی جوانب را در نظر میگیرند و عقالییترین تصمیم را اتخاذ میکنند .ولی
در برخی مواقع عواملی باعث بروز رفتار غیر عقالیی میشود و نحوه تصمیم گیری آنها را تحت تاثیر قرار میدهد که ناشی از
ناکارایی بازارهای مالی است ،بنابراین نداشتن اطالعات صحیح منجر به بروز خطاهای ادراکی میشود و میتوان از طریق شناسایی
ویژگیهای شخصیتی و انحرافات رفتاری سرمایهگذاران و ارائه برنامه هایی که تاثیر این انحرافات را در مالی رفتاری کاهش میدهد،
میزان انحراف از تصمیمات بلند مدت را نیز کاهش داد و به سرمایه گذاران برای دستیابی به اهداف مالی بلند مدت خود کمک نمود(
فرینو  5و همکاران .)2014 ،اعمال و رفتارهایی که از سرمایهگذاران سر میزند ،در سازمانهایی که به فراخور نوع فعالیتهایشان با
ارباب رجوع و سرمایهگذاران سروکار دارند  .از اهمیت زیادی برخوردار است و به همان نسبت که رفتارهای مثبت و سازنده آنها می
تواند به سازمان در رسیدن به اهدافش کمک کند ،رفتارهای منفی و مخرب آنها نیز می تواند در کار سازمان اخالل ایجاد کند که
این امر نشان از جایگاه انکارناپذیر مشتریان در عملکرد سازمانها دارد .از این روست که مطالعه رفتارهای سرمایهگذاران مورد توجه
بسیاری از محققان قرار گرفته است(خورشیدی ،فدائی نژاد و شیروانی .)1398 ،در دیدگاه مالی سنتی ،تأثیر عوام روانشناسی مدنظر
قرار نمی گیرد اما نتایج پژوهش های مالی رفتاری نشان داده است که گرایش احساسی فردی و ساختار یافته سرمایه گذاران ،تأثیر
مهمی بر بازده سهام دارد(لیستون  .) 2016 ، 6در حقیقت ،فعل و انفعال پویا بین معامله گران اختالل زا و آربیتراژ گران منطقی،
قیمت ها را شکل می دهد و اگر یک سهام ،معامله گرهای اختالل زای بیشتر با معامله گرهای منطقی کمتری داشته باشد،
نوسانات قیمتی آن چشمگیر است (لی  .)2010 ، ۷در تصمیمات سرمایه گذاری ،تحصیل بازده مناسب و قابل قبول ،نقش کلیدی دارد
و در علوم مالی ،با توجه به عوامل مختلفی که احتمال میرود نقش و یا اثر جدی بر بازده سرمایهگذاری شرکتها داشته باشد ،از
مدل های مختلفی به منظور محاسبه بازده مورد انتظار سرمایه گذاری استفاده شده است .یکی از تعاریف گرایشهای احساسی
سرمایهگذاران ،حاشیه میزان خوش بین ی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است و از آنجا که تصمیمگیری سرمایهگذاران در
بردارنده ریسک و عدم اطمینان میباشد ،تاثیر احساسات بر تصمیمگیری سرمایه گذاران منطقی است ،احساسات و عواطفی که در
زمان تصمیم گیری وجود دارد ،اغلب منجر به بروز رفتاری میشوند که متفاوت از رفتارهایی است که با سنجش هزینه و منافع
بلندمدت فعالیتها تعیین می شود یعنی افراد در عمل رفتاری متفاوت از آنچه که تئوریهای مدرن مالی از انسان عقالیی ترسیم
میکنند از خود بروز میدهند.
پریشانی سرمایهگذاران مستعد محدودیتهای توجهی هستند .این محدودیتهای توجهی دال بر این هستند که سرمایهگذاران
قادر نیستند همزمان تمامی شرکت های خود را با یک شدت مورد نظارت قرار خواهد داد (کِمپف و همکاران201۷ ،؛ اشمیت،
 .)2018از این رو امکان دارد سرمایه گذاران در نقاط معینی از زمان و برای برخی از شرکتها خود تبدیل به پریشان سرمایهگذاران
شده و نظارتی با شدت کمتر از حد بهینه ارائه خواهد شد .مطالعات قبلی که به بررسی نقشی که سرمایهگذاران در جلوگیری از
مدیریت سود واقعی ایفا خواهد کرد .عموماً این مطلب را در نظر می گیرند که در سطح شرکت ،شدت نظارت بستگی به سطح
مالکیت نهادی دارد .در مقابل ،اصالح مهمی که در رویکرد ما صورت می گیرد لحاظ نمودن این امکان است که دو شرکت با سطح
مالکیت نهادی یکسان میتوانند بسته به اینکه سهامداران نهادی آن ها پریشان باشند یا خیر ،سطح یکسانی از نظارت را نداشته
باشند .برای اندازهگیری پریشانی سرمایهگذار ،متغیر کمپف و همکارانش ( )201۷را تکرار میکنیم .مخصوصاً رویکرد آنان از یعنی
بازده های مازاد به صنایع نامرتبط از طریق سهامداران نهادی شرکت استفاده میکند تا دورههایی که احتمال دارد توجه سهامداران
از شرکت دور شود را شناسایی می نماید .به طور خاص  ،رویکرد آنها از شوکهای برون زا (به عنوان مثال  ،بازدهی شدید) به
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سهامداران نهادی یک شرکت خاص به صنایع غیر مرتبط استفاده می کند تا دوره هایی را مشخص کند که سهامداران به احتمال
زیاد توجه را از شرکت دور میکنند.
هنگامی که سرمایهگذاران دچار پریشانی میشوند  ،ممکن است مدیران تمایل داشته باشند که اخبار بد بیشتری را افشا کنند تا
به طور استراتژیک از پریشانی سهامداران استفاده کنند (به عنوان مثال ،دیهان  1و همکاران(  )2015؛ نیسنر  2015 ، 2؛ سگال و
سگال  ))2016 ( 3؛ کمپف و همکاران ( )201۷بیشتر نشان می دهد که مدیران پس از عملکرد ضعیف خود هنگام مواجهه با سطح
باالتری از سهامداران پریشانی  ،کمتر اخراج می شوند .مطابق با این دیدگاه  ،ما انتظار داریم که وقتی توجه سهامداران تغییر می
کند  ،مدیران مشوق هایی برای این کار داشته باشند .در این راستا  ،پریشانی سرمایه گذاران نهادی می تواند با خطر سقوط قیمت
سهام رابطه منفی داشته باشد(ایکساوران 4و همکاران .)2020،سود یکی از متغیرترین مفاهیم در دنیای تجارت است که شاید روزی
فرا نرسد که بتوان از سود تعریفی ارائه نمود که مورد قبول همگان واقع شود .در میان تعاریف گوناگونی که تاکنون برای سود
مطرح گردیده ،تعریف ذیل یکی از جامعترین آنهاست .سود عبارت است از تفاوت بین کل د رآمد و کل هزینه یک بنگاه .اما باید
بین سود اقتصادی و سود حسابداری تمایز قایل بود .منظور از سود حسابداری با سود بازرگانی تفاوت بین درآمد کسب شده و جمع
ارقام هزینههای انجام شده و ثبت شده توسط بنگاه است ،در تعریف سود اقتصادی گفته میشود سود اقتصادی عبارت است از سود
حسابداری منهای هزینههای غیر صریح ناشی از نهادههایی است که توسط مالک در اختیار بنگاه قرار میگیرد و بکار گرفته می -
شود .منظور از هزینههای غیر صریح همان "هزینه فرصت از دست رفته است (سیف عسگری و مشبکی .)1398 ،مدیریت سود
واقعی عبارتست از عملیاتی از ن احیه مدیریت که از عملیات عادی تجاری انحراف دارد و با هدف دستیابی به آستانه خاصی از اعداد
حسابداری صورت می پذیرد (روی چادری  )2010،5به عبارت دیگر مدیریت سود بر اساس فعالیتهای واقعی روشی است که مدیر
برای رسیدن به سطح سود مورد نظر خود ،تصمیمات واقعی اخذ می کن د؛ به عنوان مثال به منظور افزایش سود ،میزان هزینه
تبلیغات را کاهش می دهد .مالحظه می گردد که در این نوع مدیریت سود تغییرات ملموس اقتصادی در شرایط شرکت داده می
شود .بنابراین نوع مدیریت سود منجر به هزینه های اقتصادی واقعی نیز برای شرکت میشود(سیف عسگری و مشبکی.)1398 ،
آقاجانی و همکاران ( )1399در پژوهشی تحت عنوان رابطه تیپهای رفتاری و تصمیمات سرمایهگذاری با میانجیگری
خودکارآمدی دریافتند که؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه تیپهای رفتاری و تصمیمات
سرمایهگذاری سرمایه گذاران در بورس اور اق بهادار تهران انجام شد .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .برای جمع
آوری داده ها از پرسشنامه های تیپ رفتاری میشل ام .پامپیان ( ،)2012پرسش نامه خودکارآمدی شو آرزو جرسالم ( )1995و
پرسش نامه تصمیمات سرمایه گذاری محقق ساخته استفاده گردید .جامعه آماری شامل کلیه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار
تهران بود که از این بین براساس نمونه گیری در دسترس  350نفر انتخاب شدند .با توزیع  350پرسشنامه ،تعداد  320پرسشنامه از
بین نمونه آماری جمع آوری شد .برای تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .پس از بررسی برازش مدل
 ،نتایج نشان داد که تیپ های رفتاری تغییر گریز ،انباشتگر ،مستقل و دنباله رو تأثیر معناداری بر خودکارآمدی و تصمیمات سرمایه
گذاران دارند و همچنین تاثیر خودکارآمدی بر تصمیمات سرمایه گذاران نیز تائید شد و در نتیجه مشخص گردید که نقش میانجی
خودکارآم دی در رابطه بین تیپ رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید است.
بازیار و فهندری ( )1399در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر ویژگیهای احساسی و رفتاری سرمایه گذاران بر تصمیمگیری-
های عقالیی آنها در بورس اوراق بهادار تهران دریافتند که؛ مالی رفتاری یک نظریه نسبتا جدید است که در تالش برای درک و
شناخت ویژگیهای روانشناختی انسان در بازارهای مالی است .ایده رفتار کامال عقالیی سرمایه گذاران جهت توجیه رفتارشان در
بازار سهام کافی نیست .وجود عوامل روانی بسیاری موجب می شود که افراد در تصمیمگیری های سرمایهگذاری خود به صورت
کامال عقالیی عمل نکنند .در این تحقیق تاثیر برخی احساسات سرمایه گذاران و عوامل رفتاری شامل اطمینان بیش از حد ،واکنش
بیش از حد و کمتر ازحد و رفتار توده وار ب ر تصمیمات سرمایه گذاران انفرادی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان می دهد
که احساسات اطمینان بیش از حد و واکنش بیش از حد و کمتر از حد بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر معناداری دارد .همچنین
بین رفتار توده وار و تصمیمات سرمایه گذاری ارتباط معناداری یافت نشد.
الگساندر  6و همکاران ( )2021به بررسی پیامدهای پریشانی سرمایهگذار نهادی برای مدیریت سود واقعی پرداخته است.
رویکرد شناسایی متکی به یک معیار پریشانی سرمایهگذار نهادی سطح شرکتی است که از شوکهای برونزای جالب توجه به
بخشهای نامرتبط با پرتفولیوهای سرمایهگذاران نهادی بهره برده است .روش پژوهش آرشیوی که با استفاده از داده های
مستخرج از صورت های مالی شرکت ها بوده است.جامعه آماری پژوهش شرکتهای دارای سهامداران نهادی پریشان بیشتر در
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مدیریت سود واقعی مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی واقعی شرکت میکنند ،از سال  2002الی  201۷می
باشد .پژوهشهای بیشتر نشان میدهند که رابطه میان پریشانی سرمایهگذار و مدیریت سود واقعی در شرکتهای دارای پوشش
ضعیف تحلیلگر و نظارت ضعیف هیئت مدیره ،و همچنین در شرکتهایی که مدیریت سود واقعی افزایشی امکان تحقق اهداف سود
و رسیدن به مقصد را برایشان فراهم میسازد ،قویتر است .در مجموع ،نتایج ما حاکی از آن هستند که مدیران با شرکت در
مدیریت سود واقعی ،از تضعیف شدت نظارت ناشی از پریشانی سرمایهگذار منتفع میگردند .حتی با وجود سرمایهگذاران نهادی
دارای تواناییهای برتر در نظارت ،توجه محدود میتواند باعث نظارت ناکافی اقدامات مدیریت سود واقعی گردد.
ایکساوران  1و همکاران( )2020در پژوهشی تحت عنوان سرمایه گذاران سازمانی پریشان و سقوط قیمت سهام دریافتند که؛
رابطه معنی داری بین پریشانی سهامداران نهادی و خطر سقوط قیمت سهام وجود دارد .این تأثیر با نظارت ضعیف همراه است و
هنگامی که حاکمیت شرکتی جایگزین ضعیفتر باشد و انگیزه مدیران برای ذخیره اطالعات بد قویتر شود  ،بیشتر میشود.
مدیران هنگام پریشانی سرمایه گذاران نهادی  ،محافظه کاری حسابداری شرکت ها را کاهش می دهند  ،که نشان دهنده افزایش
انگیزه برای ذخیره سازی اخبار بد است .به طور کلی  ،نتایج نقش نظارت مهم سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی را روشن
می کند.

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد یک

جدول ( .)1خالصه مقاالت بررسی شده در حوزه مدیریت سود و پریشانی سرمایه گذاران
سال
نتیجهگیری
موضوع
نویسنده
پژوهش
رابطه منفی همزمان بین احساسات سرمایه گذار و بازده بازار
احساسات سرمایه گذار و بازده سهام:
2020
پاهان و همکاران
وجود دارد
شواهدی از بازار بورس ویتنام
شرکتهایی که از نظر مالی دچار مشکل هستند تمایل دارند
مدیریت سود تعهدی بیشتری و مدیریت سود واقعی کمتری
پریشانی مالی ،کنترل داخلی و مدیریت
انجام دهند .کنترل داخلی با محدود کردن مدیریت سود
2020
ژائو لی و همکارن
درآمد :شواهدی از چین
تعهدی و واقعی ،اثر تعدیلی بر رابطه بین پریشانی مالی و
مدیریت سود اعمال میکند.
اقالم تعهدی اختیاری با ادراک سرمایه گذاران رابطه منفی
رابطه ادراک سرمایه گذاران با الگوهای دارد؛ بنابراین ،شرکت ها تمایل دارند از اقالم تعهدی برای
2018
پارک
افزایش سود در دوران شرایط بد اقتصادی و بدبینی بازار
مدیریت سود
استفاده کنند
مقررات بیشتری باید برای نظارت تعیین شود که نشان می
اثرات اهرم و نقدینگی بر روی رفتار
دهد بانک ها با درآمد کمتر از دخالت در امور مدیریت سود
درآمد و مدیریت سرمایه در بانک های
2016
میشل
آنها توسط مقررات ممانعت می کنند.
تجاری آمریکا
جداگانه و نیز تاثیر تعاملی کیفیت
بیانگر پذیرش تاثیر کیفیت حسابرسی (با توجه به پنج مولفه)
حسابرسی و حمایت از سرمایه گذار بر
1398
عباسپور
بر کیفیت سود میباشد.
کیفیت سود
بین متغیرهای اثر مومنتوم و صرف ارزش از دیدگاه نسبتِ
رفتار احساسی سرمایه گذاران و مدیریت
بشیری منش و
قیمت به سود هر سهم با مدیریت سود حسابداری رابطه
1398
سود حسابداری
اورادی
مثبت و معناداری وجود دارد.
بررسی الگوی تمایالت سرمایه گذار و
بین مطالعه الگوی تمایالت سرمایه گذار و پیش بینی خوش
پیش بینی خوش بینانه ی سود توسط
139۷
معلمی
بینانه سود توسط مدیریت رابطه مثبت وجود دارد.
مدیریت

 -3هدف پژوهش
بررسی نقش مدیریت سود و پریشانی سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مطالعات و
تحقیقات مختلف

 -4سوال پژوهش
نقش مدیریت سود و پریشانی سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در مطالعات و تحقیقات
مختلف به آن اشاره کردهاند کدامند؟

1 Xiaoran

77

 -5روش شناسی تحقیق
روش های تحقیق ،در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش
تحقیق مناسب است .انتخاب روش تحقیق به عواملی مانند ماهیت موضوع تحقیق ،اهداف تحقیق ،دامنه موضوع تحقیق و امکانات
اجرایی بستگی دارد .هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید ،چه روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق
تر ،آسان تر ،سریعتر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ با پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند .این
مطالعه از نوع مطالعات کیفی تحلیل محتوا است و با توجه به روش اجرا مطالعه مرور نظام دار (سیستماتیک) تلقی می شود .برای
جست و جوی اولیه ،کلمات کلیدی شامل :مدیریت سود  ،پریشانی سرمایه گذاران و رفتار سرمایهگذاران در پایگاه های اطالعاتی
مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ) (SIDو گوگل اسکالر ) ، (google scholarساینس دایرکت)، (DirectScience
الزوپیر ) (Elsevierبود .در پایگاههای اطالعاتی ذکر شده جهت جستجو از مدیریت سود  ،پریشانی سرمایه گذاران و رفتار
سرمایهگذاران استفاده شد .مقاالت مرتبط با این کلید واژه ها دانلود شده و موارد تکراری حذف شدند .پژوهش های مرتبط براساس
عنوان و چکیده شناسایی شدند.
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 -6یافتههای پژوهش
کوهن و زارویین ( 2008و  )2009در توضیح ارتباط مدیریت سود و رفتارسرمایهگذاران به الزامات عالمت دهی مدیران ،اشاره
می کنند .الزامات عالمت دهی ،به این معنی است که مدیران برای جلوگیری از کشف مدیریت سود خود ،الزاما باید بین سود
گزارش شده و میزان سرمایه گذاری های شرکت ،هماهنگی برقرار کنند .کادیا و فیلیپون ( )2009در بیان این موضوع ،اذعان می
دارند که مدیران ،هیچ اولویت مشخصی برای سرمایه گذاری ندارند ،اما الزامات عالمت دهی ،آن  -ها را مجبور می کند تا به
صورتی هماهنگ ،رفتار کنند .نکته ی اصلی آن است که در هر تعادل عالمت دهی ،سرمایه گذاری باید با سود گزارش شده،
هماهنگ باشد .حتی اگر سایر تفاسیر ارائه شده در زمینه ی نحوهى تأثیر گذاری مدیریت سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها را
مانند خوش بینی بیش از حد با توسعه طلبی مدیران در نظر بگیریم ،ممکن است بر اساس آنها مدیران ،تمایل اولیه ای برای
سرمایه گذاری داشته باشند ،اما این نیز یکی از الزامات مشابه هما هنگی است که آنها را به سمت دستکاری سود سوق می دهد .در
هر صورت ،دستکاری سود ،یک شرط الزم برای رشد سرمایه گذاری است .عالوه بر این ،نباید از عالئم گمراه کننده ای که از
سوی صورتهای مالی دستکاری شده به مدیران تصمیم گیرنده ،مخابره می شود و منجر به اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری
نادرست می شود ،غافل بود .از سوی دیگر ،این امکان نیز وجود دارد که مدیران از وضعیت واقعی شرکت که با مدیریت سود،
کتمان شده ،مطلع باشند و بخواهند با رویکرد ریسک پذیری باال ،عملکرد واقعی شرکت را در دورهای مالی بعد بهبود بخشند.
با توجه به تأثیری که مدیریت واقعی سود در شکل گیری سرمایه گذاری ناکارای شرکتها دارد ،چنانچه استفاده کنندگان
صورتهای مالی به درک اعمال مدیریت سود رو به باال (رو به پایین) از طریق دستکاری فعالیت های واقعی نایل شوند ،باید نسبت
به احتمال وقوع بیش (کم) سرمایه گذاری در شرکت مورد نظر ،عنایت داشته باشند تا از این رهگذر به تصمیم های منطقی تر،
رهنمون شوند .به بیان دیگر ،سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در زمینه ی تصمیم های مربوط به این که آیا منابع خود را در اختیار
شرکت ها قرار دهند یا خیر و همچنین ،این که چه مقدار منابع و تحت چه شرایطی این کار صورت گیرد ،می توانند از نتایج این
تحقیق بهره مند گردند(پورحیدری و همکاران .)1392 ،پارک ( )2018رابطه ادراک سرمایه گذاران با الگوهای مدیریت سود را
بررسی کرد .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که اقالم تعهدی اختیاری با ادراک سرمایه گذاران رابطه منفی دارد؛ بنابراین ،شرکت ها
تمایل دارند از اقالم تعهدی برای افزایش سود در دوران شرایط بد اقتصادی و بدبینی بازار استفاده کنند؛ اگرچه ادراک سرمایه
گذاران با فعالیت های واقعی ،رابطه ای نداشت و مدیران تمایل کمتری به استفاده از دستکاری فعالیت واقعی در شرایط بد اقتصادی
بود.
ادراک سرمایه گذاران از بازار ،یکی از عوامل مرتبط با رفتار مدیریت سود مدیران است .چنانچه سرمایه گذاران ،افراد منطقی
باشند و اطالعات در دسترس را پردازش کنند و ادراک آنها از تصمیمات منطقی آنها نشأت گرفته شده باشد ،مدیران از مدیریت
سود به منزله ابزاری برای سی گنال دهی هدایت قیمت سهم به ارزش واقعی آن سود می جویند .در چنین مواقعی ،ادراک مثبت یا
منفی بازار با انتشار اطالعات مناسب از طریق مدیریت سود تعهدی با واقعی ،تقویت با تضعیف می شود .در چنین شرایطی ،مدیریت
سود ،ابزاری برای ارائه اطالعات و هدایت بازار است .این درحالیست که اگر رفتار سرمایه گذاران از خطاهای شناختی رنج ببرد،
مدیریت سود می تواند به منزله ابزاری برای هدایت با فریب سرمایه گذاران به کار رود .در این شرایط ،سرمایه گذاران نمی توانند
واکنش منطقی به اخبار سود نشان دهند و فرصت بروز رفتار منفعت طلبانه را فراهم می آورند .به این ترتیب ،در هر دو حالت رفتار
منطقی یا غیر منطقی ،وضعیت ادراک سرمایه گذاران از بازار سرمایه ،یکی از عوامل مرتبط با الگوی مدیریت سود برگزیده از سوی
مدیر است .مدیر با فهم ادراک مثبت یا منفی سرمایه گذاران و شناخت روانشناسی بازار ،الگوی مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی
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در رابطه با تأثیر رفتار سرمایه گذاران بر مدیریت سود انتظار بر آن بود تا مدیریت سود حسابداری نیز از رفتار سرمایه گذاران
تأثیر پذیرد .به بیان دیگر حرکات کوتاه مدت و برانگیخته شده احساسات سرمایه گذاران ،شرکت را به سمت انجام مدیریت سود
حسابداری ترغیب میکند .نتایج مطالعات مختلف نشان دهنده ارتباط معنادار بین پریشانی سرمایهگذاران و مدیریت سود میباشد.
لذا به سیاست گذاران بازار سرمایه توصیه می شود ساز و کارهای تشویقی مناسب برای بهبود شفافیت اطالعاتی و کاهش سطح
عدم تقا رن اطالعاتی ایجاد نمایند تا بروز چنین رفتارهایی کاهش یابد و اطمینان خاطر سرمایه گذاران برای فعالیت های مالی در
بازار سرمایه افزایش یابد .امکان دارد سرمایه گذاران در نقاط معینی از زمان و برای برخی از شرکتها خود تبدیل به پریشان
سرمایهگذاران شده و نظارتی با شدت کمتر از حد بهینه ارائه خواهد شد .مطالعات قبلی که به بررسی نقشی که سرمایهگذاران در
جلوگیری از مدیریت سود واقعی ایفا خواهد کرد .عموماً این مطلب را در نظر میگیرند که در سطح شرکت ،شدت نظارت بستگی به
سطح مالکیت نهادی دارد .در مقابل ،اصالح مهمی که در رویکرد ما صورت می گیرد لحاظ نمودن این امکان است که دو شرکت با
سطح مالکیت نهادی یکسان میتوانند بسته به اینکه سهامداران نهادی آن ها پریشان باشند یا خیر ،سطح یکسانی از نظارت را
نداشته باشند .هنگامی که سرمایهگذاران دچار پریشانی میشوند  ،ممکن است مدیران تمایل داشته باشند که اخبار بد بیشتری را
افشا کنند تا به طور استراتژیک از پریشانی سهامداران استفاده کنند  .مطالعات نشان می دهد که مدیران پس از عملکرد ضعیف
خود هنگام مواجهه با سطح باالتری از سهامداران پریشانی  ،کمتر اخراج می شوند .مطابق با این دیدگاه  ،ما انتظار داریم که وقتی
توجه سهامداران تغییر می کند  ،مدیران مشوق هایی برای این کار داشته باشند .در این راستا  ،پریشانی سرمایه گذاران نهادی می
تواند با خطر سقوط قیمت سهام رابطه منفی داشته باشد.
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با فعالیت های واقعی را به منظور هدایت ادراک آنها به کار می بندد .با توجه به اینکه ادراک مثبت سرمایه گذاران از شرایط کالن
اقتصادی نیز اثر می پذیرد ،مدیرت می تواند با کاربست الگوی مدیریت سود واقعی در مقایسه با الگوی مدیریت سود از طریق اقالم
تعهدی با سهولت بیشتری اخبار مثبت سود را در شرایط اقتصادی مشت تولید کند .این در حالیست که این موضوع در شرایط
اقتصادی منفی برعکس می شود؛ به این معنی که تولید اخبار مثبت سود در شرایط منفی اقتصادی از طریق اقالم تعهدی در
مقایسه با فعالیت های واقعی با سهول ت بیشتری همراه است؛ به همین سبب ،ادراک سرمایه گذاران به دو شیوه مستقیم و غیر
مستقیم با الگوی مدیریت سود مرتبط است (اثنی اعشری و همکاران .)1399 ،پاهان و همکاران به بررسی نقش انواع مختلف
سرمایه گذاران در بازار سهام پرداختند زیرا انواع مختلف سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری سرمایه گذاری واکنش نشان می دهند
و رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند .نقش رفتار سرمایه گذار موضوع بسیار مهمی در بازار سهام نابالغ مانند بازار سهام است زیرا
این بازار با تعداد زیادی سرمایه گذاران فردی و استاندارد گزارشگری پایین مشخص می شود .با این حال ،سرمایهگذاران نهادی و
خارجی به دلیل حضور گسترده و تخصص سرمایهگذاری قوی ،نقش مؤثری را ایفا میکنند .واضح است که بررسی نقش رفتار
سرمایه گذار و تأثیر آن بر بازار سهام موضوع مهمی در امور مالی است .مجموعه قابل توجهی از تحقیقات تجربی نشان داده است
که رفتار سرمایه گذاران است .یک عامل اساسی برای توضیح قیمت سهام که نظریه مالی کالسیک نمی تواند توضیح دهد .این
تحقیق با بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذار و بازده سهام با استفاده از داده های بورس ویتنام به بررسی نقش رفتار سرمایه گذار
در بازار سهام می پردازد(پاهان و همکاران.)2021 ،
ژائولی و لی دریافتند که  ،شرکتهایی که سطح پریشانی مالی باالتری دارند ،تمایل به مدیریت سود تعهدی بیشتر و مدیریت
سود واقعی کمتر دارند .پس از معاوضه با هزینه و ریسک نسبی ،شرکتهایی که از نظر مالی دچار مشکل هستند ،به طور جمعی
تمایل به دستکاری بیشتر سود تعهدی و دستکاری کمتر سود واقعی را نشان میدهند .ما همچنین دریافتیم که کنترل داخلی با
سرکوب هر دو رفتار مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکتهایی که از نظر مالی دچار مشکل هستند ،اثر تعدیلی بر رابطه بین
درماندگی مالی و مدیریت سود اعمال میکند (.ژائولی و لی. )2020،
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