جلسه دوم پژوهش های تجربی حسابداری

ثٌبم خذا

مقذمه
ًمذی وِ ثش وتبة دوتش ثٌی هْذ ٍاسد اػت ایي اػت وِ پظٍّؾ ّبی سٍیذادی سا هَسد تَجِ لشاس ًذادُ اًذ .ثشای سفغ ایي هَسد هی تَاًیذ
همبلِ دوتش هحوذ حؼیي لبئوی سا تحت ػٌَاى هشٍسی ثش سٍؽ ؿٌبػی پظٍّؾ ّبی سٍیذادی هغبلؼِ وٌیذ.
همبلِ دیگشی تحت ػٌَاى اؿتجبّبت سایج دس پظٍّؾ ّبی حؼبثذاسی اػت وِ تَػظ دوتش ثٌی هْذ ًَؿتِ ؿذُ اػت ٍ الصم اػت آًشا هَسد
هغبلؼِ لشاس دّیذ.
همبلِ وبسآیی سٍؽ ّبی آهبسی دس سٍیذاد پظٍّی اػت وِ تَػظ دوتش لبئوی ًَؿتِ ؿذُ اػت.
همبلِ اّویت خغبّب دس حؼبثذاسی اص هٌظش اعالػبت ًَؿتِ دوتش ٍیذا هجتْذصادُ ًیض ثبیؼتی هَسد هغبلؼِ لشاس گیشد.
دس ایي جلؼِ همبلِ " ٍاوبٍی ٍ ًمذ سٍؽ ؿٌبػی پظٍّؾ ّبی تجشثی هبلی ٍ حؼبثذاسی دس ایشاى" وِ تَػظ آلبی احوذ ثذسی ًَؿتِ ؿذُ
اػت سا هَسد ثشسػی لشاس هی دّین.

تفاوت روش و روش ضناسی
دس اثتذا فشق سٍؽ ٍ سٍؽ ؿٌبػی ٍ هتذ ٍ هتذلَطی سا ثشسػی هی وٌین .دس سٍؽ تحمیك ،تىٌیه ٍ یب سٍیِ ای وِ آى تحمیك ،فشضیِ سا هَسد
آصهَى لشاس هی دّذ ّؼت یب ثِ ػجبستی سٍیِ ای وِ فشضیِ سا ثِ اثجبت هی سػبًذ .سٍؽ ؿٌبػی وبهلتش ٍ جبهغ تش اػت .ایٌىِ جبهؼِ دلیمب اص
چِ وؼبًی تـىیل ؿذُ اػتً .وًَِ چگًَِ اًتخبة ؿذُ اػتٍ .یظگیْبی آًْب چیؼت ٍ ؿبهل سٍؽ ّن هی ؿَد .سٍؽ ؿٌبػی یؼٌی سٍؽ
سػیذى ؿوب ثِ دسن حمیمت .ضوٌب دس ثخؾ ػَم همبلِ ثْتش اػت اص ػجبست سٍؽ تحمیك اػتفبدُ ؿَد .الجتِ ثیي هجالت دس اػتفبدُ اص ایي
ػجبست دس ثخؾ ػَم همبلِ اختالف ًظش ٍجَد داسدٍ .لی ػوذتب ثب سٍؽ تحمیك دس ثخؾ ػَم همبلِ هَافمٌذ.

تفاوت تحقیقات تجرتی تا سایر تحقیقات
دس تحمیمبت تجشثی ثبیؼتی اص عشیك حَاع پٌجگبًِ یب هـبّذُ یب اػتمشا ثتَاًیذ آًشا اًجبم دّیذ .دس سٍؽ تحمیك اص ایي حَاع ثبیؼتی اػتفبدُ
ؿَد ٍ دس آى هی تَاًیذ اص اعالػبت گزؿتِ ٍ حبل اػتفبدُ ًوبییذ.

محورهای چالطی در روش ضناسی تحقیقات تجرتی حساتذاری و مالی
اوثش ًظشیِ پشداصاى كبحت ًبم هبلی ،داًؾ آهَختِ سؿتِ التلبد هبلی ثَدُ اًذ .پغ اص جذایی سؿتِ هبلی اص التلبد ،دس اثتذای اهش اػتبداى سؿتِ
هبلی اص اػبتیذ سؿتِ التلبد هبلی ثَدًذ .ثِ ّویي تشتیت تحمیمبت هبلی سا ساٌّوبیی ٍ ساّجشی هی وشدًذ .ثْویي خبعش سٍؽ ؿٌبػی تحمیمبت
تجشثی هبلی ثب ساٌّوبیی اػبتیذ التلبد اثجبتی ؿشٍع ؿذ .ػوذتب التلبدداًبى ساّجشی تحمیمبت هبلی سا ثِ ػْذُ داؿتٌذ ٍ ثب تَجِ ثِ فشضیبت
خَدؿبى هثل فشضیِ ثبصاسوبسآ ٍ  ٍ ...داؿتي چٌیي صهیٌِ ّبیی تحمیمبت هبلی سا اًجبم هی دادًذ.
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دس ایشاى سؿتِ حؼبثذاسی ٍ هبلی صیش هجوَػِ سؿتِ هذیشیت ثَدُ اػت .ثشای تبییذ ٍ ثیبى ایي هَضَع هی تَاى اػتفبدُ اص ٍاطُ هذیشیت هبلی ثِ
جبی هبلی سا وِ ثیبًگش ًگشؽ ثِ ایي سؿتِ اػت سا اص هجشای هذیشیت ثِ خَثی هـبّذُ وشد .دس ایشاى سؿتِ ّبی هذیشیت تحمیمبت هبلی سا
ساّجشی هی وشدًذ.
الصم اػت حؼبثذاساى تحمیمبت سا ثش اػبع سٍؽ ؿٌبػی هجتٌی ثش تئَسی ّبی حؼبثذاسی اًجبم دٌّذ.
ایـبى هحَسّبی چبلـی دس سٍؽ ؿٌبػی تحمیمبت تجشثی حؼبثذاسی ٍ هبلی سا دس دُ هحَس ثیبى وشدُ اًذ وِ ثِ تشتیت ّشیه سا ثیبى هی
وٌین ٍ ًمذّبیی خَدهبى سا ثش اػبع هغبلجی وِ ایـبى اسائِ وشدُ اًذ اًجبم هی دّین.

 -1عذم لسوم فرضیه سازی
فشضیِ دس ػَال تحمیك ٍ هذل تحمیك هؼتتش اػت پغ ًیبصی ثِ تىشاس آى ًیؼت.
دس ثؼضی اص تحمیمبت اهىبى ػبختي فشضیِ ًیؼت فمظ ثبیؼتی ػَال سا هغشح وشد.
اگش دس جبیی هحمك هجتٌی ثش چبسچَة ًظشی ساثغِ ای سا ساثغِ ای جْت داس اػالم ًوبیذ الصم اػت فشضیِ ػبصی وٌذ.
ساثغِ ّوضهبًی ّ xب ثب یىذیگش ثش سٍی  yدس ًظش گشفتِ ًوی ؿَد .تحمیمبت تجشثی ثب اػتفبدُ اص هذل ّبی سگشػیًَی كَست هی گیشدً .وی
گَیذ  x1دس ایي هذل ثب ّ yوجؼتگی داسد ٍ ثیبى ًوی وٌذ وِ ّوضهبى ثب آى چِ هتغیشّبیی ٍجَد داؿتِ اػت وِ ایي ّوجؼتگی سا داؿتِ
اػت .الصم اػت هغشح ؿَد وِ دس چِ ؿشایغی ایي دٍ هتغیش ثب ّن استجبط داسًذ .ثب تَجِ ثِ ایي ؿشایظ اگش فشضیِ هغشح ًـَد هٌبػجتش اػت.

 -2تاکیذ تر واشه "نمونه گیری" نادرست است
آهبسگشاى هؼتمذًذ دس ًوًَِ گیشی حتوب ثبیؼتی اص سٍؽ ّبی خبف آهبس اػتفبدُ ؿَد .دس كَست ػذم اػتفبدُ اص آى سٍؽ ّب اػتفبدُ اص ٍاطُ
ًوًَِ گیشی كحیح ًیؼتٍ .لت اص فیلتشّبی غیشهؼوَل دس ػلن آهبس ثشای اًتخبة جبهؼِ اػتفبدُ هی وٌین هجبص ًیؼتین اص ٍاطُ ًوًَِ گیشی
اػتفبدُ وٌین.
ثب تَجِ ثِ فٌ بٍسی ّبی جذیذ ٍ دس دػتشع ثَدى توبم اعالػبت خیلی اػتفبدُ اص ًوًَِ گیشی لبثل لجَل ًیؼت.

 -3تیان کردن "نوع تحقیق" صحیح نیست
ّش پظٍّـگشی ثب خَاًذى تحمیك هتَجِ ًَع آى هی ؿَدً ٍ .ىتِ ای وِ الصم اػت ثِ آى تَجِ وٌین ایٌىِ تحمیمبت تجشثی اكَال وبسثشدی
ًیؼت ،ػوذتب ثٌیبدی ٍ اص ًَع تَػؼِ ای ّؼت.

 -4چارچوب پروپوزال ها نامناسة و عاریتی است
هَاسد تىشاسی ثب تیتشّبی هتفبٍت دس پشٍپَصال لبثل هـبّذُ اػت .هذل هفَْهی دس تحمیمبت تجشثی هَسد ًیبص ًیؼت وِ دس پشٍپَصال ّب دیذُ
هی ؿَد.

 -5عذم ضرورت پیطنهاد ته استفاده کننذگان
اػتفبدُ وٌٌذگبى خَدؿبى ًیبص خَدؿبى سا هی ؿٌبػٌذ ٍ ثِ دًجبل آى ّؼتٌذ ٍ ًیبصی ثِ ثیبى دس تحمیك ًیؼت .هوىي اػت ًتیجِ تحمیك
ؿوب ػذُ ای سا گوشاُ وٌذ ٍ تجؼبت ثؼذ اص آى وِ هوىي اػت لبثل ججشاى ًجبؿذ .ثبیذ ثِ لضبٍت اػتفبدُ وٌٌذگبى آًشا ٍاگزاس ًوبیین .ثؼالٍُ ثِ
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خبعش هـىالتی وِ دس دادُ ّب هوىي اػت ثبؿذ ٍ ػبیش هَاسد .پظٍّؾ ّبی تجشثی اثجبتی ّؼتٌذ ٍ اص عشفی وبسوشد ػلن اثجبتی تجَیض ٍ تَكیِ
ًیؼت.
الصم ثِ روش اػت پیـٌْبد ثشای تحمیمبت آتی هفیذ اػت.

 -6مفهوم نوآوری مرزتنذی نطذه است
الصم اػت یه هتغیش جذیذ دس ػغح دًیب هغشح ؿَد .یه سٍؽ ٍ یب یه هذل جذیذ ثیبى ؿَد.

 -7نظام کارآمذی ترای کنترل کیفیت وجود نذارد
 -8پرحجم
جبهغ ٍ هبًغ ثبؿذ.

 -9فقذان مرزتنذی روش ضناسی پصوهص های تجرتی در حوزه مالی و حساتذاری
 -11عذم توجه ته تحقیقات غیراثثاتی
ػذم همجَلیت اص عشف هجالت ٍ ًـشیبت ثبػث ؿذُ ووتش هحممی ثِ دًجبل تحمیمبت غیشاثجبتی ثبؿذ.

نقذ مقاله و کاستی های آن
ٌّگبم تـىیل یه ػلن ثبیؼتی اثتذا هجبًی ّؼتی ؿٌبػی ،هؼشفت ؿٌبػی ٍ اًؼبى ؿٌبػی هـخق ؿَد ٍ ػپغ ثِ سٍؽ ؿٌبػی ثپشداصین.
وبسی وِ دس ایي همبلِ كَست ًگشفتِ اػت .دس ٍالغ ثِ ػِ پیؾ ًیبص تَجِ ًـذُ اػت .چَى خیلی اص اؿىبالت سٍؽ ؿٌبػی ًبؿی اص ػذم تَجِ
ثِ ػِ پیؾ ًیبص گفتِ ؿذُ اػت.
ّذف ّبی حؼبثذاسی اؿتجبُ تؼشیف ؿذُ اػت وِ سٍؽ ؿٌبػی ّب ّن دچبس هـىل اػت .دس ایي ساثغِ هی تَاًیذ همبلِ دوتش ثمفی ثب ًبم
"تئَسی ّبی ٌّجبسی پلی ثیي ٍالؼیت ٍ حؼبثذاسی" سا هغبلؼِ فشهبییذ .دس ایي همبلِ اػالم هی وٌذ وِ ػلوی ًیؼت دسكَستیىِ فمظ تبویذ
ثش اثجبت وٌذ ،اگش چٌیي ثبؿذ ًبلق اػت .تئَسی ّبی ٌّجبسی الصهِ ػلن حؼبثذاسی ّؼتٌذٌّ .جبسی یؼٌی تَكیِ ٍ تجَیض ٍ ایي یؼٌی ػذم
اثجبت .حؼبثذاسی فمظ اثجبت ًیؼت .دس ایي همبلِ آهذُ اػت وِ ػلَم اًؼبًی ثش هجٌبی غبیت تؼشیف هی ؿًَذ یؼٌی ثش اػبع ّذف ًْبیی
تؼشیف هی ؿًَذّ .ذف تؼشیف ؿذُ دس حؼبثذاسی یؼٌی "گضاسؽ اعالػبت هفیذ ثشای اػتفبدُ وٌٌذگبى جْت تلوین گیشی" دس حبل حبضش
كحیح ًیؼت .ایٌىِ دس تؼشیف حؼبثذاسی اػتفبدُ وٌٌذُ التلبدی هغشح اػت ًـبى دٌّذُ ایي اػت وِ هشجغ التلبد اػت .دس توبم چبسچَة
ّبی ًظشی ّذف غبیی حؼبثذاسی هفَْهی التلبدی داسد ٍ ایي ّذف ثش اػبع هجبًی ّؼتی ؿٌبػی ،هؼشفت ؿٌبػی ٍ اًؼبى ؿٌبػی التلبد
تؼشیف ؿذُ اػت.

پاسخگویی هذف غایی حساتذاری
آلبی دوتش ثمفی دس همبلِ خَد ّذفی سا تحت ػٌَاى "پبػخگَیی" تؼشیف هی وٌذ .چٌبًىِ تَجِ وٌیذ accounting ٍ accountability
سیـِ ای یىؼبى داسًذ .دس فبسػی ػجبست حؼبثذّی ّن حَل ایي هفبّین ٍجَد داسد .چَى ایي ػجبست ػٌگ ثٌبی ػلن حؼبثذاسی اػت الصم
اػت وِ ثیـتش هَسد تَجِ لشاس گیشد صیشا هبًٌذ خـت اٍلی اػت وِ ثبیؼتی ثِ دسػتی دس جبیگبُ خَد لشاس گیشد .اگش ػٌگ اٍلیِ ثِ خَثی دس
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جبیگبُ خَد لشاس ًگیشد وبسوشد آى سؿتِ ػلوی وبهال هتفبٍت ثب هبّیت اكلی آى ػول خَاّذ وشد .دس حبل حبضش چَى هجٌب سا اعالػبت هفیذ
ثشای تلویوبت التلبدی تؼشیف وشدُ اًذ پغ وبسوشد وبهال هتفبٍت اص آى چیضی اػت وِ ثبیذ ثبؿذ (پبػخگَیی).
اگش ثب دیذ پبػخگَیی ثِ حؼبثذاسی ثٌگشین ،وبسثشد ٍ هفبّین ٍ گضاسؿبت سا ّن هی تَاًین ثش اػبع آى تؼشیف ًوبیین .یىی اص اثؼبد پبػخگَیی
هی تَاًذ اسائِ اعالػبت هفیذ ثبؿذ وِ ثؼٌَاى صیش هجوَػِ پبػخگَیی اػت .دس حبلیىِ دس حبل حبضش ایي صیش هجوَػِ دس تؼشیف حؼبثذاسی
ثؼٌَاى ػبهل اكلی آهذُ اػتٍ .لتی ًیبص ثشای اًؼبى ثش هجٌبی ّؼتی ؿٌبػی ٍ هؼشفت ؿٌبػی هـخلی تؼشیف ؿَد پبػخگَیی ٍی ًیض ثش
ّوبى هجٌب هفَْم خبف خَد سا پیذا هی وٌذ .دس غشة تب حذی دس ایي ساػتب گبم ّبیی دس غبلت حؼبثذاسی ػجض ،پبػخگَیی ثِ جبهؼِ،
حؼبثذاسی هحیظ صیؼت ٍ حؼبثذاسی هٌبثغ اًؼبًی ثشداؿتِ اػت ٍلی هَضَػی وِ لبثل تَجِ اػت ایٌىِ ّذفی وِ دس غشة تؼشیف ؿذُ وبهل
ثِ ًظش ًوی سػذ ٍ دلیل آى ًیض ػذم تؼشیف دسػت اص ّذف غبیی اػت .دس غبلت هفبّین اػالهی فلؼفِ هؼبد ًیض پبػخگَیی اػت وِ اص ایي
دیذگبُ ًیض هی تَاى ثِ ایي اكل اص اكَل دیي تَجْی ثب ایي صاٍیِ دیذ داؿت .اػتمبد ثِ هؼبد ثبػث ًگشؽ پبػخگَیی ثِ جبهؼِ ٍ ًْبیت خذاًٍذ
خَاّذ ثَد .ثب ایي دیذگبُ پبػخگَیی یه اكل اػت ٍ حؼبثذاسی ّن اثضاسی ثشای اجشای ایي اكل اػت .ثشای اثجبت ایي اكل هحذٍدیت ّبیی
دس سٍؽ ّبی ػلوی داسین صیشا تب وٌَى سٍؽ ؿٌبػی ّب ثش هجٌبی هؼشفت ؿٌبػی ّبیی اًجبم ؿذُ وِ ّذفی هغبیش ثب اّذاف هب داؿتِ اًذ ٍ
یبفتي ساّی ثشای اًتمبل ایي هغلت ثِ ػبیشیي ًیبصهٌذ سٍؽ ؿٌبػی كحیح ٍ لبثل لجَلی ّؼت وِ اص عشف جبهؼِ ػلوی لبثل پزیشؽ ثبؿذ .اگش
سٍصی ثتَاًین ایي اهش سا ثبثت وٌین ثؼٌَاى یه سؿتِ هؼتمل ٍ اكلی ؿٌبختِ خَاّین ؿذ.
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