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ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و تاثیر آن بر رفتار مالی
آیتک دوردی نژاد کر ،1پرویز سعیدی*،2

1گروه حسابداری ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران.
2گروه حسابداری ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران.

چکیده
درک از حسابداری رفتاری ،ارتباط زیادی با مطالعات جوانب انسانی در امور مالی دارد .این موضوع به این دلیل مهم است که تحقیق
با تمرکز بر کاربران گزارشهای مالی و خصوصیاتشان اغلب فرض میگیرد که اطالعات مالی ،بیطرف ،بدون تبعیض و عاری از
میگیرند توسط حسابدارانی تهیه میشود که با بکارگیری استانداردهای حسابداری از قضاوتهای حرفهایشان بهره میگیرند .هدف
این مقاله بررسی تأثیر نقش حسابداری بر رفتار مالی است .بهمنظور استنباط فرضیههای پژوهش از پرسشنامه استفاده میشود؛ این
پرسشنامه بین  822نفر از سرمایهگذاران در سال  6931توزیع گردیده است .فرضیهی اصلی رابطه بین ادراک استانداردهای
حسابداری و رفتار مالی مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان میدهند بین ادراک استانداردهای حسابداری و رفتار مالی ارتباط مثبت
و معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :نقش حسابداران ،رفتار مالی ،قضاوت حرفهای ،گزارشهای مالی ،تصمیمات اقتصادی.
دریافت9318/9/9 :

اصالح9318/2/21 :

پذیرش9318/4/98 :

 -1مقدمه
باتوجه به جدید بودن مبحث رفتار مالی ،در ارتباط با نقش حسابداران و تأثیر آن بر رفتار مالی ،مطالعات زیادی صورت نگرفته است .یکی

از چهرههای برجسته در زمینهی رفتار مالی پروفسور شفرین )2002( 6است .وی با نگارش مقالههای بسیار و انتشار کتاب چهارم خود با
عنوان "مدیریت رفتار مالی شرکتها :تصمیماتی که ارزش خلق میکنند" در سال  2002که در آن به شناسایی موانع کلیدی روانشناسی برای
تعیین میزان رفتار حداکثری همراه با گامهایی که مدیران میتوانند در جهت کاهش اثرات این موانع بردارند ،میپردازد و به توسعهی دانش
رفتار مالی کمک شایانی نموده است (سیفاللهی و همکاران .)9314 ،در طول چند سال گذشته ،بهنظر میرسد که ترویج آموزش مالی
در برنامهی مربیان ،گروههای اجتماعی ،کسب وکار ،سازمانهای دولتی ،ارگانها و سیاستگذاران ،در اکثر کشورهای جهان افزایش یافته
است .در کشور ما ،توجه به این مسأله یعنی آموزش مالی و رفتار معقول مالی شخصی آنقدر که ما تصور میکنیم ،فراگیر نیست و در
حوزهی رفتار با پول ،افراد همواره آنقدر که تصور میکنند ،معقول عمل نمیکنند .بسیاری از مردم علیرغم هوش ،تالش و سختکوشی
زیاد ،پیشرفتی در وضعیت مالیشان حاصل نمیشود و همچنان خود را درگیر مشکالت مالی میبینند ،زیرا دانش مالی و اقتصادی موردنیاز
Shefrin
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ارزش هستند .با اینحال ،اطالعاتی که سرمایهگذاران و مشارکتکنندگان در بازار سرمایه برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی بکار

برای محیط واقعی کسبوکار و سرمایهگذاری را کسب نکردهاند (کیانوش و همکاران .)9313 ،از طرفی ،امروزه حسابداری به دنبال
ایجاد یکپارچگی جهانی هم در سطح بازارها و هم در سیاستگذاریها است .هدف از این سیاستگذاریها در نهایت کاهش
ً
هز ینههای ارتباطات و فناوری اطالعات است .برای ایجاد این یکپارچگی لزوما باید استانداردهای گزارشگری مالی و عملکرد آن
مورد توجه قرار گیرد (بال .)2002 ،6استانداردهای مورد استفادهی حسابداران وحسابرسان برای تهیه و تأیید گزارشهای مالی در

ایجاد قابلیت اطمینان ،صحت و درستی اطالعات مالی نقشی اساسی دارند و ازجمله عوامل مهم برنامهریزی توسعهی اقتصادی
بهشمار میرود .بنابراین تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی از اهمیت ویژهای برخوردار است (خواست خدایی.)9314 ،
ً
بهطور قابلتوجه ،تهیه و افشای اطالعات حسابداری عمدتا بهوسیله استانداردهای حسابداری همانند استانداردهای گزارشگری مالی
بینالمللی تعیین میشود .این استانداردها به وسیله استانداردگذاری در فرآیند سیاسی ایجاد شده و توسط حسابداران تفسیر و بهکار
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گرفته میشوند .درنهایت ،گزارشهای مالی باید توسط حسابرسان تفسیر و توسط هیئتهای اجرایی نظارت شود .همچنین ،مسائل
رفتاری میتوانند در این سه ُبعد بهوجود آیند )9( :استانداردگذاری )2( ،تهیهی گزارشهای مالی و ( )3حسابرسی و اجرا (هلمان،8
 .)2092تالش هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بر این است که استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی عینی ،بیطرف
و عاری از ارزش باشد ،زیرا هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری فرض میگیرد در صورتی که حسابداران سراسر جهان،
حسابداری مدرکی بدیهی ارائه میدهند که این موضوع همواره اتفاق نمیافتد (هلمان 9و همکاران .)2090 ،یکنواخت سازی

استانداردهای حسابداری و استفاده از استانداردهای بینالمللی ،نیازمند استقرار سازههای مختلفی میباشد .ازجملهی این سازهها
میتوان قدرت درک و تصور استفادهکنندگان حرفهای از استانداردهای حسابداری بینالمللی (حسابداران ،حسابرسان ،مدیران مالی
و  )...را نام برد (خواست خدایی .)9314 ،تحقیق رفتاری در مورد تصمیمات سرمایهگذاری اغلب تنها بر جوانب انسانی سرمایهگذاران
و ذینفعان ذیربط تمرکز دارد .با اینحال ،اطالعاتی که سرمایهگذاران و مشارکتکنندگان در بازارهای سرمایه برای اتخاذ تصمیمات
اقتصادی بهکار میگیرند توسط حسابدارانی تهیه میشود که با تفسیر و بهکارگیری استانداردهای حسابداری از قضاوتهای حرفهایشان
بهره میگیرند (هلمان.)2092 ،
باتوجه به مطالب بیانشده ،ضرورت دارد که ادراک استانداردهای گزارشگری مالی بهعنوان عاملی مؤثر بر رفتار مالی مورد بررسی قرار
گیرد .لذا ،این پژوهش ،با هدف پاسخگویی به این سؤال اصلی انجام میشود که آیا ادراک استانداردهای گزارشگری مالی بر رفتار مالی
تأثیر معنادار دارد؟ همچنین ،باتوجه به عدم ورود پژوهشگران و نبود نمونهی مشابه در کشور ،الزم است این موضوع مورد بررسی تجربی
قرار گیرد تا بتوان بر اساس یافتهها ،تصمیمگیری و برنامهریزی بهتری شاهد بود .در ادامه ،مبانی نظری و پیشینهی پژوهش مطرح شده
و سپس ،روش ،یافتهها و بحث و نتیجهگیری آورده شده است.

 -2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
 -1-2ادراک استانداردهای گزارشگری مالی

حسابداری ،فرآیندی است که به شناخت ،اندازهگیری ،تجزیه و تحلیل و گزارش اطالعات اقتصادی میپردازد .اگر اصول و قواعدی
برای این فرآیند مشخص نشود ،موجب اختالل در گزارشگری خواهد شد و لذا کیفیت تصمیمهای اقتصادی که بر پایهی این
اطالعات اخذ میگردد ،مطلوب نخواهد بود (ساعی و همکاران .)9312 ،بهعبارتی ،اطالعات حسابداری از مهمترین منابع
اطالعاتی است که به عنوان محصول اصلی سیستم حسابداری ،نقش اساسی در تصمیمگیریهای گروههای مختلف بازار سرمایه
ایفا میکند .این اطالعات طی یک فرآیند محاسباتی و براساس اصول و استانداردهای مراجع ذیصالح اندازهگیری و ارائه میشود و
اگر از شفافیت الزم برخوردار نباشد ،احتمال تصمیمگیریهای نادرست بهوسیله گیرندهی اطالعات افزایش مییابد .برابر بند ،2
استاندارد شمارهی یک حسابداری ایران ،ترجمهی استاندارد بینالمللی شمارهی یک ،هدف از گزارشگری مالی ،ارائهی اطالعاتی
طبقهبندی شده دربارهی وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف وسیعی از
استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمهای اقتصادی مفید واقع میشود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری.)9311 ،
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استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی را بهکار گیرند ،گزارشهای مالی در کشورها قابل مقایسه هست .با اینحال ،مقاالت

حسابداری نقش مهمی در بازارهای سرمایه ایفا میکند ،زیرا گزارشهای مالی یک سازمان ،خالصهای از نتایج اقتصادی فعالیتهای
تجاری و گستردهترین منبع اطالعاتی آن سازمان هستند .سیستم حسابداری یک سازمان ،مکانیزمی جهت شناسایی و سنجش این
فعالیتهای تجاری ارائه کرده است که آنها را در گزارشهای مالی گرد آورده و به اطالع سهامداران و سایر کاربران اطالعات اقتصادی
میرساند .هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری 6برای وضع یک سری استانداردهای گزارشگری مالی که بهطور بینالمللی قابل
استفاده باشند ،با هدف کاهش اختالفات بینالمللی در استانداردهای حسابداری ،مسئولیت بزرگی بر دوش دارد .در حقیقت ،هیئت
استانداردهای حسابداری در مقرر کردن استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی 8همانند استانداردهای حسابداری موردقبول عموم

بهواسطهی مجازبودن بیشاز  991کشور به استفادهاز آنها یا نیازشان به استفادهاز این استانداردها بهمنظور گزارشگری مالی بسیار موفق
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عمل کرده است (هلمان .)2092 ،استانداردهای حسابداری ،مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند .استانداردها
ً
به عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار میگیرند ،اما در عمل به طور دائم در حال تغییرند .استانداردهای حسابداری معموال
شامل سه بخش به شرح زیرند :شرح مسئله ،بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله ،ارائه راهحل مطلوب .بنابراین بحث در
مورد مسئله میتواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائهی راهحل مطلوبتر بینجامد .یکی از دالیل تدوین
استانداردها ،ارائهی اطالعات شفاف ،قابل اعتماد و قابل مقایسه در مورد وضعیت مالی ،نتایج عملیات و شیوهی رفتار شرکت است
(مختاری .)9314 ،اثر استانداردهای حسابداری بر گزارشهای مالی زمانی روشن میشود که به تغییر در نتایج شرکت همانند نتیجه
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بهکارگیری استا نداردهای حسابداری که از قبل موجود بودند نگریسته شود .مثال خوبی از این مورد ،گزارش مالی  9113دایملر-بنز
است که یکیاز اولین شرکتهای آلمانی در فهرست شرکتهای بورس نیویورک بود .دایلمر-بنز نیز بههمین منظور مجبور شد تا
اطالعات مالی را براساس  US-GAAPافشا کند و زیان شرکت داچ آلمان ( )DMرا  9.8میلیارد نشان دهد .در همین سال ،این شرکت
سود  291میلیون پوندی را براساس آئین نامه بازرگانی آلمان نشان داد (دوپنیک و پررا .)2091 ،این اختالف بهطور منطقی سبب ایجاد
تردیدی در بین سرمایهگذاران و سایر ذینفعان شد و شاید در فشارهای ناشی از شرکتهای چندملیتی ،بازارهای بورس و ناظرین اوراق
بهادار در جهت کاهش تنوع کلی شیوههای حسابداری ،نقش داشته است (هلمان .)2092 ،در نهایت اینکه ،اگر صورتهای مالی با
استفادهاز مجموعهای از استانداردهای حسابداری مشترک ارائه شود ،میتوانند سرمایهگذاران را در فهم بهتر شرایط سرمایهگذاری
یاری کنند (نظری و همکاران.)9312 ،
بهطورکلی ،امروزه باتوجه به فرآیند تغییر روزافزون استانداردهای حسابداری جهت تهیهی اطالعات حسابداری باکیفیتتر و بینالمللی
شدن آنها و براین اساس که در این زمان ،انتخاب و استفاده از روشهای حسابداری بیشتر بر پایه اصول است تا قوانین ،استفاده از
تحلیل و قضاوتهای ذهنی حسابداران بیشتر از قبل شده است (مارتین .)8008 ،9قضاوتهای ذهنی افراد میتواند از ادراک آنها
نشأت بگیرد .ادراک فرآیندی است که در آن ،انسانها با محیط اطرافشان ارتباط برقرار میکنند .براساس این تعریف ،انسانها نیاز به
تفسیر ،تجزیه و تحلیل و ترکیب اطالعات به منظور ایجاد یک فهم و باور در ارتباط با تجربه و رفتارهای مناسب منطبق با تجربه دارند.
در حقیقت ،باورها و تفسیرها به هر شخص بستگی دارند ،زیرا مردم بهگونهای متفاوت میبینند و دانش و ایدههای متفاوتی دارند.

درنتیجه ،هنگامی که تفاوتهای فردی وجود دارد ،دریافتها و تفاسیر افراد نیز متفاوت خواهد بود (پیریاکول و وینگوان.)2090 ،4
 -2-2رفتار مالی

گرچه اقتصاد جهانی از زمان رکود اقتصادی ،بهبود یافته است ،رشد اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور کند رفتار میکند .این
بدان معنا است که در چنین اقتصادهایی ،قیمتهای پایین سهام و بازارهای ناپایدار ،بهرهوری ضعیف ،و رشد آهسته در نیروی کار و
سرمایهگذاریها است .پیامدهای این موضوع برای افراد شامل نااطمینانی آتی مالی برای آنها و نرخ بیکاری باال میباشد .درحالی که،
شواهد تجربی مبنیبر تأثیرهای روانشناختی دشواری اقتصادی موجود میباشد ،با اینحال ،کمبود رویکردهای نظری در این زمینه بسیار
احساس میشود .بنابراین ،مطالعه در رابطه با توسعه و آزمون متغیرهای اقتصادی و روانشناختی در تعامل با یکدیگر و پیشبینی قصد و
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نیت افراد ضرورت پیدا میکند .براساس تئوری رفتار برنامهریزی شده و همچنین تئوری عمل آگاهانه و حسابشده ،میتوان تمایل به
انجام کار و نیت رفتاری افراد را در رفتار واقعی آنها بهطور گسترده پیشبینی کرد .مدل جامع جهت پیشبینی تمایل رفتاری افراد شامل
عوامل پیشبینی کننده اقتصادی ،عاطفی و انگیزشی در رابطه با نگرانی مالی و اختالل روانی میباشد .همچنین ،پیشبینی رفتار مالی

افراد میتواند نگرانی مالی را کاهش دهد (فیکسنبائوم و همکاران .)8062 ،6اندیشمندان اصطالح "رفتار مالی" را برای ارجاع به

رفتارهای مثبت یا خواستهای بهکار میبرند که توسط اقتصاددانان و مصرفکنندگان بهعنوان راههای پیشرفت خوشبختی مالی پیشنهاد
میشود .رفتارهای عمومی مالی شامل فعالیتهایی در رابطه با پول نقد ،مدیریت اعتباری و پسانداز میباشد (جینی 8و همکاران،
.)8009
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 -3-2پیشینهی پژوهش

در ایران ،پژوهشی در رابطه با متغیرهای این پژوهش انجام نشده است .با این حال ،سعی شده است که مطالعاتی مشابه با متغیرهای
پژوهش حاضر در ادامه آورده شود که برای نمونه ،ناصحیفر ( ،)6921در پژوهشی باعنوان "رفتار مصرفکنندگان خدمات مالی" به
بررسی تأثیرگذاری درک رفتار مصرفکنندگان خدمات مالی و نیازها و خواستههای آنها بر روی فعالیتهای بازاریابی خدمات مالی
رفتار مصرفکنندگان خدمات مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است که در این پژوهش باتوجه به اهمیت این موضوع به بررسی آن
پرداخته است .همچنین ،محمودی و هادیان ( ،)6936در پژوهشی به بررسی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،تفسیر آن و
قابلیت مقایسهی شرکتها پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد هماهنگسازی استانداردها نیاز به زمان طوالنی داشته و دو عامل
فرهنگ و زبان (تفاوتهای فرهنگی و زبانی) میتواند چگونگی کاربرد و تفسیر مناسب استانداردها را خدشهدار نموده ،بر ارزشهای
حسابداری تأثیر گذاشته و درنتیجه قابلیت مقایسهی صورتهای مالی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد .ساعی و همکاران (،)6931
نیز با عنوان "بررسی دیدگاه استفادهکنندگان صورتهای مالی در خصوص پذیرش و بهکارگیری استاندارهای بینالمللی گزارشگری
مالی" حاکیاز رابطهی مثبت و معنیداری بین سودمندی (هزینه-منفعت) و مسئولیت آموزش  IFRSبا مزایای ناشیاز بهکارگیری این
استانداردها میباشد .عالوه بر این ،میتوان به چندین پژوهش خارجی اشاره کرد که برای نمونه ،جینی و همکاران ( ،)8009در
پژوهشی باعنوان "الگوی رفتار مالی :مفاهیمی برای مربیان و سیاستگذاران" به این نتیجه رسیدند که کشف الگوهای رفتارهای مالی
با استفادهاز مجموعه اطالعات خاص و جدید میتواند در جهت کمک به مربیان جامعه ،متخصصین در امر توسعهی جامعه و

سیاستگذارانی که بر ارائهی برنامههای آموزش مالی هدفگذاری میکنند ،یاریرسان باشد .همچنین ،ژیائو 9و همکاران (،)8002
در پژوهشی باعنوان "فعالیت برای خوشبختی :رفتار مالی و رضایت از زندگی در میان دانشجویان دانشگاه" به بررسی رابطهی میان
رفتار مالی و رضایت از زندگی در میان دانشجویان دانشگاه و تأثیر آن بر رضایت کلی از زندگی ،پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد
که بعضی از دانشجویان دانشگاهی در رفتارهای خطرناک اعتباری مشارکت دارند که میتواند به نتایج منفی منتهی گردد .همچنین،
هلمان ( ،)8061در پژوهشی نشان داد اطالعاتی که سرمایهگذاران و مشارکتکنندگان در بازار سرمایه برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی
بهکار میگیرند توسط حسابدارانی تهیه میشود که با تفسیر و بهکارگیری استانداردهای حسابداری از قضاوتهای حرفهایشان بهره

میگیرند .استرومبک 4و همکاران ( )8062نیز در پژوهشی باعنوان "آیا خودکنترلی ،رفتار مالی و رفاه مالی پیشبینی میکند؟" به بررسی
تأثیر اختالفات فردی در خودکنترلی و دیگر معیارهای ناخودآگاه بر رفتار مالی و رفاه مالی پرداختند .در این پژوهش ،پرسشنامهای
مشتمل بر اندازهگیریهای رفتار مالی ،رفاه مالی ،خودکنترلی ،خوشبینی ،تفکر تأملی و متغیرهای جمعیتشناختی برای نمونهای
متشکل از  8019نفر از جمعیت سوئد فرستاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که افراد با خودکنترلی باال ،صرفهجویی بیشتر پول در
حقوقهای ماهیانه خود ،رفتار مالی عمومی بهتر ،احساس نگرانی در مورد مسائل مالی کمتر ،و احساس امنیت بیشتر در وضعیت
فعلی و آتی خود دارند.

1

Fiksenbaum
Jeanne
Xiao
4
Stromback
2
1

ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و تاثیر آن بر رفتار مالی

پرداختند .تقاضای مصرفکنندگان خدمات مالی تحت تأثیر ویژگیهای روانشناسی و رفتار آنها است .بههمین جهت ،درک و شناخت

 -3فرضیهها و مدل پژوهش
جهت آزمون فرضیههای پژوهش حاضر و سنجش ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و تأثیر آن بر رفتار مالی ،از پرسشنامهی مشابه

پژوهش بزکارت 6و همکاران ( )8069استفاده شد .فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین گردید:

فرضیهی اصلی :بین ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و رفتار مالی رابطهی معناداری وجود دارد.
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فرضیهی فرعی اول :بین ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و مزایای اطالعات حسابداری رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیهی فرعی دوم :بین ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و منافع و هزینههای اطالعات حسابداری رابطهی معناداری وجود دارد.

فرضیهی فرعی سوم :بین ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و توسعهی ادراک اطالعات حسابداری رابطهی معناداری وجود دارد.

باتوجه به فرضیههای فوق ،چارچوب نظری الگوهای مفهومی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی مبتنی است که در مورد مسائل
مورد تحقیق با اهمیت تشخیص داده شدهاند .این چارچوب نظری با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله بهگونهای منطقی جریان
پیدا میکند .باتوجه به ذکر تحقیقات گذشته ،محقق مدل مفهومی زیر را بهمنظور بررسی نحوهی تأثیرگذاری ادراک استانداردهای

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه992-921 :

گزارشگری مالی و تأثیر آن بر رفتار مالی که بهصورت خودساخته مورد استفاده در این تحقیق میباشد به شرح زیر ارائه نموده است که
در این الگو رفتار مالی به پیروی از پژوهش بزکارت و همکاران ( ،)2093با استفاده از سه معیار بهدست آمده است.

متغیر مستقل:
متغیر وابسته:

ادراک استانداردهای
گزارشگری مالی

رفتار مالی


مزایای اطالعات حسابداری



منافع و هزینههای اطالعات حسابداری



توسعه ادراک اطالعات حسابداری
شکل  – 1مدل مفهومی.

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
بعداز گردآوری دادهها از نمونهی معرف جامعه ،نوبت به تحلیل دادهها میباشد .در تجزیه و تحلیل دادهها ،سه هدف دنبال میشود:
توصیف آماری اولیه از دادهها (آگاهی اولیه نسبت به دادهها) ،آزمون برازش دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش .بهمنظور استنباط
فرضیههای پژوهش از پرسشنامه استفاده میشود ،که این پرسشنامه بین  288نفر از کاربران اطالعات حسابداری در سال  9312توزیع
خواهد شد .در ادامه ،ابتدا به تحلیلهای توصیفی و سپس به تحلیلهای استنباطی پرداخته شده است.

1

Bozkurt

 -4یافتههای پژوهش
 -1-4تحلیلهای توصیفی

تحلیل دادههای مربوط به زمینه فعالیت پاسخدهندگان.
همانطور که در جدول  9مشخص است ،بیشترین مقدار توزیع فراوانی باتوجه به زمینهی فعالیت مربوط به کارشناس حسابداری
میباشد که  44.8درصد را به خود اختصاص داده است.
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جدول  -1توزیع فراوانی پاسخدهندگان باتوجه به زمینه فعالیت.

سرمایهگذار

81

3.6

حسابدار خبره

63

8..1

کارشناس حسابداری

8.1

...1

اعتباردهندگان

33

...1

اساتید حسابداری

1

6.8

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد به باالی حسابداری

63

8.3.

جمع

.11

833

در نمودار زیر این مطلب به خوبی به نمایش درآمده است.

سرمایه گذار
حسابدار خبره
کارشناس حسابداری
استفاده کننده از صورتهای مالی
اساتید حسابداری
دانشجوی حسابداری

شکل  -2توزیع فراوانی پاسخدهندگان باتوجه به زمینهی فعالیت.

 -2-4بررسی آمار توصیفی

در این قسمت به ارائهی آمار توصیفی ،محاسبهی میانگین ،بیشترین و کمترین ،واریانس و یژگیهای متغیرهای نمونه پرداخته میشود.
ارائهی آمار توصیفی از آن جهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و و یژگیهای عمومی آن و همچنین تحلیل بهتر ارتباط بین
متغیرها میشود.

ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و تاثیر آن بر رفتار مالی

زمینه فعالیت

فراوانی

فراوانی درصدی

جدول  -2آمار توصیفی هریک از متغیرهای استفاده شده در پژوهش.

متغیر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

حداقل

حداکثر

ادراک استانداردهای گزارشگری مالی
مزایای اطالعات حسابداری

...1
..81

3.31
3.16

3...
3..1

8..1
..13

...1
1.33

منافع و هزینههای اطالعات حسابداری

6.11

3.13

3..1

...1

1.33

توسعه ادراک اطالعات حسابداری

6.8.

3.18

3..3

..66

1.33

رفتار مالی

6...

3.61

3.81

..1.

1.33
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 -3-4پایایی و روایی دادهها

پایایی یک ابزار اندازهگیری ،عبارت است از درجهی ثبات ،همسانی و قابلیت پیشبینی آن در اندازهگیری هر آنچه اندازه میگیرد .این

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه992-921 :

کیفیت ،در هر نوع اندازهگیری ،یک امر اساسی است .اکثر سازندگان آزمون و محققان اگر ضریب پایایی 0/10یا بیشتر را به دست
آورند ،احساس رضایت میکنند اما از ضریب کمتر از  0/20ناراضی میشوند .پایایی یک آزمون تا حدی تابع طول آزمون است .هر
چه طول آزمون بیشتر باشد ،پایایی آن بیشتر است .پایایی تا حدی تابع ناهمگنی گروه نیز است .ضریب پایایی با افزایش گستردگی یا
ناهمگنی آزمودنیهایی که در آزمون شرکت میکنند ،افزایش مییابد .برعکس ،هر چه گروه نسبت به و یژگیای که اندازهگیری میشود،
همگنتر باشد ،ضریب پایایی کمتر خواهد بود .در پایایی به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا اندازهگیری مکرر در شرایط مشابه نتایج
همسانی به دست میآید یا خیر ،روشهای مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد .در این پژوهش بهمنظور اندازهگیری پایایی
پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ و با استفادهاز نرمافزار Spss 22انجام شده است .بهطور کلی ضریب همبستگی آلفای کرونباخ ،یک
مقدار بین صفر و یک میباشد .در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار  0/20باشد و هرچه این
مقدار به عدد  9نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی باالتری برخوردار میباشد.
جدول  -3آزمون آلفای کرونباخ.

مولفههای پژوهش

ضریب آلفای کرونباخ

ادراک استانداردهای حسابداری
مزایای اطالعات حسابداری
منافع و هزینههای اطالعات حسابداری
توسعهی ادراک اطالعات حسابداری
رفتار مالی
مجموع

3/.6
3/.1
3/.3
3/..
3/.1
3/.3

جدول  ،3آلفای کرونباخ و تعداد سواالت یا متغیرها را ارائه میکند .از آنجایی که در این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ  0/22و بزرگتر
از 0/2است ،آزمون از پایایی قابل قبولی قبول است .روایی (اعتبار) به ارتباط منطقی بین پرسشهای آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره
دارد .وقتی گفته میشود آزمون ،روایی دارد به این معنا است که پرسشهای آزمون بهطور دقیق آنچه را که موردنظر میباشد ،میسنجد.
اعتبار ،جنبههای مختلف دارد و ارتباط بین پرسش و آزمودنی ،باتوجه به کلیهی جنبههای آن حاصل میشود .درصورتی که این ارتباط
وجود نداشته باشد اعتبار به وجود نمیآید .با عنایت به استفاده از نظرات اساتید و دیدگاه صاحب نظران روایی آن تأیید شده است.
 -4-4تحلیلهای استنباطی

آمار استنباطی مشخص میکند که آیا الگوها و فرآیندهای کشف شده در نمونه ،در جامعه آماری هم کاربرد دارد یاخیر .آمار استنباطی
شامل تمامی آمارهها و آزمونهایی میگردد که به آزمون فرضیههای تحقیق و بهعبارتی برآورد پارامترهای جامعه از آمارههای نمونه
میپردازند .ازاینرو در قسمت آمار استنباطی باید دو مورد را همزمان مورد توجه قرار داد :اول اینکه ،فرضیه از کدام نوع میباشد .دوم
اینکه ،دادههای ما در کدام سطح سنجش میباشند.

 -5-4تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازهگیری

قبل از واردشدن به مرحلهی آزمون فرضیات الزم است از صحت مدلهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل کنیم .لذا در
ادامه ،مدلهای اندازهگیری این متغیرها به ترتیب آورده شده است .در این پژوهش ،تحلیل عاملی تأییدی با استفادهاز تحلیل عاملی
مرتبهی اول ،تحلیل عاملی مرتبهی دوم و تحلیل مسیر صورت گرفته است .این تحلیل توسط مدل معادالت ساختاری و با استفادهاز
نرمافزار آماری  LISRELانجام شده است .در بررسی هر کدام از مدلها سؤال اساسی مطرح شده این است که آیا این مدل اندازهگیری
مناسب است؟ که برای پاسخ به این پرسش بایستی آماره  8و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل ،مورد بررسی قرار گیرد.
بدینصورت ،مدلی مناسب است که دارای حالتهای بهینهی ذیل باشد .آزمون  2هرچه کمتر باشد بهتر است ،زیرا این آزمون
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اختالف بین داده و مدل را نشان میدهد .آزمون  GFI6و  AGFI8از  10درصد بایستی بیشتر باشد .آزمون  RMSRهرچه کمتر باشد
بهتر است ،زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختالف بین دادههای مشاهده شده و دادههای مدل است.
 -6-4آزمون فرضیات پژوهش

 8/8آزمایش شد .این روش تجزیه و تحلیل چندمتغیره یکی از قویترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و
اجتماعی است ،زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیره است و نمیتوان آنها را با شیوهی دومتغیری حل کرد .تجزیه و تحلیل
چندمتغیره به یکسری روشهای تجزیه و تحلیل اطالق میشود که و یژگیهای اصلی آن ،تجزیه و تحلیل همزمان  Kمتغیر مستقل و
 Nمتغیر وابسته است .همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از مدل مفهومی پژوهش در
حالت ضرایب معناداری استفاده شده است .دراین حالت ،درصورتی که مقدار T-Valueاز  9/12بیشتر و یا از  -9/12کمتر باشد،
فرضیهی صفر رد و فرضیهی یک تأیید میگردد .عالوهبر این مقدار بارهای عاملی برای مدل نهایی نیز در شکل  4نشان داده شده
است .همچنین در شکلهای  1و  2نتایج فرضیات فرعی قابل مشاهده میباشد.
 -1-6-4نتایج حاصل از آزمون فرضیهی اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادالت ساختاری

شکل  -3آزمون مدل مفهومی فرضیات اصلی در حالت ضرایب معناداری.

1

Goodness of fit index
Adjusted goodness of fit index

2

ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و تاثیر آن بر رفتار مالی

پساز اجرای تحلیل تأییدی ،برای برقراری روابط بین متغیرهای مستقل و وابستهی تحقیق ،مدل پیشنهادی با استفادهاز نرم افزار لیزرل
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شکل -4آزمون مدل مفهومی فرضیات اصلی در حالت بارهای عاملی.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه992-921 :

جدول  -4شاخصهای نیکویی برازش برای فرضیات اصلی.

ردیف

معیارهای برازش مدل

شاخص

بعد

حد مطلوب

نتیجه

1

کای دو نسبی

5

ریشه میانگین مجذورات تقریب

2
𝑓𝑑⁄
RMSEA

5..2

>3

قابل قبول

0.0.1

> 0/ 1

برازش خوب

3

ریشه مجذور ماندهها

RMR

0.012

حدود صفر

قابل قبول

4

شاخص برازش هنجار شده

NFI

0..4

< 0/.0

بسیار خوب

2

شاخص نرم برازندگی

NNFI

0..4

حدود یک

بسیار خوب

6

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0..1

< 0/.0

بسیار خوب

.

شاخص برازش نسبی

RFI

0..5

< 0/.0

بسیار خوب

.

شاخص برازش اضافی

IFI

0..5

< 0/.0

بسیار خوب

.

شاخص برازندگی

GFI

0..3

< 0/.0

بسیار خوب

10

برازندگی تعدیلیافته

AGFI

0..4

< 0/.0

بسیار خوب

 -7-4آزمون فرضیهی اصلی

ً
در آزمون فرضیهی موردنظر با استفادهاز مدل معادالت ساختاری ،اوال خروجی نرمافزار نشاندهندهی مناسببودن مدل ساختاری
برازشیافته برای آزمون فرضیهی اصلی است .همچنین شکل  ،3معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمدهی مدل ساختاری ادراک
استانداردهای حسابداری و رفتار مالی را نشان میدهد .ضرایب بهدستآمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از
عدد  9/12بزرگتر و از عدد  -9/12کوچکتر باشد .همانطور که مشاهده میشود ضریب معناداری میان ادراک استانداردهای
حسابداری و رفتار مالی کارکنان برابر با  3.14میباشد .درنتیجه ،فرضیهی یک تایید و نفیض آن ،فرضیهی صفر رد میگردد .بنابراین
مدل ساختاری نشان می دهد بین ادراک استانداردهای حسابداری و رفتار مالی حسابداران و حسابرسان رابطهی معناداری وجود دارد.
همچنین در شکل  4اعداد روی مسیرها نشان میدهد که متغیر ادراک استانداردهای حسابداری به میزان  0.24بر متغیر رفتار مالی
تاثیر دارد.

جدول  -5نتیجه مربوط به بررسی فرضیات اصلی پژوهش.

فرضیه

بارعاملی

سطح معناداری

رابطه موجود در مدل

نتیجه

1

0.54

3.24

ادراک استانداردهای حسابداری-رفتار مالی

تأیید

 -1-7-4نتایج حاصلاز آزمون فرضیات فرعی تحقیق با استفادهاز تحلیل مدل معادالت ساختاری
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شکل  -6آزمون مدل مفهومی فرضیات فرعی در حالت بارهای عاملی.

ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و تاثیر آن بر رفتار مالی

شکل  -5آزمون مدل مفهومی فرضیات فرعی در حالت ضرایب معناداری.

جدول  -6شاخصهای نیکویی برازش برای مدل نهایی.
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ردیف

معیارهای برازش مدل

1

کای دو نسبی

5
3
4
2
6
.
.
.
10

ریشه میانگین مجذورات تقریب
ریشه مجذور ماندهها
شاخص برازش هنجار شده
شاخص نرم برازندگی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش اضافی
شاخص برازندگی
برازندگی تعدیلیافته

2
𝑓𝑑⁄

بعد

حد مطلوب

نتیجه

شاخص

5..5

>3

قابل قبول

RMSEA

0.0..
0.01.
0..5
0..2
0..1
0..5
0..1
0..3
0..3

> 0/ 1
حدود صفر
< 0/.0
حدود یک
< 0/.0
< 0/.0
< 0/.0
< 0/.0
< 0/.0

برازش خوب
قابل قبول
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب

RMR
NFI
NNFI
CFI
RFI
IFI
GFI
AGFI

 -2-7-4آزمون فرضیهی فرعی اول

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه992-921 :

ً
در آزمون فرضیهی موردنظر با استفادهاز مدل معادالت ساختاری ،اوال خروجی نرمافزار نشاندهندهی مناسببودن مدل ساختاری
برازشیافته برای آزمون فرضیهی فرعی اول است .همچنین شکل  ،1معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمدهی مدل ساختاری ادراک
استانداردهای حسابداری و مزایای اطالعات حسابداری را نشان میدهد .ضرایب بهدست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون
معناداری آنها از عدد  9/12بزرگتر و از عدد  -9/12کوچکتر باشد .همانطور که مشاهده میشود ضریب معناداری میان ادراک
استانداردهای حسابداری و مزایای اطالعات حسابداری کارکنان برابر با  9.38میباشد .درنتیجه فرضیهی صفر ،تایید و نفیض آن،
فرضیهی یک رد میگردد .بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد ،بین ادراک استانداردهای حسابداری و مزایای اطالعات حسابداری
حسابداران و حسابرسان رابطهی معناداری وجود ندارد.
 -3-7-4آزمون فرضیهی فرعی دوم

ً
در آزمون فرضیهی موردنظر با استفادهاز مدل معادالت ساختاری ،اوال خروجی نرمافزار نشاندهندهی مناسب بودن مدل ساختاری
برازشیافته برای آزمون فرضیه فرعی دوم است .همچنین شکل  ،1معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمدهی مدل ساختاری ادراک
استانداردهای حسابداری و منافع و هزینههای اطالعات حسابداری را نشان میدهد .ضرایب بهدستآمده زمانی معنادار میباشند که
مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  9/12بزرگتر و از عدد  -9/12کوچکتر باشد .همانطور که مشاهده میشود ضریب معناداری
میان ادراک استانداردهای حسابداری و منافع و هزینههای اطالعات حسابداری کارکنان برابر با  3.29میباشد .درنتیجه ،فرضیهی یک،
تایید و نفیض آن ،فرضیهی صفر رد میگردد .بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد ،بین ادراک استانداردهای حسابداری و منافع و
هزینههای اطالعات حسابداری حسابداران و حسابرسان رابطهی معناداری وجود دارد .همچنین در شکل  2اعداد روی مسیرها نشان
میدهند که متغیر ادراک استانداردهای حسابداری به میزان  0.24بر متغیر منافع و هزینههای اطالعات حسابداری تاثیر دارد.
-4-7-4آزمون فرضیهی فرعی سوم

ً
در آزمون فرضیهی موردنظر با استفادهاز مدل معادالت ساختاری ،اوال خروجی نرمافزار نشاندهندهی مناسب بودن مدل ساختاری
برازشیافته برای آزمون فرضیهی فرعی سوم است .همچنین شکل  ،1معناداری ضرایب و پارامترهای بهدست آمدهی مدل ساختاری
ادراک استانداردهای حسابداری و توسعهی ادراک اطالعات حسابداری را نشان میدهد .ضرایب بهدست آمده زمانی معنادار میباشند
که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  9/12بزرگتر و از عدد  -9/12کوچکتر باشد .همانطور که مشاهده میشود ضریب معناداری
میان ادراک استانداردهای حسابداری و توسعهی ادراک اطالعات حسابداری کارکنان برابر با  1.18میباشد .درنتیجه فرضیهی یک،
تایید و نقیض آن ،فرضیهی صفر رد میگردد .بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد ،بین ادراک استانداردهای حسابداری و توسعهی
ادراک اطالعات حسابداری حسابداران و حسابرسان رابطهی معناداری وجود دارد .همچنین در شکل  2اعداد روی مسیرها نشان میدهد
که متغیر ادراک استانداردهای حسابداری به میزان  0.48بر متغیر توسعهی ادراک اطالعات حسابداری تاثیر دارد.

جدول  -7نتیجهی مربوط به بررسی فرضیات فرعی تحقیق.

فرضیه

بارعاملی

سطح معناداری

رابطهی موجود در مدل

نتیجه

0.0.
0.54
0.4.

1.3.
3.61
2...

ادراک استانداردهای گزارشگری مالی-مزایای اطالعات حسابداری
ادراک استانداردهای گزارشگری مالی-منافع و هزینههای اطالعات حسابداری
ادراک استانداردهای گزارشگری مالی-توسعه ادراک اطالعات حسابداری

تأیید
تأیید
تأیید

 -5نتیجهگیری
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یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری ،داشتن یکی سیستم اطالعاتی است .اطالعات برای استفادهکنندگان بهویژه سرمایهگذاران ،منبع
گرانبهایی بهشمار میرود .اطالعات ،آگاهی و هوشیاری میدهد ،شگفتی میآفریند و انگیزه ایجاد میکند و از عدمقطعیت و نابسامانی
یک انتخاب ،میکاهد .در این میان ،حسابداری بهعنوان یک سیستم اطالعاتی نقشی مهمی در پردازش دادههای مالی ایفا میکند.
امروزه ،توسعهی مجموعهای از اصول و استانداردهای حسابداری جهان شمول که مقایسهی اطالعات مالی مربوط به کشورهای

در این پژوهش به تأثیر بررسی نقش حسابداری بر رفتار مالی مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور استنباط فرضیههای پژوهش از پرسشنامه
استفاده شد ،که این پرسشنامه بین  288نفر از کاربران اطالعات حسابداری در سال  9312توزیع گردید .در فرضیهی اصلی ،رابطهی
بین ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و رفتار مالی مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان میدهند بین ادراک استانداردهای
گزارشگری مالی و رفتار مالی ارتباط مثبت و معناداری دارد .بهعبارت دیگر افرادی که درک بهتری از استانداردهای حسابداری داشته
باشند ،تصمیمات آگاهانهای اتخاذ مینمایند .اطالعات حسابداری از مهمترین منابع اطالعاتی است که بهعنوان محصول اصلی
سیستم حسابداری ،نقش اساسی در تصمیمگیریهای گروههای مختلف بازار سرمایه ایفا میکند .این اطالعات طی یک فرایند
محاسباتی و بر اساس اصول و استانداردهای مراجع ذیصالح اندازهگیری و ارائه میشوند و که موجب افزایش یکپارچگی و یکنواختی
اطالعات حسابداری شده و سرمایهگذاران میتوانند در تصمیمات سرمایهگذاری از آن بهرهمند شوند ،در صورتی یکپارچگی و
یکنواختی وجود نداشته باشد ،احتمال تصمیمگیریهای نادرست بهوسیله گیرنده اطالعات افزایش مییابد ،بر این اساس میتوان
استدالل نمود بین درک استانداردهای حسابداری و رفتار مالی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.
در فرضیهی فرعی اول ،رابطهی بین ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و مزایای اطالعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها حاکی از این موضوع است که ادراک استانداردهای گزارشگری مالی موجب افزایش مزایای اطالعات حسابداری میشود.
ازآنجا که حسابداری یک فعالیت انسانی است که تحت برداشتها ،تفسیرها و قضاوتهای مربوط به نحوهی بهکارگیری مفاهیم و
استانداردهای حسابداری قرار میگیرد که با هدف یکسانسازی است ،درک بهتر ادراک استانداردهای حسابداری میتواند ،قابلیت
مقایسهی اطالعات مالی را افزایش دهد که مهمترین مزایای اطالعات حسابداری محسوب میشود .باتوجه به اینکه قابلیت مقایسهی
صورتهای مالی ،میزان تشابه انتخابهای روشهای حسابداری بین دو یا چند شرکت را توصیف میکند و نشاندهندهی ارتباط بین
دو یا چند بخش اطالعات است ،دارای یک مزیت مقایسهای برای سرمایهگذاران میباشد .همچنین قابلیت مقایسهی صورتهای مالی
میتواند کیفیت اطالعات را نشان دهد که کاربران را قادر میسازد تا شباهتها و تفاوتهای عملکرد مالی دو شرکت را تشخیص دهد،
براین اساس ادراک استانداردهای حسابداری نقش قابلتوجهی در راستای افزایش مزایای اطالعات حسابداری دارد .در فرضیهی فرعی
دوم ،رابطهی بین ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و منافع و هزینههای اطالعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفت .روشهای
مختلفی برای ارائه بهتر نقش حسابداری بهمنظور عالمتدهی اطالعات وجود دارد که در میان آنها ،درک دقیق استانداردهای
گزارشگری مالی بهعنوان یکی از روشهای مهم ،درنظر گرفته میشود .درواقع ،درک استانداردهای حسابداری موجب بهبود فضای
معامالتی و تشخیص بهتر منافع و هزینههای حاصلاز تصمیمگیریها خواهد شد .یافتهها حاکی از این موضوع است که ادراک
استانداردهای حسابداری موجب شناسایی بهتر منافع و هزینههای حاصلاز ارائهی اطالعات حسابداری میشود .درواقع بر مبنای
عالمتدهی ،اعتماد و درک بهتر استانداردهای حسابداری ،موجب بهبود شناخت منافع و هزینههای حاصلاز تصمیمات آتی اشخاص
میگردد .در فرضیهی فرعی سوم رابطهی بین ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و توسعهی ادراک اطالعات حسابداری مورد بررسی
قرار گرفت .یافتهها حاکیاز این موضوع است که ادراک استانداردهای گزارشگری مالی موجب توسعهی ادراک اطالعات حسابداری
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مختلف را ممکن سازد ،امری ضروری است و دستیابی به یک سامانهی یکپارچهی گزارشگری مالی جهت حضور در بازارهای
ً
بینالمللی و جذب سرمایههای خارجی اجتنابناپذیر میباشد .کاربران اطالعات حسابداری ،طیف نسبتا گستردهای را شامل میشود.

میشود .براساس استاندارد شمارهی یک حسابداری ایران ،هدف از گزارشگری مالی ،ارائهی اطالعاتی طبقهبندیشده دربارهی وضعیت
مالی ،عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف وسیعی از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ
تصمیمهای اقتصادی مفید واقع میشود .وجود اطالعات مالی یکپارچه براساس استانداردهای حسابداری ،یکی از ارکان مهم
تصمیمگیریهای آگاهانه بوده و در رشد و توسعهی اقتصادی استفادهکنندگان اثرگذار است .درواقع ،حسابداری ،مجموعهی قواعد و
روشهایی است که با بهکارگیری آنها،اطالعات مالی و اقتصادی یک مؤسسه گردآوری ،طبقهبندی و به شکل گزارشهای حسابداری
تلخیص میشود و برای تصمیمگیری در اختیار اشخاص عالقهمند و ذینفع قرار میگیرد .این اشخاص میتوانند از وضعیت مالی ،نتایج
عملیات و همچنین دورنمای آیندهی مؤسسه مطلع شوند .ادراک بهتر حسابداران از استانداردهای گزارشگری مالی ،آن ها را قادر میسازد
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در جایگاه حرفهای خود بهنحو مناسب ایفای نقش کنند .حسابداران بهعنوان متخصصان مسئول برای تهیهی گزارشات مالی الزم است
درک بهتری از استانداردهای حسابداری برای تهیهی گزارشهای مالی قابل اعتماد ،مرتبط ،بهموقع ،دقیق ،قابل فهم و جامع داشته باشند.
در چنین شرایطی که حسابداران درک درستی از استانداردهای حسابداری دارند بهتر میتوانند اطالعات حسابداری را ارائه دهند .ارائهی
بهتر اطالعات حسابداری میتواند منجربه توسعهی ادراک اطالعات حسابداری توسط استفادهکنندگان اطالعات حسابداری شود.
بهعبارتی ،درک بهتر حسابداران از استانداردها ،خود سبب افزایش قابلیت اطمینان صورتهای مالی گردیده و استفادهکنندگان و
تحلیلگران میتوانند با اطمینان بیشتری از این اطالعات استفاده نمایند .بنابراین ،درک استانداردهای حسابداری موجب درک و

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه992-921 :

توسعهی هرچه بهتر اطالعات حسابداری و ارزشمندی اطالعات حسابداری خواهد شد .نتایج تمامی فرضیههای پژوهش حاضر با
نتایج پژوهشهای مارتین ()2002؛ هلمان ( )2092همخوانی دارد .با توجه به نتایج فرضیههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه
میگردد:
 یک استاندارد حسابداری دارای کیفیت باال ،اطالعات حسابداری را از طریق تقویت توانایی استفادهکنندگان در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و
اعتباری ،بهبود میبخشد .باتوجه به اینکه ،یافتهها نشان داد حسابداری نقش قابلتوجهی در رفتار مالی سرمایهگذاران ایفا میکند ،به دانشگاهها و
مراکز آموزش حرفهای نهادها و سازمانها پیشنهاد میشود زمینههای بیشتر آموزش استانداردهای حسابداری فراهم آورند تا از این طریق بتوانند در
بهبود ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و درنتیجه بهبود رفتار مالی مؤثر واقع شوند.
 همچنین به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود ،عالوهبر اطالعات حسابداری ،در زمینهی استانداردهای حسابداری اطالعاتی داشته باشند چرا که ،درک
بهتر آن موجب اتخاذ تصمیمات آگاهانهتری خواهد شد.
 به نهادهای عمومی و حرفهای و تدوینکنندگان قوانین پیشنهاد میشود برنامهی زمانی پیشرفت کار تدوین کرده و در راستای تفسیر صحیح و
یکسان استانداردها ،برگزاری گردهماییها و کارگاههای هماندیشی الزم ،به صورت ادواری ،اقدام نمایند .چنانچه نهادهای عمومی و حرفهای
و تدوینکنندگان قوانین ،آموزش این استانداردها را عهدهدار شوند ،از تفاسیر متفاوت که موجب سردرگمی تهیهکنندگان صورتهای مالی
میشود جلوگیری بهعمل میآید .لذا ،با این اقدام میتوانند باعث درک بهتر کاربران صورتهای مالی گردند.
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