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 چکیده 

 امور در انسانی های جنبه به مربوط مطالعات بررسی به که را رفتاری حسابداری از بینشی مطالعه این

 استفاده بر تمرکز به توجه با که است این مطالعه این هدف. میکند استدالل را است مرتبط مالی

 حال، این با. است طرفانه بی مالی اطالعات که است شده فرض آنها ویژگی و مالی اطالعات از کنندگان

 های گیری تصمیم برای سرمایه بازارهای صاحبان و گذاران سرمایه توسط استفاده مورد اطالعات

 تفسیر و مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای و حسابداران ای حرفه قضاوت بوسیله که اقتصادی

   .بود خواهد مفید میپردازند آنها
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 مقدمه 

حسابداری نقش مهمی را در بازار سرمایه ایفا میکند، زیرا صورت های مالی یک سازمان عواقب اقتصادی فعالیت کسب و کار 

ات که در دسترس است را خالصه میکند. سیستم حسابداری یک سازمان مکانیزم شناسایی و خود و منبع گسترده ای از اطالع

 (6102اندازه گیری این کسب و کار را برای دیگر کاربران از اطالعات اقتصادی فراهم می کند. )اندریس،

ی گزارشگری مالی بین ( که مجموعه ایی از استانداردها0IASBبا هدف کاهش بین المللی در استانداردهای حسابداری )

( در ایجاد استانداردهای گزارشگری IASB( است که می تواند تا حد زیادی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع )6IFRSالمللی)

کشور برای هدف گزارشگری مالی نیاز به آن دارندو  001مالی بین المللی بسیار موفق است ودر سطح جهان پذیرفته شده و 

 (6102ر می گیرند. )اندریس،مورد استفاده قرا

با این حال ادبیات حسابداری شواهدی را روشن میکند که همیشه این چنین نیست.یکی از نگرانی هایی که ناشی می شود این 

است که سهامداران بر این باورند که یکپارچگی بیشتر عینیت در عمل بیشتر از واقع وجود دارد. این توجه کافی به اهمیت از 

رفتاری مالی حسابداری از طریق فرایند توسعه و به وسیله  اطالعات،  نیاز به توجه کافی دارد. این مهم است زیرا  جنبه های

تحقیقات رفتاری در مورد تصمیم های سرمایه گذاری است که اغلب تنها با تمرکز بر جنبه های انسانی سرمایه گذاران و 

 (6102سهامداران مرتبط است. )اندریس،

العات توسط سرمایه گذاران و بازار سرمایه برای تصمیم گیری های اقتصادی توسط حسابدارن استفاده شده و قضاوت اگرچه اط

حرفه ایی خودرا با تفسیر و با استفاده از استانداردهای حسابداری تهیه کرده اند. مهم ترین آن آماده سازی و تعیین افشای 

( انجام می شود. این استاندارد ها در یک فرایند IFRSداردهای حسابداری )اطالعات حسابداری است که عمدتا توسط استان

سیاسی گذرانده  شده توسط حسابداران اعمال و توسعه یافته است. در نهایت صورت های مالی باید توسط حسابداران تحت 

دارد غرامت و تنظیم صورت های نظارت نهادهای موسس تفسیر شوند. به عنوان مثال:مسائل رفتاری می تواند در سه بعد استان

 (6102مالی و حسابرسی بوجودآید.)اندریس،

این مقاله فراهم می کند برخی از نمونه های مهم را که نشان می دهد اطالعات حسابداری رفتاری ذاتا از روند توسعه از طریق 

 اطالعت استفاده می شود.

 

 دانش مالی رفتاری 

ترکیدن حباب قیمتی  "ان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می شود ، بویژه پس ازمالی رفتاری که عموماً از آن به عنو

 .، به یک موضوع روز تبدیل شده است2000در مارس  "سهام شرکتهای تکنولوژی

یه برای کسانی که نقش روانشناسی را در دانش مالی به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارهای اوراق بهادار و تصمیمات سرما

 گذاران بدیهی میدانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار مالی رفتاری دشوار است.

ظهور پدیده هایی مثل حباب های قیمتی در بازار سهام، وجود نوسانات بیش از حد در قیمت سهام، واکنش بیشتر یا کمتر از 

سرمایه قرار گرفته است. محققین با آزمون فرضیه های  اندازه سرمایه گذاران به اطالعات جدید، در تقابل با نظریه بازار کارآی

بسیاری ، شواهدی را نشان می دهند که اصطالحاً به آن بی قاعدگی های بازار سهام گفته می شود که شامل خالف قاعده های 

 بنیادی، خالف قاعده های تکنیکی و خالف قاعده های تقویمی است. 

 است که با ارزش گذاری ذاتی سهام بر اساس عوامل بنیادی سازگار نیست.نظمی هایی خالف قاعده های بنیادی، بی

 تحلیل های تکنیکی مدعی است که با مطالعه رفتار قیمتهای تاریخی سهام، می توان قیمتهای آتی را پیش بینی کرد.

                                                           
1 International Accounting Standards Board-IASB 

2 International Financial Reporting Standards-IFRS 
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است که  "اثر ژانویه "نخالف قاعده تقویمی ، نشان دهنده اثرات متفاوت زمان در قیمت و بازده سهام است که معروفترین آ

 ساله دارد. همانگونه که می دانیم تمام این خالف قاعده ها با نظریه کارآیی بازار ناسازگار است. 61سابقه ای حدوداً 

بررسی جنبه های رفتاری انسان و  "مالی کالسیک"در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیان و حرفه ای های طرفدار مکتب 

 "مالی رفتاری"ات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل طرفداران دانش تاثیر آن در تصمیم

اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از تمایالت روانشناختی در عرصه سرمایه گذاری، کامال ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه 

 مطالعاتی ست.

 (میر استتمن) "آنها نرمال هستند« مالی رفتاری» را منطقی می انگارد اما در دانشسرمایه گذاران « مالی کالسیکـ » دانش"

 

 نقش تدوین کنندگان استاندارد:

تاثیر استاندارد های حسابداری در صورت های مالی با توجه به تغییر در نتیجه آنها در شرکت های بزرگ به طور هم زمان پس 

 از اعمال آنها روشن می شود.

بنز(که یکی از شرکت های آلمانی که برای اولین بار به لیست تبادل  -صورت های مالی )دیملر 0991در سال  یک مثال خوب

بنز( به افشای اطالعت مالی با توجه به اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  -سهام نیویورک رفت. برای این منظور )دیملر

 01یارد از مارک آلمان پرداخته است. در همان سال این شرکت سود میل011ایاالت متحده آمریکا و نشان دادن ازدست رفتن 

 میلیونی را با کد تجاری آلمان نشان داد.

این اختالف در میان سرمایه گذاران و سایر ذینفعان باعث عدم اطمینان گشت و به منظور کاهش تنوع شیوه های حسابداری 

 نظیم کننده اوراق بهادار  این روش کمک میکند.در سطح جهان و مبادالت سهام شرکت های چند ملیتی و ت

( که از IFRS( در این فرایند و در تالش برای جایگزین کردن استانداردهای حسابداری بین الملل )IASBنقش کلیدی )

  طریق روندمشورت بین المللی توسعه یافته است شامل سهامداران عالقمند از سراسر جهان می باشد.

( در نظر گرفته شده است. با این حال تنظیم IASBبین بردن استبداد تصمیمات اخذ شده توسط )این فرایند برای از 

 استاندارد حسابداری یک فرایند سیاسی است.

در واقع شواهدی وجود دارد که سهامداران را روشن می کند که در نتیجه اقتصادی استانداردهای حسابداری حرفه ای    

 ( در جهت و محتوی استاندارد های حسابداری تالش کنیم.IASBان و با بکار گیری )دولت، بدون شرکت سایر ذینفع

به عبارت دیگر کسانی که تحت تاثیر استانداردهای جدید قرار گرفته اند و یا پیشنهاد تغییر مقررات موجود به جای فشار بر 

(IASB.را میدهند به تصویب یک پیشنهاد جدید می پردازیم ) 

جه استاندارد های حسابداری ممکن است نفوذ قابل توجهی برای مدیران در صورت های مالی در قالب یک به عنوان یک نتی

 مجموعه گسترده از گزینه ضمنی و صریح که از آن مدیران می توانند انتخاب کنند داشته باشد.

( هست اما در یک IFRSیسی )( باید در نظر گرفته شود که اگرچه در انگلIFRSدر نهایت این موضوع پیچیده از ترجمه )

 66( از انگلیسی به IFRSکشور ممکن است زبانی غیر از زبان انگلیسی داشته باشند. روند تایید در اتحادیه اروپا برای ترجمه )

( منجر به ایجاد مشکالت 6106.داگرن6101.هلمنتال 6111زبان رسمی دیگر است. ارائه چینن مثال اشتباه توسط )نیهوس 

 ( در شیوهای مختلف حسابداری در سراسر کشور شده است.IFRS) نرم افزاری
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استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی اصول اساسی هستندکه نیاز به برنامه های کاربردی گسترده ای از قضاوت حرفه ایی 

ه اهمیت قضاوت حرفه ای برای تفسیر و استفاده از استانداردهای دارد. در واقع هیات استاندرادهای حسابداری بین الملل  ب

 گزارشگری مالی بین المللی اشاره دارد.

این مفهوم نیاز به حسابدارانی دارد که تمرکز بیشتری بروی موارد اقتصادی یک معامله کسب و کار و شکل قانونی آن داشته 

بارت تفسیردر آستانه مادیات مورد ارزیابی قرارگیرد و گزینه سیاست باشند. برای مثال اگر قضاوت حرفه ای مورد نیاز به ع

( است و برای IFRSحسابداری خاص اتنخاب شود، عبارت احتمال یکی از ویژگی های مهم استانداردهای مبتنی بر اصول )

با موضوع درآمد به  01انداره گیری شناخت و افشای موارد استفاده می شود. برای مثال استاندارد حسابداری بین الملل 

 رسمیت شناخته می شود زمانی که منافع اقتصادی مرتبط با معامله به نهادهای جاری متحمل خواهد شد.

این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار است که بیان تفسیر احتمال متفاوت توسط حسابداران در سراسر کشور وجود 

 (6102دارد.)اندریس،

( مورد بررسی قرار دادند که آیا این اصطالحات رایج ممکن است در سراسر کشور توسط 6112برای مثال )داپنیک و ریچتر 

 حسابداران به عبارات محافظه کارانه نسبت به همتایان خودر ایالت متحده امریکا متفاوت تفسیر و ترجمه شده باشند.

از خطرات ممکن است یک دالیل قضاوت ( استدالل می کند که تمایل آلمانی ها برای جلوگیری 6101)هلمن و همکاران 

 محافظه کارانه در آلمان باشد.

عالوه بر این آنها دریافتند که حسابداران آلمانی که با کد تجاری آلمانی بزرگ شده اند و ویژگی اساسی آنها حفاظت است به 

های فرهنگی حسابداری ممکن  بر اساس اصول حسابداری آلمانی میپردازند.این حاکی از آن است که زمینه ( IFRSتفسیر )

 ( را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار دهد.IFRSاست مسائل مربوط به سازگاری استفاده از )

در واقع فرهنگ یک عاملی است که قضاوت و تصمیم گیری حسابداری حرفه ای و حسابداری محیط زیست کشور را در بیشتر 

 سال تحت تاثیر قرار داده است. 11از 

از ویژگی های مهم شخصی که ممکن است قضاوت حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد شامل توانایی، انگیزه، اعتما به یکی دیگر 

نفس، سبک شناختی و جنسیت است. تغییر از گزارش ساالنه به افزایش در اندازه های گزارش ساالنه منعکس کننده اهمیت 

ر فرم تصاویر، نمودارها،گزارشات ساالنه در حال افزایش هستند. ویژگی روز افزون اطالعات است.عالوه بر این اطالعات مالی د

های عناصر طراحی، مانند عناوین ، ممکن است این اطالعات را بخاطر اینکه اهمیت بعضی از فرمت های گرافیکی قادر به 

صورت های مالی از طرف اختیارات مدیریت  تغییر مسیر اطالعات هستند قضاوت کنند. در واقع محتوا و فرم حسابداری همراه

به رسمیت شناخته شده است. عدم رعایت مقررات اطالعات و طراحی عناصر ممکن است مدیریت را به افشای استراتژیک و 

ارائه تامل از طریق تاثیر فرصت طلبانه قادر سازد. به عنوان یک نتیجه مدیریت ممکن است در بخش های صورت های مالی به 

د بیش از حد اجرای مطلوب وپنهان بپردازد. برای مثال مدیریت این تصور را میکند که تاکید بر نتایج مثبت یک استراتژی تاکی

 (6102که دستاوردهای بزرگ یک شرکت است مطابق انتظار ارائه شده است.)اندریس،

مانند رنگ طراحی و موسیقی در زمینه  ( شواهدی ارائه کردند که با استفاده از قدرت احساسی عناصر6111)کلورسی و جونز 

احتماالت چند بعدی شرکت های اینترنتی ممکن است قدرت نمایی بیشتری برای نفوذ و تصمیم گیرندگان نسبت به فرمت 

 های و بعدی داشته باشند.
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ن کلی در مورد صورت های مالی یک شرکت از حسابرسی ذاتا فرایندی قضاوتی است. حسابرسان به منظور تشکیل اطمینا

 قضاوت حرفه ای خود استفاده میکند.به عنوان مثال کیفیت قضاوت حسابرسان ممکن است شخص را تحت تاثیر قرار دهد.

( شواهدی ارائه میکند که کیفیت حسابرسی دارای ویژگی هایی متفاوت است. عوامل موثر برقضاوت و 6101در واقع )گوالتال 

 گیری در حسابرسی شامل دانش حسابرس، تخصص، تعهد سازمانی و حرفه ای و محدودیت های شناختی است. تصمیم

به عنوان مثال حسابرسان به ویژه در پایان سال مالی ممکن است کار حسابرسی و تعصبات، قضاوت حرفه ای حسابرس را تحت 

ز جمله مشتریان در عملکرد کار حسابرس ممکن است نظر تاثیر قرار دهد. عالوه بر تعامل بین حسابرس و سایر ذینفعان ا

 حسابرس را نسبت به صورت های مالی تحت تاثیر قرار دهد.

 

 نقش دانش مالی رفتاری برای سرمایه گذاران

مالی "مند شوند.ای بهرهدرموقعیتهای خاص خود به طور گسترده "مالی رفتاری "سرمایه گذاران می توانند ازکاربردهای دانش

یک مفهوم نسبتا جدید برای سرمایه گذاران و نیز مشاوران سرمایه گذاری است که گاه ممکن است در پذیرش و یا "تاریرف

اعتبار آن تردید داشته باشند. افزون بر آن ممکن است مشاوران از طرح پرسش های روانشناسی از مشتریان خود برای پی 

 .بردن به تمایالت آنها ، اکراه داشته باشند

انیکه مالی رفتاری در بین فعاالن بازار توسعه یابد، سرمایه گذاران مزایای آن را خواهند دید و آنگاه انتظار میرود که درک زم

نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایه گذار بر پیامدهای سرمایه گذاری، بینش های جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از 

با اهداف و   برای مشاوران و مدیران پرتفویی است که یک مشاور می تواند متناسب "الی رفتاریم"برقراری ارتباط مناسب با 

 .(6102)اندریس، تمایالت هر سرمایه گذار ایجاد نماید

 

  گیریبحث و نتیجه
مایالت گان از تبرخی نویسند  در قضاوت تعریف شده است. "اشتباهات سیستماتیک"به طور خالصه تمایالت رفتاری به عنوان

 .می نامند "یا ترجیحات "قضاوت ها"،"باورها"یاد میکنند، در حالیکه گروهی دیگر آنها را "قواعد سر انگشتی"رفتاری با عنوان 

افراد هم در مورد توانایی خود در پیش بینی و هم در مورد دقت اطالعاتی که در اختیار آنها قرار میگیرد، برآوردی بیش از 

در تخمین احتماالت عملکردی ضعیف دارند و رویدادهایی را که حتمی می دانند، غالبا دارای احتمال  اندازه دارند. همچنین

وقوع بسیار کمتر از صد در صد است. به طور خالصه می توان گفت که اغلب مردم خود را از آنچه واقعا هستند، باهوش تر 

همچنین اغلب سرمایه گذاران در مورد قضاوت های خود   دارند.میپندارند و بر این باورند که اطالعات بهتری نیز در اختیار 

و  می نامیم. این افراد غالباً معامالت پرحجمی انجام می دهند«  فرا اعتماد به اطمینان »خیلی مطمئن هستند، ما این نوع را، 

 صاحب پرتفوهایی هستند که به اندازه کافی متنوع نیست.

اطالعاتی هزینه میکنند که مطلوبیت مورد انتظار آنها را افزایش می دهد. سرمایه گذاران  سرمایه گذاران عقالیی صرفاً برای 

 بیش از حد مطمئن با انجام معامالت مکرر مطلوبیت مورد انتظار خود را کاهش می هند.

ت مالی بی طرفانه در نتیجه با توجه به تمرکز بر استفاده کنندگان از اطالعات مالی و ویژگی آنها فرض شده است که اطالعا

است. با این حال، اطالعات مورد استفاده توسط سرمایه گذاران و صاحبان بازارهای سرمایه برای تصمیم گیری های اقتصادی 

 که بوسیله قضاوت حرفه ای حسابداران و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تفسیر آنها میپردازند مفید خواهد بود.

 

 

  منابع
Beattie, V. and Jones, M.J. (2008) Corporate reporting using graphs: A review and synthesis,Journal of 

Accounting Literature, 27(1), 71-110. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Giner, B. and Arce, M. (2012) Lobbying on accounting standards: Evidence from IFRS 2 on share-based 

payments, European Accounting Review, 21(4), 655-691. 

Gray, S.J. (1988) Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems 

internationally, Abacus, 24(1), 1-15. 

Gul, F.A., Wu, D. and Yang, Z. (2013) Do individual auditors affect audit quality? Evidence from archival data, 

Accounting Review, 88(6), 1993-2023. 

Hansen, T.B. (2011) Lobbying of the IASB: An empirical investigation, Journal of International Accounting 

Research, 10(2), 57-75. 

Hellmann, A. (2016) The Role of Accounting in Behavioral Finance, Journal of Behavioral and Experimental 

Finance ,http://dx.doi.org/10.1016/j.jbeft.2015.11. 

004. 

Hellmann, A, Perera , H. and Patel, C. (2010) Contextual issues of the convergence of International Financial 

Reporting Standards: The case of Germany, Advances in Accounting, incorporating Advances in 

International Accounting, 26(1), 108-116. 

IASB (2010) IFRS Practice Statement Management Commentary, International Accounting Standards Board: 

London. 

IFRS Foundation (2013) Due Process Handbook, http://www.ifrs.org 
/DPOC/Documents/2013/Due_Process_Handbook_Resupply_28_Feb_2013_WEBSITE.pdf 

Kahneman, D. and Tversky, A. (2000) Choices, values and frames, Cambridge University Press: Cambridge. 

Kosi, U. and Reither, A. (2014) Determinants of corporate participation in the IFRS 4(Insurance Contracts) 

replacement process, Accounting in Europe, 11(1), 89-112. 

Kwok, W.C.C. and Sharp, D. (2005) Power and international accounting standard setting:Evidence from 

segment reporting and intangible assets projects, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 18(1), 

74-99. 

Larson, R. K. (2007) Constituent Participation and the IASB's International Financial Reporting Interpretations 

Committee, Accounting in Europe, 4(2), 207-254. 

Merkl-Davis, D.M. and Brennan, N.M. (2011) A conceptual framework of impression management: New 

insights from psychology, sociology and critical perspectives, Accounting and Business Research, 41(5), 

415-437. 

Nelson, M. And Tan, H.-T. (2005) Judgment and decision making research in auditing: A task, person, and 

interpersonal interaction perspective, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 24 (supplement), 41-71. 

Niehus, R. J. (2005) Die IFRS auf Deutsch, Fehler und Unzulänglichkeiten der Übersetzung, Der Betrieb, 

58(46), 2477-2483. 

Nobes, C. (2013) The continued survival of international differences under IFRS, Accounting and Business 

Research, 43(2), 83-111. 

Perera, H. (1989) Towards a framework to analyze the impact of culture on accounting, International Journal of 

Accounting, 24(1), 42-56. 

Poudel, G., Hellmann, A. and Perera, H. (2014) The adoption of International Financial Reporting Standards in a 

non-colonized developing country: The case of Nepal, 30(1), 209-216. 

Shafir, E. (2004) Preference, belief and similarity, MIT Press: Cambridge. 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.ifrs.org/
http://www.ifrs.org/
http://www.sid.ir


 

 منابع انتهای مقاله:  -

 سمت انتشارات تهران، شانزدهم، چاپ انسانی، علوم در تحقیق روش بر ای مقدمه ،0111 محمدرضا، نیا، حافظ
 تمدیری مجله ایران، دولتی خدمات بخش در( کارایی و اثربخشی) وری بهره سنجش مدل زهره، کاشی، موسوی و ابوالحسن فقیهی،

  011-062 ،0119 تابستان و بهار ، چهارم شماره دوم، دوره دولتی،

 کنفرانس چهارمین ،اصفهان استان بیمه شرکتهای رقابتی مزیت ایجاد در فکری سرمایه تاثیر بررسی ،محمدرضا صالحی، ،رضا نیا، یمنج

  0190 مهر سیما، و صدا المللی بین های همایش مرکز در بانکی خدمات بازاریابی المللی بین
Camisón, César. And Villar-López, Ana. (2011). Non-technical innovation: Organizational memory and learning 

capabilities as antecedent factors with effects on sustained competitive advantage. Industrial Marketing 

Management. 40 (2011). 1294–1304 
Hazen, Benjamin and Terry Anthony. (2012).Toward creating competitive advantage with logistics information 

technology. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 42. No. 1. 8-35 
 

 

 رای تدوین مقاالت فارسیهای مورد نیاز بخالصه نوع و اندازه قلم جدول
 نوع قلم اندازه قلم )فونت( عنوان

 پررنگ B Nazanin 02 عنوان مقاله

 پررنگ B Nazanin 06 نام و نام خانوادگی

 نازک B Nazanin 00 مشخصات نویسندگان

 کناز Times New Roman 01 نشانی پست الکترونیکی نویسندگان

 پررنگ B Nazanin 06 هاعنوان بخش

 پررنگ B Nazanin 00 هان زیر بخشعنوا

 نازک B Nazanin 06 متن چکیده و واژگان کلیدی

 نازک B Nazanin 06 متن اصلی

 نازک B Nazanin 01 زیر نویس فارسی

 نازک Times New Roman 9 زیر نویس التین

 پررنگ B Nazanin 01 عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها

 نازک B Nazanin 01 متن فارسی درون جدول ها

 نازک Times New Roman 9 متن التین درون جدول ها

 نازک B Nazanin 00 منابع و مراجع فارسی

 نازک Times New Roman 01 مراجع التین منابع و

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

