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 چکیده
ها علاوه کند. بنابراین شرکتاطلاعات کمی به تنهایی و به خودي خود تصویر ناقصی از شرایط اقتصادي یک شرکت ارائه می

کنند که علاوه بر ویژگی کلی اطلاعات یعنی سودمندي در امر هایی به صورت کیفی و متنی نیز منتشر میبر افشاهاي کمی، افشا
توانند بر قضاوت و هاي دیگري نیز همچون احساس زبانی و خوانایی دارند که مییکنندگان، ویژگگیري استفادهتصمیم
توانند با گذار باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا مدیران میکنندگان تاثیرگیري استفادهتصمیم
گذاران تاثیر بگذارند یا خیر و اینکه یري سرمایهگکاري احساس زبانی و خوانایی اطلاعیه اعلان سود بر قضاوت و تصمیمدست

شد یا خیر. بدین منظور از یک گذاران (خبرگی) تعدیل خواهدآیا میزان این تاثیر توسط سبک پردازش اطلاعات سرمایه
حساس بین گروهی با دانشجویان حسابداري به عنوان آزمودنی استفاده شد. تجزیه و تحلیل آنوا نشان داد ا 2*2*2آزمایش 

گذاران تاثیر مثبت دارد. همچنین احساس زبانی مثبت و زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود بر قضاوت سرمایه
گذارانی که از خبرگی کمتري برخوردارند و از سبک شهودي براي خوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود بر قضاوت سرمایه

گذارانی که از خبرگی بیشتري برخوردارند و از سبک مثبت و بر قضاوت سرمایه کنند، تاثیرپردازش اطلاعات استفاده می
کنند، تاثیر منفی دارد. در مجموع نتایج این تحقیق موید آن است که لزوم حمایت از تحلیلی براي پردازش اطلاعات استفاده می

نایی و همچنین استفاده از احساس زبانی متناسب هایی براي افزایش خواگذاران کمتر خبره به وسیله ارائه دستورالعملسرمایه
 رسد. گذار امري ضروري به نظر میبا عملکرد کلی شرکت توسط نهادهاي قانون

 .یلیسبک پردازش تحل ي،)، سبک پردازش شهودیسبک پردازش اطلاعات (خبرگ یی،خوانا ی،احساس زبان :یديکل واژگان
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 مقدمه
اصل افشاء به عنوان یکی از اصول حسابداري مطرح است و بر اساس این اصل، باید 

هاي شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت
). انجمن حسابداري 1377کننده قرار گیرد (ثقفی و ملکیان، هاي مختلف استفادهگروه

کند. تعریف می "ت از قلمرو خاص به قلمرو عامجریان انتقال اطلاعا"آمریکا افشا را 
ها را کاهش داده و تواند عدم اطمینان نسبت به اهداف مالی شرکتافشاي اطلاعات می

هاي نقدي آتی را بهبود بخشد (دیدار و همکاران گذاران درباره جریانبینی سرمایهپیش
به بهبود شفافیت و ). افشاي مناسب و با کیفیت منجر 1398، بخشی و همکاران 1390

کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهدشد. همچنین عملکرد اثربخش بازار نیز مستلزم 
). افشاي اطلاعات شامل 1394بهبود در کیفیت افشاهاي مالی است (ستایش و ابراهیمی 

 ارائه اطلاعات کمی و کیفی است. 
تصادي یک اطلاعات کمی به تنهایی و به خودي خود تصویر ناقصی از شرایط اق 

گذاران براي استفاده از اطلاعات کمی ابتدا باید اطلاعات را کند. سرمایهشرکت ارائه می
ها علاوه بر ). بنابراین شرکت2014گذاري و سپس پردازش کنند (هوآنگ و ژانگ رمز

کنند که علاوه ویژگی هایی به صورت کیفی و متنی نیز منتشر میافشاهاي کمی، افشا
هاي دیگري کنندگان، ویژگیگیري استفادهعنی سودمندي در امر تصمیمکلی اطلاعات ی

گیري توانند بر قضاوت و تصمیمنیز همچون احساس زبانی و خوانایی دارند که می
 گذار باشند. کنندگان تاثیراستفاده

هاي رسمی اعلان سود با توجه به اینکه داوطلبانه هستند، منوط به قوانین اطلاعیه 
اي در شوند بنابراین مدیریت آزادي عمل گستردههاي کیفی نمیجع به افشاصریحی را

تواند به طرق گوناگون توضیحات متنی/ کیفی ارائه کیفی اطلاعات کمی دارد و می
تواند براي توصیف عملکرد گذشته از مدیریت می .راجع به اطلاعات کمی ارائه کند

حساسی مثبت) و یا احساس زبانی خنثی احساس زبانی مثبت (کلمات با بار معنایی و ا
تواند اطلاعات (کلمات با بار معنایی و احساسی خنثی) استفاده کند همچنین می

هاي مشخص ارائه کرده (خوانایی قوي) و یا از اي را در جداول و سرفصلمقایسه
د تواننهاي پیچیده و متن به جاي جداول استفاده کند (خوانایی ضعیف). مدیران میواژه

گذاران اثر هاي کیفی بر قضاوت سرمایهکاري احساس زبانی و خوانایی افشابا دست
). 2018گذاران را هدایت یا گمراه کنند (آساي، الیوت و رنکمپ بگذارند و سرمایه
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هاي مطلوب عملکرد خود را برجسته ساخته و در تشریح آن توانند بخشهمچنین می
هایی از انایی قوي استفاده کنند و یا بخشاز زبان واضح، شفاف، روشن و با خو

عملکرد خود را که در آن ضعف داشتند، مخفی ساخته یا در تشریح آن از زبان مبهم و 
 خوانایی ضعیف استفاده کنند.

کنندگان از اطلاعات حسابداري همچنین باید به این نکته نیز توجه شود که استفاده 
پذیري آنها از اطلاعات مالی ارتباط مستقیم اثیرهاي مختلفی دارند که با میزان تویژگی

کنندگان که تا به حال در تحقیقات هاي شخصیتی استفادهدارد. یکی از ویژگی
کنندگان از حسابداري مورد توجه قرار نگرفته، سبک پردازش اطلاعات توسط استفاده

شد. دو مسیر تواند به دو گونه تحلیلی و شهودي باباشد که میاطلاعات حسابداري می
هاي متفاوتی گیريها و تصمیمپردازش متفاوت در افراد وجود دارد که منجر به قضاوت

شده و تحلیلی شد. یک مسیر با سبک پردازش نسبتا کنترلتوسط اشخاص خواهد
سروکار دارد که در آن قضاوت نهایی مبتنی بررارزیابی دقیق اطلاعات در دسترس 

ودکار و جامع است که در آن قضاوت نهایی مبتنی بر باشد. مسیر دیگر نسبتا خمی
هاي سطحی و یا قوانین کلی پردازش وسیع و گسترده پیام ولی بر اساس برخی نشانه

 ) 2016باشد (گریفیث، کادوس و یانگ ساده می
در این پژوهش با استفاده از روش آزمایشی تاثیر احساس زبانی، خوانایی و سبک  

گذاران مورد بررسی قرار گرفته است. افرادي که اوت سرمایهپردازش اطلاعات بر قض
هاي متنی و احساس زبانی متن کنند، بر نشانهاطلاعات را به سبک جامع پردازش می

کنند. در کنند و بدون بررسی دقیق موضوع، اقدام به استنتاج راجع به مسئله میاتکا می
هاي متنی همچون اینکه پیام متن با نتیجه این نوع از پردازش باید به ویژه به نشانه

استفاده از کلمات داراي بار معنایی و احساسی مثبت و یا منفی شکل گرفته است، 
هاي متنی و احساس زبانی حساس باشد. در مقابل احتمال کمتري وجود دارد که نشانه

اشد. گذار بکنند، اثرمتن بر افرادي که اطلاعات را بیشتر به سبک تحلیلی پردازش می
کاري احساس زبانی و خوانایی افشاهاي کیفی بر قضاوت و توانند با دستمدیران می

گذاران شهودي راجع به عملکرد آتی شرکت تاثیر بگذارند. در گیري سرمایهتصمیم
برند، ماهیت استراتژیک کنندگانی که از سبک پردازش تحلیلی بهره میمقابل استفاده

انی مثبت و خوانایی ضعیف را درك کرده و با تنزیل استفاده مدیریت از احساس زب
 کنند.هاي ارزشیابی خود راجع به شرکت، مدیران را تنبیه میقضاوت
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گذارانی که از خبرگی کمتري برخوردارند و از با توجه به این موضوع که سرمایه 
یر کنند بیشتر تحت تاثمیسبک پردازش شهودي براي تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده
گیرند، لزوم حمایت از احساس زبانی و خوانایی افشاهاي مدیریت قرار می

هایی براي افزایش خوانایی و گذاران کمتر خبره به وسیله ارائه دستورالعملسرمایه
همچنین استفاده از احساس زبانی متناسب با عملکرد کلی شرکت توسط نهادهاي 

 رسد. گذار ضروري به نظر میقانون
ن نیز تا قبل از انتشار دستورالعمل سازمان بورس مبنی بر لزوم انتشار گزارش در ایرا 

هاي مالی و هاي همراه صورتداشتتفسیري مدیریت، افشاهاي کیفی فقط در متن یاد
العمل سازمان شد اما بعد از انتشار دستورگزارش هیئت مدیره به مجمع گزارش می

نتشار گزارش تفسیري مدیریت شدند. ناشران موظف به ا 1396ماه بورس در دي
توانند براي هاي استراتژیک میهمچنین با عنایت به این مسئله که مدیران با انگیزه

هاي العمل بیش از حد بازار به لحن افشاهاي کیفی، استراتژيبرداري از عکسبهره
اتژیک گذاران در رابطه با نیات استرسازي سرمایهآور طراحی کنند، آگاهتجاري سود

پشت پرده مدیران در استفاده از احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف افشاهاي کیفی 
رسد. از این رو لزوم تحقیق راجع به تاثیر احساس زبانی و امري الزامی به نظر می

 رسد. گذاران امري ضروري به نظر میهاي کیفی بر قضاوت سرمایهخوانایی افشا

 مبانی نظري 
وامل موثر بر تصمیم و تحلیل رفتار سرمایه گذاران در ادبیات مالی تا مطالعه بر روي ع

مدتها بر اساس نظریات اقتصاد کلاسیک مانند: نظریه مطلوبیت اقتصادي و نظریه رقابت 
تفسیر می شد. بر اساس اصول بنیادین نظریه مطلوبیت که توسط نویمن و مورگنسترن 

) کاملا عقلانی است و تصمیم هاي 1() توسعه داده شد، یک سرمایه گذار : 1947(
) ریسک گریز 3) قادر به حل مسائل پیچیده خواهد بود؛ (2منطقی خواهد گرفت؛ (

) همواره درصدد آن است که ثروت خود را حداکثر نماید (نگی و 4است و (
). در نظریات مطلوبیت فرض می شود که سرمایه گذار بر اساس بده و 1994ابنبنگر

بین بازده و ریسک درصدد است میزان رضایتمندي خود را از ترکیب بستان و ارتباط 
سرمایه گذاري انتخاب شده به حداکثر برساند. علیرغم اینکه تقریبا تمامی پژوهش ها با 
تکیه بر نظریات اقتصاد کلاسیک و پذیرش مفروضات این نظریه ها صرفا به عوامل 
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صمیم و قضاوت فرد اشاره می کردند اما اقتصادي به عنوان عوامل موثر بر باور، رفتار، ت
رفتار واقعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار در برخی موارد نظریه حداکثر کردن 
مطلوبیت و سایر نظریات اقتصاد کلاسیک را زیر سوال برد. در واقع با گذشت زمان و 

ا در بازارهاي انجام تحقیقات متعدد، محققان متوجه بسیاري از حرکت ها و نابسامانی ه
مالی شدند که با استفاده از تئوري هاي مربوط به بازار کارا قابل توجیه نبود. با بررسی 
بیشتر رفتار سرمایه گذاران، محققان به این نتیجه رسیدند تصمیم و رفتار یک سرمایه 
گذار تنها تحت تاثیر عوامل اقتصادي قرار نمی گیرد بلکه عوامل روانشناختی متعددي 

وجود دارد که تعیین کننده تصمیم یک سرمایه گذار است. همین امر موجب ظهور نیز 
گردید.  1979و بروز انقلاب رفتاري در مباحث مالی با مقاله کانمن و تورسکی در سال 

نظریه ها و تئوري هاي مالی طبق رویکرد مالی رفتاري به این نکته پرداختند که تصمیم 
عل) تنها تحت تاثیر شاخص هاي اقتصادي و عقلانیت یک سرمایه گذار (بالقوه و بالف

قرار ندارند بلکه عوامل دیگري تحت عنوان عوامل روانشناختی نیز هستند که بر باور 
سرمایه گذار تاثیرگذار بوده و تصمیم هاي فرد را تحت الشعاع قرار می دهند. بنابراین 

حوزه مالی رفتاري، با بررسی پژوهش هاي انجام شده در حوزه اقتصاد کلاسیک و 
) عوامل موثر بر رفتار یک سرمایه گذار و متعاقبا تصمیم او را به دو 2011کورتیدیس (

 دسته عوامل اقتصادي و عوامل روانشناختی دسته بندي نمود. 

 گیري تاثیر احساسات و عواطف بر قضاوت و تصمیم
ري داشته است هاي رفتااگرچه عواطف و احساسات نقش کلیدي در بسیاري از تئوري

گیري انسان مورد شناسایی ولی به ندرت به عنوان یک جزء مهم از قضاوت و تصمیم
هاي عقلانی شناخت سبب شده که توجه و قرار گرفته است. شاید مناسب بودن ریشه

گیري، مبتنی بر شناخت باشد و نه هاي توصیفی در حوزه تصمیمتمرکز اصلی پژوهش
کردن مطلوبیت در اقتصاد با هاي مبتنی بر حداکثره مدلکاحساسات و عواطف. هنگامی

هاي پردازش مبتنی بر عقلانیت اقتصادي را ) مدل1956شکست مواجه شد، سایمون (
هاي پردازش اطلاعات و حل مسائل و مشکلات مبتنی بر عقلانیت زیر سئوال برد و مدل

) نشان داد 1982ن () و کانم1974محدود را معرفی کرد. تحقیقات تورسکی و کانمن (
هاي اکتشافی همچون برهاي ذهنی و راهکه چگونه افراد با عقلانیت محدود از میان

گاه استفاده کرده و تعدیلاتی را در قضاوت و تصمیمات خود پذیري و تکیهدسترسی
 کنند.بر استفاده میهاي میانکنند و چگونه از استراتژياعمال می
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گیري، اهمیت عواطف و احساسات و بر تصمیم رغم تسلط دیدگاه شناختعلی 
نقش آن در اتخاذ تصمیمات روز به روز بیشتر توجه محققان قرار گرفت. یکی از 

) 1980گیري زاجونک (پیشگامان مهم در زمینه تاثیر احساسات و عواطف بر تصمیم
ها اغلب جزء اولین هاي عاطفی به محركبود که به این موضوع پرداخت که واکنش

دهد و متعاقبا سبب هدایت پروسه ها است که به صورت اتوماتیک رخ میاکنشو
شود. طبق نظر زاجونک تمام ادراکات، بخشی به نام پردازش اطلاعات و قضاوت می

 شوند. احساس و عاطفه را شامل می

 تاثیر احساسات و عواطف بر سبک پردازش اطلاعات 
هاي پردازش دوگانه تفکر، شناخت و عواطف و احساسات تاثیر مهمی در تئوري

کند که افراد واقعیت را ) به این موضوع اشاره می1994پردازش اطلاعات دارد. اپستین (
هاي شناخت واقعیت، شهودي، کنند، یکی از راهبه دو گونه کاملا متفاوت درك می

گونه، تجربی و تحت تاثیر عواطف و روایت اتوماتیک، طبیعی، شفاهی/کلامی/زبانی،
احساسات شخص و دیگري تحلیلی، مشورتی، غیرزبانی/شفاهی/کلامی و 

هاي مهم سیستم تجربی/شهودي، مبناي عاطفی و عقلانی/منطقی است. یکی از ویژگی
گیري مهم احساسی آن است. اگرچه تجزیه و تحلیل مطمئنا در برخی شرایط تصمیم

تر براي تر و موثرتر، راحتاحساسات و عواطف یک روش سریع است اما اتکا بر
پردازان به گیري در دنیاي پیچیده و همراه با عدم اطمینان است. بسیاري از نظریهتصمیم

 اند. احساسات و عواطف نقش اصلی در هدایت و انگیزه بخشیدن به رفتار داده
و نوع سیستم براي پردازش ) د1999طبق تئوري پردازش دوگانه اطلاعات (اپستین  

اطلاعات توسط افراد وجود دارد. سیستم شهودي (سیستم نوع یک)که در آن قضاوت و 
باشد و سیستم تحلیلی (سیستم گیري فرد تحت تاثیر عواطف و احساسات میتصمیم

باشد و گیري تحت تاثیر عواطف و احساسات نمینوع دو) که در آن قضاوت و تصمیم
کند. ویژگی گیري اشخاص ایفا مینقش اصلی را در قضاوت و تصمیممنطق و استدلال 

حالت شهودي ترجیح به استفاده از نظریات خود به جاي ارجاع به نظرات دیگران به 
گاه و محور از نظرات خود به عنوان تکیهباشد. افراد شهوديهنگام پردازش اطلاعات می

توانند خود را از تاثیرات کنند و نمیمیگیري و تحلیل اطلاعات استفاده پشتوانه تصمیم
محور گرایش به پردازش عمیق دارند. اشخاص تحلیلمحتوا ، متون و مضامین دور نگه
محور تمایل به بسط موضوع و برقراري ارتباط بین دارند در حالیکه افراد شهودي
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 هاي ذهنی خود دارند.فرضموضوع تحلیل و پیش
) یک تئوري پردازش دوگانه است که در آن 1996تجربی اپستین(-تئوري شناختی 

شود افراد به دو سیستم متفاوت اما تعاملی و موازي، عقلانی و تجربی عمل فرض می
کنند. با توجه به این تئوري، سیستم عقلانی با مشخصاتی همچون تحلیلی، می

محور، پردازش اطلاعات به صورت عمدي و آگاهانه، با صرف تلاش و به استدلال
آهستگی، کسب تجربه به صورت آگاهانه و بر اساس ارتباطات منطقی و اصول کلی 

گردد. در مقابل سیستم تجربی، شهودي، مبتنی بر تجربیات اي توصیف میزمینه
دردناك، پردازش به صورت اتوماتیک و بدون صرف تلاش زیاد و -بخشاحساسی لذت

ه است، مبتنی بر ارتباطات آگاهانگیرد، کسب تجربه به صورت ناسریع صورت می
هاي فردي در استدلال باشد. تحقیقات در زمینه تفاوتتجربی و پردازش خاص متنی می

کنند. اشخاصی که به هاي قضاوتی حمایت میاز ارتباط بین پردازش اکتشافی و سویه
هاي قضاوتی کمتري کنند، درگیر سویهصورت سیستماتیک یا تحلیلی استدلال می

محور ). اپستین به این نتیجه رسید که افراد شهودي1996اپستین و پکینیگردند (می
دهند و بر این باورند که هاي منطقی کمتري به شکل، تصویر، عکس و متن میپاسخ
 هاي اکتشافی/شهودي آنها منطقی است. پاسخ

کنند و همه سیستم پردازش شهودي و تحلیلی به صورت موازي و تعاملی کار می 
ز هردو نوع سیستم در مواجهه با رویدادها و مسائل نیازمند قضاوت و افراد ا
کنند ولی این مسئله که شخص در مواجهه با یک موقعیت گیري استفاده میتصمیم

خاص مایل به استفاده از کدامیک از این دو نوع سیستم باشد مشروط بر عواملی 
بود. گیري خواهدهمچون دانش، تجربه و تخصص فرد در موضوع قضاوت و تصمیم

چه فرد دانش، تجربه و تخصص بیشتري (خبرگی بیشتري) در حوزه بدین معنا که هر
گیري در آن حوزه مورد بحث داشته باشد در مواجهه با مسئله نیازمند قضاوت و تصمیم

عکس هرچه تمایل دارد از سیستم نوع دو (سبک پردازش تحلیلی) استفاده کند و بر
ه و تخصص کمتري (خبرگی کمتري) در حوزه مورد بحث شخص از دانش، تجرب

دهد با گیري ترجیح میبرخوردار باشد در مواجهه با مسئله نیازمند قضاوت و تصمیم
، 2013عواطف و احساسات خود راجع به آن مسئله مشورت کند (ایزبل و همکاران 

 ). 2016هاستینجر و همکاران 

 احساس زبانی
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هاي توضیحی در ارتباط با موارد افشا در یادداشتدر حال حاضر دو مکتب فکري 
هاي توضیحی را کند که مدیران یادداشتمدیران وجود دارد.دیدگاه اطلاعاتی اشاره می

دهند و دیدگاه گذاران انتشار میبین خود و سرمایهجهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما
را به عنوان شکلی از هاي توضیحی داشتدارد که مدیران یادطلبی بیان میفرصت

کاري و انحراف در ادراك دار، عمدي و آگاهانه، به منظور دستمدیریت ادراك هدف
 ). 2012دهند (دیویس و همکاران گذاران و تصمیمات آنها انتشار میسرمایه

تواند به عنوان ابزاري در دست هاي رسمی اعلان سود میاحساس زبانی اطلاعیه 
گذاران راجع به عملکرد اساسی به وسیله آن درك سرمایه مدیران قلمداد شود که

شرکت را بهبود بخشند یا آن را تیره، تار، کدر و مبهم سازند. اطلاعات کمی دوره 
تواند تمام اطلاعات هاي اصول پذیرفته شده حسابداري نمیجاري به دلیل محدودیت

که عوامل اقتصادي هاي نقد آتی را منعکس کند. هنگامیدر دسترس راجع به جریان
هاي مالی بنیادي شرکت در دوره جاري بهتر از اطلاعات کمی تصریح شده در صورت

دادن بهتر تواند براي نشانعادي اطلاعیه اعلان سود میاست، لحن احساسی مثبت غیر
انداز و دورنماي آتی شرکت مورد استفاده قرار بگیرد. در این حالت، لحن چشم

گذاران راجع به بهبود دورنماي آتی شرکت دي به درك سرمایهعااحساسی مثبت غیر
بخشد. از سوي دیگر، مدیریت احساس هاي آنها را بهبود میبینیکند و پیشکمک می

گذاران مورد طلبانه براي گمراه کردن سرمایهاي فرصتزبانی متن ممکن است به گونه
یا منفی هیچگونه ارتباطی با اي که لحن احساسی مثبت استفاده قرار بگیرد به گونه

ساز قضاوت تواند زمینهاطلاعات و اعداد و ارقام کمی شرکت نداشته و این امر حتی می
گذاران راجع به عوامل اقتصادي بنیادین شرکت شود (هوآنگ و و درك ناصحیح سرمایه

 ).2014ژانگ 
ی بر قضاوت هاي متنبا توجه به تاثیر احساسات و عواطف ، احساس زبانی و نشانه 

افراد، مدیران تمایل دارند که از زبان مثبت براي توصیف عملکرد و دورنماي آتی 
گذاران اثر سرمایه گیريشرکت استفاده کنند تا بدین وسیله بتوانند بر قضاوت و تصمیم

گذاران، نه تنها دهد تصمیمات سرمایههاي چند دهه اخیر نشان میبگذارند. پژوهش
شود، بلکه از عوامل دیگري نظیر ساختار و هاي اقتصادي انجام نمیتحت تاثیر معیار

)، 2011پذیرد. براي مثال بر اساس نتایج رایلی و همکاران(نوع اطلاعات نیز تاثیر می
)، ایجاد احساس مثبت و 2015شکل ارائه اطلاعات و بر اساس نتایج لوکس و همکاران(
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گیري آنها تاثیر هاي مالی، بر تصمیمکنندگان از گزارشتصویر قوي در ذهن استفاده
 شود. گذاري منتهی میگذارد و به جذب آنها به سرمایهمی

اي نظیر کمیسیون هاي حرفهاهمیت تلقی شده است که نهادچنان بااین عوامل آن 
اند تا ضمن هاي متعدد، درصدد برآمدهبورس اوراق بهادار آمریکا با تعریف پروژه

توجه واحدهاي تجاري را به سمت این عوامل جلب کنند. به طور تر، ارزیابی دقیق
اقدام به تعریف پروژه  1998خاص، کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سال 

 هاي مالی کرد. ارزیابی ساختار و کیفیت متن گزارش

 خوانایی
که برخی تعاریف تنها به خوانایی یک سازه داراي تعریف دقیق نیست. در حالی

کنند (هارگیس و همکاران اشاره می "سهولت خواندن کلمات و جملات"یف کلی توص
لاگین کنند. براي مثال، مک)، سایرین به مسئله ساختار و بافت جمله نیز توجه می1998

میزانی که دسته مشخصی از افراد یک مطلب را ") خوانایی را به عنوان 1969(
کند و به این ترتیب نقش مخاطب گزارش می، تعریف "یابندفهم میکننده و قابلمجاب

 نماید. را در خوانایی برجسته می
هاي ویژگی 1998نویسی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا دستورالعمل ساده 

بندي کرد. بندي تقسیمهاي زبانی و قالبیک متن خوانا را به دو دسته ویژگی
دار آمریکا براي افزایش خوانایی بر هاي زبانی که کمیسون بورس و اوراق بهاویژگی

کند شامل: استفاده از جملات کوتاه، استفاده از جملات معلوم، عدم آنها تاکید می
استفاده از افعال پنهان، عدم استفاده از کلمات زائد و اضافی، استفاده از جملات مثبت، 

ملاتی است که هاي ساده، استفاده از ضمایر شخصی و استفاده از جاستفاده از مترادف
بندي شامل: استفاده از هاي قالببین فعل و فاعل و مفعول فاصله زیادي نباشد. ویژگی

ها، استفاده از طرح ها و سلسه مراتب روشن، رعایت تسلسل مطالب و سرفصلسرفصل
ها اي مناسب، استفاده از جداول و همچنین استفاده از نشانگر براي سرفصلزمینه

 باشد.می
ها بر قضاوت و کنند که خوانایی افشابسیاري از این نظریه حمایت می تحقیقات 

گذار است. به ویژه افزایش در تسلط پردازش ناشی از گذاران اثرگیري سرمایهتصمیم
گذاران از افشاها را تقویت کرده به تواند درك سرمایهافشاهایی با خوانایی قوي، می

و 2012افشاها اعتماد و اتکا کنند (رنکمپ  نحوي که بتوانند بر اطلاعات موجود در
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پردازند که شناسی به بیان این موضوع میتحقیقات در روان). 2017رنکمپ و همکاران 
گذاران راجع عقاید و باور سرمایه ،تسلط پردازش حاصل از افشاهایی با خوانایی بیشتر

توانند بر اطلاعات موجود در افشاها اعتماد و اتکا کنند، تقویت به این موضوع که می
احساس ذهنی شخصی راجع به این موضوع است که پردازش ، کند. تسلط پردازشمی

اند که احساس تسلط اطلاعات چقدر براي شخص آسان است. تحقیقات قبلی نشان داده
آگاه به عنوان یک نشانه اکتشافی به وسیله اشخاص تلقی دازش به صورت ناخودپر

تواند مورد هاي مربوطه میگیري و انجام قضاوتکه آیا اطلاعات در تصمیمشود می
اعتماد و اتکا واقع شود یا خیر. به این معنا که هرچقدر شخص در پردازش اطلاعات 

، به همان نسبت بیشتر به اطلاعات ارائه احساس راحتی و تسلط بیشتري داشته باشد
 شده اعتماد و اتکا خواهد کرد. 

 مرور پیشینه و توسعه فرضیات تحقیق
) به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه اهداف 2018آساي، الیوت و رنکمپ (

گذار گزارشگري و عملکرد شرکت بر انتخاب لحن زبان در افشاهاي مدیران تاثیر
تحقیق آنها نشان داد که افشاهاي حاوي اخبار بد تنها زمانی از خوانایی  باشد. نتایجمی

دار (اهداف استراتژیک براي گمراه تري برخوردارند که مدیران اهداف سویهضعیف
گذار و مخفی کردن عملکرد ضعیف) داشته باشند. این نتایج حاکی از کردن سرمایه

سازي ب و کاهش خوانایی و مبهمتلاش مدیران در جهت افزایش خوانایی اخبار خو
 باشد. عمدي اخبار بد می

) در تحقیق دیگري به بررسی این موضوع پرداختند 2018آساي، لیبی و رنکمپ ( 
گذاران به افشاهاي روایی که در آنها حضور مدیر عامل و یا وابستگی و که سرمایه

دهند. نتایج نشان می ارتباط او با پیام مخابره شده برجسته شده است، واکنش شدیدتري
کند که به احتمال زیادي شرکت این آزمایش نشان داد هنگامی که مدیرعامل ادعا می

گذاران احتمال بردن شرکت در دعواي حقوقی برنده دعواي حقوقی خواهد بود، سرمایه
کنند اگر مدیرعامل با استفاده از ضمایر اول شخص به شرکت اشاره را بالاتر ارزیابی می

 باشد. کرده
) نشان دادند که چگونه اخطار احتیاطی که برآزادي 2018کونس، لیتر و وایت ( 

تواند بر واکنش کند میعمل و اختیار مدیریت در انتخاب زبان افشا تاکید می
گذار باشد. نتایج تر تاثیرتر و یا قويگذاران نسبت به افشاهاي با خوانایی ضعیفسرمایه
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گذاران شود سرمایهبود که اخطار احتیاطی سب میتحقیق آنها حاکی از این 
گذاري را هنگامی که خوانایی افشا با گذاري و مطلوب بودن سرمایههاي ارزشقضاوت

گذاران هاي استراتژیک مدیران سازگار است کاهش دهند بدین معنا که سرمایهانگیزه
ر براي اخبار خوب تمتوجه نیت استراتژیک پشت پرده مدیران در انتخاب خوانایی قوي

تر براي اخبار بد خواهند شد. برعکس هنگامی که خوانایی افشا با و خوانایی ضعیف
سازگار است یعنی اخبار خوب خوانایی ضعیف و اخبار هاي استراتژیک مدیران ناانگیزه

گذاري و هاي ارزشگذاران تعدیلی را در قضاوتبد خوانایی قوي دارند، سرمایه
 کنند. گذاري اعمال نمیایهمطلوب بودن سرم

) به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه خوانایی 2017آساي، الیوت و رنکمپ (
گذاران نسبت به منابع اطلاعاتی گذاري سرمایههاي ارزشافشا بر حساسیت قضاوت

گذارانی که افشاهاي با خارجی تاثیرگذار است. نتایج تحقیق آنها نشان داد سرمایه
ضعیف را دریافت کرده بودند منابع اطلاعاتی خارجی را به میزان بیشتري در خوانایی 
گذاري آنها به هاي ارزشگذاري خود لحاظ کردند همچنین قضاوتهاي ارزشقضاوت

 باشد. تر میحمایت یا عدم حمایت منابع اطلاعاتی خارجی از ادعاهاي مدیریت حساس
رسی تاثیر خوانایی و سازگاري ) در تحقیق خود به بر2015تن، ونگ و ژو ( 

گذاران پرداختند. آنها از رهنمودها و معیارهاي ارزیابی عملکرد بر قضاوت سرمایه
هاي گذشته مدیریت و عملکرد دوره مشابه سال گذشته براي ارزیابی عملکرد بینیپیش

ی دوره جاري استفاده کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد هنگامی که معیارهاي ارزیاب
عملکرد با یکدیگر ناسازگار هستند، خوانایی قوي عملکرد روند مثبت (عملکرد دوره 

تر هاي مطلوبجاري بالاتر از دوره مشابه سال گذشته است) منجر به قضاوت
گذاران از عملکرد آتی شرکت خواهد شد و برعکس خوانایی قوي عملکرد سرمایه

ره مشابه سال گذشته است) منجر به تر از دوروند منفی (عملکرد دوره جاري پایین
 گذاران از عملکرد آتی شرکت خواهد شد.تر سرمایههاي ضعیفقضاوت

گذاران خرد پرداخت. ) به بررسی تاثیر خوانایی بر قضاوت سرمایه2012رنکمپ ( 
تري از سوي هاي قوينتایج این تحقیق نشان داد افشاهاي خواناتر منجر به واکنش

شوند و هنگامی که علامت اخبار مخابره شده مثبت (منفی) می گذاران خردسرمایه
 باشد. گذاران نیز مثبت (منفی) میگذاري سرمایههاي ارزشاست، تغییرات در قضاوت

) به بررسی اثر زبان شفاف، واضح و روشن بر قضاوت 2011هیلز و همکاران ( 
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زبان شفاف، واضح و روشن گذاران پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد تعامل سرمایه
گذاران را تشدید کند. تواند نوسانات در قضاوت سرمایهگذاري میبا موقعیت سرمایه

گذارانی که موقعیت همچنین زبان واضح، شفاف و روشن بر قضاوت سرمایه
توجهی کنند، به گونه قابلگذاري مخالف فحوا و تم اصلی بازارنگهداري میسرمایه

 گذار است. تاثیر
) به بررسی تاثیر ساخت زبان و فاصله روانی 1395زاده (نظري، حصارزاده و عباس 

گذاري پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد ساخت زبان به بر میزان تمایل به سرمایه
گذاري ندارد. همچنین با افزایش فاصله روانی، تنهایی تاثیري بر میزان تمایل به سرمایه

کند. ساخت زبان تنها زمانی بر گذاري تغییر نمیایل به سرمایهتاثیر ساخت زبان بر تم
هاي محتوایی و گذار است که عینیت اطلاعات بیشتر با روشگذاري اثرتمایل به سرمایه

 نه شکلی تقویت شود.
شود که آیا مدیران با با توجه به مبانی نظري و پیشینه تحقیق این سئوال مطرح می 

توانند بر قضاوت و خوانایی اطلاعیه اعلان سود می کاري احساس زبانی ودست
گذاران تاثیر گذارده و آنها را هدایت یا گمراه کنند؟ و اینکه آیا گیري سرمایهتصمیم

 شد یا خیر؟گذاران تعدیل خواهدمیزان این تاثیر توسط سبک پردازش اطلاعات سرمایه
کنند در مواجهه با خوانایی گذارانی که از سبک پردازش شهودي استفاده میسرمایه 

گیري بر احساسات خود دهند براي قضاوت و تصمیمضعیف،گیج شده و ترجیح می
گیري آنها راجع تکیه کنند در نتیجه احساس زبانی مثبت اطلاعیه بر قضاوت و تصمیم

گذارانی که از سبک به عملکرد آتی شرکت تاثیر مثبت خواهد داشت. در عوض سرمایه
کنند در مواجهه با احساس زبانی مثبت که عملکرد کمی ی استفاده میپردازش تحلیل

کند و همچنین خوانایی ضعیف افشاهاي کیفی، پی به نیات و شرکت از آن حمایت نمی
اهداف استراتژیک مدیران در استفاده از احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف براي 

هاي سود ران را با قضاوتپوشاندن و مخفی کردن عملکرد ضعیف خود برده و مدی
 کنند. تر راجع به عملکرد آتی شرکت تنبیه میپایین

باشد. خبرگی مهمترین عامل در انتخاب سبک پردازش اطلاعات توسط فرد می 
اند افرادي که دانش، تجربه و تخصص کمتري (خبرگی تحقیقات مختلف نشان داده

اطلاعات را به صورت شهودي  دهندکمتري) در حوزه مورد بررسی دارند، ترجیح می
عکس، افرادي که دانش، تجربه و تخصص بیشتري (خبرگی مورد پردازش قرار دهند بر



  13همکارانو مغربی و غفورف

دهند از سبک پردازش تحلیلی در بیشتري) در حوزه مورد نظر دارند، ترجیج می
رود افرادي که از هاي خود استفاده کنند. بنابراین انتظار میگیريقضاوت و تصمیم

ي برخوردارند در مواجهه با اطلاعیه اعلان سود با احساس زبانی مثبت و خبرگی کمتر
بینی بالاتري از عملکرد آتی شرکت ارائه دهند و بر عکس افرادي خوانایی ضعیف پیش

که از خبرگی بیشتري برخوردارند پس از مشاهده اطلاعیه اعلان سود با احساس زبانی 
بینی یک پشت پرده مدیران برده و پیشمثبت و خوانایی ضعیف پی به نیات استراتژ

تري از عملکرد آتی شرکت ارائه دهند. هنگامی که خوانایی افشاها قوي باشد، پایین
گذاران با هر میزان از خبرگی گیري سرمایهاحساس زبانی مثبت بر قضاوت و تصمیم

 تاثیري نخواهد گذاشت.

 فرضیات تحقیق
 فرضیات تحقیق به شرح زیر است:

 گذاران تاثیر مثبت دارد.ضعیف اطلاعیه اعلان سود بر قضاوت سرمایهخوانایی  -1
گذاران تاثیر مثبت احساس زبانی مثبت اطلاعیه اعلان سود بر قضاوت سرمایه -2

 دارد .
گذاران کمتر خبره احساس زبانی مثبت اطلاعیه اعلان سود بر قضاوت سرمایه -3

 تاثیر مثبت دارد.
گذاران کمتر خبره تاثیر ر قضاوت سرمایهخوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود ب -4

 مثبت دارد.
تر تاثیر گذاران خبرهاحساس زبانی مثبت اطلاعیه اعلان سود بر قضاوت سرمایه -5

 منفی دارد.
تر تاثیر گذاران خبرهخوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود برقضاوت سرمایه -6

 منفی دارد. 

 شناسی پژوهشروش
ستفاده شده است. استفاده از روش تحقیق در این تحقیق از روش آزمایشی ا

هاي دهد تا اطلاعات عددي/ کمی که زیربناي افشاآزمایشگاهی به محقق اجازه می
کیفی/ متنی هستند، ثابت نگه دارد چون اطلاعات کمی/ عددي ممکن است به طرق 
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کنندگان به صورت گذاران اثر بگذارند. به علاوه شرکتمتفاوت بر قضاوت سرمایه
شوند و با این کار از بسیاري از هاي متفاوت اختصاص داده میدفی به آزمودنیتصا

هاي تجربی زایی به هنگام استفاده از دادهتواند به واسطه درونمشکلات استنباطی که می
بین  2*2*2شد. در این پژوهش از طرح آزمایشی عاملی ایجاد شود، جلوگیري خواهد

گیري کاري یا اندازهیر مستقل پژوهش که مورد دستگروهی استفاده شده است. سه متغ
اند عبارتند از: احساس زبانی، خوانایی و خبرگی. هر کدام از متغیرهاي قرار گرفته

مستقل پژوهش دو سطح دارند. احساس زبانی (مثبت یا خنثی)، خوانایی (ضعیف یا 
 قوي)، خبرگی (کمتر یا بیشتر). 

شوند. در هر گروه به افراد چهار گروه تقسیم میکنندگان به طور تصادفی به شرکت 
اطلاعیه اعلان سود با احساس زبانی مثبت یا خنثی و همچنین خوانایی ضعیف یا قوي 

ها، بینی سود آتی بپردازند. بنابراین به منظور بررسی فرضیهشود تا به پیشارائه می
و همینطور اثرات اثرات عمده سه متغیر مستقل (احساس زبانی، خوانایی، خبرگی) 

گروهی هر آزمودنی به تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد. در طرح بینتعاملی بین آنها می
احساس  -طور تصادفی فقط در یک گروه (احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف

احساس زبانی  -احساس زبانی خنثی و خوانایی ضعیف -زبانی مثبت و خوانایی قوي
دهد که به گیرد. طرح بین گروهی به محقق اجازه میار میخنثی و خوانایی قوي) قر

ها مورد بررسی قرار دهد هاي مختلف را بر آزمودنیکاريزمان اثرات دستطور هم
 ).1393(دلاور، 

 شیوه اجراي آزمایش
کنندگان ارائه و از آزمایش در دو مرحله اجرا شد. در مرحله اول پاکت اول به شرکت

کننده نوشیدنی آلفا را بر عهده گیرند. گذار شرکت تولیدقش سرمایهآنها خواسته شد تا ن
زمینه شامل معرفی شرکت و محصولات آن و همچنین ماهیت و در ابتدا اطلاعات پیش

کنندگان اطلاعیه اعلان کنندگان ارائه شد. در ادامه شرکتزمینه فعالیت شرکت به شرکت
اهده کردند که حاوي چهار پاراگراف شرکت آلفا را مش 1397ماهه دوم سال سود سه

 باشد. می
هاي مدیریت راجع به عملکرد کلی شرکت دو پاراگراف اول حاوي نظرات و دیدگاه

باشد و دو پاراگراف پایانی (پاراگراف سوم و چهارم) حاوي توضیحات تفصیلی می
 1397ماهه سوم سال هاي مدیریت براي سهبینیراجع به اجزاي سود و همچنین پیش
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باشد. پاراگراف سوم به مقایسه هفت شاخص فروش خالص، حجم فروش بر می
حسب واحد، حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی، سود هر سهم، سود هر سهم 
حاصل از عملیات متوقف شده و سود حاصل از عملیات در حال تداوم دوره جاري 

پردازد ) می1396ماهه دوم ه) نسبت به دوره مشابه سال گذشته (س1397ماهه دوم (سه
هاي بینیکند و پاراگراف چهارم به پیشو منابع/ دلایل افزایش یا کاهش را بیان می

) اختصاص دارد. از بین هفت 1397ماهه سوم سال مدیریت راجع به فصل آتی (سه
شاخص ارائه شده در پاراگراف سوم، پنج شاخص فروش خالص، حجم فروش بر 

ود عملیاتی، سود هر سهم و سود حاصل از عملیات در حال حسب واحد، حاشیه س
) با افت و کاهش همراه 1396ماهه دوم تداوم نسبت به دوره مشابه سال گذشته (سه

اند و فقط دو شاخص حاشیه سود ناخالص و سود حاصل از عملیات متوقف شده بوده
 اند. نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته

اول و دوم احساس زبانی و در پاراگراف سوم و چهارم خوانایی مورد  در پاراگراف 
کاري قرار گرفت. در این پژوهش معیارهاي سنجش عملکرد به صورت ناسازگار دست

کنندگان ارائه شده است. بدین صورت که عملکرد دوره جاري نسبت به دوره به شرکت
هاي گذشته مدیریت افزایش نیبیمشابه سال گذشته کاهش یافته است اما نسبت به پیش

کنندگان اطلاعیه اعلان سود را مشاهده کردند از آنها داشته است. بعد از اینکه شرکت
شود به این سئوال پاسخ دهند که تا چه حد با این گزاره موافق هستند که خواسته می

 عملکرد مثبت چشمگیري خواهد داشت.  1397ماهه سوم سال شرکت آلفا در سه
کنندگان خواسته شد به سئوالات آوري پاکت شماره یک، از شرکتجمع پس از 

ها کاريپاکت دوم پاسخ دهند. پاکت دوم حاوي سئوالات مربوط به چک کردن دست
کنندگان خواسته شد تا شیوه صحبت کردن مدیر، نگرش مدیریت باشد. از شرکتمی

و پاراگراف اول اطلاعیه نسبت به عملکرد کلی شرکت و لحن مخابره اطلاعات را در د
اصلا "اي که در آن صفر نمایانگر درجه 13اعلان سود بر اساس یک طیف لیکرت 

 "بسیار مطلوب است"دهنده نشان 12و  "نیمه مطلوب"نمایانگر  6، "مطلوب نیست
باشد. کاري احساس زبانی میبخشی دستارزیابی کنند. هدف این سئوالات ارزیابی اثر

واسته شد میزان دشواري درك، پردازش و خواندن پیام مخابره شده را همچنین ازآنها خ
 13در دو پاراگراف پایانی اطلاعیه اعلان سود را نیز بر اساس یک طیف لیکرت 

 12و  "نیمه دشوار"نمایانگر  6 "اصلا دشوار نیست"اي که در آن صفر نمایانگر درجه
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ف از این سئوالات ارزیابی ارزیابی کنند. هد "به شدت دشوار است"دهنده نشان
 باشد. کاري خوانایی میبخشی دستاثر
کاري احساس زبانی و بخشی دستها ارزیابی اثرکه هدف از این پرسش از آنجایی 

کنندگان نباید به اطلاعات سناریو دسترسی داشته باشند. بدین خوانایی است، شرکت
ها در دو پاکت کارين دستهاي مربوط به چک کردمنظور اطلاعات سناریو و پرسش

کنندگان پس از تحویل پاکت اول اجازه کنندگان ارائه شد و شرکتجداگانه به شرکت
 دسترسی به پاکت دوم را داشتند. 

 کنندگانمشارکت
ها باید با کنند که در تحقیقات آزمایشی، آزمودنی) بیان می2002لیبی و همکاران (

یابی به اهداف تحقیق، نباید شند اما براي دستهدف تحقیق آزمایشی مطابقت داشته با
-هاي خبره استفاده کرد و ملاحظات منفعتچه که نیاز است از آزمودنیبیش از آن

کند ها حتما باید رعایت گردد. لیبی به این موضوع اشاره میهزینه در انتخاب آزمودنی
کنند، نیازمند کید میاي تاحرفهگذاران غیرکه تحقیقات آزمایشی که بر قضاوت سرمایه

اي با مباحث حسابداري و هایی هستند که آشنایی عمومی و پایهاستفاده از آزمودنی
اي و گذاري داشته باشند. دانشجویان حسابداري و مدیریت مالی که دانش پایهسرمایه

گذاري دارند براي انجام چنین تحقیقاتی مناسب به کلی با مباحث حسابداري و سرمایه
، تن، ونگ و ژو 2011، هیلز 2011، تیر 2002رسند (بلومفیلد، لیبی و نلسون ینظر م
 ). 2018، 2017، رنکمپ و همکاران 2015

با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی تاثیر احساس زبانی، خوانایی و سبک  
پردازد، باید از گذاران خرد میگیري و قضاوت سرمایهپردازش اطلاعات بر تصمیم

هایی به عنوان جامعه آماري تحقیق استفاده کرد که بیشترین مطابقت را با هدف آزمودنی
دانشجویان مقطع  تحقیق دارا باشند. بدین منظور جامعه آماري این تحقیق متشکل از

باشد. همچنین با عنایت به کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري رشته حسابداري می
نی بر تعداد واحدهاي حسابداري و مالی گذرانده شده این موضوع که نمره خبرگی مبت

توسط شخص، تجربه کاري در حوزه حسابداري و مالی و تعداد دفعات مشاهده 
شود، براي تقسیم هاي اعلان سود محاسبه میهاي مالی و گزارشصورت
تر، میانه نمره خبرگی مورد محاسبه قرار کنندگان به دو گروه کمتر خبره و خبرهشرکت

کنندگان در دو گروه کمتر خبره و رفته است لذا براي اینکه توزیع فراوانی شرکتگ
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تر به صورت تقریبا متوازنی صورت گیرد، از دانشجویان حسابداري در سه مقطع خبره
 کننده استفاده شده است. کارشناسی، ارشد و دکتري به عنوان مشارکت

نفر دانشجوي  15باشد که نفر می 201تعداد افراد آزمودنی به عنوان نمونه نهایی  
نفر مقطع کارشناسی بودند.  80نفر مقطع کارشناسی ارشد و  106مقطع دکتري، 

هاي تهران، شهید بهشتی، الزهرا، علوم اقتصادي، کنندگان دانشجوي دانشگاهشرکت
کنندگان در گروه نفر از مشارکت 93باشند. همچنین فارابی قم و فردوسی مشهد می

تر قرار گرفتند.تمامی اطلاعات مربوط به آزمایش نفر در گروه خبره 108ره و خبکمتر
 آوري شده است. جمع 1398این پژوهش در سال 

 ها و نحوه سنجش آنمتغیر

 هاي مستقلمتغیر

 نحوه دستکاري احساس زبانی
شود. کاري میاحساس زبانی در دو پاراگراف اول اطلاعیه اعلان سود دست   

کاري احساس زبانی به نظرات مدیریت راجع به عملکرد سود دوره جاري مربوط دست
شوند و فقط زبان شود و اعداد واقعی سود و اطلاعات مرتبط ثابت نگه داشته میمی

 شود. اطلاعیه اعلان سود تغییر داده می شده براي توصیف و شرح این قسمت ازاستفاده
کنندگان در این پژوهش معیارهاي سنجش عملکرد به صورت ناسازگار به شرکت 

ارائه شده است. بدین صورت که عملکرد دوره جاري نسبت به دوره مشابه سال 
هاي گذشته مدیریت افزایش داشته بینیگذشته کاهش یافته است اما نسبت به پیش

راین مدیریت در دو پاراگراف ابتدایی اطلاعیه اعلان سود به جاي آنکه از است. بناب
ماهه مشابه سال گذشته به عنوان معیار ارزیابی عملکرد استفاده کند، عملکرد سه

کند هاي گذشته مدیریت مقایسه کرده و سعی میبینیعملکرد دوره جاري را با پیش
استفاده از کلمات مثبت براي توصیف  عملکرد منفی دوره جاري را پنهان کرده و با

گذاران را فریب دهد. در حقیقت مدیریت در دو پاراگراف عملکرد دوره جاري سرمایه
اول اطلاعیه اعلان سود براي توصیف عملکرد دوره جاري از کلمات و عبارات مثبت 
 استفاده کرده و به کاهش و افت عملکرد دوره جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته

هاي بینیاي نکرده و تنها با ذکر رشد و افزایش عملکرد دوره جاري نسبت به پیشاشاره
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گذاران القا کند. گذشته مدیریت سعی دارد تصویر مثبتی از عملکرد شرکت را به سرمایه
کاري احساس زبانی مثبت، مدیریت کلمات و عبارات مثبتی چون بسیار راضی در دست

کار گیر مثبت را بهار فراتر از، بهترین شکل ، عملکرد چشم، به شدت تحت تاثیر، بسی
تري جایگزین شوندیا با زبان خنثیها حذف میبرد. در حالت خنثی این صفتمی
شوند. مقایسه احساس زبانی مثبت و خنثی در پاراگراف دوم اطلاعیه اعلان سود در می

 جدول زیر نشان داده است.
 ر دو سطح مثبت و خنثیمقایسه احساس زبانی د -1جدول 

 احساس زبانی خنثی احساس زبانی مثبت

هستیم.  بسیار راضیماهه دوم شرکت ما از نتایج عملکرد سه"
سیاست شرکت مبنی بر تاکید و تمرکز بر عوامل بنیادي که 
نقشی حیاتی در موفقیت کسب و کار تجاري شرکت دارند، 

رغم این واقعیت که شرایط . علیانتخاب بسیار درستی بود
اقتصادي در دوره قبل تا حدودي ضعیف و همراه با نوسان بود، 

رشد دو درصدي فروش محصولات به شدت تحت تاثیر من 
ریال  730. همچنین سود هر سهم قرار گرفتماصلی شرکت 

محقق  بهترین شکلگزارش شده است که انتظارات ما را به 
 "استکرده 

انتظارات کلی ما را برآورده ماهه دوم سهنتایج عملکرد "
. ما بر عوامل بنیادي و اصولی که براي کرده است

ایم. شرایط کار ما حیاتی هستند، تمرکز کردهوکسب
مانده است. در پایدار باقیاقتصادي تا حدودي ضعیف و نا

هاي اصلی شرکت دو درصد این شرایط رشد فروش
ریال  730م گزارش شده است همچنین سود هر سه

جهت با انتظارات کلی شرکت راستا و همهمباشد که می
 . "است

 نحوه دستکاري خوانایی
بندي که سازمان بورس و اوراق در این پژوهش از بعضی از ویژگی هاي زبانی و قالب

کاري خوانایی اطلاعیه اعلان سود استفاده بهادار آمریکا برآنها تاکید کرده براي دست
بدین ترتیب که در اطلاعیه اعلان سود با خوانایی قوي از جملات کوتاه و شده است 

ها و سلسله مراتب روشن و همچنین جدول براي مقایسه فصلهاي ساده، سرمترادف
ماهه ) نسبت به دوره مشابه سال گذشته (سه1397ماهه دوم عملکرد دوره جاري (سه

ان سود با خوانایی ضعیف از جملات )استفاده شده است ولی در اطلاعیه اعل1396دوم 
طولانی و پیچیده براي توصیف و مقایسه عملکرد دوره جاري نسبت به عملکرد دوره 

هاي فصلمشابه سال گذشته استفاده شده است. همچنین عدم استفاده از جدول و سر
روشن به پیچیدگی و دشواري خواندن متن افزوده است. مقایسه خوانایی ضعیف و 

 اراگراف سوم اطلاعیه اعلان سود در جدول زیر نشان داده شده است.قوي در پ

 خوانایی در سطح ضعیف خوانایی در سطح قوي



  19همکارانو مغربی و غفورف

 یفو ضع يدر دو سطح قو ییخوانا یسهمقا -2جدول 

 نحوه سنجش سبک پردازش اطلاعات (خبرگی)
باشد (تن، خبرگی مهمترین عامل در انتخاب سبک پردازش اطلاعات توسط فرد می

) 2018، آساي ، لیبی و رنکمپ 2017آساي، الیوت و رنکمپ  -2015ونگ و ژو 
تري) در حوزه مورد بررسی افرادي که دانش، تجربه و تخصص کمتري (خبرگی کم

دهند اطلاعات را به صورت شهودي مورد پردازش قرار دهند دارند، ترجیح می
عکس، افرادي که دانش، تجربه و تخصص بیشتري (خبرگی بیشتري) در حوزه مورد بر

هاي گیريدهند از سبک پردازش تحلیلی در قضاوت و تصمیمنظر دارند، ترجیج می
این اساس براي تعیین سبک پردازش مرجح افراد، از نمره خبرگی  خود استفاده کنند. بر

استفاده شد. نمره خبرگی مبتنی بر تعداد واحدهاي حسابداري و مالی گذرانده شده 
توسط شخص (نمایانگر دانش)، تجربه کاري در حوزه حسابداري و مالی (نمایانگر 

اعلان سود (نمایانگر  هايهاي مالی و گزارشتجربه) و تعداد دفعات مشاهده صورت
ها شود. نمره خبرگی از حاصل جمع مقادیر استاندارد شده پاسختخصص) محاسبه می

آید. براي تقسیم با وزن یکسان براي متغیرهاي دانش، تجربه و تخصص بدست می
کنندگان به دو گروه کمتر خبره و بیشتر خبره، میانه نمره خبرگی محاسبه شده، شرکت

گذاران کمتر خبره و خبرگی آنها کمتر از میانه باشد به عنوان سرمایهافرادي که نمره 

فروش خالص در مقایسه با فصل مشابه سال  خلاصه نتایج فصل
میلیارد  1140کاهش داشته و به  %6گذشته 

عمدتا به  ریال براي فصل جاري رسیده که
نرخ ارز به میزان دلیل اثرات (کاهشی) تسعیر 

کاهش داشته  %3بوده است. حجم فروش  7%
که عمدتا به دلیل شرایط عمومی اقتصاد، 
رکود بازار، واگذاري یک بخش عملیاتی 

آور و از دست دادن سهم از بازار سودغیر
 محصول بوده است.

ماهه دوم سه 
 1397سال 

در برابر 
ماهه سه

دوم سال 
1396 

منابع/ دلایل افزایش 
 کاهشیا 

فروش 
 خالص

میلیارد 1140
 ریال

 6کاهش 
 درصدي

اثرات (کاهشی) 
تسعیر نرخ ارز به 

 درصد 7میزان 
حجم 
 فروش 

اطلاعاتی در 
دسترس 

 باشدنمی

 3کاهش 
 درصدي

شرایط عمومی 
اقتصاد، رکود بازار، 

ها و فروش واگذاري
هاي فرعی سال واحد

قبل و از دست دادن 
سهم از بازار 

 محصول
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تر گذاران خبرهافرادي که نمره خبرگی آنها بیشتر از میانه باشد به عنوان سرمایه
 شوند. بندي میدسته

 نحوه سنجش متغیر وابسته
کت گذاران راجع به عملکرد آتی شرمتغیر وابسته اصلی این تحقیق ارزیابی سرمایه

شود به کنندگان سناریو را مشاهده کردند از آنها خواسته میاست. بعد از اینکه شرکت
این سئوال پاسخ دهند که تا چه حد با این گزاره موافق هستند که شرکت آلفا در 

کنندگان بر عملکرد مثبت چشمگیري خواهد داشت. شرکت 1397ماهه سوم سال سه
دهنده به شدت مخالف، صفر نمایانگر خنثی و نشان -5اساس طیف لیکرت که در آن 

باشد ارزیابی خود را از عملکرد آتی شرکت بیان دهنده به شدت موافق مینشان 5
 کنند. می

 هاي پژوهشروش آزمون فرضیه
افزار هاي پژوهش، نتایج به تفکیک وارد نرمبه منظور تحلیل متغیر وابسته براي آزمودنی

شده و مورد تحلیل قرارگرفت به منظور آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش  spssتحلیلی 
شود. بدین منظور در ابتدا آزمون آنوا با احساس از آنالیز واریانس سه طرفه استفاده می

هاي مستقل و قضاوت راجع به سود آتی به زبانی، خوانایی و خبرگی به عنوان متغیر
هاي سوم و چهارم از آنالیز راي آزمون فرضیهعنوان متغیر وابسته اجرا شده و سپس ب

گذاران کمتر خبره با احساس زبانی و خوانایی به عنوان واریانس دو طرفه براي سرمایه
گذاران کمتر خبره به عنوان متغیر وابسته استفاده متغیرهاي مستقل و قضاوت سرمایه

اریانس دو طرفه براي هاي پنجم و ششم از آنالیز وشود. همچنین براي آزمون فرضیهمی
هاي مستقل و قضاوت تر با احساس زبانی و خوانایی به عنوان متغیرگذاران خبرهسرمایه
 شود.تر به عنوان متغیر وابسته استفاده میگذاران خبرهسرمایه

 هاي پژوهشیافته
آمار توصیفی در جداول سه، چهار و پنج حجم نمونه، انحراف استاندارد و میانگین را 

کنندگان کمتر خبره و کنندگان و همینطور به تفکیک براي شرکتي کل شرکتبرا
دهد. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد در جدول شماره سه براي تر نشان میخبره

) نسبت به 0,87دهد هنگامی که خوانایی ضعیف است (کنندگان نشان میکل شرکت
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باشد کنندگان بالاتر میضاوت شرکت) میانگین ق-0,02حالتی که خوانایی قوي است (
) نسبت به حالتی که احساس 2,238همچنین هنگامی که احساس زبانی مثبت است (

باشد. علاوه بر این کنندگان بالاتر می) میانگین قضاوت شرکت1,616زبانی خنثی است (
دهد هنگامی که احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف جدول شماره سه نشان می

) -0,16) نسبت به حالتی که احساس زبانی مثبت و خوانایی قوي است (0,09است (
 باشد.کنندگان بالاتر میمیانگین قضاوت شرکت

 کنندگانکل شرکت يبرا یسود آت بینییشپ یفیآمار توص -3جدول 
احساس 

 زبانی
 کل خوانایی ضعیف خوانایی قوي

حجم 
 نمونه

انحراف  میانگین
 استاندارد

حجم 
 نمونه

انحراف  میانگین
 استاندارد

حجم 
 نمونه

انحراف  میانگین
 استاندارد

 -0,02 2,238 98 2,591 0,09 55 1,703 -0,16 43 مثبت
 0,91 1,616 103 0,956 1,68 53 1,776 0,1 50 خنثی
 0,46 1,995 201 2,114 0,87 108 1,738 -0,02 93 کل

 
طور کلی هنگامی که خوانایی دهد به آمار توصیفی در جدول شماره چهار نشان می

) میانگین قضاوت -0,98) نسبت به حالتی که خوانایی قوي است(2,38ضعیف است (
باشد همچنین هنگامی که احساس زبانی مثبت است خبره بالاتر میکنندگان کمترشرکت

کنندگان ) قضاوت شرکت-0,22) نسبت به حالتی که احساس زبانی خنثی است (0,79(
دهد هنگامی که لاتر است. علاوه بر این جدول شماره چهار نشان میخبره باکمتر

) نسبت به حالتی که احساس زبانی -0,93احساس زبانی خنثی و خوانایی قوي است (
خبره بالاتر کنندگان کمتر) میانگین قضاوت شرکت-1,04مثبت و خوانایی قوي است (

) 1,90ی ضعیف است (عکس هنگامی که احساس زبانی خنثی و خوانایاست و بر
) میانگین 2,56نسبت به حالتی که احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف است (

 باشد.تر میخبره پایینکنندگان کمترقضاوت شرکت

 يبرا یسود آت بینییشپ یفیآمار توص -4جدول 
 کل خوانایی ضعیف خوانایی قوي  

حجم 
 نمونه

انحراف  میانگین
 استاندارد

حجم 
 نمونه

انحراف  میانگین
 استاندارد

حجم 
 نمونه

انحراف  میانگین
 استاندارد

 2,041 0,79 53 0,577 2,56 27 1,216 -1,04 26 مثبت
 1,687 -0,22 40 0,568 1,9 10 1,285 -0,93 30 خنثی
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 1,954 0,35 93 0,639 2,38 37 1,243 -0,98 56 کل

 
کلی هنگامی که خوانایی دهد به طور آمار توصیفی در جدول شماره پنج نشان می

) میانگین قضاوت 0,08) نسبت به حالتی که خوانایی ضعیف است (1,43قوي است (
باشد همچنین هنگامی که احساس زبانی مثبت است تر بالاتر میخبرهکنندگانشرکت

) میانگین قضاوت 1,63) نسبت به حالتی که احساس زبانی خنثی است (-0,98(
دهد تر است. علاوه بر این جدول شماره پنج نشان میایینتر پخبرهکنندگان شرکت

) نسبت به حالتی که -2,29هنگامی که احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف است (
) میانگین قضاوت 1,63احساس زبانی خنثی و خوانایی ضعیف است (

 عکس هنگامی که احساس زبانی خنثی وباشد و برتر میتر پایینخبرهکنندگانشرکت
) نسبت به حالتی که احساس زبانی مثبت و خوانایی قوي 1,65خوانایی قوي است (

 باشد.تر بالاتر میخبرهکنندگان ) میانگین قضاوت شرکت1,18است (

 يبرا یسود آت بینییشپ یفیآمار توص -5جدول 
احساس 

 زبانی
 کل خوانایی ضعیف خوانایی قوي

حجم 
 نمونه

انحراف  میانگین
 استاندارد

حجم 
 نمونه

انحراف  میانگین
 استاندارد

حجم 
 نمونه

انحراف  میانگین
 استاندارد

 2,094 -0,98 45 1,084 -2,29 28 1,468 1,18 17 مثبت
 1,067 1,63 63 1,024 1,63 43 1,182 1,65 20 خنثی
 2,034 0,55 108 2,189 0,08 71 1,324 1,43 37 کل

 آزمون فرضیات اول و دوم
گذار، براي آزمون فرضیات اول و دوم از آنالیز واریانس سه راهه با خبرگی سرمایه

گذار از سود هاي مستقل و ارزیابی سرمایهاحساس زبانی و خوانایی افشا به عنوان متغیر
 آتی شرکت به عنوان متغیر وابسته استفاده شد. 

 کنندگانکل شرکت يراسه طرفه ب یانسوار یزآنال -اول و دوم یهفرض یجنتا -6جدول 
مجموع  منبع تغییرات

 مربعات
درجه 
 آزادي

میانگین 
 مربعات

 -مقدار Fآماره 
P 

 0,000 133,341 113,457 1 113,457 احساس زبانی
 0,000 81,120 69,023 1 69,023 خوانایی
 0,082 0,001 0,000 1 0,000 خبرگی

 0,000 63,839 54,319 1 54,319 خوانایی* احساس زبانی
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 0,000 224,131 190,708 1 190,708 خبرگی * احساس زبانی
 0,000 870,796 740,938 1 740,938 خبرگی * خوانایی

خبرگی* خوانایی* احساس 
 زبانی

112,606 1 112,606 132,341 0,000 

   0,851 193 164,219 خطا

 
(میانگین دهند که در مجموع هنگامی که خوانایی ضعیف است نتایج نشان می 

باشد) نسبت به حالتی که خوانایی قوي می 0,87قضاوت در حالت خوانایی ضعیف 
گذاران باشد) قضاوت سرمایهمی -0,02است (میانگین قضاوت در حالت خوانایی قوي 

). از آنجاییکه روند عملکرد شرکت که در  p>0,05به گونه معناداري بالاتر است (
امید کننده است (پنج شاخص از هفت د ذکر شده، ناپاراگراف سوم اطلاعیه اعلان سو

کنند، با شاخصی که عملکرد دوره جاري را با دوره مشابه سال گذشته مقایسه می
دهنده آن کاهش همراه بوده است) اثر اصلی خوانایی که در جدول بالا آمده است نشان

التی که است که هنگامی که خواندن اطلاعیه اعلان سود دشوار است نسبت به ح
خواندن اطلاعیه اعلان سود آسان است، عملکرد ضعیف شرکت با احتمال بیشتري 

شود. معنادار کرد. بنابراین فرضیه اول پژوهش تایید می گذاران را گمراه خواهدسرمایه
دهد که اثر گمراه کننده خوانایی بودن اثر تعاملی خوانایی * خبرگی نیز نشان می

گذاران از خبرگی کمتري برخوردار باشند که سرمایهضعیف هنگامی بیشتر است 
)0,05<p.( 
دهدکه قضاوت همچنین معنادار بودن اثر اصلی احساس زبانی نشان می 

گذاران راجع به سود آتی هنگامی که احساس زبانی اطلاعیه اعلان سود مثبت سرمایه
ت به حالتی باشد) نسبمی 2,238است (میانگین قضاوت در حالت احساس زبانی مثبت 

که احساس زبانی اطلاعیه اعلان سود خنثی است (میانگین قضاوت در حالت احساس 
). بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز  p>0,05باشد(باشد)، بالاتر میمی 1,616زبانی خنثی 

دهد شود. همچنین معنادار بودن اثر تعاملی احساس زبانی و خبرگی نشان میتایید می
هاي سود بالاتر براي سرمایه گذاران کمتر ثبت منجر به قضاوتکه احساس زبانی م
تر از سود خواهد شد هاي پایینتر منجر به قضاوتگذاران خبرهخبره و براي سرمایه

)0,05<p اي را بین احساس زبانی، خوانایی و ). به علاوه نتایج، اثر تعاملی سه طرفه
 ). p>0,05دهند (خبرگی نشان می
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 وم و چهارمآزمون فرضیه س
گذاران کمتر دو طرفه براي سرمایهبراي آزمون فرضیه سوم و چهارم از آنالیز واریانس 

گذاران خبره با احساس زبانی و خوانایی به عنوان متغیرهاي مستقل و قضاوت سرمایه
 کمتر خبره به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است.

 کنندگان کمترخبرهشرکت يدوطرفه برا یانسارو یزآنال -سوم و چهارم یهفرض یجنتا -7جدول 
 P -مقدار Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات
 0,001 11,224 8,394 1 8,394 احساس زبانی

 0,000 14,548 10,366 1 10,366 خوانایی
 0,001 11,825 8,843 1 8,843 احساس زبانی* خوانایی

   0,748 89 66,559 خطا

 
دهد هنگامی که معنادار بودن اثر اصلی خوانایی در جدول شماره هفت نشان می 

گذاران کمتر خبره در حالت خوانایی خوانایی ضعیف است (میانگین قضاوت سرمایه
باشد) نسبت به حالتی که خوانایی قوي است (میانگین قضاوت می 2,38ضعیف 

باشد) قضاوت می -0,98خوانایی قوي گذاران کمتر خبره در حالت سرمایه
 ). p>0,05گذاران کمتر خبره به گونه معناداري بالاتر است (سرمایه

دهد هنگامی که احساس زبانی معنادار بودن اثر اصلی احساس زبانی نشان می 
گذاران کمتر خبره در حالت اطلاعیه اعلان سود مثبت است (میانگین قضاوت سرمایه

باشد) نسبت به حالتی که احساس زبانی اطلاعیه اعلان می 0,79احساس زبانی مثبت 
گذاران کمتر خبره در حالت احساس زبانی سود خنثی است (میانگین قضاوت سرمایه

گذاران کمتر خبره به گونه معناداري بالاتر است باشد) قضاوت سرمایهمی -0,22خنثی 
)0,05<p .( 
دهد هنگامی که خوانایی نیز نشان میمعنادار بودن اثر تعاملی احساس زبانی*  

خواندن اطلاعیه اعلان سود دشوار باشد و همچنین با زبان مثبت نگارش شده باشد، 
کنند. همانطور که جدول تر ارزیابی میگذاران کمتر خبره سود آتی را مطلوبسرمایه

ود آتی گذاران کمتر خبره از سهاي سرمایهآمار توصیفی نیز نشان داد میانگین قضاوت
باشد که بیانگر اعتقاد قوي می 2,56در حالت احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف 

 ).   p>0,05به عملکرد مثبت شرکت در آینده است (
محدودیت آزمون آنوا در این است که فقط وجود یا عدم وجود تفاوت در میانگین  
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ها (منبع تفاوت میان کند اما الگوي روابط میان میانگین سلولها را مشخص میسلول
کند بنابراین در جایی که تعامل ترتیبی وجود دارد و یا ها) را مشخص نمیمیانگین

متغیرهاي مستقل از بیش از دو سطح برخوردارند باید به اجراي آزمون مقابله پرداخت. 
از آنجاییکه فرضیه سوم و چهارم حکایت از تعامل ترتیبی دارد، آزمون مقابله نسبت به 

دهندگی بیشتري برخوردار است (باکلس و راونسکرافت ون آنوا از قدرت توضیحآزم
) لذا در ادامه نتایج آزمون مقابله نیزگزارش شده است. تعامل ترتیبی هنگامی رخ 1990

بینی شده بینی شده یک گروه همواره بزرگتر از میانگین پیشدهد که میانگین پیشمی
د فرضیه سوم و چهارم میانگین قضاوت هاي دیگر باشد. مثلا در مورگروه

گذاران کمتر خبره همواره درگروه احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف از سرمایه
هاي دیگر (احساس زبانی مثبت و خوانایی قوي، احساس زبانی خنثی و میانگین گروه

خوانایی قوي، احساس زبانی خنثی و خوانایی ضعیف) بیشتر است. آزمون مقابله براي 
ها وزن مشخصی را در نظر گرفته و سپس الگوي روابط میان میانگین هر یک از گروه

 کند. آزمون مقابله در این پژوهش با اوزان زیر اجرا شده است.ها را مشخص میسلول
+ در حالت احساس زبانی 1+ در حالت احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف، 3

در  -2زبانی مثبت و خوانایی قوي، در حالت احساس  -2خنثی و خوانایی ضعیف، 
بینی کننده این پیشحالت احساس زبانی خنثی و خوانایی قوي. این اوزان منعکس

هاي گذاران کمتر خبره قضاوتشود سرمایهمی هستند که احساس زبانی مثبت سبب
تري از عملکرد آتی شرکت داشته باشند به خصوص زمانی که خواندن اطلاعیه مطلوب
 ود دشوار باشد. اعلان س

 
 

 کنندگان کمترخبرهشرکت يآزمون مقابله برا -سوم و چهارم یهفرض یجنتا -8جدول 
  P -مقدار آماره آزمون  درجه آزادي خطاي معیار برآورد مقابله

 >0,0001 34,234 1 0,401483 13,74431 +)3+، 1،-2، -2ضرایب مقابله (

 
درصد معنادار است. بدین معنا  5دهند که آزمون مقابله نیز در سطح نتایج نشان می 

گذاران کمتر خبره در گروه احساس زبانی مثبت و خوانایی که میانگین قضاوت سرمایه
هاي دیگر (احساس زبانی مثبت و خوانایی قوي، احساس زبانی خنثی ضعیف از گروه
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 و خوانایی قوي) بیشتر است. و خوانایی ضعیف، احساس زبانی خنثی
پس از مشاهده اثر تعاملی معنادار میان احساس زبانی و خوانایی، براي بررسی  

شود. آزمون اثرات هاي پیگیري (تعقیبی) استفاده میتر اثر تعاملی از آزمونماهیت دقیق
اصلی ساده یا اثرات ساده نوعی آزمون پیگیري است که به بررسی اثرات یک متغیر 

پردازد. اثرات ساده در واقع تفاوت تقل در سطوح مختلف متغیر مستقل دیگر میمس
هاي مشخص در طرح تحقیق هستند. همانطور که مشاهده شد اثر میان میانگین سلول

تعاملی احساس زبانی* خوانایی معنادار است لذا با استفاده از آزمون اثرات ساده به 
نایی (ضعیف یا قوي) و همچنین به بررسی احساس زبانی در سطوح مختلف خوا

 بررسی خوانایی در سطوح مختلف احساس زبانی (مثبت یا خنثی) پرداخته شد. 
 دهد هنگامی که خوانایی ضعیف است، قضاوتآزمون اثرات ساده نشان می 

گذاران کمتر خبره در حالت احساس زبانی مثبت بالاتر از حالتی است که سرمایه
گذاران کمتر خبره در حالت باشد (میانگین قضاوت سرمایهمیاحساس زبانی خنثی 

و در حالت احساس زبانی خنثی و  2,56احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف 
ولی هنگامی که خوانایی قوي است، ) p= 0,004باشد ومی 1,9خوانایی ضعیف 

تاثیر قرار گذاران کمتر خبره را به طور معناداري تحت احساس زبانی قضاوت سرمایه
گذاران کمتر خبره در حالت احساس زبانی مثبت و دهد(میانگین قضاوت سرمایهنمی

باشد می -0,93و در حالت احساس زبانی خنثی و خوانایی قوي  -1,04خوانایی قوي 
دهند که استفاده از احساس زبانی مثبت تنها ). در مجموع این نتایج نشان میp=0,755و

کند ان کمتر خبره دیدگاه مثبتی را راجع به آینده شرکت مخابره میگذارزمانی به سرمایه
که خواندن اطلاعیه اعلان سود دشوار باشد. همچنین نتایج آزمون اثرات ساده نشان داد 

گذاران کمتر خبره در حالت سرمایه در حالتی که احساس زبانی مثبت است، قضاوت
باشد (میانگین قضاوت می ی قويخوانایی ضعیف بالاتر از حالتی است که خوانای

و در  2,56گذاران کمتر خبره در حالت احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف سرمایه
). به علاوه p= 0,000باشد ومی -1,04حالت احساس زبانی مثبت و خوانایی قوي 

هاي دهند در حالتی که احساس زبانی خنثی است، قضاوتنتایج نشان می
لت خوانایی ضعیف بالاتر از حالتی است که خوانایی قوي کنندگان در حاشرکت

گذاران کمتر خبره در حالت احساس زبانی خنثی و باشد (میانگین قضاوت سرمایهمی
باشد می-0,93و در حالت احساس زبانی خنثی و خوانایی قوي  1,9خوانایی ضعیف 
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 )p= 0,000و

 کنندگان کمترخبرهشرکت يات ساده برااثر یبیآزمون تعق -سوم و چهارم یهفرض یجنتا -9 جدول
 P -مقدار Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادي اثرات ساده

 0,755 0,098 0,154 1 احساس زبانی در سطح خوانایی قوي
 0,004 9,489 3,136 1 احساس زبانی در سطح خوانایی ضعیف
 0,000 191,231 171,089 1 خوانایی در سطح احساس زبانی مثبت
 0,000 45,067 60,208 1 خوانایی در سطح احساس زبانی خنثی

 آزمون فرضیه پنجم و ششم
تر گذاران خبرهدو طرفه براي سرمایهبراي آزمون فرضیه پنجم و ششم از آنالیز واریانس 

تر گذاران خبرهبا احساس زبانی و خوانایی به عنوان متغیرهاي مستقل و قضاوت سرمایه
 سته استفاده شده است.به عنوان متغیر واب

 ترکنندگان خبرهشرکت يدو طرفه برا یانسوار یزآنال -پنجم و ششم یهفرض یجنتا -10جدول 
 P -مقدار Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات
 0,000 226,614 212,797 1 212,797 احساس زبانی

 0,000 135,460 127,201 1 127,201 خوانایی
 0,000 122,459 114,993 1 114,993 احساس زبانی* خوانایی

   0,939 104 97,659 خطا

 
دهد هنگامی که خوانایی ضعیف است معنادار بودن اثر اصلی خوانایی نشان می 

باشد) می 0,08تر در حالت خوانایی ضعیف گذاران خبره(میانگین قضاوت سرمایه
تر در گذاران خبرهاست (میانگین قضاوت سرمایه نسبت به حالتی که خوانایی قوي

تر به گونه معناداري گذاران خبرهباشد) قضاوت سرمایهمی 1,43حالت خوانایی قوي 
 ). p>0,05تر است (پایین

دهد هنگامی که احساس زبانی معنادار بودن اثر اصلی احساس زبانی نشان می 
تر در حالت گذاران خبرهسرمایهاطلاعیه اعلان سود مثبت است (میانگین قضاوت 

باشد) نسبت به حالتی که احساس زبانی اطلاعیه اعلان می -0,98احساس زبانی مثبت 
تر در حالت احساس زبانی گذاران خبرهسود خنثی است (میانگین قضاوت سرمایه

تر است تر به گونه معناداري پایینگذاران خبرهباشد) قضاوت سرمایهمی 1,63خنثی 
)0,05<p .( 
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دهد هنگامی که معنادار بودن اثر تعاملی احساس زبانی* خوانایی نیز نشان می 
خواندن اطلاعیه اعلان سود دشوار باشد و همچنین با زبان مثبت نگارش شده باشد، 

کنند. همانطور که جدول آمار تر ارزیابی میمطلوبتر سود آتی را ناگذاران خبرهسرمایه
تر از سود آتی در حالت گذاران خبرههاي سرمایهمیانگین قضاوتتوصیفی نیز نشان داد 

باشد که بیانگر اعتقاد قوي به می -2,29احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف 
 ).   p>0,05عملکرد منفی شرکت در آینده است (

 ترکنندگان خبرهشرکت ياثرات ساده برا یبیآزمون تعق -پنجم و ششم یهفرض یجنتا -11جدول 
 P -مقدار Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادي اثرات ساده

 0,284 1,182 2,060 1 احساس زبانی در سطح خوانایی قوي
 0,000 236,554 259,732 1 احساس زبانی در سطح خوانایی ضعیف
 0,000 82,377 126,793 1 خوانایی در سطح احساس زبانی مثبت
 0,940 0,006 0,007 1 خوانایی در سطح احساس زبانی خنثی

 
 دهد هنگامی که خوانایی ضعیف است، قضاوتآزمون اثرات ساده نشان می 

تر از حالتی است که احساس تر در حالت احساس زبانی مثبت پایینگذاران خبرهسرمایه
تر در حالت احساس زبانی گذاران خبرهباشد (میانگین قضاوت سرمایهزبانی خنثی می

و در حالت احساس زبانی خنثی و خوانایی ضعیف  -2,29ضعیف مثبت و خوانایی 
ولی هنگامی که خوانایی قوي است، احساس زبانی قضاوت ) p=0,00باشد ومی 1,63

دهد(میانگین قضاوت کنندگان را به طور معناداري تحت تاثیر قرار نمیشرکت
و در حالت  1,18تر در حالت احساس زبانی مثبت و خوانایی قوي گذاران خبرهسرمایه

). همچنین نتایج آزمون p= 0,284باشد ومی 1,65احساس زبانی خنثی و خوانایی قوي 
هاي اثرات ساده نشان داد در حالتی که احساس زبانی مثبت است، قضاوت

 تر از حالتی است که خوانایی قويکنندگان در حالت خوانایی ضعیف پایینشرکت
تر در حالت احساس زبانی مثبت و اران خبرهگذباشد (میانگین قضاوت سرمایهمی

باشد می 1,18و در حالت احساس زبانی مثبت و خوانایی قوي  -2,29خوانایی ضعیف 
دهند در حالتی که احساس زبانی خنثی است، ). به علاوه نتایج نشان میp= 0,00و

میانگین دهد (کنندگان را به طور معناداري تحت تاثیر قرار نمیخوانایی قضاوت شرکت
 1,63تر در حالت احساس زبانی خنثی و خوانایی ضعیف گذاران خبرهقضاوت سرمایه

). در p=  0,940باشد ومی 1,65و در حالت احساس زبانی خنثی و خوانایی قوي 
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تر در مواجهه با اطلاعیه گذاران خبرهمجموع نتایج بیانگر این موضوع هستند که سرمایه
هاي خود را از بینیمثبت و خوانایی ضعیف ارزیابی و پیش اعلان سود با احساس زبانی

 دهند. عملکرد آتی شرکت کاهش می

 کاري احساس زبانی و خواناییاثربخشی دست
کنندگان در حالت احساس زبانی مثبت براي شیوه صحبت بندي شرکتمیانگین رتبه

ات به کردن مدیر، نگرش مدیریت نسبت به عملکرد شرکت و لحن مخابره اطلاع
کنندگان در بندي  شرکتباشد که نسبت به میانگین رتبهمی 6,97 -7,78 -7,12ترتیب 

داري بالاتر است گونه معنا به) 6,03-6,59 -6,24( یخنثحالت احساس زبانی 
)0,05<pکنندگان زبان اطلاعیه اعلان سود را ). این موضوع بیانگر آن است که شرکت

ت حالتی که در آن احساس زبانی خنثی است، در حالت احساس زبانی مثبت نسب
 کنند. تر ارزیابی میمطلوب

کنندگان در حالت خوانایی قوي براي دشواري پیام جهت بندي شرکتمیانگین رتبه 
 -5,15خواندن، دشواري پیام جهت درك و دشواري پیام جهت پردازش به ترتیب 

بندي در حالت خوانایی به گونه معناداري از میانگین رتبهباشد که می 5,34-4,46
این نتایج بیانگر آن است که  ).p>0,05( است ترنییپا) 6,71 -6,37 -6,19( فیضع

کنندگان در خواندن، درك و پردازش پیام موجود در اطلاعیه اعلان سود در شرکت
ست دشواري حالتی که خوانایی ضعیف است نسبت به حالتی که خوانایی قوي ا

 کنند.  بیشتري احساس می
کاري احساس زبانی و خوانایی به این نتایج در مجموع بیانگر آن است که دست 

 درستی انجام شده است.

 گیريبحث و نتیجه
این پژوهش به بررسی تاثیر احساس زبانی، خوانایی و سبک پردازش اطلاعات بر 

هاي این پژوهش نشان داد گذاران پرداخته است. یافتهگیري سرمایهقضاوت و تصمیم
کاري احساس زبانی و خوانایی اطلاعیه اعلان سود بر توانند با دستکه مدیران می

گذار باشند و میزان این تاثیر بسته به سطح یرگذاران تاثگیري سرمایهقضاوت و تصمیم
خبرگی و سبک پردازش اطلاعات انتخابی توسط افراد متفاوت خواهد بود. طبق تئوري 

) دو نوع سیستم براي پردازش اطلاعات توسط 1996پردازش دوگانه اطلاعات (اپستین 
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تاثیر  گیري فرد تحتافراد وجود دارد. سیستم شهودي که در آن قضاوت و تصمیم
گیري تحت باشد و سیستم تحلیلی که در آن قضاوت و تصمیمعواطف و احساسات می

باشد و منطق و استدلال نقش اصلی را در قضاوت و تاثیر عواطف و احساسات نمی
کند. سیستم پردازش شهودي و تحلیلی به صورت موازي گیري اشخاص ایفا میتصمیم

هردو نوع سیستم در مواجهه با رویدادها و مسائل  کنند و همه افراد ازو تعاملی کار می
کنند ولی این مسئله که شخص در مواجهه با گیري استفاده مینیازمند قضاوت و تصمیم

یک موقعیت خاص مایل به استفاده از کدامیک از این دو نوع سیستم باشد مشروط بر 
گیري عواملی همچون دانش، تجربه و تخصص فرد در موضوع قضاوت و تصمیم

 بود. خواهد
گذارانی که از خبرگی کمتري برخوردارند در هاي این پژوهش نشان داد سرمایهیافته 

گیري بر دهند براي قضاوت و تصمیممواجهه با خوانایی ضعیف،گیج شده و ترجیح می
احساسات خود تکیه کنند در نتیجه احساس زبانی مثبت اطلاعیه اعلان سود بر قضاوت 

آنها راجع به عملکرد آتی شرکت تاثیر مثبت خواهد داشت. در عوض گیري و تصمیم
گذارانی که از خبرگی بیشتري برخوردارند در مواجهه با احساس زبانی مثبت که سرمایه

کند و همچنین خوانایی ضعیف افشاهاي کیفی، عملکرد کمی شرکت از آن حمایت نمی
از احساس زبانی مثبت و خوانایی پی به نیات و اهداف استراتژیک مدیران در استفاده 

ضعیف براي پوشاندن و مخفی کردن عملکرد ضعیف خود برده و مدیران را با 
 کنند. تر راجع به عملکرد آتی شرکت تنبیه میهاي سود پایینقصاوت

باشد، احساس همچنین نتایج تحقیق نشان داد هنگامی که خوانایی افشاها قوي  
گذاران با هر میزان از خبرگی تاثیري گیري سرمایهمزبانی مثبت بر قضاوت و تصمی

گذاران شود سرمایهنخواهد گذاشت. علت این امر آن است که خوانایی قوي سبب می
به راحتی اطلاعات منتقل شده توسط مدیریت را مورد پردازش قرار داده و در مورد 

یچیده، گنگ و گیري کنند اما خوانایی ضعیف با انتقال پعملکرد آتی شرکت تصمیم
گذاران کمتر خبره مبهم اطلاعات، مانع پردازش راحت و آسان اطلاعات توسط سرمایه

گیري آنها هموار شده و راه را براي تاثیر احساس زبانی مثبت بر قضاوت و تصمیم
 سازد.می

نوآوري و دستاورد این پژوهش بررسی توامان تاثیر احساس زبانی، خوانایی و  
گذاران است. گیري سرمایهازش اطلاعات بر قضاوت و تصمیمهمچنین  سبک پرد
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تواند تاثیر بسیار زیادي هاي تحقیق موید آن است که انتخاب زبان و لحن افشا مییافته
گذاران داشته باشد. با عنایت به این مسئله که مدیران گیري سرمایهبر قضاوت و تصمیم

العمل بیش از حد بازار به برداري از عکسهتوانند براي بهرهاي استراتژیک میبا انگیزه
سازي آور طراحی کنند، آگاههاي تجاري سودلحن افشاهاي کیفی، استراتژي

گذاران در رابطه با نیات استراتژیک پشت پرده مدیران در استفاده از احساس سرمایه
 رسد. زبانی مثبت و خوانایی ضعیف افشاهاي کیفی امري الزامی به نظر می

گذار همچون سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا به منظور حمایت دهاي قانوننها 
و انتخاب  خوانا بر ارائه افشاهاي مالیاي و خرد حرفهگذاران غیرو حفاظت از سرمایه

هایی که ند. یکی دیگر از روشکرده ا لحن افشا متناسب با عملکرد کلی شرکت تاکید
گذار باشد اخطار اي تاثیرحرفهگذاران غیره سرمایهتواند در زمینه آگاهی بخشی بمی

این نظریه را تئوري متقاعد سازي  ) بر مبناي2018کونس، لیتر و وایت (احتیاطی است. 
گذاران حس کنند که انتخاب زبان اخطار احتیاطی سبب می شود سرمایه مطرح کردندکه

یعنی با هدف د، خاص در افشاهاي شرکت ممکن است یک تاکتیک متقاعد سازي باش
پیشبرد انگیزه ها و علائق مدیران و با نیات استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته باشد. 

آزادي عمل مدیریت در انتخاب زبان  اخطار احتیاطی با جلب توجه سرمایه گذاران به
افشا، به عنوان یک تاکتیک متقاعد سازي ، شیوه اي که سرمایه گذاران انتخاب هاي 

. در حقیقت زبانی در افشا را تفسیر کرده و به آنها واکنش نشان می دهند، تغییر می دهد
شک و تردید بیشتري راجع به پیامی که ممکن است به قصد اخطار احتیاطی 

یعنی احتمال کمتري وجود . افراد ایجاد می کند ذهنسازي مخابره شده باشد در قاعدمت
کنند که باور دارند تاکتیک هاي متقاعد سازي در  دارد که افراد به پیامی اتکا و اعتماد

قضاوت و تصمیم گیري گذاري بر تاثیرهدف گمراه کردن یا اداره کردن ذهن و  اآن ب
 .گرفته استآنها مورد استفاده قرار 

در واقع اخطار احتیاطی با افزایش شک و تردید نسبت به پیام مخابره شده و کاهش  
مثل شود شخص به احساسات و عواطف ضمنی (اتکا و اعتماد نسبت به آن سبب می

گیرد) اعتنا نکرده و آگاه از خواندن یک متن میاحساسی که شخص به صورت ناخود
ري خود قرار ندهد. اخطار احتیاطی نوعی سیگنال گیآن را مبناي قضاوت و تصمیم

 خطر به شخص منتقل کرده و سبک پردازش در دسترس او را بی اعتبار خواهد ساخت. 
اند اگر شخص در وضعیت ریسکی یا شناسی نیز نشان دادهتحقیقات در حوزه روان 
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رد مخابره کننده هاي فعدم اطمینان قرار بگیرد یا نسبت به پیام مخابره شده و یا انگیزه
هاي توقف، سبک پردازش در دسترس شخص اطلاعات شک و تردید پیدا کند، سیگنال

). بر 2016هاستینجر و همکاران  -2013اعتبار خواهند ساخت (ایزبل و همکاران را بی
گذاران توان با ارائه اخطار احتیاطی و یا انتقال سیگنال خطر به سرمایهاین اساس می
ا را نسبت به آزادي عمل مدیران در انتخاب زبان و لحن افشا و همچنین کمتر خبره آنه

کاري احساس زبانی و خوانایی هاي استراتژیک پشت پرده مدیران در دستانگیزه
افشاهاي کیفی آگاه کرد و سبک پردازش شهودي در دسترس شخص را بی اعتبار 

 ساخت. 

 محدودیت پژوهش
 امکان. گرددمی بر آزمایشگاهی تحقیقات ماهیت به پژوهش این هايمحدودیت از یکی

 میان هماهنگی و امکانات وجود عدم دلیل به محیط یک در هاآزمودنی تمامی حضور
 به پرداخت( پژوهش از حمایت براي اسپانسر یک وجود عدم همچنین و هاآزمودنی
 بر ضمنی عواطف و احساسات تاثیر به توجه با همچنین. نبود امکانپذیر) هاآزمودنی
 و قضاوت بر اثرگذار محیطی متغیرهاي کنترل امکان افراد، گیريتصمیم و قضاوت
 .نداشت وجود افراد خوي و خلق بر هوا و آب تاثیر همچون گیريتصمیم

 پیشنهاد براي تحقیقات آتی
گیري را در سه دسته محققان عوامل ایجاد کننده تفاوت در کیفیت قضاوت و تصمیم

اند: شخص، نوع فعالیت و محیط. متغیرهاي شخص (فرد) به بندي نمودهکلی طبقه
کند یا گیرنده وارد موضوع میشوند که فرد تصمیمها (خصوصیاتی) مربوط میویژگی

گیري از آنها در زمان قضاوت و تصمیمگیرنده فرآیندهاي شناختی که فرد تصمیم
کند عواملی چون سن، جنسیت، سطح سواد و تجربه، ترجیحات ریسکی، استفاده می

هاي نوع گیرند. متغیرسبک پردازش اطلاعات و اهداف انگیزشی در این طبقه جاي می
شوند. عواملی چون بستر هاي هر موضوع یا کار مرتبط میفعالیت به ابعاد و جنبه

هاي گیرند. متغیرگیري، پیچیدگی و ابعاد موضوع در این طبقه قرار میاوت و تصمیمقض
نماید، گیري میمحیط به محیط و شرایط پیرامون یک فرد زمانی که قضاوت و تصمیم

نظر ندارند. عواملی چون احساسات، شوند و ربطی به نوع فعالیت موردمربوط می
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گیري ص در لحظه انجام قضاوت و تصمیمحالات روحی و روانی و خلق و خوي شخ
توانند تاثیر انفرادي و یا توامان این متغیرها گیرند. تحقیقات آتی میدر این طبقه قرار می

گیري در حوزه حسابداري و مالی را در بستر موضوعات مختلف قضاوت و تصمیم
 مورد آزمون و بررسی قرار دهند. 
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