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كه اهميت نسبی اين ويژگیها در ميان گروههاي مختلف تصميمگيرنده متفاوت است .در اين مقاله ،بررسی اهميت نسبی
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متفاوت است .تهيهكنندگان براي ويژگی مربوط بودن ،حسابرسان براي ويژگی قابل اعتماد بودن و استفادهكنندگان براي
ويژگی قابل فهم بودن بيشترين اهميت را قائل هستند.
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مقدمه
از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي كشورها ،وجود سيستمهاي اطالعاتی مناسب
است .اطالعات موجب آگاهی شده و از عدم اطمينان می كاهد ،افراد را تحت تأثير
قرار داده و براي انجام اقدامهايی آنها را برمیانگيزد .در شركتهاي تجاري از
گونههاي متعدد اطالعات براي تصميمگيري هاي اقتصادي و گزارشگري استفاده
میشود .با توجه به اينكه ما در يك اقتصاد و اجتماع اطالعاتی كار كرده و در يك
جهان اطالعاتی زندگی میكنيم ،شناسايی و مديريت اطالعات شركتی نيازمند يك
انضباط خاصی است؛ به طوري كه در دسترس بودن اطالعات به تنهايی و بدون در نظر
گرفتن كيفيت آن ،ديگر يك راهبرد مفيد نيست (واند و وانگ .)6991 ،اغلب ما به
طور تلويحی متكی به كيفيت اطالعات حسابداري هستيم كه در تصميمگيري از آن ها
استفاده میكنيم .كميتة تدوين استانداردهاي حسابداري مالی ،هدف اصلی گزارشگري
مالی را ارائه اطالعات مفيد براي تصميمات اقتصادي و تجاري معرفی میكند .بنابراين
هدفهاي گزارشگري مالی و مبانی حسابداري ايجاب میكند؛ اطالعاتی كه
گزارشگري مالی فراهم میآورد از ويژگیهاي معينی برخوردار باشند تا در
تصميمگيريهاي سرمايهگذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و ساير استفاده
كنندگان مؤثر واقع گردد؛ اين ويژگیها را به عنوان ويژگیهاي كيفی اطالعات
حسابداري مینامند .ويژگیهاي كيفی به خصوصياتی اطالق میشود كه موجب
میگردد اطالعات ارائه شده در صورتهاي مالی براي استفاده كنندگان در راستاي
ارزيابی وضعيت مالی ،عملكرد مالی و انعطافپذيري مالی واحد تجاري مفيد واقع شود
(مفاهيم نظري گزارشگري مالی .)6١61 ،برخورداري اطالعات مالی از كليه
ويژگیهاي كيفی همواره براي تصميمگيريهاي اقتصادي مفيد است .اما نظر به اينكه
ويژگیهاي مختلف و به خصوص ،دو ويژگی مربوط بودن و قابل اعتماد بودن غالباً با
يكديگر در تضاد هستند و تقويت يكی به بهاي تضعيف ديگري تمام میشود،
اطالعات مالی نمیتواند بطور همزمان از كليه كيفيتها در سطح بااليی برخوردار باشد
و به همين دليل گروههاي مختلف تصميمگيرنده برحسب نوع تصميم گيري ،احراز
ويژگی خاصی را در اولويت قرار میدهند (كندي و همكاران.)6991 ،
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تصميمگيرندگان مختلف بر اساس تجربه تصميمگيريهاي خود ،وزنهاي مختلفی به
ويژگیهاي كيفی اطالعات مالی میدهند و حسابرسان و تهيه كنندگان ممكن است به
اهميت بالقوهاي كه استفاده كنندگان به ويژگیهاي كيفی اطالعات میدهند توجه
نكنند .تفاوت بين گروهها به اين دليل اهميت دارد كه عدم توافق روي سياست انتخاب
روشهاي حسابداري ممكن است مبنی بر عدم توافق روي رتبهبندي و طبقهبندي
ويژگیهاي كيفی اطالعات حسابداري باشد (كندي و همكاران .)6991 ،كميتة تدوين
استانداردهاي حسابداري مالی ( )FASBنيز نگران عدم مشاركت استفادهكنندگان در
تدوين استانداردها میباشد؛ به خصوص اگر ارجحيتهاي آنها متفاوت از
ارجحيتهاي حسابرسان و تهيهكنندگان باشد .در تحقيق جاري هدف اين است كه
اهميت نسبی ويژگیهاي كيفی اطالعات حسابداري و گزارشگري مالی از ديدگاه سه
گروه اصلی درگير با گزارشگري مالی ،شامل حسابرسان ،تهيه كنندگان و استفاده
كنندگان اطالعات حسابداري رتبه بندي شود و بدين ترتيب دامنه شكاف موجود بين
برداشت اين سه گروه از ارجحيت ويژگيهاي كيفی آن براي بهبود و ارتقاي كيفيت
گزارشگري مالی در وضعيت فعلی و همچنين حوزههايی از گزارشگري مالی كه اين
شكاف عميق تر است ،مشخص گردد .درک اين مسئله میتواند منجر به ارائه اطالعات
مفيد متناسب با نياز هر گروه از تصميم گيرندگان اطالعات مالی شود و ميزان
بكارگيري از هر ويژگی كيفی با توجه به نوع استفاده كننده اطالعات حسابداري
مشخص گردد .همچنين شناسايی اولويتهاي گروههاي تصميم گيرنده مدنظر میباشد.

پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی

بارث و ديگران ( )8006ويژگیهاي ارقام حسابداري را براي شركتهايی كه
استانداردهاي بينالمللی را بكار میبرند را با شركتهايی مقايسه كردند كه اين
استانداردها را بكار نمیبرند و متكی به استانداردهاي داخلی هستند .به طور كلی نتايج
آنها ،بهبود در كيفيت حسابداري مربوط به بكارگيري استانداردهاي بينالمللی را نشان
داد.
كول بك و وارفيلد ( )8001تاثير استانداردهاي مبتنی بر اصول را بر كيفيت
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حسابداري مورد مطالعه قرار دادند .به طور كلی ،نتيجه حاكی از افزايش كيفيت
حسابداري از منظر تحليلگران و سرمايه گذاران بود .با اين وجود ،بررسی كيفيت
حسابداري مبتنی بر ويژگیهاي حسابداري ،كاهش در پايداري را نتيجه داد.
فوولر و تن ،شكاف در برداشت از اهميت مفاهيم حسابداري مديريت ميان مجامع
دانشگاهی و افراد حرفه را گزارش كردند (فوولر و تن.)800١ ،
در تحقيق وانگ و استرانگ ( )6991نظرات مشاركت كنندگان در كيفيت
اطالعات (كسانی كه در كيفيت اطالعات ارائه شده نقش داشتند) بررسی شد .نتايج
تحقيق حاكی از شناسايی چهار مقوله از جنبههاي كيفيت اطالعات شامل كيفيت ذاتی
اطالعات (دقت ،عينيت ،باور داشتن و شهرت) ،كيفيت در دسترس بودن اطالعات (در
دسترس بودن و حفاظت از اطالعات) ،كيفيت زمينهاي اطالعات (مربوط بودن ،كامل
بودن ،داشتن ارزش افزوده و حجم اطالعات) ،كيفيت گزارشگري اطالعات (قابليت
تفسير ،سادگی فهم ،اختصار و يكنواختی ارائه اطالعات) بود.
اسميت ( )6991اهميت ويژگیهاي كيفی اطالعات حسابداري را از ديد دوگروه
استفاده كنندگان از اطالعات حسابداري و حسابرسان مورد بررسی قرار داده است.
استفاده كنندگان شامل چهل نفر از دانشجويان مالی دانشگاههاي انگلستان بودند كه در
تجزيه و تحليل صورتهاي مالی مهارت داشتند و با ويژگیهايی كه از نظر حسابداري
مطلوب شمرده میشوند ،آشنا بودند .حسابرسان شامل هيجده حسابدار خبره از ششمين
شركت بزرگ لندن بودند .در اين تحقيق هفت ويژگی كيفی شامل ،مربوط بودن ،قابل
فهم بودن ،قابل اعتماد بودن ،كامل بودن ،بی طرفی ،قابليت مقايسه و به موقع بودن با
يكديگر توسط آن دو گروه مقايسه شدند .نتايج اين تحقيق حاكی از آن است كه هر
دو گروه ترجيح زيادي براي قابل اعتماد بودن ،بی طرفی و مربوط بودن قائل هستند
وساير ويژگیها را فداي آنها میكنند .همچنين نتايج نشان میدهد كه بين استفاده
كنندگان خبره يكنواختی بيشتري نسبت تهيه كنندگان استانداردهاي حسابداري وجود
دارد.
در تحقيق ديگري اهميت ويژگیهاي كيفی اطالعات از ديدگاه تهيهكنندگان،
حسابرسان و استفادهكنندگان اطالعات مالی مورد بررسی قرار گرفت .نمونه مورد
بررسی شامل  100نفر بود كه شامل عدهاي از بين حسابداران رسمی ايالت پنسيلوانيا
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بودند %11 .نمونه شامل حسابرسان و  %51مابقی بطور مساوي شامل تهيه كنندگان و
استفاده كنندگان اطالعات حسابداري بودند .نتايج تحقيق نشان میداد كه
استفادهكنندگان و تهيهكنندگان اطالعات حسابداري ،در مقايسه با حسابرسان ،به
ويژگی مربوط بودن ،بهاي بيشتري میدهند .در ارتباط با ويژگی قابليت اعتماد ،تفاوت
با اهميتی ميان سه گروه مشاهده نشد اگرچه حسابرسان ،ويژگی بيطرفی از زير مجموعه
قابليت اعتماد را مورد تاكيد بيشتري قرار دادند .بطور كلی از ديد حسابرسان ،قابليت
اعتماد در مقايسه با مربوط بودن ،اهميت بيشتري داشته است آخر اينكه هر سه گروه،
ويژگی اهميت را بعنوان يك محدوديت فراگير ،همطراز ويژگيهاي مربوط بودن و
قابليت اعتماد دانستهاند (كندي و همكاران.)6991 ،
هوداک و مك آليستر ( )6995در تحقيق خود اين موضوع را بررسی نمودند كه آيا
كميته تدوين استانداردهاي حسابداري مالی هنگام اعالم استانداردها بين ويژگیهاي
كيفی اصلی (مربوط بودن و قابل اعتماد بودن) اعتدال برقرار كرده است؟ يافته هاي
آنها نشان می دهد كه كميتة تدوين استانداردهاي حسابداري مالی ،اغلب ويژگیهاي
اوليه را مورد توجه قرار میدهد .نتايج اين تحقيق همچنين نشان میدهد كه كميته
تدوين استانداردهاي حسابداري مالی نمیتواند به طور دائم يك ويژگی كيفی را فداي
ويژگی ديگر نمايد .هيات ،در تدوين استانداردهاي حسابداري ويژگيهاي كيفی مربوط
بودن و قابليت اعتماد را كم و بيش به يك اندازه مورد تاكيد قرار داده است .اما در
استانداردهايی كه افشاء از طريق يادداشتهاي توضيحی يا فهرستهاي ديگر مورد تاكيد
است به ويژگی مربوط بودن در مقايسه با قابليت اعتماد بهاي بيشتري داده شده است.

پیشینه داخلی
پژوهش جاري براي اولين بار با مشاركت همزمان سه گروه عمده درگير در فرآيند
تدوين ،تدارک ،پااليش و بهكارگيري اطالعات حسابداري و گزارشگري مالی،
شامل ،تهيهكنندگان ،حرفه حسابرسی و استفادهكنندگان اطالعات صورت گرفته و تا به
حال تحقيق مشابهی در باب رتبهبندي درجه اهميت ويژگیهاي كيفی اطالعات
حسابداري حاصل از چارچوب نظري در وضعيت كنونی و از ديد هر سه گروه اعضاي
حرفه ،تهيهكنندگان و استفادهكنندگان انجام نشده و از اين بابت احساس میشود در
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اين حوزه خالء تحقيقاتی وجود دارد .ساير پژوهشهاي داخلی انجام شده در اين زمينه
به قرار زير است:
ثقفی و ابراهيمی ( )6١66در مقاله خود از متغيرهاي زير براي ارزيابی كيفيت
اطالعات حسابداري استفاده كردند.
پايداري سود :فرض می شود ،هرچه پايداري سود باالتر باشد كيفيت سود به عنوان
يك ويژگی كيفی اطالعات حسابداري باالتر است.
ضريب واكنش سود :شاخصی براي محتواي اطالعاتی سود حسابداري است.
كيفيت اقالم تعهدي :به معنی نزديكی سود حسابداري به وجه نقد است.
دقت مدلهاي ارزش يابی :هرچه اطالعات حسابداري با كيفيت تر باشند مدل هاي
ارزشيابی سهام بهتر و به طور واقعی تري خواهند توانست قيمت اوراق بهادار را
نزديك به ارزش واقعی آن تخمين بزنند.
احمدپور و احمدي ( )6١61در تحقيق خود از ويژگیهاي كيفی اطالعات مالی
براي ارزيابی كيفيت سود استفاده كردند .نتايج نشان می دهد كه ضريب واكنش سود
و همچنين قدرت توضيحی رگرسيون قيمت ـ سود ،در پرتفوي شركتهاي با كيفيت
سود باال نسبت به شركتهاي با كيفيت سود پايين به طور معنی داري بيشتر است.
اعتمادي و همكاران ( )6١61در مطالعه خود تاثير فناوري اطالعات بر ويژگیهاي
كيفی اطالعات حسابداري را مورد بررسی قرار دادند .نتايج تحقيق حاكی از آن است
كه فناوري اطالعات باعث افزايش مربوط بودن اطالعات حسابداري و كاهش قابليت
اعتماد آن می شود و قابليت مقايسه را نيز به ميزان كمی افزايش میدهد.
آقايی و شيري ( )6١65در پژوهشی با عنوان «خصوصيات كيفی مطلوب روشهاي
اندازهگيري از ديد استفاده كنندگان ايرانی» به منظور شناسايی خصوصيات كيفی
مطلوب در روشهاي اندازهگيري طی پرسشنامهاي از استفاده كنندگان صورتهاي
مالی كه طبق چارچوب مفهومی حسابداري ايران قابل شناسايی هستند (شامل سرمايه
گذاران ،اعتباردهندگان ،تحليل گران مالی و موديان مالياتی) خواسته شد تا در
اندازهگيري هر يك از اقالم ترازنامه ،خصوصيات كيفی مطلوب را اولويتبندي كنند.
نتايج نشان میدهد كه استفاده كنندگان صورتهاي مالی در اندازهگيري اقالم مختلف
ترازنامه ،كيفيتهاي متفاوتی را مطلوب میدانند .به طوري كه براي اندازهگيري كليه
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ارقام ترازنامه يك روش خاص مناسب نيست بلكه استفاده از روشهاي مختلف در
اندازهگيري با توجه به نوع حساب مناسبتر است.

مبانی نظری پژوهش
چارچوب كیفیت اطالعات

اطالعات از داده تهيه میشود و به معناي تكههايی جمع شده از دادههاست كه براي
اهداف خاص سازماندهی میشوند (ديوان پورت و پروساک .)6996 ،برخی تعاريف
اطالعات ،براي تفاوتگذاري بين دادهها و اطالعات ،به هدف استفادهكننده اطالعات
استناد میكنند .براي اينكه داده تبديل به اطالعات شود بايد براي چندين هدف و نه
صرفاً يك هدف خاص سازماندهی گردد كه توسط گروه استفادهكننده تعريف شود
(ماچلوپ.)696١ ،
ارزش اطالعات در كيفيت آن نهفته است به طوري كه اطالعاتی براي تصميمگيري
مفيد و با ارزش است كه از كيفيت الزم برخوردار باشد .امروزه در مقاالت و نوشتهها،
از اطالعات با كيفيت پايين به عنوان منبع بهره وري ضعيف يا عامل شكست شركتها
ياد میشود (وانگ و استرانگ .)6991 ،عقايد چندگانهاي در مورد مفهوم اطالعات و
كيفيت آنها وجود دارد 1كه اين امر باعث شده تا مبناهاي مختلفی در مورد تعريف
كيفيت به وجود آيد .با توجه به تنوع مدلهاي اطالعاتی به وجود آمده ،جنبههاي
مختلفی براي كيفيت تعريف شده است .به عنوان نمونه ،راكوف و موتور ()8000
معمولترين جنبه كيفيت اطالعات را ،اعتبار آن میدانند .از نظر آنها اعتبار به صحت،
دقت و صراحت اشاره دارد .آنها جنبههاي ديگر كيفيت را كامل بودن ،يكنواختی و به
موقع بودن میدانند (ماترو و راكوف .)8000 ،اما به طور كلی در ادبيات كيفيت
اطالعات ،اغلب جهات كيفيت ،شامل دقت ،قابليت اتكا ،اهميت ،يكنواختی ،صحت،
به موقع بودن ،قابليت فهم ،اختصار و مفيد بودن است (واند و واتگ.)6991 ،
1ـ می توان به بیانیه مفهومی شماره  ٢هیأت استانداردهای حسابداری مالی ،تحقیقات وانگ و دیگران ( )1٩٩١و وانگ و استرانگ
( )1٩٩١اشاره کرد.
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سه نقش را میتوان در فرآيند توليد اطالعات شناسايی كرد :اول توليدكننده
اطالعات (افراد ،گروهها يا ساير مراكز توليد اطالعات) دوم ،محافظان اطالعات و سوم
مصرفكننده يا استفاده كنندگان اطالعات (استرانگ و همكاران .)6991 ،وظيفه مهم
اطالعگيري و اطالعرسانی در سازمانهاي كنونی به عهده سيستم اطالعات مديريت
گذاشته شده است .سيستم مذكور و عمدهترين سيستم زيرمجموعه آن يعنی سيستم
اطالعات حسابداري ،روشهاي سازمان يافته و منظمی هستند كه در قالب آنها،
اطالعات مورد نياز به موقع جمعآوري ،طبقهبندي و در نهايت تجزيه و تحليل گرديده
و در اختيار تصميمگيرندگان قرار می گيرد .حسابرسی نيز بخش مهمی از كنترل است
كه امكان تبادل اطالعات شخصی به تصميمگيرندگان را فراهم میآورد .حسابرسی از
دو جهت حائز اهميت است :يكی كنترل كيفيت و ديگري به عنوان عامل مستقل كه به
گزارش اعتبار میدهد .با توجه به مقررات حاكم بر عمل حسابرسی ،وظيفهي دوم بسيار
مهم است؛ وظيفه اول توسط شخصی انجام میپذيرد كه مستقيماً توسط سازمان
استخدام شده است؛ ولی وظيفه دوم نيازمند استقالل است.
اگر انگيزههاي گزارشگري ناچيز باشد حسابرس از نظر اطالعات ،نسبت به مدير
سازمان در وضعيت پيچيدهتري قرار میگيرد .گزارش ارائه شده توسط مدير در مورد
اطالعات سازمان به وضوح كليه اطالعات توليد شده توسط حسابرس را در برمیگيرد.
اين موضوع نيز قابل توجه است كه حسابرس تنها نظر خود را در مورد صورتهاي
مالی منتشر شده ارائه می دهد .از اين رو ،اگرچه حسابرس اطالعات را توليد نمیكند
اما محتواي آن را شناسايی میكند .مديريت با استفاده از انگيزههاي گزارشگري،
محتواي اطالعاتی صورتهاي مالی را افزايش میدهد .نتيجه مهم اين كاوش ،اين
است كه اطالعات موجود در سيستم حسابداري ،حسابرسی میشوند .بدين طريق،
توانايی حسابرسی میتواند نوعی كنترل بر اطالعات ارائه شده توسط سيستم حسابداري
باشد (كينی.)8000 ،
با تمركز بر استفادهكننده ،اطالعات با كيفيت را میتوان به عنوان تحقق نيازهاي
استفادهكننده با توجه به درک استفادهكننده معقول و خارج از شركت تعريف نمود.
كيفيت اطالعات حسابداري در صورتی افزايش میيابد كه حذف روشهاي مختلف و
نيز افزايش گسترهاي كه اندازههاي حسابداري و وضعيت اقتصادي را منعكس
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میسازند ،اختيار مديريت را براي گزارش سوگيرانهي مقادير حسابداري محدود سازد
(بال و همكاران.)800١ ،
اطالعات با كيفيت باال ،اطالعاتی هستند كه براي مصرف كننده مناسب تشخيص
داده شود .از اين جهت ،قابليت استفاده و مفيد بودن ،از جنبههاي درجه اول كيفيت
اطالعات به شمار میرود .با اهميت يافتن خواست استفادهكننده و تعريف كيفيت
اطالعات بر اساس شايستگی استفاده اطالعات در دامنه و هدف مورد عالقه استفاده
كننده ،كيفيت هاي برونی اطالعات نيز مورد توجه و اهميت قرار گرفتند و به دنبال آن
چارچوبهاي كيفی مختلفی براي معرفی كليه جنبههاي درونی و برونی كيفيت ارائه
گرديد كه از آن جمله می توان به تحقيقات وانگ و استرانگ ( ،)6991كان (،)6991
واند و وانگ ( )6991و نيز شاتكس و دارک ( )6991اشاره كرد .چارچوب كيفيت
اطالعات ارائه شده توسط وانگ و استرانگ در سال  6991بر اساس تحقيق جامعی از
نظرات مشاركتكنندگان در كيفيت اطالعات (كسانی كه در كيفيت اطالعات ارائه
شده نقش داشتند) انجام شد .نتايج تحقيق حاكی از شناسايی چهار مقوله از جنبههاي
كيفيت اطالعات شامل كيفيت ذاتی اطالعات (دقت ،عينيت ،باور داشتن و شهرت)،
كيفيت در دسترس بودن اطالعات (در دسترس بودن و حفاظت از اطالعات) ،كيفيت
زمينهاي اطالعات (مربوط بودن ،كامل بودن ،داشتن ارزش افزوده و حجم اطالعات) و
كيفيت گزارشگري اطالعات (قابليت تفسير ،سادگی فهم ،اختصار و يكنواختی ارائه
اطالعات) بود .به عقيدهي تورنتون ( ،)8008كيفيت اطالعات حسابداري و گزارشگري
مالی ،محصول مشترک حداقل چهار عامل اصلی است :خالقيت و نگرشهاي
مديريت ،كيفيت حسابرسی ،تجربه كميته حسابرسی ،و استانداردهاي حسابداري داراي
كيفيت باال .وجود ضعف در هر يك از اين چهار حلقه ،میتواند كل زنجيره را
مخدوش سازد.

ویژگیهای كیفی اطالعات حسابداری
همواره اين سوال مطرح است كه سيستم حسابداري چگونه میتواند به بهترين نحو،
مكمل ساير منابع اطالعاتی باشد؟ چارچوبهاي نظري هياتهاي استانداردهاي
حسابداري آمريكا و بينالمللی ،برخی ويژگیهاي كيفی را براي اطالعات مالی مطرح
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كردهاند؛ اين ويژگیها مبتنی بر هدف سودمندي در تصميمگيري است و ريشه در
بيانيه مفهومی انجمن حسابداري امريكا دارد .چارچوبهاي نظري ويژگیهاي كيفی را
جايگزين ترجيحات فرد تصميمگيرنده میكنند و از اين طريق به تشريح خصوصيات
سيستم اطالعاتی سودمند براي تصميمگيري در دنياي يك نفره میپردازند.
در ادبيات حسابداري ،هشت خصوصيت كيفی در روشهاي اندازهگيري با اهميت
شناخته شده است .مدتها پيش از پذيرش صريح هدف سودمندي براي تصميمگيري،
ويژگیهاي كيفی محافظهكاري و ثبات در روشهاي اندازهگيري توسط ساندر،
هاتفيلد و مور در سال  69١6معرفی گرديد .انجمن حسابداري آمريكا در سال 6956
نظرها را به سمت ويژگیهاي كيفی بیطرفی ،قابليت مقايسه و ثبات در انتخاب
روشهاي حسابداري جلب كرد .كميته تدوين بيانيه تئوري حسابداري انجمن
حسابداري آمريكا در سال  6911در بيانيه خود ،معروف به بيانيه آسوبات ()ASOBAT
ويژگیهاي كيفی مربوط بودن ،قابليت تاييد و عاري بودن از جانبداري را در
اندازهگيري ارقام مالی به عنوان استاندارد انتخاب روشهاي حسابداري معرفی كرد.
اسناولی در سال  6911با افزودن خصوصيت كيفی قابل فهم بودن ،فزونی منافع بر
مخارج ،در نظر گرفتن قابليت تاييد و عاري بودن از جانبداري به عنوان اجزاي كيفيت
قابليت اتكا ،ساختار آسوبات را تعديل كرد (اسناولی .)6911 ،امروزه چارچوبهاي
مفهومی هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالی و بينالمللی ،مجموعهاي از
ويژگیهاي كيفی اطالعات را فراهم میآورند .چارچوب مفهومی ارتباط بين منبع
اطالعاتی و استفادهكنندگان میباشد و ويژگیهاي كيفی ،به عنوان نماينده
استفادهكنندگان عمل میكنند .درواقع ،جزئيات مسئله تصميمگيري جايگزين
ويژگیهاي كيفی میشوند .طبق چارچوب مفهومی اشاره شده ،خصوصيات كيفی
اصلی مرتبط با محتواي اطالعات عبارتند از «مربوط بودن» و «قابل اتكا بودن» و
خصوصياتكيفی اصلی مرتبط با ارائه اطالعات عبارتند از«قابل مقايسه بودن» و «قابل
فهم بودن» كه اين خصوصـيات نيـز خـود متشـكل از خصوصـيات ديگـري هستند.
همان گونه كه قبال نيز اشاره شد بهندرت میتوان اطالعاتی تهيه كرد كه كامالً مربوط،
قابلاتكا ،قابلمقايسه و قابل فهم باشد و محدوديتهايی بر اين خصوصيات حاكم
است .در ادامه ،هريك از خصوصيات كيفی اصلی اطالعات مالی و عناصر آنها و
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همچنين محدوديتهاي اشاره شده ،بر اساس مفاهيم نظري گزارشگري مالی ارائه شده
توسط كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ايران ( )6١61توضيح داده میشود.
الف) ويژگیهاي كيفی مرتبط با محتواي اطالعات كه شامل ويژگی «مربوط بودن» و
«قابل اتكا بودن» است (كميته تدوين استانداردهاي حسابداري.)6١61 ،
 .9مربوط بودن :اطالعاتی مربوط تلقی میشود كه برتصميمات اقتصادي استفاده
كنندگان در ارزيابی رويدادهاي گذشته ،حال يا آينده يا تائيد يا تصحيح ارزيابیهاي
گذشته آنها مؤثر واقع شود وموجبات تاييد ،تعديل و يا رد آن را فراهم ساخته واز اين
رهگذر بتواند برتصميمات اقتصادي استفادهكنندگان موثر واقع شود .اطالعات حداقل
از سه مجراي تاثير بر هدف ،تاثير بر درک و تاثير بر تصميمات میتوانند مربوط باشند.
 .9 .9ارزش پیش بینیكنندگی :يعنی اينكه اطالعات مالی به نحوي فراهم شود كه
استفادهكنندگان را در پيش بينی نتايج فعاليتهاي جاري و آتی يك واحد انتفاعی
ياري دهد.
 )2 .9ارزش تاییدكنندگی :يعنی اينكه اطالعات مالی به نحوي فراهم گردد كه در
مقايسه نتايج رويدادها و فعاليتهاي گذشته با انتظارات قبلی و تاييد يا تعديل اين
انتظارات ،مفيد واقع شود و استفادهكنندگان را در تصميمگيري براي اصالح امور ياري
دهد.
 )8 .9انتخاب خاصه :براي ارائه اقالم در صورتهاي مالی بايد خاصه قلم مورد ارائه
انتخاب شود .صورتهاي مالی تنها میتوانند آن خاصههايی را ارائهكنند كه برحسب
واحد پول قابل بيان است .چند خاصه پولی وجود دارد كه میتوان در صورتهاي مالی
ارائه كرد از قبيل بهاي تمام شده تاريخی ،بهاي جايگزينی يا خالص ارزش فروش.
انتخاب خاصهاي كه قرار است در صورتهاي مالی گزارش شود بايد مبتنی بر مربوط
بودن آن به تصميمات اقتصادي استفادهكنندگان باشد.
 .2قابل اتکا بودن :اطالعاتی قابلاتكا است كه عاري از اشتباه و تمايالت جانبدارانه
بااهميت ،به طور منصفانه وبی طرفانه تهيه شده و به طور صادقانه مبين ارزشهاي
موردانتظار باشد.
 )9 .2بیان صادقانه :اطالعات بايد اثر معامالت و ساير رويداد هايی را كه ادعا میكند
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بيانگر آن است يا به گونهاي معقول انتظار میرود بيانگر آن باشد بهطور صادقانه بيان
كند.
 )2 .2بیطرفی :اطالعات در صورتهاي مالی بايد بیطرفانه يعنی عاري از تمايالت
جانبدارانه باشد .چنانچه انتخاب و يا ارائـه اين اطالعات به گونهاي باشد كه بر
تصميمگيري يا قضاوت در جهت نيل به نتيجهاي از قبل تعيين شده اثر گذارد،
صورتهاي مالی بیطرف نمیباشد.
 )8 .2احتیاط :كاربرد درجهاي از مراقبت است كه در اعمال قضاوت براي انجام
برآورد در شرايط ابهام مورد نياز است بهگونهاي كه درآمدها يا دارايیها بيشتر از واقع
و هزينهها يا بدهیها كمتر از واقع ارائه نشود.
 )4 .2كامل بودن :اطالعات در صورتهاي مالی بايد با توجه به كيفيت اهميت و
مالحظات مربوط به فزونی منافع بر هزينه تهيه و ارائـه آن ،كامل باشد .حذف بخشی
ازاطالعات ممكن است باعث شود كه اطالعات نادرست يا گمراهكننده شود و لذا قابل
اتكا نباشد و ازمربوط بودن آن كاسته شود.
ب) ويژگیهاي كيفی مرتبط با ارائه اطالعات كه شامل ويژگی «قابل فهم بودن» و
«قابل مقايسه بودن» است (كميته تدوين استانداردهاي حسابداري.)6١61 ،
 .9قابل مقایسه بودن :يعنی اين كه استفادهكنندگان صورتهاي مالی بتوانند
صورتهاي مالی واحد تجاري را طی زمان براي تشخيص روند تغييرات در وضعيت
مالی ،عملكرد مالی وانعطافپذيري مالی واحد تجاري مقايسه نمايند.
 )9 .9ثبات رویه :قابل مقايسه بودن مستلزم اين امر است كه اندازهگيري و ارائه اثرات
مالی معامالت و ساير رويدادهاي مشابه در هر دوره حسابداري و از يك دوره به دوره
بعد با ثبات رويه انجام گيرد و همچنين هماهنگی رويه توسط واحدهاي تجاري
مختلف حفظ شود.
 )2 .9افشای كافی :يكی از پيش شرطهاي قابل مقايسه بودن ،افشاي رويههاي
حسابداري به كار رفته در تهيه صورتهاي مالی و همچنين افشاي هرگونه تغييرات در
آن رويهها و اثرات چنين تغييراتی میباشد.
 .2قابل فهم بودن :اطالعات مالی هنگامی قابل فهم است كه عمليات و رويدادهاي
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مالی را به زبانی ساده و با اصطالحاتی رايج توصيف كرده باشد به گونهاي كه استفاده
كنندگان عادي بتوانند موضوع را درک و آثار آن را ارزيابی كنند.
 )9 .2ادغام و طبقهبندی اطالعات :براي اينكه ارائـه اطالعات مالی قابل فهم باشد
الزم است كه اقالم به نحوي مناسب در يكديگر ادغام و طبقهبندي شود.
 )2 .2توان استفادهكنندگان :صورتهاي مالی براي رفع نيازهاي استفادهكنندگان
مختلفی تهيه میشود كه از درجات مختلف آگاهی از فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و
نحوه حسابداري برخوردارند .معهذا اطالعات مالی عموماً براساس اين فرض تهيه
میشود كه استفادهكنندگان از آگاهی معقولی در مورد فعاليتهاي تجاري و اقتصادي
و نحوه حسابداري برخوردارند و اينكه مايل به مطالعه اطالعات با تالش معقولی هستند.
ج) عواملی كه ويژگیهاي كيفی را دچار محدوديت میكند به شرح زير است (كميته
تدوين استانداردهاي حسابداري:.)6١61 ،
به موقع بودن :براي ارائـه به موقع اطالعات ،اغلب ممكن است الزم شود قبل از مشخص
شدن همه جنبههاي يك معامله يا رويداد ،اطالعات موجود گزارش شود كه اين از قابليت
اتكاي آن میكاهد .بهعكس ،هرگاه به منظور مشخص شدن همه جنبههاي مزبور،
گزارشگري با تأخير انجام گردد ،اطالعات ممكن است كامالً قابل اتكا شود ،ليكن براي
استفادهكنندگانی بیفايده شود كه بايد طی اين مدت تصميماتی اتخاذ كنند.
موازنه بين خصوصيات كيفی :معموال نوعی موازنه بين خصوصيات كيفی الزم است.
براي نمونه اطالعاتی كه قابليت اتكاي كمی دارند از درجه مربوط بودن بيشتري
برخوردارند و برعكس.
منفعت و هزينه :منفعت حاصل ازگزارشهاي بايداز هزينه تهيه و ارائه آن بيشتر باشد.
همچنين اهميت به عنوان كيفيت آستانهاي و نقطه انقطاع تعريف میشود كه بايد قبل از
ساير خصوصيات كيفی اطالعات مورد توجه قرار گيرد.

روش شناسی پژوهش
انتخاب روش تصميمگيري چند شاخصه با استفاده از قاعده چگونگی انتخاب و به
كارگيري روشهاي تصميمگيري چند شاخصه ،گام مهمی در تحقيق میباشد .يك
قاعده براي انتخاب اين روش توسط كريتوپولوس و همكاران ( )8006ارايه شده است.
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آنها  6سوال را مطرح می كنند كه در نهايت كاربر براي استفاده از روشهاي مورد نظر
راهنمايی میشود .در ادامه به شرح چگونگی انتخاب روش تصميمگيري چند معياره
در اين تحقيق میپردازيم.
رايجترين روشهاي استفاده شده براي اولويتبندي شامل روشهاي تحليل سلسله
مراتبی ( ،)AHPروشهاي غيررتبهاي مانند  ،ELECTREنظريهي مطلوبيت چند
شاخصه ( ،)MAUTمجموعههاي فازي و الگوهاي برنامهريزي رياضی است .الزمه
تمام اين روشها تعريف گزينهها و معيارها بوده و بيشتر آنها نيازمند معياري براي
ارزيابی اهميت نسبی معيارها است (بلتون و استوارد8008 ،؛ پنيوايتی.)8001 ،
با اين وجود ،آنها از نظر چگونگی تركيب كردن دادهها با هم فرق دارند (دتره،
 .)8008انتخاب يك روش از بين ساير روشها خود يك كار چند معياره است،
همچنان كه اهداف مختلفی مدنظر باشند (تناسب دادهها و ساختار مساله ،عملی بودن و
قابليت اجرايی بودن روش ،پذيرش تصميم و غيره) .هان ( )800١پيشنهاد میكند كه
اين مساله بايد به وسيلهي روش ( )MCDMحل شود در حالی كه محققان ديگري
استدالل میكنند كه يك چنين رويكردي به يك دور باطل میانجامد .به منظور
پرداختن به چنين مسالهاي ،چارچوبی براي كمك به انتخاب روش مناسب MCDM
پيشنهاد شده است (گويتونی و ماتل .)6996 ،در اين راستا ،كريتوپولوس و همكاران
( )8006چارچوبی از  1پرسش ايجاد كردند كه به منظور انتخاب مناسبترين روش
 MCDMبراي هر مساله تصميمگيري بايد به آنها پاسخ داد:
 .6آيا محيط تصميمگيري مطمئن است يا نامطمئن؟
 .8آيا مساله تصميمگيري اجازه تبادل (رابطه جايگزينى) بين معيارها را میدهد؟
 .١آيا ساختار مساله سلسله مراتبی است؟
 .5شكل داده ها به چه صورت است (كمی ،كيفی و يا مختلط)؟
 .1آيا روش مدنظر از نظر درک و كاربرد آسان است؟
 .1آيا امكان نمايش (ارايه) ترسيمی و عددي نتايج وجود دارد؟
 .1آيا روش مدنظر با طرز تفكر انسان همخوانی و مطابقت دارد؟
با پاسخ به سوالهاي ياد شده براي تحقيق ،روش  AHPمناسبترين روش براي اين
تحقيق است .مساله اولويتبندي شاخصهاي اثرگذار در تصميمات ،مجموعهاي از
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انواع شاخصهاي تحت شرايط اطمينان را مالحظه میكند .افزون بر آن ،اين تحقيق به
يك مساله سلسله مراتبی میپردازد زيرا معيارها ،شامل معيارهاي كيفی ،به يكديگر
وابستگی دارند .به طور خالصه ،روشهاي  MAUTو مجموعههاي فازي به وسيلهي
سوال  6و  8حذف میشوند ،زيرا آنها محيط نامطمئن را مدنظر قرار می دهند (فيگوريا،
 .)8001بنابراين ،روشهاي برنامهريزي رياضی ناديده گرفته میشوند زيرا آنها به طور
معمول معيارهاي كمی را مدنظر قرار میدهند (يانگ و چن .)8001 ،افزون بر اين
مشخص شد كه روش  AHPبه دليل ساختار سلسله مراتبیاش روش مناسبی براي اين
تحقيق بوده و امكان بررسی عوامل ملموس و ناملموس را فراهم میكند .درنهايت،
مناسبترين روشها ،روش  ELECTREو روش AHPهستند كه هر دو امكان نمايش
ترسيمی و عددي نتايج را فراهم میكنند .با در نظر گرفتن اين حقيقت كه روش
 ELECTREاجازه تبادل بين معيارها را نمیدهد و از طرف ديگر به دليل اين كه به
طور عام اعتقاد بر اين است كه روش  AHPبا طرز تفكر انسانی همخوانی و مطابقت
دارد (ساعتی ،)8001 ،روش  AHPبراي اولويتبندي شاخصهاي مد نظر گروههاي
مورد بررسی انتخاب میشود.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

مبناي كار روش  AHPمقايسههاي زوجی است كه به وسيله پرسشنامه يا با
مصاحبه ،اطالعات مورد نياز گردآوري میشود .فرايند تحليل سلسله مراتبی ،طيف
مقايسهاي  9-6را استفاده میكند .اين مقياس مقايسه ،به تصميمگيرنده كمك میكند تا
دانش و تجربه را به طور شهودي (حسی) متحد كرده و تعيين كند كه يك عنصر تا
چند برابر بر عنصر ديگر با در نظر گرفتن معيار غالب بوده كه اين مقياس ،از نوع اعداد
صحيح است .تصميمگيرنده اين امكان را دارد كه اولويت خود را در قالب هر جفت از
عناصر به صورت كالمی اهميت برابر ،به نسبت مهمتر ،مهمتر ،بسيار مهمتر ،بینهايت
مهمتر بيان كند .اين اولويتهاي توصيفی در گام بعد به ترتيب به مقادير عددي ،1 ،9
 6 ،١ ،1ترجمه میشوند .مقدارهاي  8 ،5 ،1 ،6نيز به عنوان مقادير ميانه در مقايسه بين
دو قضاوت متوالی به كار میروند .معكوس اين اعداد در مورد طرف ديگر قضاوتها
به كار میآيد .طيف معروف ساعتی در جدول شماره  6قابل مشاهده است (كتابی و
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همكاران.)6١65 ،
جدول  .9طیف پرسشنامه ساعتی ()9171
ارزش

وضعیت مقایسه

اولویتی

نسبت به

1

ترجیح یكسان

3

نسبتا مهم تر

١

مهم تر

7

بسیار مهم تر

٩

بی ن هایت مهم تر

8 ،١ ،4 ،٢

برای برقراری مصالحه در
مقادیر باال

i

j

تشریح
دو ویژگی به یك نسبت در تصمیمگیری مهم هستند.
تجربه و قضاوت تا اندازهای متوجه یك ویژگی نسبت به ویژگی دیگر
است.
تجربه و قضاوت بسیار زیاد روی ویژگی دیگر ،رجحان ویژگی در
عمل دیده شده است.
یك ویژگی نسبت به ویژگی دیگر بسیار زیاد اولویت داشته و برتری
آن در عمل دیده شده است.
ادعای اولویت یك ویژگی نسبت به دیگری ،از باالترین امكان اثبات
برخوردار است.
گاهی ،فرد تصمیمگیرنده نیاز دارد قضاوت عددی خود را به دلیل این
که واژ هی خوبی برای تشریح آن وجود ندارد ،در میان اعداد اصلی
تعیین کند.

جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماري در اين تحقيق شامل مديران مالی شركتهاي غيرسرمايهگذاري
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تهيهكنندگان اطالعات حسابداري،
مديران حسابرسی به عنوان حسابرسان و مديران مالی شركتهاي سرمايهگذاري
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران به عنوان استفادهكنندگان اطالعات
حسابداري (از آنجا كه هر سرمايهگذار ممكن است اطالعات كافی در مورد
ويژگیهاي كيفی اطالعات حسابداري نداشته باشد مديران مالی شركتهاي
سرمايهگذاري به عنوان استفادهكنندگان اطالعات مورد پرسش قرار گرفتهاند) میباشند
كه فرض بر اين است آشنايی كافی با موضوع تحقيق دارند .به دليل گستردگی فراوان
و غير قابل دسترس بودن كليه افراد جامعه ،اقدام به نمونهگيري شد .نمونههاي آماري
تحقيق به روش تصادفی طبقهاي از بين جامعهي آماري انتخاب شدهاند .بر اين اساس
تعداد  680پرسشنامه براي حسابرسان 80 ،پرسشنامه براي مديران مالی شركتهاي
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سرمايه گذاري در تهران و  800پرسشنامه براي مديران مالی شركتهاي غيرسرمايه
گذاري بورس اوراق بهادار تهران ارسال شده بود كه از پرسشنامههاي جمع آوري
شده ،به ترتيب  61 ،600و  660پرسشنامه در نهايت قابل استفاده بودند .جدول زير
تعداد پرسش نامه هاي ارسالی و دريافتی را در گروه هاي جامعه آماري نشان می دهد.
جدول  .2جمع بندی پرسشنامههای ارسالی و دریافتی از سه گروه تهیهكنندگان ،استفاده-
كنندگان و حسابرسان
گروه

جامعه آماری

تعداد نمونه

پرسش نامه های دریافتی

حسابرسان
مدیران مالی شرکتهای سرمایه گذاری
مدیران مالی شرکتهای غیرسرمایه گذاری

١١3
٢1
٢13١

1٢1
٢1
٢11

111
1١
181

نتایج اولویت بندی به

روش AHP

ویژگیهای كیفی اصلی و محدودیتهای حاكم بر آنها

به منظور تعيين اهميت نسبی ويژگیهاي كيفی اطالعات حسابداري از ديدگاه
تهيهكنندگان ،حسابرسان و استفادهكنندگان صورتهاي مالی ،پس از تعيين جامعه و
نمونه آماري ،پرسشنامه اي مطابق با مدل به عنوان ابزار گردآوري اطالعات طراحی
گرديد كه با توزيع نمونه اي مقدماتی از آن و استفاده از نظرات كارشناسان مربوطه ،از
پايايی و روايی آن اطمينان حاصل شد .به اين ترتيب فعاليت ميدانی پژوهش با توزيع
پرسشنامهها در جامعه آماري شروع و با جمعآوري آنها خاتمه يافت .هدف اين بود
كه عوامل مورد بررسی ،بر پايه ميزان تأثيرگذاريشان بر تصميمگيري هر گروه ،مورد
رتبهبندي قرار گيرند .براي رتبهبندي اين مؤلفهها ،با نگرش به شرايط مسئله ،روش
 AHPانتخاب شد .سوال اصلی تحقيق در اولويتبندي ويژگیهاي موثر بر
تصميمگيري بدين شرح است:
"براي تصميمگيري مناسب با استفاده از اطالعات ارائه شده در گزارشهاي مالی
هر يك از شاخصهاي زير در مقايسه با ديگري تا چه اندازه ارجحيت دارد؟"
امتيازهاي به دست آمده از پرسش نامه ها با استفاده از نرم ساعتی (فراوانی نسبی)
نرمااليز شده و دادههاي به دست آمده وارد نرمافزار تصميمهاي ويژه
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( )ExpertChoiceگشته است .نتايج رتبهبندي و وزنهاي به دست آمده از مقايسههاي
زوجی شاخصها در جدول شماره ( )١نشان داده شده است.
جدول  .8رتبهبندی ویژگیهای كیفی اصلی از دیدگاه تهیهكنندگان ،استفادهكنندگان و
حسابرسان
ویژگی

تهیهكنندگان

حسابرسان

استفادهكنندگان

وزن

رتبه

وزن

رتبه

وزن

رتبه

قابل فهم بودن

8

١

3٢

1

8

١

مربوط بودن

34

1

٢١

٢

٢1

٢

قابل اعتماد بودن

1١

3

1١

3

3١

1

به موقع بودن

8

١

11

4

١

١

قابل مقایسه بودن

٩

4

7

١

٩

4

اهمیت

٩

4

7

١

18

3

بهای تمام شده اطالعات

17

٢

3

١

4

7

همچنين براي بررسی معنادار بودن ميزان تفاوت در اهميت هريك از شاخصها از
نظر  ١گروه ،با استفاده از آزمون دانكن ،مقايسات زوجی انجام داده و شاخصها را از
لحاظ ميزان اهميتی طبقهبندي كردهايم كه براي هر گروه دارند .نتايج اين طبقهبندي در
جدول شماره  5ارائه شده است.
جدول  .4خالصه مقایسات مربوط به ویژگیهای كیفی اصلی از دیدگاه تهیه كنندگان ،استفاده
كنندگان و حسابرسان
ویژگی

تهیهكنندگان

استفادهكنندگان

حسابرسان

قابل فهم بودن

B

A

B

مربوط بودن

A

B

B

قابل اعتماد بودن

B

B

A

به موقع بودن

B

B

A

قابل مقایسه بودن

A

A

A

اهمیت

B

B

A

بهای تمام شده اطالعات

A

B

C
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ویژگیهای كیفی فرعی
وزنهاي به دست آمده و اولويتبندي هريك از عناصر ويژگیهاي اصلی
(ويژگیهاي فرعی) در درون هرگروه از نرم افزار  Expert Choiceبه شرح جدول
شماره  1می باشد.
جدول  .5رتبهبندی ویژگیهای كیفی فرعی از دیدگاه تهیهكنندگان ،استفادهكنندگان و
حسابرسان
ویژگی اصلی

مربوط بودن

ویژگیهای فرعی

تهیهكنندگان

استفادهكنندگان

حسابرسان

وزن

رتبه

وزن

رتبه

وزن

رتبه

ارزش تایید کنندگی

38٢

1

٢84

٢

١٢1

1

ارزش پیش بینی کنندگی

3١1

٢

١١4

1

3١1

٢

انتخاب خاصه

٢١7

3

133

3

134

3

کامل بودن بودن

٢٩4

٢

11٩

٢

1١8

3

احتیاط

٢٩٩

1

7١

٢

11٩

4

بی طرفی

٢٢7

3

374

1

37٢

٢

بیان صادقانه

17٩

4

441

1

373

1

ثبات رویه

١١8

1

١3١

1

4٩8

٢

افشای مناسب

4٢٢

٢

4١4

1

١11

1

ادغام و طبقه بندی

١17

1

433

٢

١84

1

میزان توان استفاده کنندگان

3٩3

٢

١١7

1

41١

٢

قابل اعتماد بودن

قابل مقایسه بودن

قابل فهم بودن

همچنين براي بررسی معنادار بودن ميزان تفاوت در اهميت هريك از شاخصهاي
كيفی هر گروه ،از آزمون  T-Testاستفاده شده و شاخصهاي مورد بررسی ،از لحاظ
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ميزان اهميت آنها نسبت به ساير شاخصهاي كيفی گروه اصلی مقايسه شده و
گروهبندي انجام گرفته است .نتايج اين گروهبندي در جدول شماره  1ارائه شده است.
جدول  .6میزان اهمیت نسبی ویژگیهای فرعی در درون هرگروه
ویژگی اصلی

مربوط بودن

ویژگیهای فرعی

گروه

رتبه

گروه

رتبه

گروه

رتبه

ارزش تایید كنندگی

A

1

B

٢

A

1

ارزش پیش بینی كنندگی

A

1

A

1

B

٢

انتخاب خاصه

B

٢

C

3

C

3

كامل بودن

A

1

B

٢

B

٢

احتیاط

A

1

B

٢

C

3

بی طرفی

A

٢

A

1

A

1

بیان صادقانه

C

3

A

1

A

1

ثبات رویه

A

1

A

1

A

1

قابل اعتماد بودن

قابل مقایسه بودن

قابل فهم بودن

تهیهكنندگان

استفادهكنندگان

حسابرسان

افشای مناسب

B

٢

A

1

A

1

ادغام و طبقهبندی

A

1

A

1

A

1

میزان توان استفادهكنندگان

B

٢

A

1

B

٢

بحث و نتیجهگیری
گزارشگري مالی به منظور ارائه اطالعات مفيد براي تصميمگيريهاي اقتصادي و
تجاري است بنابراين اهداف گزارشگري مالی وابسته به نياز كسانی است كه قصد
استفاده از اطالعات را دارند و مسلماً نياز استفادهكنندگان به طور جدي وابسته به
ماهيت تصميمات و فعاليتهاي اقتصادي است كه در آن قرار گرفتهاند .اما نكتهاي كه
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بايد به آن اشاره كرد عام بودن صورتهاي مالی و گزارشگري مالی است .در تهيه
صورتهاي مالی نمیتوان تمام خواستهها را برآورده كرد .برخورداري اطالعات مالی
از كليه ويژگیهاي كيفی اگرچه براي تصميمگيريهاي اقتصادي مفيد است؛ اما نظر به
اينكه ويژگیهاي مختلف بخصوص دو ويژگی مربوط بودن و قابل اعتماد بودن غالباً با
يكديگر در تضاد هستند و تقويت يكی به بهاي تضعيف ديگري تمام میشود اطالعات
مالی نمیتواند بطور هم زمان از كليه كيفيتها در سطح بااليی برخوردار باشد؛ بنابراين
گروههاي مختلف تصميمگيرنده برحسب نوع تصميمی كه میگيرند احراز ويژگی
خاصی را در اولويت قرار میدهند.
نتايج اين تحقيق از انتظاراتی حمايت میكند كه اهميت نسبی ويژگیهاي كيفی
درميان گروههاي مختلف تصميمگيرنده متفاوت است .،اين نتايج حاكی از آن است
كه اهميت نسبی ويژگیهاي كيفی اطالعات حسابداري به جز ويژگی قابليت مقايسه
داشتن از ديدگاه تهيهكنندگان ،حسابرسان و استفادهكنندگان صورتهاي مالی متفاوت
است .همان گونه كه در جدول شماره  ١مشاهده میشود تهيهكنندگان بيشترين اهميت
را براي ويژگی مربوط بودن وكمترين اهميت را براي به موقع بودن قائل هستند .در
مقابل ،حسابرسان بيشترين اهميت را براي ويژگی قابل اعتماد بودن وكمترين اهميت را
براي بهاي تمام شده اطالعات قائل میباشند .از ديدگاه اين گروه ،كيفيت آستانهاي
اهميت ،اولويت بااليی نسبت به ويژگیهاي قابل مقايسه بودن و قابل فهم بودن دارد.
استفادهكنندگان نيز ،بيشترين اهميت را براي ويژگی قابل فهم بودن و كمترين اهميت
را براي بهاي تمام شده اطالعات قائل هستند .نكته قابل توجه دراين ميان ،رتبه باالي
بهاي تمام شده اطالعات از نظر تهيهكنندگان است در حالی كه استفادهكنندگان و
حسابرسان ،پايينترين ميزان اهميت را براي اين محدوديت قائل هستند .تهيهكنندگان
براي هزينه تهيه اطالعات اهميت بااليی قائل بوده و آن را در اولويت دوم تصميمات
خود مد نظر قرار میدهند .به نظر میرسد تهيه اطالعات مفيد توسط مديران ،بيش از هر
عامل ديگري تحت تاثير هزينه تهيه آن قرار میگيرد .همچنين تهيه كنندگان و
حسابرسان ،در كل ،ويژگیهاي مرتبط با محتواي اطالعات را به ويژگیهاي مرتبط با
ارائه اطالعات ترجيح داده اند؛ اين در حالی است كه ويژگی قابل فهم بودن ،از نظر
استفاده كننده گان بيشترين اهميت را در بين ويژگیهاي كيفی اطالعات حسابداري
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دارد.
اهميت نسبی ويژگی مربوط بودن نزد دو گروه حسابرسان و استفادهكنندگان
يكسان بوده اما تهيهكنندگان نسبت به دو گروه ديگر اهميت بيشتري براي ويژگی
مربوط بودن قائل هستند .اين نتيجه مطابق با نظر سالمون ( )6961میباشد .وي عقيده
دارد مربوط بودن در تهيه اطالعات بايد اولويت اول باشد چون اگر اطالعات مربوط
نباشند مهم نيست كه چه ويژگیهاي ديگري داشته باشند (سالمون .)6961 ،همچنين
مطابق با نتايج تحقيق هوداک و آليستر ( )6995كميته تدوين استانداردهاي حسابداري
مالی ،در استانداردهايی كه ،افشا از طريق يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی يا
فهرستهاي ديگر مورد تاكيد است به ويژگی مربوط بودن در مقايسه با قابليت اعتماد
بهاي بيشتري داده است .البته در تحقيقی كه توسط كندي و همكاران ( )6991انجام
شد ،نتايج نشان میداد كه استفادهكنندگان و تهيهكنندگان اطالعات حسابداري ،در
مقايسه با حسابرسان ،به ويژگی مربوط بودن ،بهاي بيشتري میدهند.
پديدههاي اقتصادي واقعی اگر ارزش پيش بينی و ارزش تأييدكنندگی نداشته باشند
همچنين اقالمی كه وابسته به مؤسسه مورد گزارش نباشد (به عنوان نمونه ،فروش كاالي
امانی) نمیتوانند در تصميمات استفادهكنندهگان مفيد باشند .بنابراين تمركز
تهيهكنندگان بر روي آن اطالعاتی بيشتر می باشد كه ارزش پيشبينی و ارزش
تأييدكنندگی باالتر دارند .در ميان ويژگیهاي فرعی مربوط بودن ،تهيهكنندگان
بيشتربن اهميت ودر عين حال اهميت مساوي براي دو ويژگی ارزش تاييد كنندگی و
ارزش پيشبينی كنندگی قائل هستند .حسابرسان نيز براي ويژگی ارزش تاييدكنندگی
بيشترين اهميت را قائل هستند اما استفادهكنندگان ويژگی پيشبينیكنندگی اطالعات
را بر تاييدكنندگی آن ترجيح میدهند .همچنين ،هرسه گروه كمترين اهميت را براي
ويژگی «انتخاب خاصه» قائل میباشند.
نتايج تحقيق همچنين نشان میدهد كه اهميت نسبی ويژگی قابل اعتماد بودن از نظر
حسابرسان با هر دو گروه تهيهكنندگان و استفادهكنندگان ،تفاوت معناداري دارد و اما
اهميت نسبی آن نزد دو گروه تهيهكنندگان و استفادهكنندگان يكسان است .حسابرسان
نسبت به دو گروه ديگر اهميت بيشتري براي ويژگی قابل اعتماد بودن قائل هستند.
جمع آوري و ارزيابی بی طرفانه شواهد ،شالوده حسابرسی است .توجه به مغرضانه
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نبودن اطالعات توسط حسابرسان به دليل تضاد منافع بين دو گروه تهيهكننده و استفاده-
كننده اطالعات است .تضاد منافع بين اين دو گروه ،شرط اصلی نياز به فعاليت
حسابرسی است .آنچه حسابرسی به فرايند گزارشگري میافزايد مربوط به كيفيت
اطالعات گزارش شده و نياز استفادهكنندگان به ارزيابی كيفيت اطالعات قبل از
استفاده از آنها است .به نظر میرسد حسابرسان در اين فرايند به علت نقش اعتباربخشی
و ايجاد ارزش افزوده براي اطالعات به ويژگی قابل اعتماد بودن بيشتر اهميت میدهند.
اين نتيجه گيري مطابق با نتايج تحقيق كندي و همكاران ( )6991می باشد .آنها به اين
نتيجه رسيدند كه از ديدگاه حسابرسان ،قابليت اعتماد در مقايسه با مربوط بودن ،اهميت
بيشتري داشته است .در ميان ويژگیهاي فرعی قابل اعتماد بودن ،تهيهكنندگان بيشترين
اهميت ودر عين حال اهميت مساوي را براي دو ويژگی كامل بودن و احتياط قائل
هستند وكمترين اهميت را براي ارائه صادقانه قائلند .اين در حالی است كه حسابرسان و
استفادهكنندگان اطالعات ،بيشترين اهميت را براي ويژگی ارائه صادقانه قائل میباشند.
نتايج تحقيق بيانگر آن است كه تهيهكنندگان و استفادهكنندگان اطالعات حسابداري و
حسابرسان به ويژگی قابل مقايسه بودن اهميت يكسانی میدهند .دليل آن را میتوان
بدين صورت عنوان كرد كه قابل مقايسه بودن شامل افشاي مناسب و ثبات رويه است و
كمتر كردن سطح اختالف در گزارشگري مالی در بين شركتها يك هدف مورد نظر
در سياستهاي حسابداري است هر چند آن می تواند فقط يكی از ابزارهاي رسيدن به
اهداف اساسی حركت به سوي سطح بهينه آسايش اجتماعی و اقتصادي باشد .اگر
رويهها يا روشهاي گوناگون افشا ،منافع مساوي يا بيشتري داشته باشد شركتها تمايل
دارند از روشهايی استفاده كنند كه مخارج كمتري دارند يا نتايج اقتصادي
مطلوبتري براي آنها دارد .تهيهكنندگان معموال براي رعايت استانداردهاي حسابداري
و اخذ گزارش حسابرسی مقبول و يكسانسازي گزارشهاي مالی خود با شركتهاي
مشابه سعی میكنند قابليت مقايسه در باالترين حد ممكن باشد از طرفی حسابرسان
بيشتر در آزمونهاي محتوي از مقايسه اطالعات با سنوات گذشته و صنعت مشابه
استفاده میكنند ،همچنين استفادهكنندگان براي پيشبينی روند آتی درحد ممكن از
ويژگی قابليت مقايسه استفاده میكنند .بنابراين به نظر میرسد هر سه گروه درک
يكسان و احتياجات مشابه از ويژگی قابليت مقايسه دارند همچنين به نظر میرسد در
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ارتباط با اين ويژگی تضاد منافعی وجود ندارد بنابراين اهميت ويژگی قابليت مقايسه از
نظر هر سه گروه يكسان است .همچنين اهميت ثبات رويه و افشاي مناسب از نظر
استفادهكنندگان و حسابرسان يكسان است .اما تهيهكنندگان براي ثبات رويه اهميت
بيشتري قائل هستند.
اهميت نسبی ويژگی قابل فهم بودن نزد دو گروه تهيهكنندگان و حسابرسان يكسان
است اما استفادهكنندگان نسبت به دو گروه ديگر اهميت بيشتري براي اين ويژگی قائل
هستند .ارائه گزارشهاي مالی غير قابل فهم ،غيرقابل قبول است زيرا وقت
استفادهكنندگان را تلف خواهد كرد و احتماالً آنها را گمراه خواهد كرد .صورتهاي
مالی هنگامی براي استفادهكنندگان مفيد واقع می شود كه براي آنها قابل درک و فهم
باشد و بتوانند براي تصميمگيري هاي اقتصادي خود از آنها استفادهكنند بنابراين اگر
اطالعات مالی داراي همه اطالعات كيفی باشند اما براي استفادهكنندگان قابل فهم
نباشد ،مفيد بودن آن كم رنگ خواهد شد .همچنين در ميان ويژگیهاي فرعی قابل
فهم بودن ،استفادهكنندگان ،ميزان توان استفاده را بر ادغام و طبقهبندي اطالعات
ترجيح میدهند؛ اما تهيه كنندگان و حسابرسان براي ادغام و طبقهبندي اهميت بيشتري
قائل هستند.

محدودیتهای پژوهش
روش پژوهش حاضر در قالب پرسشنامهاي انجام گرفته است كه براي مديران
حسابرسی و مديران مالی شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران ارسال گرديده است.
بنابراين ،نتايج حاصله در اين تحقيق صرفاً بازتاب نظرات و برداشتهای افراد فوق می
باشد .لذا نتايج اين تحقيق بايد با مالحظه ي اين محدوديت ،تفسير و تعميم داده شود.
همچنين با توجه به محدود بودن جامعه آماري گروه استفاده كنندگان به مديران مالی
شركتهاي سرمايه گذاري (به علت قابل اتكا بودن نظرات آنها) ،تعداد نمونه انتخاب
شده براي اين گروه در مقايسه با گروههاي ديگر كمتر بوده است .فلذا در تفسير نتايج
تحقيق ،اين مورد بايد مدنظر گيرد.
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منابع و مآخذ
 «خصوصـیات کیفـی مطلـوب.)1384( ، سـید محمـود، محمـدعلی و موسـوی شـیری،آقایی
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