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چكیده
تاکنون تالش اندکی از سوی پژوهشگران حسابداری در ایران درباره بهبود توانایی برقراری ارتباط با صورتهای
مالی انجام شده است .پژوهش حاضر سرعت و دقت (کارایی و اثربخشی) استفادهکنندگان از صورتهای مالی را با
تجزیه و تحلیل آنها در تفسیر اطالعات حسابداری درباره سودآوری ،نقدینگی و اهرم مالی شرکتها سنجیده است.با
توجه به یافتههای فرضیه اول میانگین زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از چهرههای
شماتیک حدود  %92زمان تجزیه و تحلیل با استفاده از نسبتهای مالی است .یافتههای فرضیه دوم حاکی از آن
است که آزمودنیها با استفاده از اشکال شماتیک در  %29موارد و با استفاده از نسبتهای مالی در  %38موارد به
تصمیمگیری درست نائل گشتهاند .در نتیجه میتوان بیان نمود که استفاده کنندگان از صورتهای مالی به طور
متوسط زمان کوتاه تر (کارایی) و دقت بیشتری (اثربخشی) را در تفسیر اطالعات حسابداری درباره سودآوری،
نقدینگی و اهرم مالی شرکتها بوسیله استفاده از چهرههای شماتیکی در مقایسه با اشکال سنتی ارائه اطالعات مانند
نسبتهای مالی و همچنین مدل ورشکستگی زیمسکی داشتهاند.
واژههاي کلیدي :اطالعات حسابداری ،چهرههای شماتیک ،تصمیمگیری ،کارایی ،اثربخشی.
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 -1مقدمه
حسااابداری بااه عنااوان یااک سیسااتم اطالعاااتی،
فرایندی شامل سه فعالیت شناسایی  ،ثبات و مارتبط
ساختن رویدادهای اقتصادی یک ساازمان باا اساتفاده
کنندگان عالقمند به آن رویدادها مایباشاد .محصاول
نهایی ایان فعالیات ها،صاورت هاای مالی(گزارشاگری
مالی) است که به طور کلی به شکل لیستهای عددی
به استفاده کنندگان داخلی و خارجی به منظاور انجاام
تصمیم گیری راجع به فعالیت های شارکت ،ارائاه مای
گردد .به بیان دیگار عملکارد کلای حساابداری ارائاه
اطالعات مفید به استفاده کنندگان داخلای و خاارجی
به منظور انجام تصمیم گیاری اسات .تمایال اساتفاده
کنندگان از اطالعاات ماالی باه اساتفاده از اطالعااتی
دقیق ،روشن و قابل اتکا می باشد (وکیلی فارد و علای
اکبری .)1833،به دلیل تنوع زیاد اساتفادهکننادگان و
ذینفان گزارش های مالی صورتهای مالی مایبایسات
در برقرار کردن ارتباط ،کارا و اثربخش باشند .در عمل
اغلب فقط آن دسته از استفادهکنندگان ماالی کاه در
زمینه حسابداری تخصص و یا تجربه کافیدارند قادر به
انجام تجزیه و تحلیال و تفسایر اطالعاات حساابداری
ارائه شده در صورت های مالی هساتند و ایان مسائله
یکی از نقاط ضعف گزارشگری ماالی باه روش سانتی
است .
در حال حاضر بدلیل اینکه شاکا باین مالکاان و
مدیران گسترده تر شاده ،اطالعاات حساابداری نقاش
بسیار بااهمیت تاری نسابت باه گهشاته ،در سااختار
سازمانی پیدا کرده است .امروزه مالکاان شارکتهاای
بزرگ نقش انفعالی داشته و داناش چنادانی در ماورد
عملکرد شرکت ندارند .با این شرایط وابستگی آنهاا باه
اطالعات ارائه شده در صورت هاای ماالی بیشاتر مای
گردد.عالوه بر سطوح مختلف درک استفاده کننادگان
صااورتهای مااالی ،نیازهااای اسااتفادهکنناادگان نیااز بااا
یکدیگر متفاوت است .با این حال  ،ناوع صاورت هاای
مالی تولید شده توساط حساابداران هناوز هام بارای
تمامی گروه ها به طور یکنواخت و باه شاکل جاداول
عددی است( .کارتاجومِنا1و دیگران)9111 ،
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لیبی )1231( 9برای حل این مشاکل ساه راه حال را
پیشنهاد می دهد:
 )1تغییاار در محتااوا یااا نحااوه ارائااه اطالعااات
موجااود  )9آمااوزش دادن بااه تصاامیم گیرناادگان )8
جااایگزین کااردن تصاامیم گیرنااده بااا یااک الگاو  ،باار
اساس ایان ایاده هاا ،باویژه گزیناه اول ،ایان تحقیاق
بااه انجااام مطالعااات تجرباای در رابطااه بااا تغییاار در
نحوه ارائه اطالعاات در قالاب اشاکال گرافیکای ،مای
پردازد.
با توجه به ایده های مطرح شده در باال و همچنین
با عنایت به اینکه تااکنون در ایاران هماه گزارشاهای
مالی به شاکل سانتی ارائاه مای گاردد و هاین گوناه
پژوهشی در مورد سایر روشها انجام نشاده اسات ،در
این پژوهش سعی بر آن است تاا ضامن معرفای روش
دیگااری جهاات ارائااه اطالعااات حسااابداری ،ساارعت
استفاده کنندگان صورت هاای ماالی (کاارایی) و دقات
(اثربخشی) آنها در تفسیر اطالعات حساابداری دربااره
وضعیت مالی شرکتها از قبیل سودآوری ،نقادینگی و
اهرم مالی ،باا طریقاه ارائاه سانتی اطالعاات مقایساه
گردد.همراه با افزایش پیشرفت در تکنولوژی اطالعاات
و رشد نرم افزارها ،نیاز به استفاده از اشاکال گرافیکای
بااه منظااور نمااایش ارتباااط میااان عملیااات تجاااری و
اقتصادی در قالب نمودارها ،جداول ،اشاکال و  ...بایش
از پاایش احساااس ماای شااود( .کارتاجومِناااو دیگااران،
 .)9111بدین ترتیب در این تحقیق سعی بر آن اسات
تا باا بررسای و مطالعاه ساوابق تحقیقاات موجاود در
عرصاه حساابداری و همچنااین باا اساتفاده از آزمااون
تجربی به نقش اشکال گرافیکی در تصمیمگیاریهاای
مالی پرداخته شود تا با فراهم نمودن امکانااتی از ایان
دست از سوی تهیهکنندگان اطالعات مالی سبب اخاه
تصاامیمات کااارا و اثااربخش از جانااب تحلیاالگااران و
سرمایه گهاران خرد و کالن و سایر اساتفادهکننادگان
گزارشهای حسابداری گردد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
در تئوری حسابداری تصمیم گیری نقش محاوری
را ایفا می کند با توجه به تعاریفی که محافل حرفاهای
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از واژة حسابداری ارائاه دادهاناد باه وضاوح مایتاوان
دریافاات کااه تصاامیمگیااری نقااش محااوری را در
تئوریهای حسابداری ایفا میکند و جایگااه مهمای را
در تعاریف حسابداری دارد برای نمونه:براساس تعریاف
جامعااه حسااابداران آمریکااا – حسااابداری فراینااد
شناسایی ،ثبت ،طبقاهبنادی  ،تلخایص و گزارشاگری
اطالعات مالی برای استفاده کنندگان در جهت تصمیم
گیری و قضاوت مای باشاد .هیاات اصاول حساابداری
مدعی است :نقش حسابداری ارائه اطالعاات کمای باا
ماهیت مالی درباره فعالیتهای واحد تجاری باه قصاد
مفید باودن بارای اتخااذ تصامیمات اقتصاادی اسات
.هیات استانداردهای حسابداری مالی نیز اباراز داشات
در سیستم اقتصادی نقش گزارشگری مالی ایان اسات
که اطالعاتی ارائه کند کاه بارای تصامیمگیاریهاای
اقتصااادی مفیااد واقااع شااوند  .بنااابراین تهیااه و ارائا
مطلوب اطالعات ،منوط باه مطالعاه دربااره چگاونگی
تصمیم گیری افاراد از اطالعاات حساابداری و تعیاین
شیوه تصمیمگیری افراد است.
نظریاااه پاااردازان حساااابداری هنگاااام مطالعاااه
تصمیماتی که استفاده کنندگان از گزارشهاای ماالی
اتخاذ می کنند و اثار ایان تصامیمات بار شایوه ارائاه
اطالعااات مااهکور ،یااک اسااتراتژی دو بعاادی بااه کااار
می برند .یکی از استراتژیها بر این پایه قارار دارد کاه
به افراد گفته می شود چگونه تصامیم بگیرناد .یعنای
روش «دسااتوری یااا هنجاااری» در روش دوم درباااره
شیوه ای که افراد تصمیم میگیرند بحث میشود یعنی
روش «اثباتی» .در روش نخسات کاار باا یاک الگاوی
اقتصادی آغاز می شود و اطالعاتی ارائاه مایشاود کاه
برای اتخاذ تصمیم مفید واقع مایگاردد .در روش دوم
درباره شیوه ای که افراد با اساتفاده از دادههاای ماالی
ارائه شده اقادام باه تصامیمگیاری ماینمایناد بحاث
میشود( .هندریکسن)1829،8
تمایل به بهبود ارائه اطالعات به استفاده کنندگان
از دادههاااای ماااالی و همچناااین بهباااود تواناااایی
استفاده کنندگان در استفاده نماودن از ایان اطالعاات
باعث شد که به روش پردازش اطالعات انساانی توجاه
شود .تئوریها و الگوهای موجاود در روانشناسای بارای

پردازش اطالعات به وسیله انسان ابزاری را ارائاه کارد
که می توان بدان وسیله مسئلههای حساابداری را باه
مسئلههای پردازش اطالعات عمومی (ژنریاک) تبادیل
نمود .الگوی پردازش اطالعات دارای سه جزء یا بخش
اصلی اسات :اقاالم ورودی (درون دادهاا)  ،پاردازش و
اقالم خروجی (بروندادها) .مطالعاه در ماورد مجموعاه
اطالعات یا اقالم ورودی بیشتر بر متغیرهایی متمرکاز
است که احتماال بر شیوهای اثار مایگاهارد کاه افاراد
بدان طریق اطالعات را (برای تصمیمگیاری) پاردازش
می نمایند.تحقیقات انجام شده درباره اجزای خروجی،
بیشااتر باار متغیرهااایی تاکیااد دارد کااه در رابطااه بااا
قضاوت ،پیش بینی یا تصمیم مطرح هساتند .از جملاه
متغیرهااایی کااه از ایاان جهاات مااورد بررساای قاارار
گرفتهاند ،می توان به کیفیت قضااوت و درونبینای یاا
خودنگری اشاره کرد.
تاکید های متفاوت بر هار یاک از ایان ساه جازء
تشکیل دهنده الگوی پردازش اطالعات باعث شاد کاه
از چهار روش مختلف استفاده شود :
 -1روش مبتنی برالگوی عدسی
الگوی مبتنی بر عدسی که از برانزویک ارائه شد
این امکان را به وجود می آورد که بتوان به شیوه ای
آشکار رابطه و وابستگی متقابل بین متغیرهای خاص
انسانی را شناسایی کرد .اصوالً این الگو برای ارزیابی
قضاوت انسان به کار برده می شود که در آن افراد بر
مبنای مجموعه ای از اقالم ورودی محیط به قضاوت
مینشینند(فرایند تصمیم گیری) .در این الگو وجوه
تشابه بین محیط و واکنش فرد مورد آزمون تأکید می
شود.
 -9قضاوت مبتنی بر احتماالت
در این روش بر مقایسه قضاوت احتمال شهودی و
الگوی هنجاری تأکید شده است.الگوی هنجاری برای
مروری بر احتماالت را نظریه بیز نامیدهاند که بعنوان
توصیفی از پردازش اطالعات انسانی مورد استفاده قرار
می گیرد.
 -8رفتار پیش از تصمیم
برخال الگوهای مبتنی بر عدسی و قضاوت که
واکنش های احتمالی فرد مورد آزمون از پیش تعیین
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شده است محیطهایی وجود دارد که چنین ساختاری
را ندارد و باید با استفاده از آزمونها مراحل رفتار
پیش از تصمیمگیری را مشخص نمود ،که معموالً با
استفاده از روشهای ردیابی فرایند که از تئوری حل
مسئله نشأت گرفته رفتار پیش از تصمیم را مورد
بررسی قرار دهند.
 -4روش مبتنی بر شیوه شناخت
در این روش تأکید بر متغیرهایی است که احتمال
دارد بر کیفیت قضاوتهایی که تصمیم گیرنده اتخاذ
می نماید اثر گهارد .در شیوه شناخت یک ساختار
فرضی برای توجیه فرایند واسطه ای بین محرک و
واکنش به کار برده شده است( .ریاحی بلکویی،4
.)1821
البته مجموع نتایج حاصل از تحقیقات رفتاری
حسابداری گویای وجود تناقضات بین یافتههای
مطالعات مشابه است .این امر حاکی از آن است که
پردازش اطالعات توسط انسان بسیار پیچیدهتر از
تئوریهای مطرح شده است .به طور کلی محدودیت
اصلی تحقیقات رفتاری حسابداری فقدان یک تئوری
زیر بنایی واحد است که قادر باشد به یکپارچه سازی
سواالت و یافتههای پژوهشها کمک کند .همچنین به
دلیل اینکه اکثر تحقیقات رفتاری در یک محیط
آزمایشگاهی انجام میشوند ،روایی بیرونی پایینی
دارند و نمی توان نتایج آنها را با قابلیت اتکای باالیی
به یک جامعه بزرگتر تعمیم داد .با این وجود،
تحقیقات رفتاری در حسابداری همچنان یک مکتب
تحقیقاتی ارزشمند و کاربردی به شمار میرود و در
ساخت سیستمهای تخصصی پردازش اطالعات و در
راستای اهدا آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین پیشرفت در تکنولوژی و روشهای پژوهشی
آینده ،محققان این مکتب را قادر به ارائه فرضیهها و
آزمونهای غنیتری در زمینه چگونگی پردازش
اطالعات توسط تصمیمگیرندگان ،میسازد( .مهرانی و
همکاران)1824 ،
5
واژهی ارتبااااط در انگلیسااای از کلماااه التاااین
« »communisکه معنایی مشابه آن دارد گرفته شاده
است .همانطور که السول 9از انونگ )9117(7نقل می
18

کند ارتباطات یک فرایند پیامرساانی بوسایله شاخص
پیام دهنده به شخص گیرنده پیام از طریق رسانههایی
که افکتهای خاص را بوجود میآورند ،است.
به عقیده هاراهاا  )9119(3اطالعاات حساابداری
یک سری اطالعات کمّی درماورد نهادهاای اقتصاادی
هسااتند کااه در تصاامیم گیااریهااای اقتصااادی و در
تشخیص گزینه صحیح در بین انتخاب های مختلف به
افراد کمک می کنند.آنچه اطالعات حسابداری را برای
تصمیم گیری مفیاد سااخته عباارت اسات از مرباوط
بودن و قابلیت اتکا« .مربوط بودن» به عناوان تواناایی
اطالعات در متمایز کردن تصمیمات تصامیمگیرناده و
«قابلیت اتکا» به عنوان کیفیات اطالعاات باه منظاور
اطمینان حاصل کردن استفاده کنندگان از این مطلب
که اطالعات دقیقاا هماان چیازی کاه بایاد ،را نشاان
می دهد  .بنابراین با توسعه ارتباطات ،ایان پاژوهش از
نمادها به عنوان وسیله ارتباطی استفاده میکند .نمااد
مورد استفاده در این تحقیق چهرههای شماتیک است.
ایاان پااژوهش در نظاار دارد کااه بااه بررساای تجرباای
سودمندی استفاده از چهره های شاماتیک باه عناوان
یک وسیله ارتباطی غیرکالمی بپردازد .دیل جای 2باه
نقل از فبریانتو)9118(11و ساورنانینگروم )9115(11در
مورد چهره های شماتیک می گوید:
«چهاارههااا در طاای ماادت زمااانی طااوالنی بااه
عنااوان یااک منبااع اطالعاااتی در ارتباطااات بااین
فاردی ماورد اساتفاده باوده اسات .آنهاا ابازار مهمای
در بیااان معااانی ارتباطااات بااه شاامار ماای رفتااهانااد.
فقط در طول چند ثانیاه حااالت چهاره مایتواناد ماا
را به سمت قله تصمیم گیری رهنمون گرداند».
یکی دیگار از دالیلای کاه ماا بارای ایان تحقیاق
چهاارههااای شااماتیک را بااه عنااوان جااایگزینی باارای
صورت های مالی ،انتخاب کرده ایم این است کاه یاک
فرد با دیدن چهره شماتیک به سارعت واکانش داده و
پاسا مشاکل را دریافتاه و از ایاان طریاق مای توانااد
بی درنگ در مورد وضعیت یک شرکت بادون نیااز باه
دانش تخصصی ،تصمیمگیری کند.
شکل اولیه چهره های شماتیک که در تحقیقهای
اسااامیت و تاااافلر )1229( 19و فبریاااانتو ( )9118و
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سورنانینگروم ( )9115ماورد اساتفاده واقاع شاده باه
شکل زیر است:

خ
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ف
چرنو  )1271(18طراحی چهره های شاماتیک را
در اندازهتها و طرحهای ی
ی متغیر
متفاوت وابسته به مقدار
آغاز کرد .دیگران از جمله موریاتی ،)1272(14اسامیت
و تافلر( ،)1234استوک و واتسون ،)1234(15اسمیت و
دیگاااااران ( ،)1228اسااااامیت و تاااااافلر (،)1229
رفدینال )1222(19و کارتاجومِناا و دیگاران( )9111از
چهره هاای شاماتیک چرناو در تحقیاقهاای خاود
استفاده کرده اند.
موریاااتی ( )1272تحقیقاای بااه منظااور توصاایف
وضعیت مالی شرکت ها باا اساتفاده از قالاب ارائاه باه
شکل چهره ها انجام داده است .متغیرها باا اساتفاده از
دادههااایی از گاازارشهااای مااالی و مطالعااه آزمایشاای
اسااتفاده از نمودارهااای چندبعاادی باارای نشااان دادن
وضعیت مالی شرکت،مورد مطالعه قرار گرفتند .هاد
تحقیق او آزمون سارعت و دقات پاسا دهنادگان در
طبقه بندی شرکت ها باه «موفاق» و«نااموفق» باود.
نتایج تحقیق نشان داد که پاس دهندگان توانستند به
راحتی تغییرات در چهره های ارائه شاده را شناساایی
کرده و سریع تر و حتی دقیق تار از اساتفاده از ارقاام
حسابداری یا نسبت های مالی برگرفته از صورت هاای
مالی ،عمل کنند.
اساامیت و تااافلر ( )1234پژوهشاای در انگلسااتان
انجام دادند .این تحقیق نشان داد که چگوناه عملکارد
مقایسه های موقتی می تواند با اساتفاده از چهارههاای
شماتیک مورد استفاده قرار گیرد و چگونه می تواند در
تشااخیص بااین شاارکت هااای «موفااق» و«ناااموفق»
سودمند واقع شود .آنها اظهار کردناد کاه چهارههاای
شماتیک احتماال نشانههای واضح تر در مورد وضاعیت

مالی شرکت ها در مقایسه باا نسابتهاای ماالی ارائاه
می کنند .البتاه ایان تحقیاق نشاان ناداد کاه چگوناه
استفاده از دادههای حسابداری در قالب چهرهها نسبت
به روش های متعار سریع تر و موثرتر مورد تجزیاه و
تحلیل قرار می گیرد.
استوک و واتسون ( )1234آزماونی جهات تعیاین
اثربخشی نسبی نمودارهای چند بعادی ترتیاب دادناد
که در آن نوع یا موضوع تصمیم عبارت بود از شناخت
تغییرات در شرایط مالی شارکتهاای منتخاب کاه از
طریااق شناسااایی تغییاار در رتبااه بناادی اورا قرضااه
صورت میگرفت .دو قالب نمایش اطالعات مالی بارای
شرکت کنندگان در آزمون تهیه شاد )1( :نمودارهاای
چندبعدی باه شاکل طراحای اجازای صاورت ،از روی
اطالعات مربوط به نسابت هاای ماالی شارکتهاا باه
همراه شرح مختصری از نسبتها و سایر اطالعات بکاار
گرفته شده ( )9نمایشی از پنج نسابت ماالی و ماناده
حساب .نتایج این آزمون حااکی از آن باود کاه گاروه
دریافت کننده اشکال صورت ،درصد بااالتری از طبقاه
بندی صاحیح را باه خاود اختصااص داده اناد .بادین
ترتیاااب ،نتاااایج ایاااان آزماااون از یافتاااههااااای
موریاریتی( )1272کاه قابال آزماون مشاابهی را اجارا
کرده بود ،حمایت و آن را تقویت می کرد .باه عباارت
دیگر قالب گزارش به شاکل طراحای اجازا صاورت از
روی اطالعااات مااالی ،عاماال بااالقوه ای در شناسااایی
تغییرات شرایط مالی شرکتها محسوب میشود.
اسمیت و تافلر ( )1229نشان دادناد کاه پاردازش
اطالعات با استفاده از چهرههای شاماتیک ساریعتار و
دقیقتر از روشهای سنتی است.
رفدینال ( )1222نیز از نمودارها برای نشاان دادن
وضعیت مالی شرکتها استفاده کارد .پاسا دهنادگان
به گروههاای رفتااری  4*4بار اسااس چهاار درجاه
پیچیاادگی کااار (جمااع آوری ،شناسااایی ،ارزیااابی،
طرحریازی ) و چهاار شاکل از ارائاه (جادول ،نماودار
میله ای ،نمودار خطی و نمودار دایره ای) تقسیم شدند.
نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین گاروه هاای
متفاوت وجود دارد .اگرچه در کار گروه «جماع آوری»
باین اشاکال مختلاف ارائاه اطالعاات ،میازان دقات و
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اثربخشاای تفاااوت قاباال مالحظااهای نداشاات .ولاای در
کارگروه «طرح ریزی» نمودار میله ای موثر تر از ساایر
اشکال ارائه بود ،هرچند تفاوت قابل تاوجهی باا ساایر
اشکال ارائه شده نداشت.
اسمیت و تافلر و وایات ( )9119در مطاالعاهای باا
عنوان «گرافیکهای کاارتونی در ارتبااط باا اطالعاات
حسابداری برای تصمیم گیری های مدیریت» کارایی و
اثربخشی اشکال گرافیکی را در مقایساه باا صاورتهای
مالی و نسبتهای مالی در ارتباط با تصمیمگیریهاای
مدیریت مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتناد کاه
تصمیم گیری با استفاده از چهرههای شاماتیک بسایار
سریعتر از سایر روشهای تصامیمگیاری اسات و ایان
افزایش سرعت بدون کاهش دقت تصمیمگیری هماراه
است.
فبریاااانتو ( )9118باااا هاااد بررسااای تجربااای
سودمندی چهرههای شماتیک به عناوان یاک وسایله
ارتباطی در مقایسه با نحوه ارائه سنتی ،باا تمرکاز بار
سودمندی نسبی چهرههای شماتیک ،بار نسابتهاای
مالی و گزارش های مالی به عنوان فرمتهایی از نحاوه
ارائه اطالعات برای تصمیم گیری به پژوهش پرداخات.
نمونه ها برگرفته از سه گاروه و مشاابه تقسایم بنادی
اسمیت و تافلر ( )1229بودند .نموناه پاژوهش شاامل
 111نفر  ،مرکب از  88دانشجو 88 ،دانشاگاهی و 84
نفر متخصص بود.
سورنانینگروم ( )9115پژوهش انجام شده توساط
فبریانتو ( )9118را با استفاده از پرسشنامه به عناوان
ابزار پژوهش تکمیل کرد .نمونهها برگرفته از  8گروه و
مشابه تقسیم بنادی اسامیت و تاافلر ( )1229شاامل
دانشجویان ،دانشاگاهیان و متخصصاین بودناد .نموناه
شامل  115پاسخگو شامل  85دانشجوی جدیدالورود،
 85دانشااجوی سااال آخاار و بقیااه فااار التحصاایالن
حسابداری در سال  9114و متخصصاین مشاغول باه
کار بودند.
کارتاجومنااا ( )9111کااارایی و اثربخشاای اشااکال
شماتیکی را در تفسیر اطالعات حسابداری و ماالی در
مقایسه با نسبتهای مالی و صاورتهاای ماالی ماورد
بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند کاه اشاکال ماهکور
11

در زمان کوتاه تر و با دقت بیشتر اساتفادهکننادگان را
در تفسیر نتایج کمک میکنند.
راشاااان و کاااارل )9111( 17بااااا مطالعااااهای
الکتروفیزیولااوژیکی روی 15نفاار ،بااا هااد بررساای
سرعت طبقهبنادی محارکهاای بصاری توساط مغاز
انسان،دریافتند کاه سارعت تفسایر اشاکال گرافیکای
توسط مغز انساان در زماانی بسایار کوتااهتار از ساایر
روشها انجام میپهیرد.
دیویسون )9114( 13اشاکال بصاری را باه عناوان
نوعی سرمایه فکری در حسابداری مورد بررسای قارار
داد و پیشنهاد کرد که به توجاه باه اهمیات و حضاور
همه جانبه تصاویر بصری در تمامی حوزههاای جامعاه
معاصر ،بایستی حساابداران بایش از پایش از اینگوناه
تصاویر در گزارشگری ساالنه خود استفاده کنند.
دیویساااون ( )9115پاااژوهشهاااای بصاااری در
حسابداری را با هد سامان دادن و ارزیابی این عرصه
از تحقیقات ،مورد بررسی گسترده قرار داد و نشان داد
که در حسابداری به دلیل لازوم تمرکاز چندجانباه در
هنگام تصمیم گیاری باا اساتفاده از صاورتهای ماالی،
اشکال بصاری بسایار اثاربخش هساتند زیارا اینگوناه
اشکال قادرت تمرکاز و دقات را باه طاور فزاینادهای
افزایش می دهند.
 -3روششناسی پژوهش
در اجاارای طاارح آزمایشاای تحقیااق حاضاار فرآینااد
عملی زیر انجام شده است:
 تعیین شرکت های منتخب
شاارکتهااای منتخااب از میااان شاارکتهااای
پهیرفتااه شااده در بااورس اورا بهااادار تهران(باادلیل
اینکااه ایاان شاارکتهااا حااداقل ملاازم بااه ارائااه
گاازارشهااای مااالی شاافا و حسابرساای شااده بااه
بورس مای باشاند) و از میاان پانج صانعت سایمان،
خودروسااازی ،داروسااازی ،پتروشاایمی و فااوالد بااه
دلیاال تنااوع صااورتهااای مااالی شاارکتهااای ایاان
صنایع انتخاب شادند .از هار کادام از صانایع ماهکور
شااش شاارکت بااه روش نمونااه گیااری تصااادفی
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انتخاااب گردیااد و صااورت هااای مااالی آنهااا مااورد
کنکاش قرار گرفت.
 استخراج نسبتهای مالی مورد نظر
از آنجااا کااه باارای انجااام تصاامیم گیااری در ایاان
پژوهش باه ساه متغیار ساودآوری ،نقادینگی و اهارم
مااالی نیاااز داشااتیم بااا بررساایهااای انجااام شااده
مشااخص شااد کااه تنهااا فرمااول ورشکسااتگی سااه
متغیاااره ساااازگار باااا مطالعاااه حاضااار ،فرماااول
ورشکسااتگی زیمسااکی(19زیمسااکی )1234،اساات،
بنابراین این فرمول مبنای کار قرار گرفت.
نسااابت هاااای مزباااور و همچناااین فرماااول
زیمسکی بارای کلیاه شارکت هاای منتخاب در نارم
افزار اکسل محاسبه گردید.
 ساخت اشکال گرافیکی
ابتدا حالت خنثای اشاکال شاماتیکی باا اساتفاده
از مطالعااه تحقیقااات پیشااین و بااا تاماال و تفکاار در
موضاااوع ،متناساااب باااا پاااژوهش حاضااار طراحااای
گردید .ساپس حااالت مختلاف باه تناساب وضاعیت
مالی شرکتها ساخته شد.

مثبت م
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شكل  :1نمونهاي از ناشكال طراحی نشده
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در اشااکال فااو چشاامهااا سااودآوری ،دهااان
هااای مااورد
نقاادینگی وتابروهااا اهاارميمااالی شاارکتي
بررسای را نشاان ماایدهاد .کاه حالاات خنثای نشااان
دهنده میانگین صنعت مربوطه میباشد.
نحااوه طراحاای اشااکال گرافیکاای شاارکتهااا بااه
ایااان صاااورت اسااات کاااه باااه وسااایله اطالعاااات
شاارکتهااای منتخااب ،ویژگاایهااای سااودآوری،
نقاادینگی و اهاارم مااالی بااا اسااتفاده از نساابتهااای
مربوطااه اسااتخراج گردیااد و در فایاال اکساال وارد
گشااات .ساااپس بااارای هریاااک از صااانایع ماااهکور

میااانگین صاانعت باارای نساابتهااای سااودآوری،
نقاادینگی و اهاارم مااالی محاساابه گردیااد و فاصااله
بین حد بااال و حاد پاایین نسابتهاای ماهکور بارای
همااه شاارکتهااای صاانایع گاازینش شااده محاساابهو
ایاان فاصااله بااه  11بااازه مساااوی تقساایم شااد و
اطالعات مرباوط باه هار شارکت در باازه مرباوط باه
خااود قاارار گرفاات .سااپس اشااکال گرافیکاای مربااوط
به هر شارکت باه ایان ترتیاب سااخته شاد :چنانچاه
سااودآوری شاارکتی بیشااتر از حالاات خنثاای باشااد
چشاامهااا گشااادهتاار ،چنانچااه نقاادینگی بیشااتر از
میااانگین صاانعت باشااد دهااان خناادان تاار و در
صورتی که اهارم ماالی پاایین تار از صانعت مربوطاه
باشااد شاایب ابروهااا (ابااروی ساامت راساات) صااعودی
میگردد و بالعکس.
باار اساااس مطالعااات اشااتن و کراماار)1231(91
در یک مطالعاه تحقیقای هام در حیطاه ماالی و هام
در حااوزههااای روانشناساای ،رفتااار پااردازشگونااه
دانشااجویان و تصاامیمگیریناادگان در دنیااای واقعاای
فرقاااای بااااا هاااام ندارنااااد .همچنااااین رایاااات و
عبدالمحماادی )1237( 91ادعااا کردنااد کااه باارای
تکااالیف سااازماندهی شااده ماننااد آنچااه در ایاان
مطالعااه وجااود دارد عملکاارد یااک دانشااجو بااه طااور
قاباال تااوجهی تفاااوتی بااا تصاامیم گیااری در دنیااای
واقعاای ناادارد (خااوشطیناات و روحنیااا .)1834،لااها
در مطالعاااه حاضااار جامعاااه آمااااری متشاااکل از
دانشااااجویان سااااال آخاااار حسااااابداری مقطااااع
کارشناسی و کارشناسای ارشاد دانشاگاههاای دولتای
و آزاد استان قم باه تعاداد  911نفار اسات کاه پاس
از توزیااع حااادود  151پرسشاانامه در نهایااات 185
پرسشاانامه قاباال اسااتفاده ،جمااع آوری گردیااد.در
ضاامن الزم بااه ذکاار اساات قباال از اجاارای آزمااون
اصااالی ،ایااان تحقیاااق در میاااان  15دانشاااجوی
کارشناساای ارشااد رشااته حسااابداری بااه منظااور
انجااام یااک مطالعااه آزمایشاای و پاای بااردن بااه
اشاااکاالت احتماااالی و سااانجش پایاااایی و روایااای
پرسشنامه اجرا شده است.
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دادههاااااای گاااااردآوری شاااااده حاصااااال از
پرسشنامه هاا ،از طریاق آماار توصایفی و اساتنباطی
ماااورد تجزیاااه و تحلیااال قااارار گرفتاااه اسااات.
ویژگیهاای توصایفی نموناه باا اساتفاده از میاانگین،
انحرا معیاار و جاداول فراوانای ماورد بررسای قارار
گرفااات .در بخاااش آماااار اساااتنباطی ابتااادا بااارای
بررساااای نرمااااال بااااودن دادههااااا از آزمااااون
کولومااوگرا -اساامیرنو اسااتفاده گردیااد کااه نتااایج
حاکی از غیر نرماال باودن هماه دادههاا باود .ولای از
آنجااایی کااه اگاار تعااداد نمونااه بیشااتر از  81باشااد،
براساااس قضاایه حاادمرکزی توزیااع نرمااال فاار
خواهااد شااد ،باارای آزمااون فاار مقایسااه میااانگین
نموناه،در بخاش بررساای زماان انجااام تصامیمگیااری
در فرضاایه اوالز آزمااون مقایسااه زوجاای اسااتفاده
گردیااد .همچنااین جهاات آزمااون فرضاایه دوم باارای
آزمون میزان دقت انجاام تصامیمگیاریهاا از آزماون
مک نمار 99اساتفاده شاد .کلیاه تحلیال هایآمااری باا
استفاده از نرمافزار  spssانجام شد.
پرسشاانامه پااژوهش حاضاار از دو بخااش اصاالی،
سااااواالت تخصصاااای و نظرخااااواهی راجااااع بااااه
تصاامیمگیااری تشااکیل شااده اساات کااه در بخااش
سااااواالت تخصصاااای زمااااان (کااااارایی) و دقاااات
(اثربخشاای) تصاامیمگیااری مااورد ساانجش قاارار
گرفاات.در هاار کاادام از پرسشاانامههااا ،صااورتهای
ماااالی دو شااارکت متفااااوت و همچناااین اشاااکال
گرافیکاای همااان دو شاارکت ،درج گردیااده اساات.
باارای ساانجش زمااان از آزمااودنیهااا خواسااته شااده
که زماان شاروع و اتماام کاار خاود را در هار یاک از
مراحاال تصاامیمگیااری یادداشاات کننااد .و باارای
اناادازه گیااری دقاات ،پاسااخگویان ابتاادا بااا کمااک
صااورتهای مااالی گنجانااده شااده در پرسشاانامه و
همچناااین باااا اساااتفاده از فرماااول زیمساااکی ،باااه
تصمیمگیاری راجاع باه وضاعیت ماالی شارکتهاای
موجااود در پرسشاانامه خااود پرداختااه و سااپس بااا
کمااک اشااکال گرافیکاای اقاادام بااه تصاامیمگیااری
کاااردهاناااد .بااادین ترتیاااب گزیناااه صاااحیح هااار
پرسشنامه عبارت از شارکتی اسات کاه باا توجاه باه
11

فرمااول زیمسااکی کمتاارین امتیاااز را کسااب کاارده
باشد.
اندازهگیري متغیر وابسته
در مطالعااااه حاضاااار کااااارایی و اثربخشاااای
متغیرهااای وابسااته هسااتند کااه طریقااه عملیاااتی
کردن آنها عبارت است از:
کارایی :اخاتال زماان تصامیمگیاری باین دو روش
اسااتفاده از نساابتهااای مااالی و روش اسااتفاده از
اشکال شماتیکی.
اثربخشیییی :میااازان دقااات در تصااامیمگیاااری
پاسااخگویان ،بااا اسااتفاده از بررساای تعااداد حاااالت
تصمیمگیری درست در هر یک از روشها.
همچنااین نساابتهااای مااالی بااا اسااتفاده از
مطالعاات گهشااته و تطااابق بااا فرمااول زیمسااکی بااه
صورت زیر گزینش شدهاند:
سییودروري :معیااار سااودآوری در پااژوهش حاضاار،
حاصل تقسیم سود خالص به کل دارایی است.
نقدینگی :معیاار نقادینگی در ایان تحقیاق ،حاصال
تقسیم دارایای هاای جااری باه بادهی هاای جااری
است.
اهییرم مییا ی :معیااار اهاارم مااالی در ایاان پااژوهش،
حاصاال تقساایم کاال دارایاای هااا بااه کاال باادهیهااا
است.
 -4فرضیههاي پژوهش
فرضیه اول -بین زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل
صورت های مالی با اساتفاده از چهارههاای شاماتیک
نسبت به روشهای تجزیاه و تحلیال معماولی نسابت
های مالی ،تفاوت معنیداری وجود دارد.
فرضیییه دوم -بااین میاازان دقاات تجزیااه و تحلیاال
صورتهای مالی با استفاده از چهارههاای شاماتیک و
تجزیه و تحلیال معماولی نسابتهاای ماالی اخاتال
معنیداری وجود دارد.
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 -5یافتههاي پژوهش
در بخاااش ساااواالت تخصصااای پرسشااانامه از
پاساااخگویان خواساااته شاااده تاااا باااا اساااتفاده از
نسابتهااای مااالی و همچنااین بااا اسااتفاده از اشااکال
گرافیکی باه تصامیمگیاری راجاع باه وضاعیت ماالی
شاارکتهااا بپردازند.ابتاادا بااا اسااتفاده از صااورتهای
مااالی پیوساات شااده بااه پرسشاانامه و فرمااولهااای
ذکاار شااده در آن ،وضااعیت نقاادینگی و سااودآوری و
اهارم مااالی شاارکتهااای مربوطااه را بررساای کاارده و
سااپس بااا اسااتفاده از فرمااول زیمسااکی بااه بررساای
وضااعیت کلاای شاارکت پرداختااه شااده اساات .در
مرحله بعد باا مقایساه اشاکال شاماتیکی دو شارکت
تصمیم گیری راجع باه وضاعیت شارکت انجاام شاد.
البتااه قباال از انجااام تصاامیمگیااریهااا در هاار دو
مرحلااه زمااان شااروع و اتمااام کااار در جاادول ثباات
زمااان درج گردیااد .مساائله مهاام در مراحاال فااو
اخااتال زمااان تصاامیمگیااری و همچنااین میاازان
دقاات تصاامیمگیااریهااا اساات ،کااه نتااایج تجزیااه و
تحلیاال مراحاال اول و دوم بااه صااورت زیاار ارائااه
میگردد.
در این بخش بارای آزماون فرضایه اول از آزماون
مقایسه زوجی استفاده شده است .این آزمون دو متغیر
کمّی مربوط به یک جامعه را مقایسه میکناد .نتیجاه
این آزمون شامل سه جدول زیر است.
جدول یک شاخص های آماری (آمار توصایفی) دو
متغیر را نشان می دهد .با توجه به این جدول میانگین
زمان تصمیم گیاری باا اساتفاده از نسابتهاای ماالی
 18/54دقیقااه اساات در حالیکااه میااانگین زمااان
تصمیم گیری مشاابه باا اساتفاده از اشاکال گرافیکای
 8/25ماایباشااد .در واقااع ماایتااوان گفاات کااه زمااان

تصمیمگیری باا اساتفاده از اشاکال شاماتیکی حادود
 %92زمان تصمیمگیری با استفاده از نسبتهای ماالی
است.
جدول دو به بررسی فرضیههاای آمااری پرداختاه
است .با توجه به اینکه ضریب همبساتگی بارای 185
داده براباار  1/553ماای باشااد و سااطح معناایداری
( )1/111است بنابراین فرضیه اول پهیرفته میگاردد،
پس می توان نتیجاه گرفات کاه باین دو متغیار ایان
فرضیه یعنی زمان ماورد نیااز بارای تجزیاه و تحلیال
صورتهای مالی با استفاده از چهارههاای شاماتیک و
زمااان مااورد نیاااز باارای روش هااای تجزیااه و تحلیاال
معمولی نسبت های مالی همبستگی معنیداری وجاود
دارد.
جاادول سااه نتااایج آزمااون  tرا نشااان ماایدهااد.
معنی داری آزمون کوچکتر از  5درصد است ،در نتیجه
این فرضیه پهیرفته میشود .باه عباارت دیگار تفااوت
قابل مالحظه ای بین میانگین زماان ماورد نیااز بارای
تجزیااه و تحلیاال صااورتهااای مااالی بااا اسااتفاده از
چهره های شماتیک و زمان مورد نیاز بارای روشهاای
تجزیه و تحلیل نسبت های ماالی در ساطح خطاای 5
درصد وجود دارد.
فاصله اطمینان  25درصدی برای اختال میانگین
زمانها بین  3/7و  11/5میباشد ،از آنجا که حد باال و
پایین این فاصله هردو مثبت است ،مای تاوان نتیجاه
گرفت که میانگین زمان مورد نیاز برای تصمیمگیاری
با استفاده از نسبتهای مالی ،از میانگین زماان ماورد
نیاز برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی باا اساتفاده
از چهرههای شماتیک به طور قابل مالحظاهای بیشاتر
است.

جدول  :1میانگین ،انحراف معیار و میانگین خطاي استاندارد براي مقایسه روش هاي تصمیم گیري
میانگین

تعداد

انحراف معیار میانگین خطاي استاندارد

زمان تصمیم گیری با نسبت های مالی

18/54

185

9.8

0/54

زمان تصمیم گیری با اشکال گرافیکی

8/25

185

8.8

0/22

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيودوم

13

محمدرضا مهربانپور ،سید عباس برهانی ،فاطمه گرامیراد و فاطمه کربالئی حسنی

جدول  :2ضریب همبستگی و سطح معنی داري روش هاي تصمیم گیري
تعداد رزمودنی ها

ضریب همبستگی

سطح معنی داري

185

1/553

1/111

زمان تصمیم گیری با نسبتها و زمان تصمیم
گیری با اشکال گرافیکی

جدول  :3نتایج رزمون مقایسه میانگین روش هاي تصمیم گیري

زمان تصمیم با نسبت ها  -زمان تصمیم با
اشکال

میانگین

رزمون T

2.9

91.4

در ایااان بخاااش بااارای آزماااون فرضااایه دوم از
آزمااون مااک نمااار اسااتفاده کاارده ایاام .ایاان آزمااون
باارای آن دسااته از دادههااای زوجاای کااه متغیاار
مربااوط بااه آنهااا دو ارزشاای اساات ،بااه کااار ماایرود.
به عبارت دیگار ایان آزماون بارای متغیرهاای کیفای
دو ارزشاای زوجاای بااه کااار ماایرود .بااه دلیاال اینکااه
دادههااای جمااعآوری شااده پااژوهش حاضاار بعااد از
انجااام تصاامیمگیااریهااای پاسااخگویان (هاام بااا
اسااتفاده از اشااکال گرافیکاای و هاام بااا اسااتفاده از
نساابتهااای مااالی) بااه دو دسااته درساات و نادرساات
طبقاااهبنااادی شااادند ،آزماااون ماااهکور بیشاااترین
مطابقت را برای آزمودن این فرضیه دارد.
جدول چهار فراوانای ترکیبای دو متغیار را نشاان
ماایدهااد .بااا توجااه بااه ایاان جاادول در یااک مااورد
تصمیم گیری با هر دو روش نتیجه ای نادرست در پای
داشاته اسات ،در  13ماورد نتیجااه تصامیمگیاری بااا
استفاده از اشاکال گرافیکای درسات و باا اساتفاده از
نسبت های ماالی نادرسات ،در  4ماورد بارعکس و در
 119مورد نتیجه تصمیم گیری با هر دو روش درسات
بوده است .به بیان دیگر آزمودنیهاا در  %29ماوارد باا
استفاده از اشکال شماتیکی و در  %38موارد با استفاده
از نسبتهای ماالی موفاق باه تصامیمگیاری درسات

39

درجه

سطح

رزادي

معنیداري

184

1.111

میانگین

انحراف

خطاي

معیار

استاندارد

تفاوت

1.45

5.9

فاصله اطمینان 25
درصد
حد
پایین

3.7

حد باال

11.5

شاادهانااد .پااس ماایتااوان نتیجااه گرفاات کااه دقاات
تصمیم گیری با استفاده از اشکال گرافیکی در مقایساه
با نسبتهای مالی بیشتر است.
با توجه به جدول پنج از آنجا که مقدار  sigکمتار
از  5درصد است ،فرضیه دوم پژوهش تایید مایگاردد.
به عبارتی بین میزان دقت تجزیه و تحلیل صورتهای
مالی باا اساتفاده از چهارههاای شاماتیک و تجزیاه و
تحلیل معمولی نسبتهای ماالی اخاتال معنایداری
وجود دارد.
پایین بودن میانگین زمان تصمیم گیری با استفاده
از اشکال گرافیکی نشاان از کاارایی بااالی ایان روش
تصمیمگیری نسبت به روش دیگر تصمیمگیری آزمون
شده در پژوهش حاضر است.
بخش بعدی پژوهش به نظرخواهی از پاساخگویان
راجع به سواالت و شیوههاای مختلاف تصامیمگیاری
آزمون شده ،اختصاص داشت که در مجموع می تاوان
نتیجه گرفت که اشکال شاماتیکی بارای پاساخگویان
بسیار جهاب باوده و اکثریات پاساخگویان علای رغام
اینکه از قبل با این روش تصمیمگیری آشنایی نداشته
اند،به راحتی با این روش به انجام تصمیمگیری درست
موفق شده اند و این روش را به روش تصمیمگیری باا
استفاده از نسبتهای مالی ترجیح داده اند.
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جدول  :4فراوانی ترکیبی دو متغیر با استفاده از رزمون مک نمار
دقت تصمیم گیري با نسبت هاي ما ی

دقت تصمیم گیري با اشكال گرافیكی
درست

نادرست

درست

119

4

نادرست

13

1

جدول  :5بررسی سطح معنیداري میزان دقت تصمیم گیري ها با استفاده از توزیع دوجمله اي در رزمون مک نمار
دقت تصمیم با نسبت ها  -دقت تصمیم با اشكال
تعداد پاسخگویان

185

سطح دقیق معنی داری
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 -6نتیجهگیري و بحث
با توجاه باه نتیجاه مطالعاات پیشاین در تماامی
تحقیقااات کااارایی و اثربخشاای انجااام تصاامیمگیااری
بااا اسااتفاده از اشااکال شااماتیکی باااالتر از سااایر
روش های تصمیم گیاری اسات .در ایان پاژوهش نیاز
بااا توجااه بااه نتااایج آزمااون فرضاایات اول و دوم
مااایتاااوان اظهاااار کااارد کاااه بکاااارگیری اشاااکال
شااماتیکی در تصاامیمگیااریهااای مااالی عااالوه باار
اینکااه بااه زمااان تصاامیمگیااری بساایار کمتااری
نیازمند است ،نه تنهاا میازان دقات تصامیمگیاری را
کاهش نمای دهاد بلکاه باا توجاه باه آزماون فرضایه
دوم باار میاازان دقاات تصاامیمگیااری افاازوده اساات .و
ایان امار نشاان از کااارایی و اثربخشای بااالی اشااکال
شااماتیکی در مقایساااه باااا نساابتهاااای ماااالی در
تصمیم گیاری هاای ماالی دارد .نتاایج فاو باا نتاایج
حاصاال از پااژوهشهااای موریاااتی ( ،)1272اساامیت
و تااااافلر ( ،)1234اسااااتوک و واتسااااون (،)1234
اساامیت و تااافلر ( ،)1229اساامیت و تااافلر و وایاات
( ،)9119فبریاااانتو ( )9118و کارتاجومناااا ()9111
و دیویسااااااون ( 9114و )9115همخااااااوانی دارد.
همچناااین باااا اساااتفاده از نظرخاااواهی انتهاااای
پرسشاانامه ماای تااوان نتیجااه گرفاات کااه ایاان روش
تصاامیمگیااری باارای اسااتفادهکنناادگان از جااهابیت
باااالیی برخااوردار اساات و انجااام تصاامیمگیااری را
باارای اسااتفادهکنناادگان تسااهیل ماایبخشااد .شاااید
دلیل ایان اماور را بتاوان اینگوناه بیاان کارد :اشاکال
شااماتیکی بااه دلیاال شاافا سااازی ارتباااط میااان

دادههاااا و تلخااایص آن ،میااازان اطالعاااات تحااات
پوشاااش خاااود را باااه حاااداکثر رساااانده و حجااام
اطالعااات را کاااهش ماایدهااد و بااه ایاان ترتیااب
ویژگی هاای باا اهمیات ماالی شارکتهاا را برجساته
کرده و پیوساتگی و ارتبااط میاان دادههاای گازارش
را افاازایش ماای دهنااد .همچنااین بااه دلیاال متفاااوت
باااودن نحاااوه ارائاااه و تناااوع اشاااکال و ساااادگی
تصااامیمگیاااری و قابلیااات فهااام بیشاااتر توجاااه
اساتفادهکننادگان را باه خاود جلاب کارده و موجاب
تحریک عالقه ایشان می گردد.
فهرست منابع
 خوش طینت ،محسن؛ روح نیا ،مهتاب،)1834( ،
اثر نمودارهای رنگی در ارائه اطالعات مالی پیچیده
برای انواع تصمیمات مالی .مطالعات حسابداری،
177-917
 باغومیان ،رافیک .)1831( .اثر نحوه ارائه و میزان
پردازش اطالعات بر کیفیت تصمیم گیری،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
دانشکده حسابداری و مدیریت
 مهرانی ،ساسان؛ مهرانی ،کاوه؛ منصفی ،یاشار؛
کرمی ،غالمرضا .)1834( .بررسی کاربردی
الگوهای پیشبینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا
در شرکتهای پهیرفتهشده در بورس اورا بهادار
تهران .بررسیهای حسابداری و حسابرسی .سال
دوازدهم .شماره  .41ص 115-181

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيودوم

38

 فاطمه گرامیراد و فاطمه کربالئی حسنی، سید عباس برهانی،محمدرضا مهربانپور
























Libby,R. 1981. Human Information
Processing Research In Accounting.
Accounting, Organizations and Society,
Vol. 7, No. 3, pp. 231-285
Moriarty,
S.
1979.
Communicating
Financial
Information
Through
Multidimensional Graphics. Journal of
Accounting Research, Vol. 17, April
Rafdinal, 1999. Forms Reports and Decision
Making Task Using Financial Information:
An Experimental Investigation, Thesis S2,
UGM.
Rossion,B& Caharel,S, 2011. ERP evidence
for the speed of face categorization in the
human brain: Disentangling the contribution
of low-level visual cues from face
perception.
Journalhomepage,
Vision
Research 51.pp 1297–1311
Smith, E.E.dan G.D. Nielsen. 1970.
Representation and Retrieval Processes in
STM Recognition and Recall of Faces.
Journal of Experimental Psychology, vol 85
no. 3.
Smith, M. and R.J. Taffler. 1984. Improving
the Communication Function of Published
Accuonting Statement. Accounting and
Business Research, no.54, Spring.
Smith, M. and R.J Taffler, and L. While,
1993.
Cartoon
Graphics
in
the
Communication of Accounting Information,
paper presented to the British Accounting
Association, University of Stratholyde,
April, www.ssm.com
Smith, M. and R.J Taffler. 1996. Improving
the
Communication
of
Accounting
Information Through Cartoon Graphics.
Accounting, Auditing, and Accountability
Journal, vol.9 No. 2.
Stock, D, and C.J. Watson, 1984, Human
Judgement Accuracy, Multidimensional
Graphics and Human versus Models,
Journal of Accounting Research, vol.22. No.
1, Spring.
Suryaningrum, Sri; Sucahyo Heriningsih
and, Lucia Yushanti. 2005. Efficiency and
Effectiveness Analysis of Accounting
Information Using Cartoon Drawing. SNA
VIII - Solo.
Yin, R.K. 1969. Looking at Upside-Down
Faces, Journal of Experimental Psychology,
vol.8.
Zmijewski Mark.E. (1984). Method logical
Issues Relate to the
Estimation of Financial Distress prediction
Models, Journal of Accounting Research
Vol 22 supplement

، غالمرضا؛ سیدحسینی، ساسان؛ کرمی،مهرانی
 تئوری.)1824( . مهتاب،سید مصطفی؛ جهرومی
 انتشارات نگاه دانش: تهران.)حسابداری (جلد دوم
، تئوری حسابداری.)1821( .ریاحی بلکویی ا
 انتشارات ترمه: تهران.ترجمه علی پارساییان
 تئوری.)1829( . ون بردا م،هندریکسن ا
: تهران. ترجمه علی پارساییان،حسابداری جلد اول
انتشارات ترمه
.)1833( . مونا، حمیدرضا؛ علی اکبری،وکیلی فرد
تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر
کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پهیرفته شده
. حسابداری مدیریت.در بورس اورا بهادار تهران
37-77 ص.8 شماره.سال دوم








 Ashton,R.H., and Kramer,S.S, (1980).
Studentas
Surogates
in
Behavioral
Accounting Research Some Evidence,
Journal of Accounting research, vol.18:1-15
 Chernoff, H. 1971. The Use of Faces to
Represent Points in Dimensional Space
Graphically. Technical Report No. 71.
Department
of
Statistics,
Stanford
University.
 Chernoff, H. 1978. Graphic Representations
as a Discipline, in Wang, PCC. (Ed),
Graphical Representation of Multivariate
Data. Academic Press, New York, NY.
 Chernoff H, 2007. The Use of Faces to
Represent Points in K-Dimensional Space
Graphically. Journal of the American
Statistical Association, Vol. 68, No. 342, pp.
361-368.
 Davison, Jane. 2014. Visual rhetoric and the
case of intellectual capital, Accounting,
Organizations and Society, Volume 39,
Issue 1.pp.22-37.
 Davison, Jane. 2015.Visualising accounting:
an interdisciplinary review and synthesis,
Accounting and Business Research, Volume
45, Issue 2.pp 121-165
 Febrianto, G, 2003. Efficiency and
Effectiveness
of
Using
Accounting
Information
Communication
Cartoon
Drawing. SNA VI, Surabaya.
 Kartadjumena, E. Jayanti, D. Abdul
Hadi,D.2011. The Use of Schematic Faces
as an Alternative Communication Formats
in Sending Accounting Information. Society
of Interdisciplinary Business Research
(SIBR)

 شماره سيودوم/ مجله حسابداري مديريت

38

بررسی کارايی و اثربخشی اشکال گرافیکی به عنوان يک روش ارتباطی جايگزين در ارائه اطالعات حسابداری

یادداشتها
1

. Kartadjumena
. Libby
. Hendrksen
4
. Riahi Belkaoui
5
. communication
6
. Laswell
7
. Onong
8
. Harahap
9
. Dale G
10
. Febrianto
11
. Suryaningrum
12
. Smith and Taffler
13
. Chernoff
14
. Moriarity
15
. Stock and Watson
16
. Rafdinal
17
. Rossion & Caharel
18
. Davison
19
. Zmijewski
20
. Ashton & kramer
21
. Abdolmohammadi & Wright
22
. McNemar Test
2
3

39

 شماره سيودوم/ مجله حسابداري مديريت

