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  مقدمه. 1

با بررسی توسعه . حسابداري ایجاد شد هاي پژوهش، تغییر چشمگیري در رویکرد 1970حدود سال 

براي . ی، پیشنهاد شده استشناسافکار حسابداري، براي این تغییر، چندین دلیل در جهت روش

بسیاري، تمایز و تفاوت عمده، تغییر در جهت دور شدن از تالش براي تجویز تئوري حسابداري، 

از نظر طرفداران رویکرد اخیر . است 1)موجود(هاي جاري به توسعه تئوري براي توصیف رویه

بود؛ چرا که  2یهودههاي قبلی براي توسعه تئوري حسابداري، ب، تالش)هاي جاريتوصیف رویه(

، اصول 3از قبیل مفروضات ،هاي تئوريهرگز این امکان وجود ندارد که بر روي بسیاري از ورودي

با وجود توصیف نادرست از دو رویکرد، این دو . توافق حاصل شود 4هافرضو به طور خاص پیش

 7و اثباتی )1970تا قبل از سال  6هاي تجویزي غالبتئوري( 5رویکرد تحت عنوان دستوري

نامگذاري ) 1970تحقیقات حسابداري از سال  8تحقیقات توصیفی غالب به عنوان جریان اصلی(

  . اندشده

، تعهد به 1970با تأکید بر توصیف، ویژگی مشخص و تعریف شده جریان اصلی تحقیق از سال 

داري، با یک در نگاهشان به تئوري حساب ،)1992( 9هندرسون، پیرسون و برآون. گرایی استتجربه

طور همان. نامیدند 11گرایی نوین ، این نوع تحقیقات را تحقیقات تجربه10گذاري مناسبیک نام

به این خاطر بود که  12)جدید(کلمه نوین . گرایی بودتجربه) در این دوره(که شد، ویژگی غالب 

از بهترین رویه گرایی به دنبال ایجاد تئوري تر، با استناد و اتکا بر تجربهاگر چه تحقیقات قبلی

این امر با . بود تأکید تر از شواهد تجربیبه بعد، بر روي استفاده سیستماتیک 1970بودند؛ از سال 

قابل ) ماهرانه(هاي آماري پیچیده هاي مالی و از طریق تکنیکدسترسی به پایگاه بزرگ داده

بل، این موضوع از طریق در مقا. پذیر شدها، به میزان زیادي امکاناستفاده براي آزمون فرضیه

  .افزایش دسترسی به کامپیوتر و استفاده از آن، به میزان زیادي تسهیل شد
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فرضیه بازارهاي  -فرض اساسیِ کارایی بازارهابر اساس پیش ،گرایی نوین تمام تحقیقات تجربه

 بیش از رغم  به علت نامگذاري کارایی بازارها تحت عنوان فرضیه آن است که. هستند -کارا

ها براي تأیید این چهل سال تحقیقات طراحی شده براي آزمون فرضیه بازارهاي کارا، تمام تالش

که نظریه  ا فرایند پذیرش عمومی ساخت نظریهب همسوبنابراین، . شده است منجر فرضیه به شکست

. داند؛ این فرضیه هنوز تأیید نشده و به صورت فرضیه باقی مانده استرا فرضیه تأیید شده می

هاي اقتصاد و مالی و از کار محققانِ دانشگاه شیکاگو در رشته ،1960فرضیه بازارهاي کارا در دهه 

 1اي به عاریتهاي سرمایهگذاري داراییهاي نظریه پرتفوي و به کارگیري مدل قیمتدر زمینه

فرضیه  سپس این فرضیه توسط حسابدارانِ دانشگاه شیکاگو به کار رفت؛ به طوري که گرفته شده؛

فرضیه . اي از تحقیقات طی چهل سال اخیر بوده استمیزان قابل مالحظه 2مذکور، سنگ بناي

تحقیق معموالً به  3حوزه. فرض رابطه بین اطالعات و قیمت اوراق بهادار است بازارهاي کارا، پیش

سایر در حالی است که فرضیه بازارهاي کارا، براي  ،این .دارد اشاره به تحقیقات بازار سرمایه

یعنی ري  ،دو محقق استرالیایی دانشگاه شیکاگو. هایی است داراي کاربردهاي تحقیق نیز حوزه

، نخستین کسانی بودند که درگیر تحقیقات بازار سرمایه در حسابداري شدند و 5و فیلیپ براون 4بال

این کار ارجاع  اي بود که در بسیاري از تحقیقات بهبه گونه) 1968بال و براون، (ها و کار اولیه آن

  .باشدمی) 1968( 6دیگر، کار انجام شده توسط بیل بیور) اولیه(کار بدوي . داده شده است

ها، میزان و درجه کارایی مشابه با نحوه کارایی بازار اشکال مختلفی دارد و تنها تمایز بین آن

در  ،به هر حال. و غیره 7بازار کامل یا ناقص: باشد دانان از میزان کامل بودن بازار میتوصیف اقتصاد

، نیمه )بازارهاي خیلی کارا(قوي : در ادبیات حسابداري، به سه نوع کارایی بازار اشاره شده است

در بازارهاي با کارایی قوي، قیمت اوراق بهادار ). بازراهایی که خیلی کارا نیستند(قوي و ضعیف 

که همه اطالعات فوراً در  بدین معنی است؛ 8به طور کامل منعکس کننده همه اطالعات موجود

چهره . گردندگیرند و همه اطالعات جدید به طور سریع توسط بازار جذب میدسترس قرار می

کند بازارها در صورتی کارا هستند ، بیان می10در توسعه فرضیه بازارهاي کارا، یوجن فاما 9پیشرو

 قابل). 384، 1970(ود باشد که قیمت اوراق بهادار به طور کامل منعکس کننده تمام اطالعات موج
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گذاران براي اتخاذ تصمیمات که اطالعات موجود شامل همه اطالعاتی است که سرمایه استذکر 

دهند، و اطالعات حسابداري تنها بخشی از چنین اطالعاتی گذاري، مورد استفاده قرار میسرمایه

  .شودمحسوب می

  

  تحقیقات بازار سرمایه. 2

ارزش (تالش براي تعیین ارزش  ید مالی بر روي تحلیل بنیادي بود، یعنیأک، ت1960تا قبل از دهه 

و اطالعات ) هاي مالیاساساً صورت(اوراق بهادار بر اساس اطالعات مالی حال و گذشته ) ذاتی

- هدف از تحلیل بنیادي، کشف اوراق بهادارِ بد قیمت. هاي کالن اقتصاديصنعت و سایر داده

، به منظور ایجاد مزیت از قیمت تحریف شده و معامله بر )تحریف شده داراي قیمت( 1گذاري شده

. صحیح نیستند هابا دانش و آگاهی به این موضوع که این قیمت است، بر روي این اوراق بهادار

هاي جدید اقتصادي و مالی، تالش براي تعیین با به کارگیري تئوري ،)1968(مطالعه بال و براون 

. ویژه اطالعات مرتبط با سود براي بازار اوراق بهادار بود ري و بهحسابدامحتواي اطالعاتی ارقام 

توانند تأثیرات ها میبر این باور بودند که آن) و بعدها بسیاري از محققان دیگر(بال و براون 

هاي بازار سهام تعیین اطالعات جدید حسابداري بر قیمت سهام را از طریق آزمون تجربی قیمت

هاي اطالعات گزارش 2بازار سهام، شاخص خارجی و عینی از سودمندي هايقیمت. کنند

  .حسابداري است

اساس توسعه مالی و اقتصاد مالی و متعاقباً حسابداري، مقوله انتخاب پرتفوي است؛ بدین معنا که 

، هري 1959در سال . ها وارد شودگذاريسرمایه) سبد(هایی باید در پرتفوي گذاریی چه سرمایه

از انتشارات وایلی و (ها گذارییتنوع کاراي سرمایه: کتابی تحت عنوان انتخاب پرتفوي 3یتزمارکو

هاي توسط دو اقتصاددان مالی به نام 1960شروع این کار در اواسط دهه . منتشر کرد) 4پسران

ي اي را براهاي سرمایهگذاري داراییاز دانشگاه شیکاگو رقم خورد که مدل قیمت 5شارپ و لینتنر

  .توسعه دادند) با یک سطح معین از ریسک( 6بفردبه  ي تعیین بازده مناسب یک دارایی منحصربرا

ها در سطحی گذارییهمه سرمایه. ها استگذاريمقوله ریسک یک عنصر اساسی در تعیین سرمایه

یعنی (هستند  7گریزگذاران ریسکفرض که سرمایهپیشبر اساس این . شونداز ریسک انجام می
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نظریه پرتفوي به دنبال تعیین ترکیب  ؛)کنندتا جایی که امکان دارد از ریسک اجتناب می هاآن

گذار تا جایی به پذیرش یک سرمایه. اي است که ریسک حداقل گرددبه گونه ،هاگذارییسرمایه

 وادار گذارياست که بازده کافی وي را به انجام آن سرمایهقادر  گذاري ریسکی یک سرمایه

ریسک و بازده، عناصر مهم و . وجود دارد 1بستان- ه عبارت دیگر، بین ریسک و بازده بدهب. کند

کننده  گذاري تعیینبازده مورد انتظار یک سرمایه. گذاري اوراق بهادار هستند اساسی در ارزش

است که البته بایستی بر اساس معیاري از  آن فایل گذار به پرداختقیمتی است که یک سرمایه

گذاري ترین حالت، ارزش یک سرمایهدر ساده. شود 2گذاري، تعدیلتبط با آن سرمایهریسک مر

 یعنی. است برابر گذاريآتی مورد انتظار ناشی از آن سرمایه 3با ارزش فعلی سودهاي تقسیمی

هاي تقسیمی آتی مورد انتظار بر اساس نرخ بازده تعدیل شده بر مبناي ریسک مرتبط با آن سود

  .شودي تنزیل میگذارسرمایه

این . ها طراحی شده استدارایی) سبد(طور که بیان شد، براي تعیین پرتفوي  نظریه پرتفوي، همان

اي براي انتخاب یک دارایی منحصربفرد هاي سرمایهگذاري داراییدر حالی است که مدل قیمت

از (معیاري از ریسک  این انتخاب از طریقه مقایسه بازده مورد انتظار دارایی با. طراحی شده است

بتاي اوراق بهادار بیانگر میزان ریسک ناشی از نگهداري آن اوراق بهادار . گیردانجام می) قبیل بتا

ریسک مرتبط با یک دارایی خاص در  یعنی(ک پرتفوي کامالً متنوع شده به عنوان بخشی از ی

  .است) مقایسه با متوسط ریسک کلی بازار

اي، ضروري هاي سرمایهگذاري دارایینظریه پرتفوي و مدل قیمت فرض کارایی بازار برايپیش

در . داشتند تمایل و گرایش به حمایت از کارایی بازار 1970تحقیقات حسابداري در دهه . است

، تحقیقات انجام شده به 1990از دهه  .محققان فرض را بر کارایی بازار گذاشتند، 1980دهه 

فرض اساسی پیش). 2806 -، آي5فیلد و همکاران(ار دست یافتند با کارایی باز 4شواهدي ناسازگار

به شواهد  با اتکا. گذاران است سرمایه 7اساسی و بنیاديِ اعتقاد به کارایی بازار، عقالنیت اقتصادي

شده  متمایل گذارانمبتنی بر غیرعقالیی بودن بازارها، اغلب تحقیقات اخیر به توجه به رفتار سرمایه

در سال ). کنندگذاران ضرورتاً از لحاظ اقتصادي، عقالیی عمل نمیرمایهیعنی؛ این که س(است 

                                                           
1 Trade Off 
2 Offset 
3 Dividends 
4 Inconsistent 
5 Field et al. 
6 I-280 
7 Economic Rationality 



یعنی یوجین فاما، در  ،»پدر فرضیه کارایی بازارها«گزارش کرد که حتی  1، مجله وال استریت2004

که بازارها ممکن است  4تصدیق کرد وي در دانشگاه شیکاگو برگزار شد 3که به افتخار 2همایشی

، به طور منطقی و 5گذاران با اطالعات ضعیفامکان وجود دارد که سرمایه کارا نباشند و این

  .عقالیی عمل نکنند

هستند و  معتقد ، هنوز محققان حسابداري بسیاري وجود دارند که به کارایی بازاراین  با وجود

آزمون کارایی بازار انجام دهند یا این که فرض کنند کارایی  جهتحاضرند تحقیقاتی را در 

را به عنوان ) الگوي غالب(نشان داد که محققان، اعتقاد و باور به یک پارادایم  6کوهن. د داردوجو

  .دهنددر تضاد و مقابل با آن، ادامه می 8شواهد اساسی و پایه به رغم، 7عنوان یک حقیقت

  

  تحقیقات بازار سرمایه و حسابداري. 3

مطالعات رویدادي . هستند 9ویداديبیشتر تحقیقات بازار سرمایه در حسابداري به شکل مطالعات ر 

و  ممطالعه رویدادي به بررسی رابطه بین اعال. رویدادي نخستین بار در مالی مطرح و استفاده شد

  :داردبیان می 11طور که کوتاري همان. پردازد هاي سهام میو رفتار قیمت 10انتشار اطالعات

یداد از د که آیا یک روکنمی 12)بررسی(در مطالعه رویدادي، یک نفر استنباط 

کنندگان در اطالعات جدیدي براي مشارکت 13و انتشار سود، حاوي قبیل اعالم

هاي اوراق پذیري قیمتبازار سرمایه جهت انعکاس در تغییرات در سطح نوسان

هاي اوراق بهادار یا حجم پذیري قیمتچرا که به تغییرات در نوسان ؛بهادار است

شده ول و حوش آن رویدادمنجر ی کوتاه مدت حطی یک دوره زمان ،معامالت

  ).116 -، آي2002(است 

  :دهدوجود دارند که کوتاري به شرح ذیل توضیح می 14)ارتباطی(همچنین، مطالعات همبستگی 
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مانند سود (عیار عملکرد حسابداري هایی براي اثبات همبستگی بین یک مآزمون

  ).116 - ، آي2002... (و بازده سهام ) هاي نقد عملیاتییا جریان

اند؛ این در ، یا مطالعه رویدادي یا مطالعه همبستگی بوده)انجام شده در حسابداري(اغلب مطالعات 

مطالعه . ، هم مطالعه رویدادي و هم مطالعه همبستگی بود)1968(حالی است که مطالعه بال و براون 

داراي محتواي کند که اعالن و انتشار سود حسابداري شواهدي را فراهم می) 1968(بال و براون 

  .دهداطالعاتی است و آن را به عالیم بازده غیرعادي سهام در دوره اعالن و انتشار سود ربط می

این . طی چهل سال اخیر، تعداد زیادي از تحقیقات بازار سرمایه در حسابداري انجام شده است

 - ، آي2002( بندي شود همانطوري که کوتاريتواند طبقهمطالعات بر اساس انگیزه محققان می

ست، هاي تحقیق، وجود داشته ااگر چه همپوشانی زیادي بین حوزه. اشاره کرده است) 121

  :بندي کرد دسته به شرح ذیل طبقه 5ها را به توان آن می

  شناسی بازار سرمایه،تحقیقات روش -1

  ،1تحقیقات مرتبط با ارزیابی معیارهاي موجود عملکرد حسابداري -2

  ،2گذاري و تجزیه و تحلیل بنیادي تحقیقات ارزش -3

  تحقیقات مرتبط با آزمون کارایی بازار، و -4

  .3تحقیقات مرتبط با مربوط بودنِ موارد افشاء -5

و رابطه متغیرهاي  4داريشناسی بازار سرمایه مرتبط با بررسی و آزمون معنیتحقیقات روش

براي مثال، . هاي مالی استصورت مختلف براي تعیین رابطه بین بازده اوراق بهادار و اطالعات

سؤاالت مرتبط با مواردي از قبیل محتواي اطالعاتیِ اطالعات اضافی یا معیارهاي جایگزین 

اطالعات شرکت و سایر  5بندي افشاي ، تأثیر ساختارهاي راهبري بر میزان و زمان)موجود(

  .موضوعات، مورد عالقه محققان هستند

عیارهاي موجود عملکرد حسابداري، محققان نگران نواقص و در تحقیقات مرتبط با ارزیابی م

تحقیقات مرتبط با کیفیت سود که مطالعات . کمبودهاي برخی از معیارهاي موجود عملکرد هستند

  .باشندهستند، در قلمرو این نوع تحقیقات می) ارتباطی(همبستگی 

-ره تجزیه و تحلیل بنیادي بودهدر زم 1970همانطور که بیان شد، بیشتر تحقیقات مالی قبل از دهه 

اي از تحقیقات بازار سرمایه در حسابداري و مالی که در تالش به هر حال، میزان قابل مالحظه. اند
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براي به کارگیري تجزیه و تحلیل تجربی سیستماتیک اطالعات در بررسی مسائل و مشکالت 

بندي ه سوم تحقیقات، طبقهدستبندي کوتاري به عنوان اند، بر اساس طبقهگذاري بوده ارزش

برابر با ارزش ) مالکانه(فرض ارزش بنیادي، ارزش حقوق صاحبان سهام اساس پیش. اند شده

تحقیقات تجزیه و تحلیل بنیادي به دنبال بررسی و . سودهاي تقسیمی آتی مورد انتظار، است

همانطور که ذکر (است ) داراي قیمت تحریف شده(گذاري شده شناسایی اوراق بهادارِ بد قیمت

به دلیل . پذیرداوراق بهادار با ارزش بازار آن انجام می 1این کار از طریق مقایسه ارزش ذاتی). شد

کند، این نوع تحقیقات به میزان فرض اساسی که تحقیقات تجزیه و تحلیل بنیادي دنبال میپیش

ها ي نقد آتی، درآمدها و هزینهها براي مثال، تعیین این که جریان. هستند 2بینی زیادي متکی بر پیش

مالی و نمونه بارز آن کار انجام شده ) فرموله کردن(بندي کدامند؟ این نوع تحقیقات شامل مدل

معتقد است که کار فلتام و اولسون یک مثال و نمونه ) 2002(بیور . است 3توسط فلتام و اولسون

ه طوري که این کار منجر به تحقیقات ب. عالی از تالش براي ایجاد تئوري و نظریه حسابداري است

اند، شواهد تجربی براي حمایت از این مدل تجربی زیادي شد که در آن محققان تالش کرده

  .فراهم کنند

فرض ضروري در رابطه با تقریباً تمام تحقیقات همانطور که پیشتر بیان شد، کارایی بازار، پیش

تحقیقات اولیه از کارایی بازار حمایت . ستحسابداري و سایر تحقیقات بازار سرمایه بوده ا

هاي اي از تالشمیزان قابل مالحظه. ، تردید را بر آن گستراندند)اخیر(نمودند، اما تحقیقات بعدي 

از آنجایی که نتایج تحقیقات بر . تحقیقاتی در راستاي آزمون کارایی بازار به انجام رسیده است

در تالش  4هاي فرعی فرض ایجاد کرد، محققان پیش روي فرضیه بازارهاي کارا، شک و تردید

این موارد . دهندگی فرضیه بازارهاي کارا معرفی نمودند قدرت توضیح 5)حمایت(براي نجات 

شوند؛ براي مثال، اگر شناخته می 6)هانظمیها و بیناسازگاري(ها قاعدگیمعموالً به عنوان بی

» 7اثر پایان روز«شته باشند، این موضوع تحت عنوان ها در پایان روز تمایل به افزایش داقیمت

هاي شود و تحقیقات در حمایت از این موضوع، بررسی و آزمون بازار سهام در دورهشناخته می

-به دلیل بسیاري از بی. است 9براي جستجوي الگوها یا قواعد -8معامالت روزانه –خیلی کوتاه 
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در حوزه مالی تمایل به رد و عدم پذیرش فرضیه ها کشف شده، محققان نظمیها و بیقاعدگی

با این وجود، بسیاري از محققان حسابداري، در راستاي حفظ فرضیه . بازارهاي کارا دارند

اند، چرا که این موضوع، به طور مستقیم، تفسیرهاي مرتبط با روابط بازارهاي کارا تالش نموده

بیور، (دهد حسابداري را تحت تأثیر قرار میهاي اوراق بهادار و ارقام مشاهده شده بین قیمت

میزان و درجه کارایی بازارها، تقاضا «: داردبه وضوح بیان می 1در حقیقت، همانطور که لی). 2002

ات تدوین استانداردها توسط گذاري، تصمیمدر زمینه تصمیمات سرمایه پژوهشتقاضا براي 

دهد را تحت تأثیر قرار می گذاري عملکرد و تصمیمات افشاي شرکت گذاران، ارزش قانون

  ).234 -، آي2002(

فرضیه بازارهاي کارا براي محققان بازار سرمایه عالقمند به بررسی تأثیر انتشار اطالعات جدید، 

مرتبط با تأثیر اعالن سود بر قیمت اوراق بهادار ) 1968(براي مثال، مطالعه بال و براون . مفید است

به . از فرضیه بازارهاي کارا است 2االیی پی بردند که حمایت آشکارها به همبستگی نسبتاً ببود و آن

ها به این نتیجه رسیدند که به به هر حال، مطالعات بعدي این نتیجه را زیر سؤال بردند، چرا که آن

آید که بیانگر آن است که اطالعات جدید به طور دنبال اعالن سود، بازده غیرعادي به وجود می

بعد از ) رانش(انحراف «این موضوع تحت عنوان . اندبهادار منعکس نشدهکامل در قیمت اوراق 

قاعدگی، به  شناخته شده و تحقیقات در این زمینه در تالش براي توضیح این بی 3»اعالن سود

بعد از ) رانش(قاعدگی انحراف بی. اي مهم از تحقیقات بازار سرمایه تبدیل شده استزیرمجموعه

لی . تباط با کارایی بازار استموضوعات بسیار زیاد حل نشده در ار اعالن سود تنها یکی از

  : دهدچرا ما معتقد به کارایی بازارها هستیم؟ و پاسخ می: پرسد می

ما . به مکانیزم آربیتراژ است 5ایمان درونی 4)محرك(بخش پاسخی که التیام

بیتراژ به طور معتقدیم بازارها کارا هستند، چرا که ما بر این باوریم نیروهاي آر

  ).236 - ، آي2002( 6ثابت در کارند

است، چرا که اگر بازارها کارا باشند، نباید آربیتراژ ) متناقض(پاسخ لی تا حدودي پارادوکس 

با قصد و هدف کسب  7معامله اطالعات«از نظر لی، آربیتراژ عبارت است از . وجود داشته باشد

                                                           
1 Lee 
2 Declare 
3 Post-earnings announcement drift 
4 Boils down 
5 Visceral faith 
6 Constantly at work 
7 Information trading 



هاي در صحبت). 236 -، آي2002(» جاري هايقیمت 1)کامل نبودن(سود ناشی از نواقص 

. هاي مختلف یک دارایی در بازارهاي مختلف استعامیانه، آربیتراژ کسب مزیت از قیمت

  .بازارهاست) کامل نبودن(از نواقص  2)کلی(برداري بنابراین؛ معامله اطالعات با قصد و هدف بهره

تر اقتصاد مالی نسبت به حسابداري مناسبهاي مالی و بسیاري از تحقیقات بازار سرمایه براي رشته

به هر حال، شکل اخیر این نوع تحقیقات، تالش براي بررسی رابطه بین متغیرهاي . رسند به نظر می

این نوع تحقیقات به دنبال توانمند ساختن . هاي اوراق بهادار استخاص حسابداري و قیمت

داري و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بینی نوع ارتباط بین متغیرهاي حسابمحققان براي پیش

یک مبلغ . انداین نوع تحقیقات به نام تحقیقات مربوط بودن ارزش نامگذاري شده. هستند

بینی شده با ارزش بازار حقوق شود که یک ارتباط پیشحسابداري در صورتی مربوط تلقی می

قات مربوط بودن ارزش از تحقی). 79 -، آي2002و همکاران،  3بارث(صاحبان سهام داشته باشد 

این ادعا مطرح شده که نگرانی اساسی در ارتباط با این نوع . مشهور شدند 1990اوایل دهه 

تحقیقات مربوط بودن ارزش به . هاي کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن است تحقیقات، ویژگی

قیقات، محقق باید دانش این دلیل متفاوت با سایر تحقیقات بازار سرمایه هستند که در این نوع تح

این نوع تحقیقات در تالش براي . آن داشته باشد 4صحیح و دقیق از حسابداري و ساختار نهادي

بینی شده با ارزش تعیین این موضوع هستند که آیا ارقام حسابداري در یک حالت و وضعیت پیش

به طوري که استنباط  گذاري است؛ اساس و بنیاد این نوع تحقیقات، مدل ارزش. در ارتباط هستند

براي مثال، بعضی از . گذاري باشد شده، تحقیق تنها زمانی خوب است که مطابق با مدل ارزش

این موضوع براي تحقیق جاي شگفتی دارد، چرا که . کنندگذاري استفاده می ترازنامه براي ارزش

با این . بیانگر ارزش هستند بیش از پنجاه سال این سوال مطرح بوده است که آیا ارقام ترازنامه واقعاً

کنند که ارزش گیرند، فرض میوجود، تحقیقات مربوط بودن ارزش که مدل ترازنامه را بکار می

هاست؛ منهاي ارزش بازار بدهی 5هابازار حقوق صاحبان سهام مساوي ارزش بازارِ تک تک دارایی

 6عنصري که داراي رابطه افزایشیارزش بازارِ . اندهاست؛ بنابراین، نام مدل ترازنامه را بر آن نهاده

گردد تا محقق بتواند مربوط بودن ارزش آن قلم را است، به طور مجزا از سایر اقالم ارزیابی می

  .تعیین نماید
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تواند بازده سهام را بر یک جایگزین براي مدل ترازنامه، مدل سود است که براي مثال، می

به عنوان بهترین معیار  1باالترین ضریب تعیینو رگرسیون با  کند معیارهاي موجود سود، رگرس 

). 56 -، آي2002، 2هولتاوسن و واتس(گیرد قرار می مورد نظرترین معیار ارزش عملکرد یا مربوط

نگران قابلیت اتکاي ارقام  ،معموالً محققان. به هر حال، این نوع تحقیقات با مشکالتی همراه هستند

یا  2002براي مثال هولتاوسن و واتس، (گذاري هستند  زشحسابداري براي ساخت و ایجاد مدل ار

گیري سود یا درآمد گزارش  براي مثال، مشکالتی در ارتباط با اندازه). را ببینید 464، 2004بیور، 

عالوه بر آن، برخی از اقالم، سود انباشته را . کاري حسابداري وجود دارداز قبیل محافظه ،شده

این وضعیت در شرایطی . شوندی در صورت سود و زیان منعکس نمیول ؛دهندتحت تأثیر قرار می

هایی در مقابل، وضعیت. شودشناخته می 3افتد که به عنوان حسابداري مازاد ناخالصاتفاق می

شوند و به وجود دارد که در آن، همه تغییرات در سود انباشته در صورت سود و زیان منعکس می

از نظر هولتاوسن و واتس، مربوط . نامگذاري شده است 4خالصعنوان حسابداري و سیاست مازاد 

طور که به طور  همان(است  بسیار محدود یداراي ارتباط کنندگان استاندارد بودن ارزش با تدوین

  ).ها اشاره شده استضمنی در عنوان مقاله آن

انجام  مینه مربوط بودن ارزشکه تحقیقات و مطالعات زیادي در ز) 2002(بارث و همکاران 

  :اندی از این انتقادات جواب دادهاند، به برخ داده

در زمینه سؤاالت مرتبط با منافع  5هاي مفیدي تحقیقات بینشکنند که این نوع ها ادعا میاول، آن 

ها بر روي دوم، تمرکز اولیه آن. کندکنندگان استاندارد فراهم میاین تحقیقات براي تدوین

ها به سومندي اقالم اطالعات فراهم شده براي بازار سهام بوده و آن گذاري حقوق صاحبانسرمایه

گذاري موجود  هاي ارزشسوم، مدل. هستند مند عالقه هاي مالیحقوق صاحبان سهام در صورت

. ها، کاربرده بوده و مورد استفاده قرار گیرندهاي اغلب ساده آنفرضپیش به رغمتوانند می

نیست و در  مسئلهها براي تحقیقات مربوط بودن ارزش، یک بکاري در حساچهارم، محافظه

پنجم، اگر چه . هایی بر روي آن انجام گیردتواند یکی از اقالمی باشد که آزمونحقیقت، آن می

 ند، سودمندي به درستی تعریف نشده؛سودمندي و مربوط بودن به طور منصفانه مترادف هست

ها سرانجام، تکنیک. دهندمونی براي سودمندي انجام نمیبنابراین تحقیقات مربوط بودن ارزش، آز
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توانند براي غلبه بر هر گونه مسائل مطرح در ارتباط با این و فنون اقتصادسنجی وجود دارند که می

  .روش به کار گرفته شوند

، 2002(» است 1برانگیزتحقیقات مربوط بودن ارزش، بحث«همانطور که بیور توضیح داده است 

ها بسیاري از آن. اند، محققان بسیار مشهوري درگیر این نوع از تحقیقات بودهوجود این با). 460

بداري بازنشستگی، براي مثال، حسا. اند کردهارقام گزارش شده حسابداري و موضوعات را بررسی 

هاي هاي همراه صورتموجود در یادداشت هود غیرمالی و حتی موارد افشايشهاي نامدارایی

نتیجه، این نوع تحقیقات ممکن است به تسهیل در تعریف و توصیف موضوعات  در. مالی

). طور که بیور پیشنهاد داده است همان(گردد  منجر )حسابداري(حسابداري و به ایجاد نوعی نظریه 

ولی این نوع  ؛مانند سایر تحقیقات بازار سرمایه، این نوع تحقیقات نیز متکی بر کارایی بازار بوده

این نوع . کنندگذاري، به طور متفاوت بررسی و آزمون می سؤاالتی را در زمینه ارزش تحقیقات،

به  ،)2002هولتاوسن و واتس، (و یا ممکن نیست ) 2002بارث و همکاران، (تحقیقات ممکن است 

  .گذاران در فرموله کردن استانداردهاي حسابداري مناسب، کمک کنندقانون

گذاري، ر براي به کارگیري اطالعات در مورد تصمیمات سرمایهکارایی بازار در توانایی بازا

بعضی از این بازیگران، اشخاص . بازار شامل بازیگران اقتصادي زیادي است. ضروري است

هستند که در بازارهاي اوراق بهادار بر اساس حقوق خویش و یا از طریق مشاوران و  2حقیقی

-هاي اساسی سرمایهگذاران نهادي با بخش رمایهکنند و بعضی دیگر، سمعامله می 3کارگزاران

گران مالی  گذاري اشخاص حقیقی، تحلیلکمک کنندگان به تصمیات سرمایه. گذاري هستند

-هستند که در زمینه تجزیه و تحلیل مالی و سایر اطالعات مورد استفاده در اتخاذ تصمیمات سرمایه

- هایی را انجام میبینییه و تحلیل، پیشگران بر مبناي تجز تحلیل. هستند داراي تخصص گذاري

اي از تحقیقات حسابداري، بخش عمده. کنندمیگذاران بر آن، اتکا ی از سرمایهدهند که بعض

هاي خاصی انجام بینیپیش گران براي کشف دالیل این موضوع است که چرا بررسی رفتار تحلیل

. براي بازار هستند) در دسترس(موجود ها بخشی از اطالعات بینیدر حالی که این پیش شود؛می

تواند بینی مؤثر و کارايِ اطالعات توسط تحلیلگران می پیش«کند طور که بیور بیان می همان

اند که تحقیقات پیشنهاد کردهبیشتر ). 464، 2002(» هاي اوراق بهادار را تسهیل نمایدکارایی قیمت

براي این موضوع که در دهه  5ک دلیل بدبینانهی. هستند 4بینانههاي تحلیلگران، خوشبینی پیش
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هاي  گذاري براي سرمایه 1کشف شد، این بود که بعضی از تحلیلگران متهم و ملزم به جبران 1990

گران را  لبه هر حال، تحقیقات، رفتار تحلی. شدند 2» قرار دادن  ر مساعد مورد بحث بانظ«خاص 

بودن اطالعات  یجه موردنظرشان، میزان قابل اتکاه نتها ببراي تعیین چرایی و چگونگی دستیابی آن

  .کنندگران را بررسی می لنظرِ تحلیهاي مالی مورد رِ مهمِ اطالعات صورتگران، و عناص لتحلی

  

  3گرمعامالت اختالل. 4

 یعنی کند؛از گام تصادفی تبعیت می ،در بازار کارا، تغییرات و نوسانات قیمت اوراق بهادار

ممکن است به تغییرات در  چگونهبینی کنند که اطالعات جدید توانند پیش ن نمیگذاراسرمایه

 ،بینیدر طی زمان به صورت غیرقابل پیش 4گردد و در نتیجه واکنشمنجر هاي اوراق بهادار قیمت

گذاران هر گونه اطالعات به هر حال، در بازارهاي با کارایی قوي، سرمایه. تصادفی خواهد بود

قیمت . بازار واکنش نشان خواهد داد 6)نتیجتاً(کنند و متعاقباً جذب می 5ي و بالفاصلهجدید را فور

منطقاً، معامالت به طور واقعی با . قیمت واقعی اوراق بهادار برآوردي از ارزش ذاتی خواهد بود

در حالی است که  ،این. تواند به بازار ضربه بزندارزش نخواهد بود؛ چرا که هیچ کس نمی

هاي بازار قوي فرضمعتقدان به کارایی بازار از طریق ضعیف کردن پیش. افتنداق میمعامالت اتف

طور که بیان  همان. واکنش نشان دادند ؛توان مدعی شد بازارها نیمه قوي هستندبه بازاري که می

انرژي  ادي بوده است؛فرض بنییک پیش ،شد در تحقیقات حسابداري بازار سرمایه، کارایی بازار

اي در تحقیقات براي اثبات و نجات کارایی بازار، اختصاص داده شده است ولی الحظهقابل م

  .شواهد اساسی و پایه در تضاد و مقابل با آن وجود داشته است

تر، که توسعه در تحقیقات حسابداري، بازتاب توسعه در آکامی گسترده کرداظهار  7خانم نیمارك

وي در ذهن و افکار خویش، به ). 103، 1990(هاست نهها و زمیولی با وقفه بعد از سایر حوزهتر، 

وي براي تحقیقات بازار سرمایه  8رسد مباحثولی به نظر می ؛نداشته اعتقادي بازارهاي سرمایه

در  ،این و اند که بازارها کارا نیستندمحققان مالی و اقتصاد مالی به طور کلی پذیرفته. مناسب باشد

از نظر آنان، . ورزندحققان حسابداري بر کارا بودن بازار اصرار میحالی است که هنوز بسیاري از م
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که اعتقاد محققان حسابداري  کرده استلی اظهار ) طور که در باال نقل قول شد همان(براي مثال 

 ،فرض اساسی فرضیه بازارهاي کاراپیش. است 1»)درونی(احساس احشایی «به کارایی بازار، یک 

  .کنندان از نظر اقتصادي به صورت عقالیی عمل و رفتار میگذاراین است که سرمایه

گذاران بر خالف اعتقادات و باورها، به وجود دارد که بسیاري از سرمایه اي شواهد اساسی و پایه

به طور غیرعقالیی و ) از لحاظ اقتصادي(به بیان دیگر، آنها . کنندصورت عقالیی رفتار نمی

-معامله«و  2»گذاران آگاه و هوشمندسرمایه«ه، تمایزي بین در نتیج. کنندغیرمنطقی عمل می

بر  گذاران آگاه و هوشمند معامالت سرمایه. باید وجود داشته باشد 3»گرگران اختاللمعامله«

 4اطالعات موجود و در دسترس را به سرعت و بدون سوگیري آنها. مبناي اطالعات بنیادي است

هایی که نهایتاً  گر بر اساس سیگنالگران اختاللملهدر حالی است که معا ،این. کننداستفاده می

، اقدام و عمل )6از قبیل شایعات بی پایه و اساس(هستند  5»فاقد مربوط بودن ارزش«شود ثابت می

اي از معامالت بازار از نوع معامالت ها حاکی از آن است که میزان قابل مالحظهیافته. کنند می

. هاي تحقق یافته باشدپذیري در بازدهحتماالً یکی از دالیل نوسانگر هستند و این موضوع ااختالل

از نظر آماري و ریاضی، امکان فرموله کردن آن  گر، فاقد منطق است؛که معامالت اختالل جا از آن

  .براي بسیاري از تحقیقات حسابداري داشته است 7وجود ندارد و این موضوع پیامدهاي مستقیمی

  

  مالی رفتاري. 5

شی و دپارتمانی ، اقتصاددان مالی دیگري در دانشگاه شیکاگو بود و در همان بخ8رد تالرریچا

وي به مدت طوالنی در زمینه کارایی بازار، مخالف با هم . کردکار بود، کار میکه فاما مشغول 

یی گذاران نیز به صورت غیرعقالوي معتقد بود که بازارها کارا نیستند و سرمایه. بود هاايدانشکده

چنین دیدگاهی به ایجاد روشی جدید . دهندکنند و واکنش نشان میبینی رفتار میو غیرقابل پیش

-گردید که تأکید آن بر مطالعه رفتار سرمایه منجر در تحقیقات مالی تحت عنوان مالی رفتاري

وه براي ئل و مشکالت بالقگذاران به ایجاد مسارفتار غیرمنطقی و غیرعقالیی سرمایه. گذاران است

هایی را در بازار  نظمی ها و بیقاعدگیتالر و دیگران براي مدت زمانی، بی. گرددمیبازارها منجر 

                                                           
1 Gut feeling 
2 Smart-money investors 
3 Noise (or liquidity) traders 
4 Unbiased manner 
5 Value-irrelevant 
6 Unsubstantiated rumours 
7 Direct implications 
8 Richard Thaler 



را مورد توجه  ها این موضوعبراي مثال، آن. مورد توجه قرار دادند که در تضاد با کارایی بازار بود

تنها به اطالعات جدید گذاران چه بر اساس فرضیه بازارهاي کارا، سرمایهقرار دادند که اگر

ها بدون توجه تداوم دارند و قیمت معامالت، بدون وجود اطالعات جدیددهند؛ واکنش نشان می

داراي (بینی تنها به دلیل این که بازارها غیرقابل پیش. به وجود یا عدم اطالعات جدید، نوسان دارند

  .داشته باشد داللت تواند بر کارایی بازارهستند، نمی) روند و گام تصادفی

مند دور شدن از مقوله اعتقاد به کارایی بازار به سوي مالی رفتاري، پیامدهایی براي نحوه قاعده

بازارها و موضوعات راهبري شرکتی دارد و در مقابل، این موارد، تحقیقات حسابداري را  1کردن

رسی و آزمون واکنش براي مثال، تحقیقات مربوط بودن ارزش از طریق بر. دهدتحت تأثیر قرار می

گذاران حسابداري راهنماي قانون به دنبال کمک به ؛بازار به اقالم خاص اطالعات حسابداري

) تحقیقات مربوط بودن ارزش(بینی بر اساس این نوع تحقیقات اگر بازارها کارا نباشند، پیش. است

 به رغمر این باورند که از قبیل لی ب ،به هر حال، بعضی از محققان. تقریباً غیرممکن خواهد بود

برخی از موضوعات حل نشده در مالی رفتاري، تحقیقات بازار سرمایه، مکان جذاب و مهیجی 

اي براي از نظر آقاي لی، پتانسیل قابل مالحظه). 234 - ، آي2002(است  2»هر لحظه از زمان«براي 

که  وجود دارد براي محققانی که این پتانسیل محققان حسابداري وجود دارد؛ دقیقاً به همان اندازه

  ).253 -آي( .به دنبال آزاد کردن خویش از قید و بند این موضوع که قیمت مساوي با ارزش است

  

   3اثباتی حسابداري) تئوري(نظریه . 6

وجود  تمایزي پردازي اثباتی و دستوري حسابداريدر شروع این مقاله خاطرنشان شد که بین نظریه

در مقابل  4هاي مبتنی بر توصیفنظریهیک را اقتصاددانان براي تعیین این تمایز و تفک. دارد

این  اثباتی، بیانیه ) گزاره(اعتقاد بر این است که بیانیه . انجام دادند 5هاي مبتنی بر تجویزنظریه

 6)تجویز یا عدم تجویز(و بیانگر تصویب یا عدم تصویب  ،»آنچه هست« مقوله در این است 

موضوع است که آیا یک وضعیت  در زمینه اینبیانگر قضاوت ) هنجاري(بیانیه دستوري . نیست

بر مبناي این . گردد می 7مستند» آنچه باید باشد«، مطلوب است یا نیست و با عبارت )موقعیت(

اي از تحقیقات حسابداري انجام شده، اثباتی شود میزان قابل مالحظهتمایز و تفکیک، ادعا می
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توانند می) هاي قبلی این مقالهبحث شده در قسمت(یقات بازار سرمایه در حقیقت، تمام تحق. باشند

دهه تغییر ( 1970ادعا شده است که تحقیقات قبل از دهه . به عنوان تحقیقات اثباتی توصیف شوند

، تا )هاگزاره(ها این بیانیه 1هاي ناپیدايفرضالبته به دلیل پیش. ، دستوري بودند)جهت تحقیقات

توانند به طور محض، اثباتی یا دستوري ها می نگارانه است اگر بیان کنیم که بیانیهاحدودي ساده

  .است 2انگارانهها به اثباتی یا دستوري نیز کامالً سادهبندي تئوريبه طور مشابه، طبقه. باشند

بنیاد و اساس تئوري اقتصاد . است تئوري اقتصاد نئوکالسیکبیانی از  ،تئوري اثباتی حسابداري

 4اهمیت دادن به منافع شخصی یعنی. است 3تئوري انتخاب عقالییئوکالسیک، اعتقاد به ن

بنابراین، در تئوري اثباتی . هاي اقتصادي استمبنایی براي همه فعالیت) 5طلبانهرفتار فرصت(

ها و ، دلیلی براي انتخاب روش)طلبانهرفتار فرصت(حسابداري، اهمیت دادن به منافع شخصی 

در تئوري اثباتی حسابداري، شرکت یا . گذاري استحسابداري و تصمیمات سیاست هايتکنیک

قراردادها به . شودتوصیف می) 6اي از قراردادهاسلسله(اي از قراردادها به عنوان مجموعه ،سازمان

براي مثال، . منظور پیگیري منافع شخصی مورد توافق افراد در همکاري با یکدیگر، ضروري هستند

قراردادها به منظور به ). شامل مدیران(کنندگان سرمایه و نیروي کار با مدیران، تأمین قرارداد

ثروت مالکان  کردنحداکثر  به منظوراقدام  جهتدر  7)افراد(هاي انفردي کارگیري گروه

هاي مذاکره با هایی از قبیل هزینهبه هر حال، قراردادها داراي هزینه. ضروري هستند) سهامداران(

تئوري اثباتی . باشدآنان می 9هاي حفظ و نظارت بر عملکردو هزینه 8هاي درگیر در قراردادگروه

هاي قرارداد هستند هزینه کردن ها به دنبال حداقل حسابداري بر اساس این فرض است که شرکت

هاي حسابداري را تحت تأثیر  ها و خط مشیذ شده از قبیل سیاستهاي اتخاو این موضوع سیاست

  .دهدار میقر

-هایی وجود دارد؛ ولی به هر حال، تئوريتفاوت 11گراییاثباتو  10هاي اثباتیتئوريبین 

بنابراین، تئوري اثباتی . گرایی هستندپردازي اثباتشکلی از تئوري ،هاي اثباتی به وضوح
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-رينتیجتاً، هدف تئو. گرایی استاثبات 1»اصول، تفکرات و عقاید«حسابداري داراي بسیاري از 

زمینه در . است 2»)بینیپیش(و کنترل ) تبیین(بررسی، توصیف، توضیح «، )پردازينظریه(پردازي 

فرضیه هایی که قرار است سازماندهی شوند، تئوري اثباتی حسابداري داراي سه بینینوع پیش

  . است 5هاي سیاسیهزینهو  4قرارداد بدهی، 3طرح پاداش

هایی از حسابداري را انتخاب ها، احتماالً رویهمدیران شرکتکند که بیان می ،فرضیه طرح پاداش

براي درك . هاي آتی به دوره جاري منتقل کندگیرند که سود گزارش شده را از دوره و به کار می

هاي اساسی تحقیقات اثباتی نیاز به این فرضیه، ذکر این نکته ضروري است که یکی از تئوري

  .   تاس ”تئوري نمایندگی“حسابداري، 

  

  تئوري نمایندگی. 7

این موضوع، در ادبیات اقتصاد . بخش مهمی از تئوري اثباتی حسابداري است ،”تئوري نمایندگی“

 6جایگاه روشنی در مجموعه تصمیمات داراي دارد که بر اساس آن، اطالعات ریشه اطالعات

تئوري نمایندگی،  به هر حال،. گرددمی منجر تر به تصمیمات بهتریعنی؛ اطالعات بیش. است

به طوري که هدف این تئوري، شناسایی نیروهایی است  ؛دهداقتصاد اطالعات سنتی را توسعه می

براي مثال، مقوله عدم تقارن . کنندها، ایفاي نقش میکه در چگونگی انجام عملیات توسط سازمان

زمانی که یکی از . دهد است که موضوع تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می اي مسئلهاطالعاتی 

، اطالعات بیشتري دارد، عدم )گذارانبراي مثال، سرمایه(ها نسبت به سایر گروه) مدیران(ها گروه

طالعات اضافی را بنابراین، سؤال این است که آیا مدیران این ا. آیدتقارن اطالعاتی به وجود می

هایی براي مدیران ند که بایستی انگیزههاي نمایندگی بر این باورکنند؟ تئوریسینمی براي بازار افشا

مالک یا (زمانی که یک گروه . وجود داشته باشد) اختیاري(به منظور افشاي اطالعات اضافی 

کند، رابطه محول می) 8نماینده(گیري را به گروهی دیگر  ، اختیار و قدرت تصمیم)7صاحبکار

کنند که رابطه را مشخص ا منعقد میقراردادي ر ،صاحبکار و نماینده. آیدنمایندگی به وجود می

منافع شخصی  جهتدر ) صاحبکار و نماینده(طبق تئوري اثباتی حسابداري، هر دو گروه . کندمی
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مثال کالسیک این نوع رابطه . نیستند 1»منطبق و همزمان«دارند که ضرورتاً خود گام بر می

ثروت  کردنان به حداکثر سهامدار. نمایندگی، رابطه بین سهامداران و مدیران شرکت است

از قبیل (و مدیران به دنبال حداکثر کردن پاداش ناشی از مدیریت شرکت اند  مند عالقهخویش 

، شهرت به عنوان یک مدیر خوب و سایر عوامل و 2حقوق و مزایاي ویژه و مالی بااهمیت

وجود ) نماینده(و مدیر ) صاحبکاران(نماینده بین سهامداران - رابطه صاحبکار. هستند) فاکتورها

رفتار نماینده  3به منظور نظارت و پایش ،هایی است که صاحبکارهاي نمایندگی هزینههزینه. دارد

بیشتر . شودتأمین بهترین منافع صاحبکار، متحمل می جهتاطمینان از عملکرد وي در  به منظوردر 

، هاي نظارتهزینهز براي مثال، یک نمونه خوب ا. حسابداري است 4هاي نظارت، از نوعهزینه

  .هاي متحمل شده در حسابرسی مالی استهرینه

اقدام در جهت تأمین بهترین منافع  به منظورخویش  5از سوي دیگر، نماینده براي تضمین یا ضمانت

هاي هزینهها را در اصطالح، این نوع هزینه. گرددهایی را متحمل میمنافع صاحبکار، هزینه

) هاي فصلیمانند گزارش(هاي مالی منظم ه و تدارك گزارشنامند و تهی می تضمین یا ضمانت

ها بیانگر تالش و زمان درگیر در تهیه این این نوع هزینه. براي مالکان، مثالی از این نوع هزینه است

- طلبانه بالقوه نمایندگان را محدود میهایی، هر گونه رفتار فرصتها بوده و چنین گزارشگزارش

  .سازد

اند و ناشی از شناسایی شده 6مانده زیان باقیها در زمینه نمایندگی، به عنوان نهنوع سوم از هزی

هاي نظارت و تضمن متحمل شده، منافع صاحبکار و نماینده رغم هزینهبهاین موضوع هستند که 

منافع صاحبکار عمل  همسو باجهت نبوده و نماینده همیشه به طور کامل  هرگز به طور کامل، هم

  .گرددمیمنجر هاي باقیمانده هاي به حساب نیامده تحت عنوان هزینهاین امر به هزینه کند کهنمی

مدیران  طلبانهرفتارهاي فرصتمطالعات تحقیقی در زمینه تئوري نمایندگی، انواع مختلفی از 

شانه ، 8وري سازيامپرات، 7حقوق و مزایاي ویژه مازاد ،این موارد. اند کردهرا کشف 

-میرا شامل  گذاري نادرستتصمیمات سرمایهو  9)زیر کار در رفتناز (خالی کردن 

حقوق و مزایاي ویژه تا حدودي شامل موارد اضافی و مازاد و غیرضروري هستند که مدیران . باشد
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. کنندسرگرمی احاطه و محصور می ز قبیل اداره لوکس، سفرهاي تجاري وخودشان را با مواردي ا

از افزایش فضا و قلمرو مسئولیت که به رضایت شخصیِ بیشتر و  عبارت است ”وري سازيامپرات“

عبارت ) از زیر کار در رفتن( ”شانه خالی کردن“. گرددمیمنجر تر امکانِ پاداش و پرداخت بیش

کنند، براي براي توصیف رفتار مدیرانی که تمام طول روز کار نمی صریحپرده و است از بیان بی

نمونه چهارم از رفتارهاي . هاواگذاري بیش از حد وظایف و مسئولیتمثال، ناهارهاي طوالنی و 

گریزي مالک و اساساً این رفتار ناشی از تفاوت در ریسک. تر استطلبانه تا حدودي پیچیدهفرصت

 تمایل کمتري هاي با ریسک و بازدهی باالگذاريمدیران ممکن است براي سرمایه. نماینده است

ها احتمال از دست دادن شغل را در موارد شکست و گذاريین قبیل سرمایهچرا که ا داشته باشند؛

  .دهندگذاري، افزایش میعدم موفقیت سرمایه
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. است فرضیه قرارداد بدهیطور که اشاره شده، فرضیه دوم در تئوري اثباتی حسابداري،  همان

این قرارداد، . معنی و مفهوم قرارداد بدهی چیست ستدانبراي درك این فرضیه، نخست باید 

-کند از فعالیتبر اساس این قرارداد، شرکت توافق می. است 2دهندگانقرارداد بین شرکت و وام

کند که براي مثال، شرکت توافق می. دهندگان، خودداري کنددهنده ریسک وامهاي افزایش

ها یا افزایش تأمین مالی اضافی که ممکن اییدهندگان، به فروش داربدون تصویب و مجوز وام

هاي شرکت تأثیر بگذارد و همچنین پرداخت سود دهندگان در مقابل داراییاست بر ادعاي وام

ها وجود دارند که ممکن موارد بسیار دیگري از فعالیت. نکند ، اقدام تقسیمی اضافی به سهامداران

از این رو، انعقاد قرارداد و . دهندگان نباشدافع وامتأمین من جهت ها انجام دهند و در است شرکت

  . دهندگان ضروري خواهد بودتوافق با وام

داشتن سایر شرایط، بر اساس فرضیه قرارداد بدهی در تئوري اثباتی حسابداري،  با فرض ثابت نگه

مدیر  ؛تر باشدهر چه امکان و تمایل نقض قرارداد بدهی مبتنی بر حسابداري از جانب شرکت بیش

گیرند که سود و به کار می کنند می هایی از حسابداري را انتخاب به احتمال زیاد رویه ،و مالک

افزایش در سود گزارش شده . هاي آتی به دوره جاري منتقل کندگزارش شده شرکت را از دوره

ها در هایی از محدودیت مثال. دهدرا کاهش می 3دوره جاري، احتمال نقض فنی قرارداد

تواند شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، میزان سرمایه راردادهاي مبتنی بر حسابداري میق
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به هر حال، به یاد داشته باشید که . پوشش بهره و سایر معیارهاي مشابه باشد نسبتدر گردش، 

ها شامل بنابراین، معموالً قرارداد .گذاردطلبانه میتئوري اثباتی حسابداري فرض را بر رفتار فرصت

نه  ، در بعضی موارد(مبنایی براي چنین معیارهایی خواهد بود؛ چرا که اغلب انحرافات اندکی 

. در زمینه چگونگی محاسبه و استخراج معیارهاي خاص حسابداري وجود دارد) خیلی اندك

  .بودهاي حسابرسی خارجی ارقام حسابداري خواهد هاي قرارداد، هزینهاي از هزینهبنابراین، نمونه

. فرضیه قرارداد بدهی این است که مدیران شرکت چه کسانی هستند زمینهیک عامل پیچیده در 

گاه یک رابطه نمایندگی اضافی باید  اگر مالکیت و مدیریت در شرکت تفکیک شده باشد، آن

تر تحقیقات براي آزمون این فرضیه، براي درك آسان اجرايدر نتیجه، در . نظر قرار گیردمورد 

شود که مدیر و مالک اغلب فرض می افتد؛طلبانه اتفاق میموضوع که چرا رفتار فرصت این

مهم ) این که بدهی و قرض دولتی یا خصوصی است(به عالوه، نوع بدهی . نیستشرکت یکی 

            ).           را ببینید 1999، 1براي مثال، کاتر(است 
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داشتن  با فرض ثابت نگه. است هاي سیاسیفرضیه هزینهاتی حسابداري، فرضیه سوم تئوري اثب

تري هاي سیاسی بیشهایی که با هزینهکند که مدیران شرکتسایر شرایط، این فرضیه بیان می

گیرند که و به کار می کنند می هایی از حسابداري را انتخابمواجه هستند، به احتمال زیاد رویه

این فرضیه، ایده پیامدهاي . هاي آتی منتقل کنددوره جاري به دورهسود گزارش شده را از 

توجه سیاسی به . کندهاي حسابداري را معرفی میها و خط مشیناشی از انتخاب سیاست 2سیاسی

، )و حتی قبل از آن( 2005براي مثال، در سال . چند دلیل و بر اساس چند عامل، جذاب است

در نظر  4اي را مستند کرد، زمانی که دولت استرالیابل مالحظه، توجهات سیاسی قا3شرکت تلسترا

اگر چه بیشتر توجهات سیاسی بر روي سطح خدمات . داشت سهمش را از آن شرکت بفروشد

داد بعضی از تصمیمات سیاست حسابداري چنین نشان میده به روستاییان استرالیایی بود؛ ارائه ش

توانست توانایی این موضوع می. پرداخت کرده باشدکه شرکت، سود تقسیمی را از محل ذخایر 

هاي جدید ارائه خدمات به مشتریان روستایی در  آوري گذاري در فنشرکت را براي سرمایه

  .                                        استرالیا تحت تأثیر قرار دهد
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یت مورد توجه وقع شده است که بنابراین، فرضیه سوم از تئوري اثباتی حسابداري به دلیل این واقع

-شامل سیاست(اتخاذ شده توسط شرکت  تصمیمات مرتبط با سیاست و خط مشیامکان دارد همه 

ها سودهاي ثبت شده زمانی که بانک. ، بر مبناي مالحظات اقتصادي محض نباشد)هاي حسابداري

-ها، ایجاد میبانک 1کنند، فشارهاي عمومی بر دولت براي بررسی مطالبات مشتریانمی را اعالم

، 2005و  2004هاي و در سال استبه توجهات عمومی خیلی حساس  2هاي نفتقیمت. گردد

این موضوع در بعضی از . بودند 4هاي نفتیدر سراسر دنیا، شرکت 3هاي با سودآوري باالشرکت

ورهایی در کش(شد و بعد از آن منجر   5هاي نفتیهاي خاص بر شرکتکشورها به تحمیل مالیات

گذاري موجود  روش ارزش )ستفاده از روش الیفو قانونی بوداز قبیل ایاالت متحده آمریکا که ا

 منجر کاال به روش الیفو تغییر یافت که نتیجتاً، به کاهش سود ثبت شده و پرداخت مالیات کمتر

جانب انواع  ، توجهات سیاسی را از6شانها به دلیل اندازه بزرگ یا مطلقبسیاري از شرکت. گردید

براي مثال، در استرالیا کمیسیون مصرف و رقابت . کنندبه خود جلب می 7انواع ناظران عمومی

توسط  10منصفانه و رقابتی 9هاي تجاريهاي و خط مشی نان از اتخاذ سیاستمسئول اطمی 8استرالیا

  .هاستشرکت
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 ؛دهدنشان می 1970تحقیقات اثباتی حسابداري را قبل از دهه  اگر چه منابعی وجود دارد که نیاز به

مورد پسند عموم (ند یافت 12عمومیت ،)1978( 11توسط واتس و زیمرمن 1970این تحقیقات در دهه 

. شد اثباتی باشندزیادي وجود داشتند که ادعا می 13زیرا در آن زمان، نتایج تحقیقاتی ؛)قرار گرفتند

گرایی نوین اولیه، مناسب توصیف به عنوان قیقات حسابداري تجربهطور که بیان شد، تح همان

به  1970آن است که تنها تحقیقات از دهه  14تحقیقات اثباتی هستند، ولی باور و اعتقاد عمومی

واتس و زیمرمن در کار اولیه خود، به شدت بر توسعه اقتصادي و مالی و فرضیه . بعد، اثباتی هستند
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طور  همان. هاي نئوکالسیک زیربناي حسابداري اثباتی کار کردندفرضپیشبازارهاي کارا و سایر 

-شامل پیامدهاي حسابداري توسعه ،تئوري اثباتی حسابداري دهد، توسعهکوتاري توضیح میکه 

بعد از آن، واتس و . گردد را شامل میهاي اقتصاد و مالی در رشته 1)متقارن(هاي تئوریکیِ همزمان 

  ).         116 -115، 2002( 2مناسب دیدند هاي حسابداريها را براي توضیح پدیدهو زیمرمن، آن تئوري

116         .(  

هاي مدیران در انتخاب و به کارگیري انگیزهر تحقیقات تئوري اثباتی حسابداري، بربیشت

در شکل قوي کارایی بازار، (حسابداري در زمانِ کارایی بازارها در سطح نیمه قوي ) هاي رویه(

و ) چرا که بازار از همه اطالعات آگاه است ي فاقد مربوط بودن ارزش هستند؛دارارقام حساب

هاي سیاسی ناشی از و همچنین وجود هزینه 3هاي معنادار در تنظیم و اجراي قراردادهاوجود هزینه

این تحقیقات اغلب تحت عنوان تحقیقات انتخاب . اند کرده، تمرکز 4خارج شدن از فرایند قانونی

له است که این نوع تحقیقات بر توضیح این مسئچرا که تأکید ؛ شوندشناخته می 5در حسابداري

در . دهند که در این ارتباط سه فرضیه مطرح گردیدرا تغییر می ،هاي حسابداريچرا مدیران روش

در اصل، محققان . بعضی از تحقیقات تئوري اثباتی حسابداري، تغییرات اندکی وجود داشته است

-گیري، فرصتهاي تصمیمگیرند که انتخاب در زمینهحسابداري فرض را بر این می تئوري اثباتی

کردند که اغلب بعضی از محققانِ قبلی ادعا می. گیردطلبانه و بر اساس منافع شخصی انجام می

روش خاص  دیران ممکن استمیعنی . پذیردوله کارایی صورت میها بر مبناي مقانتخاب

ین دلیل انتخاب کنند که به باور آنان، روش مذکور، واقعیت اقتصادي را بهتر حسابداري را تنها به ا

د از طلبانه بعبخش عمده مطالعات اثباتی حسابداري بر روي تعیین رفتار فرصت. کندمنعکس می

-این تحقیقات فرض می یعنی. انداستفاده کرده 6رویداديهاي پسو از داده انعقاد قرارداد، تمرکز

سایر مطالعات فرض . کنندانتخاب می 7ها را بعد از واقعیت ها و خط مشییران، سیاستد که مدکنن

مثالً (از شرکت  8ترها قبل از انعقاد قرارداد به منظور ارائه تصویري شفافکنند که انتخابفرض می

قبل از ( 10رویداديها به صورت پیشانتخاب. گردندانتخاب می )9دهنده بالقوهمثالً به قرض(

  ).418 - ، آي2002هیلی و پالپو، (گیرند ت میصور) واقعیت
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این نوع  1کارِ تحقیقات تئوري اثباتی حسابداري به وضوح در مقاالت اولیه توسط پیشگامان اولیه

) 1978(این کارها به وسیله زیمرمن . کرد خود را آغاز تحقیقات، یعنی واتس و زیمرمن کار

داري را با تحقیقات سی و تئوري اثباتی حسابتحقیقات قبلی را برر خالصه شد، زمانی که ایشان

را که ما در آن  زیمرمن مدعی شد که تئوري اثباتی حسابداري باید دنیایی. قبلی مقایسه کرد

هایی براي موضوعاتی از این  هایی فراهم کننده پاسخچنین تالش. توضیح دهدکنیم، زندگی می

و چرا تنظیم و  شوند دیگران انتخاب می، به وسیله هاي خاص حسابداريقبیل است که چرا روش

زیمرمن . به حرفه واگذار شده است، 2تدوین مقررات حسابداري به جاي دخالت مستقیم دولت

هايِ تحت تأثیرِ سؤال انتخاب و به کارگیري سیاست و خط مدعی شد که براي شناسایی گروه

  .باشد تواند اساسی و ضروريمشیء حسابداري، تئوري اثباتی حسابداري می

شناسی علوم مدعی شد که هدف تحقیقات اثباتی حسابداري، به کارگیري روش ،)1995(واتس 

به منظور بررسی ) هاي به کار گرفته شده در اقتصاد و علوم رفتاريشناسیبه خصوص روش(

فراهم ( هاي حسابداري  پدیده بنابراین، این تحقیقات به منظور توضیح. هاي حسابداري استپدیده

هاي  پدیده بینیو پیش) کننددلیل براي این که چرا حسابداران به شکل کنونی عمل می دکر

اگر چه . اند، طراحی شده) پیوندنداین که چگونه تغییرات در طول زمان به وقوع می( حسابداري

 ؛اند هاي رفتاري و اقتصادي در تئوري اثباتی حسابداري به کار گرفته شدهدامنه وسیعی از تئوري

تحقیقات اولیه تئوري اثباتی حسابداري به منظور حمایت تئوریکی، به میزان زیادي متکی بر 

حسابداري اثباتی این است که تحقیقات  4طرفداران 3ادعاي اصلی. بودند) مالی(اقتصاد مالی 

مستقل از  5هاي اثباتی حسابداري، شامل یک تابع هدفصورت گرفته قبل از مطرح شدن تئوري

برخی بر این  ؛براي مثال، این که هدف حسابداري چیست. اندنبوده 6)شخصی(هنی ترجیحات ذ

باور بودند که هدف حسابداري، ایجاد کارایی اقتصادي است، برخی معتقد بودند هدف 

به عبارت دیگر، تابع هدف در تحقیقات . گذاران است و مانند آنحسابداري، حمایت از سرمایه

کنند که طرفداران تئوري اثباتی حسابداري عنوان می. بوده است 7قبلی، ناشی از قضاوت ارزشی

تحقیقات اولیه  ، طور که بیان شد همان. وجود ندارد هیچ راهی  8براي تشخیص صحت انتخاب
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-طلبانه و تحقیقات بعدي بر مبناي پیشفرض رفتار فرصتتئوري اثباتی حسابداري بر اساس پیش

تابع هدف  توانهاي اثباتی حسابداري نیز نمیاین رو، در تئورياز . اند بوده 1فرض کارایی مطلوب

هاي اثباتی اما طرفداران تئوري). 610، 1978زیمرمن، ( را به صورت عینی مشخص کرد

  .باشندمی 2هاي قبلی، عینیهاي آنان بر خالف تئوريکنند که تئوريحسابداري ادعا می

  

  گرایی نویننقد تحقیقات تجربه. 11

اما  باشند؛گرایی نوین شکل غالب تحقیقات میور که قبالً بیان شد، امروزه تحقیقات تجربهط همان

بسیاري از این انتقادات، ناشی از تحقیقات اثباتی . چندین انتقاد به این گونه تحقیقات وارد است

ات در این انتقاد. باشندگرایی نوین نیز میحسابداري و قابل اعمال براي تمام تحقیقات تجربه

هاي تحقیق به کار گرفته شده، شناسی تا روشهاي بنیادي هستیفرضتمامی سطوح، یعنی از پیش

هاي تحقیقات، ایجاد تئوريدادن در این جا فرض بر آن است که هدف از انجام . وجود دارند

ایی گربنابراین، انتقاد وارد بر تحقیقات تجربه. هاي موجود استجدید حامی و پشتیبان تئوري

  . مطرح گردد حوه تحت تأثیر قرار گرفتنِ تئوريبا ن زمینه تواند درنوین، می

. باشندمی مبتنی ، بر واقعیت3)بینیجهان(شناسی گرایی نوین به لحاظ موضع هستیتحقیقات تجربه

ها آن 5شناسیو روش 4شناسیبینی این تحقیقات، ما را در تعیین موضع معرفتتعیین موضع جهان

شوند و بندي میگرا یا مدرنیستی طبقهشناسی، اثباتاین تحقیقات به لحاظ روش. کندیکمک م

گونه تحقیقات از مورد استفاده در این 6روش. باشند مستلزم به کارگیري روش علوم فیزیکی می

زیرا  ؛باید با احتیاط مورد توجه قرار گیرد ، تمامی این موارد. است 7ايفرضیه -نوع قیاسی

و مفاهیم یکسان  8ان و حامیان تحقیقات تئوري اثباتی حسابداري، همیشه از اصطالحاتطرفدار

، آن )1983( 9گونه تحقیقات از نظر کریستنسنبنابراین، اولین انتقاد وارد بر این. کنند استفاده نمی

حسابداري، بسیاري از مسائل است که واتس و زیمرمن در طرفداري اولیه خود از تئوري اثباتی 

از  ،)2003( 10گودفري و همکاران. اندشناسی را به خوبی درك نکردهشناسی و روش معرفت
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) تمام(براي  1گراییطرفداران و حامیان سرسخت تئوري اثباتی حسابداري، در ابتدا به اهمیت ابطال

-که ابطال کردند، ولی بعدها در ادبیات حسابداري عنوان )270(بودند تحقیقات معتقد ) تمام(

  .    است 2تئوري اثباتی حسابداري، نامناسب گرایی براي

 3هاي جان نویل کینزتئوري اثباتی حسابداري، نام خود را از اقتصاد، به ویژه از دو اقتصاددان به نام

در قرن نوزدهم . ، و نه از علم اثباتی گرفته است4و میلتون فریدمن) 1981نوشته شده در سال (

گرایی اثباتی عنوان که به علم اثبات) هايبیانیه(هاي میالدي، کینز مطالبی در خصوص گزاره

ها را به عنوان ابزارهایی جهت بعدها میلتون فریدمن، با الهام از ایده کینز، تئوري. کمک کرد

کنند که ادعا می پردازان تئوري اثباتی حسابدارينظریه. کردآمیز معرفی هاي موفقیتبینیپیش

-ها به طور واضح با اثباتاند که حاکی از آن است که آنرا پذیرفته» آنچه هست«هاي ها گزارهآن

به معنی پذیرش دیدگاه تا حدودي آزاد در همسو  ابزارگرایی (گرایی و نه ابزارگرایی هستند 

توانند ولی همواره نمیهستند؛ ضروري و مفید  هاییین موضوع است که چنین گزارهرابطه با ا

منشأ پیدایش اقتصاد نئوکالسیک فریدمن، به  به رغم گردد که الحظه میبنابراین، م). ایجاد گردند

گرایی محض مورد توجه از منظر اثبات ،هاي اثباتی حسابداري، تئوري را بیشتررسد تئورينظر می

علت پیدایش . قرار دهند مورد نظر بینی ها را به عنوان ابزاري جهت پیشقرار داده تا این که آن

؛ 297، 1995واتس، (ها است گرایان مبنی بر علمی بودن آنرار بیش از حد اثباتی، اصمسئلهاین 

  ).، پیشتازان تئوري اثباتی حسابداري418 - آي ، آي2002زیمرمن، 

مستقیم  6است؛ بدین معنا که از تجربه حسی 5شناسی تئوري اثباتی حسابداري، تجربیبنیان معرفت

شناسی کامالً تجربی، مشکالتی وجود ه معرفتدر ارتباط با دیدگا. مستقیم به وجود آمده است

برخی از این مشکالت را ) 1983( 7کریستنسن. انددارد که بسیاري از فالسفه علم آن را رد کرده

، بلکه علم را باید در تواند از تجربه محض استخراج شودنمی 8)دانش(علم . کرد تشریح 

از این معضل که بگذریم، در عمل . دتوصیف کر 9در قالب یک زبان و استفاده از مفاهیم پیشین

استدالل بر اساس اعتقاد به . است 10استداللشویم و آن مشکل، با مشکل دیگري مواجه می
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به عبارت دیگر، یک شخص . و مبتنی بر مشاهدات گذشته است) پدیده(یکنواختی ماهیت 

- فرضل نیازمند پیشاستدال. کندبینی گر قادر است با استفاده از مشاهدات گذشته، پیشاستدالل

-بینی پدیدهپیش برايها این است که مشاهدات گذشته، راهنمایی باشد که یکی از آنمی 1هایی

فرض، تنها بر مبناي پدیده اما این پیش. باشندهاي آتی میهاي مشاهده نشده گذشته و پدیده

؛ یعنی، در واقع ما خواهد بود 2داراي دوراز این رو، استدالل ما، . است) گذشته(مشاهده شده 

مشکلی  مسئله، این )1958( 3از نظر کارل پوپر. کنیماستدالل را با استفاده از استدالل توجیه می

اي از ما با یک فرضیه و مجموعه یعنی. اي استفرضیه - کند؛ زیرا روش علم، قیاسیایجاد نمی

ها منظور تعیین این که آیا آن و در پایان، به کنیم میکنیم، سپس استدالل شرایط، کار را آغاز می

 5براي مثال، کار خود را با این قضیه کلی. پردازیمبه آزمون نتایج می ، یا نه؛باشندمی 4واقعاً صادق

کنیم که آهن در آب فرو سپس استدالل می. تر استکنیم که آهن از آب سنگینآغاز می 5کلی

هن در آب فرو رفت، فرضیه را توان این فرضیه را آزمون کرد و اگر آحال می. خواهد رفت

در دنیاي . چه در این مثال بیان شد، نیستدر عمل، همه چیز به سادگی آن. 6)تأیید کرد(پذیرفت 

با نحوه آزمون مطرح است؛  زمینهسؤاالت زیادي در  همچنین. فرضیات زیادي وجود دارندواقعی، 

در ضمن، در این . اي وجود ندارداي که در بسیاري از مواقع، امکان مشاهده هر نمونهبه گونه

کارل پوپر معتقد است براي غلبه بر این . خصوص همواره مقداري شک و تردید وجود دارد

اي گرایان، فرضیه علمی، فرضیهاز نظر ابطال. کرداستفاده  7گرایانمشکل باید از استدالل ابطال

  .   پذیر باشداست که ابطال

ه تئوري اثباتی حسابداري، در واقع یک تئوري نیست، بلکه بسیار دشوار است اگر ادعا کنیم ک

کند که طرفداران تئوري اثباتی عنوان می ،)1986(زیمرمن . شناسی است یک تجویز روش

  : حسابداري معتقدند که

مشاهده شده است، آزمون تجربی فرضیات برگرفته  چهیک تئوري، به توضیح آن

  .پردازدنشده و آتی می هاي مشاهدهبینی پدیدهاز تئوري و پیش
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کند که براي مثال، وي عنوان می. کندوي همچنین، چندین نتیجه به ظاهر ضد و نقیض را بیان می

ها به دنبال توضیح تئوري«، »گرددعلم می 1آزمون فرضیات برگرفته از تئوري، باعث انباشته شدن«

هاي  ذکري به بررسیکه کمک شایان کندرا پیشنهاد  2ها، فرضیاتیتئوري«و  »ها هستندمنظم پدیده

- وي موافق این نکته است که بدون داشتن فرضیه، جمع). 418 -آي ، آي2002(» کنندعلمی می

رسد ما را کند که به نظر میاست؛ اما وي فرایندي داراي دور را پیشنهاد می 3معنیآوري داده، بی

کنند، بینی نمیها، پیشی است تئوريوي مدع. سازد به مشکالتی مشابه مشکل استدالل مواجه می

شناسی در اصطالح. شودها استفاده میها به عنوان ابزاري براي آزمون تئوريبینیبلکه از پیش

از . ها مورد آزمون قرار دادپذیري آنتوان از طریق ابطالرا می 5، فرضیات و شرایط اولیه4پوپر

در این  ،)1986(زیمرمن . شوندمی منجر م، به تئوريکنی 6ها را ابطالسوي دیگر، اگر نتوانستیم آن

-کند که با استفاده از ایده رفتار تصادفی قیمتوي عنوان می. دارد جالب توجهیخصوص مثال 

فرضیه بازارهاي کارا . توان فرضیه بازارهاي کارا را استنباط کرد، می7هاي سهام و اصول اقتصادي

دهند که این ، نشان می8ر گرفته و حجم عظیم شواهدهاي بسیاري قرا تاکنون در معرض آزمون

را  9پردازان تئوري اثباتی حسابداري، این حقیقتاما هنوز بسیاري از نظریه است،فرضیه ابطال شده 

دهند که فرضیه بازارهاي کارا، یک را نادیده گرفته و تحقیقات خود را بر این اساس انجام می

وري، انسان را در خصوص تعریف و جایگاه تئوري گیج چنین برداشتی از تئ. تئوري مشخص است

  .کندمی

  

  از تئوري اثباتی حسابداري 10اجتماعی - انتقاد سیاسی. 12

چه تاکنون بیان شد، این بود که سؤاالت فلسفی و بدون جواب زیادي در خصوص تحقیقات آن

این مشکالت و  جودبا و. گرایی نوین و به خصوص تحقیقات اثباتی حسابداري، وجود دارندتجربه

یشتر مورد توجه هنوز مدعی هستند که تئوري اثباتی حسابداري باید ب محققان،مسائل، بسیاري از 

، در نهایت به 1کند که طرفداري مستمر از یک الگوي غالبعنوان می 11کوهن توماس. قرار گیرد
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سی زیادي براي این از این رو، احتماالً تفاسیر اجتماعی و سیا. خواهد شدمنجر  2ایجاد حقیقت

هاي  دهد قدرتتاریخ علوم انسانی شامل موارد زیادي است که نشان می. حقیقت وجود دارد

اند که منطق و شواهد، هایی از زمان، در حالی عقایدي را رواج دادهسیاسی و اجتماعی، در برهه

دد بر عقیده خود مبنی هاي متعبراي مثال، کلیساي روم براي سال. انددادهچیزي دیگري را نشان می

، معتقد 3همچون گالیله محققانیورزید؛ در حالی که بر این که زمین مرکز عالم است، پافشاري می

قدرت و ایدئولوژي کلیساي روم، . چرخدبودند که زمین مرکز عالم نیست و به دور خورشید می

 مسئلهاین . دادنشان می در حالی که شواهد، چیز دیگري را اعث شد تا عقاید خود را رواج دهد؛ب

اي معتقدند که اقتصاد زیرا عده نیز صادق است؛هاي اثباتی حسابداري در خصوص تئوري

نئوکالسیک که پایه و اساسی براي تئوري اثباتی حسابداري است، باید حفظ شود؛ حتی اگر 

  .شواهد حاکی از چیز دیگري باشد

-ان تنها شکل ارزشمند علم حسابداري تعریف میطرفداران تئوري اثباتی حسابداري، آن را به عنو

  .شوندمتوسل می “جمله زبان“از  ،ها به فنون مختلفیبراي این منظور، آن. کنند

 دیدگاهتا  کنند میاست که افراد بدان وسیله، دیگران را تشویق  5، یک ابزار زبانی4)خطابه(بیان 

به بیان یک ایدئولوژي اقتصادي خاص  طرفداران تئوري اثباتی حسابداري. خود را ابراز دارند

کند که طرفداران تئوري اثباتی حسابداري، از ابزارهاي عنوان می ،)1992( 6موك. اندمتعهد شده

تا دیگران را متقاعد سازند که تنها تئوري اثباتی حسابداري است که حقیقت  اند کردهبیانی استفاده 

طرفی ادعاي شیوه بی، علم اقتصادکنند، شامل ها استفاده میابزارهایی که آن. گویدرا می

طرفداران تئوري اثباتی حسابداري . باشدمی هاارزش شمردن سایر گزینهکمو  در علم

 متکی هاي اقتصاديها بر تئوريهاي آنزیرا تئوريباشند؛ ها کامالً علمی میمدعی هستند که آن

بداري، وضعیت علمی خود را به اقتصاد تئوري اثباتی حسا). 243 -آي، آي2002زیمرمن، (است 

زیرا  اند؛بسیاري از متفکران اقتصادي، ادعاي علمی بودن را رد کرده کند؛ در حالی که می منتسب

  .مورد استاند که این یک ادعاي بیها تشخیص دادهآن

 7طرفها در تحقیقات خود بیند که آنهاي اثباتی حسابداري معتقدن تئوريطرفداراهمچنین 

-تئوري اثباتی حسابداري، در تصمیم محققان. طرفی اهمیت بسیاري داردها، بی از نظر آن. هستند
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است،  1که چه مشکالتی قابل تحقیقدهند مبنی بر این هایی را انجام میهاي خود قضاوتگیري

ر این دومین ابزا. توان از ترکیب شواهد به نتایج رسیدباشند و چگونه میچه شواهدي مربوط می

این موضوع نخستین بار . کنندبیانی است که طرفداران تئوري اثباتی حسابداري از آن استفاده می

  .عنوان شد ،)1982( 2در توسعه تحقیقات تئوري اثباتی حسابداري توسط تینکر، مرینو و نیمارك

مردن ارزش شسومین ابزار بیانی به کار گرفته شده توسط طرفداران تئوري اثباتی حسابداري، کم

طرفداران تئوري اثباتی حسابداري، حداکثر تالش خود ). 51، 1982موك، (باشد ها میسایر گزینه

براي همین منظور است که ارزش جلوه دهند؛  هاي رقیب را کم دهند تا تئوريرا انجام می

هند ددستوري، کار علمی انجام نمی محققانکنند که طرفداران تئوري اثباتی حسابداري، عنوان می

این ادعاي ناصحیح، توسط برخی نویسندگان از قبیل گودفري و همکاران ). 300، 1995واتس، (

اید یک تئوري ایجاد کنید که رواج یافته است؛ بدون این که بپرسند آیا شما خود توانسته ،)2003(

  ؟کندبینی هاي کنونی حسابداري را تبیین و پیشبتواند رویه

بدین  کنند؛استفاده  3آزادي بیاناز ابزارهاي بیانی دیگري همچون  گرایی نوین،تجربه محققان

خواهند که خود را از ساختارهاي تحقیق گذشته، رها ساخته و ها از پژوهشگران میمعنا که آن

  .شود؛ تمرکز کنندچه به تئوري یا فرضیه جدید منجر میفقط بر آن
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میالدي اتفاق  1970ه رد تحقیقات حسابداري را که در دهدر رویک 4این مقاله، یک تغییر مهم

که از حسابداري  کنند میبرخی از تحقیقات جدید، شواهدي را فراهم . تشریح کرد افتاده است؛

آورد که به هاي اقتصادي بهره جست؛ اما این امر، مشکالتی را به وجود میتوان در تحلیلمی

هاي فرضشواهد قابل توجهی وجود دارد که بسیاري از پیش. باشیمنمیقادر ها گویی به آنپاسخ

گذاري همچون فرضیه بازارهاي کارا و مدل قیمت(کار گرفته شده در تحقیقات حسابداري به 

مانند چگونگی تفسیر  ،عالوه بر مشکالت فنی همچنین. کند میرا نقض ) ايهاي سرمایه دارایی

اما به رغم . عقالنیت اقتصادي نیز تردید داریم زمینه ، در)419 - ، آي2002هیلی و پالپو، (شواهد 

که بر جنبه علمی  کنند میتالش ) تحقیقات اثباتی(این مشکالت، تحقیقات جدید در حسابداري 

بدون شک، سلطه تحقیقات اثباتی بر دنیاي حسابداري، . آکادمیک حسابداري تسلط پیدا کنند

                                                           
1 Researchable 
2 Tinker, Merino and Neimark 
3 Narrative of emancipation 
4 Major shift 



، در مقاله حاضر مسئلهبا توجه به اهمیت این . داشترشد تحقیق در حسابداري را به دنبال خواهد 

هاي اثباتی، منشأ پیدایش، اهداف، فرضیات زیربنایی و تالش گردید کلیاتی در خصوص تئوري

  .ها ارائه شودانتقادات وارد بر آن
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