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چكیده
امروزه با زیاد شدن حجم اطالعات ،مدیران با افزایش بار اطالعاتی و افزایش فشار برای تصمیمگیریهای کارآمد
مواجه هستند .از اینرو ،فرایند تصمیمگیری در حسابداری مدیریت دشوار شده است؛ اما چالش بزرگ این است که
اطالعات و دادهها چگونه جمعآوری شود تا منتج به تسهیل و سازماندهی فرایند تصمیمگیری گردد .تصویرسازی
دادهها نشاندهنده روشی برای غلبه بر این چالش و بهبود کیفیت تصمیمگیری و گزارشهای مدیریت است .هدف
این پژوهش وارد کردن تکنیک تصویرسازی دادهها به حوزه حسابداری مدیریت و همچنین تصریح تأثیر تصویرسازی
بر گزارشهای حسابداری مدیریت و تصمیمگیری است .در راستای دستیابی به هدف پژوهش ،سه فرضیه طراحی و
مورد آزمون قرار گرفت .نمونه آماری پژوهش ،مدیران واحدهای تولیدی و دانشجویان حسابداری هستند .نتایج
بهدستآمده نشان داد که جداول و نمودارهای تکمیلی سبب بهبود کیفیت تصمیمگیری میشود؛ اما تأثیری بر
اطمینان نتایج تصمیمگیری ندارد .همچنین نتایج نشان داد مدیران با ارائه جدول و نمودار ،قادر به تصمیمگیری
بهتری بوده و امتیاز بسیار باالیی را دریافت نمودهاند و در شرایطی که اطالعات را تنها به شکل جدول دریافت
کردند ،عملکرد ضعیفی را نشان دادند .افزون بر این ،یافتهها حاکی از آن بود که صرفنظر از نوع اطالعات ارائه شده،
مدیران نسبت به دانشجویان اطمینان باالتری نسبت به تصمیمات خود دارند.
واژههاي كلیدي :حسابداری مدیریت ،تصویرسازی دادهها ،گزارشهای مدیریت ،کیفیت تصمیم.
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 -1مقدمه
حسابداری مدیریت با اندازهگیری ،تجزیهوتحلیل و
گزارش اطالعات مالی و غیرمالی به تصمیمگیری
مدیران در راستای تحقق اهداف سازمان کمک
میکند .بهعبارتدیگر در این حوزه از دانش
حسابداری با تأکید بر استفادهکنندگان درونسازمانی
اطالعاتی اندازهگیری و گزارش میشود که مدیران
سطوح مختلف را در اجرای اهداف مصوب یاری دهد
(ویگانت و همکاران .)2۰12 ،اطالعات پردازششده
حسابداری مدیریت نقش اساسی در زمینه فرایندهای
مدیریت ایفا میکند که شامل سه جز اصلی
برنامهریزی ،هدایت ،انگیزش و کنترل است و تمامی
آنها حول محوری به نام تصمیمگیری در چرخش
هستند (گریسون و همکاران .)2۰1۰ ،طبق
پژوهشهای انجامشده حسابداران مدیریت با حجم
زیادی از اطالعات در راستای تصمیمگیری خود مواجه
هستند که به آن انبار دادهها 1گفته میشود (استیون،
.)2۰۰۲
با توجه به حجم زیاد اطالعات ،حسابداران
مدیریت باید گزارشهای خود را بهصورت خالصهشده
و مفید جهت کمک به وظیفه تصمیمگیری مدیران
ارائه دهند؛ بنابراین نوع ارائه اطالعات در تصمیمگیری
مدیران مؤثر است .گزارشهای حسابداری مدیریت
میتواند در قالب جداول و نمودارهای تکمیلی ارائه
شود .در ارائه اطالعات به شکل جداول ،دادهها
بهصورت خالصهشده و در قالب ارزش عددی نشان
داده میشود ،درحالیکه نمودارهای تکمیلی ارائه
تصویری دادهها است.
مدیران اغلب در مورد عدم توجه به اولویتهای
آنها در گزارشهای حسابداری مدیریت ناراضی
هستند ،به این معنی که طراحی گزارش اولویتهای
مدیران را منعکس نمیکند (هورواث .)2۰۰2 ،یکی از
جنبههای رضایتمندی مدیران نمایش تصویری
دادهها با توجه به نیازهای مدیران است .همانطور که
مشاهده عینی مهمترین روش برای ادراک انسان
است ،تصویرسازی دادهها 2در گزارشهای حسابداری
مدیریت یک امر اساسی برای موفقیت گزارشها است.
2

افزون بر این ،نمایش تصویری دادهها منجر به اثرات
مثبتی مانند دریافت سریعتر اطالعات و درک بهتر
پردازش اطالعات میشود و رضایت بیشتر مخاطب را
تضمین میکند (لوری و میسون.)2۰۰2 ،
عامل دیگری که بر عملکرد تصمیمگیری مؤثر
است ،داشتن تجربه کافی در تصمیمگیری است .در
پژوهشهای تصویرسازی دو مفهوم متفاوت از تجربه
مطرح است :سواد گرافیکی مانند آشنایی با فرمتهای
گرافیکی و دامنه دانش مانند تجربه در درک محتوای
تصویرسازی دادهها (شه و همکاران .)2۰۰2 ،پژوهش
در زمینه سواد گرافیکی بر مبنای فرایند شناخت
اطالعات گرافیکی است .افراد بدون تجربه در زمینه
ارائه گرافیکی نیاز به شناخت بیشتری از ارتباطات
مفهومی بین دادهها و تصویرسازی دارند .برخی
پژوهشها (برای نمونه ،جارونپا و دیکسون1211 ،؛
مایر و همکاران )1222 ،نشان داده است که تفاوت در
تجربه افراد میتواند با یک مرحله آموزش و یادگیری
در این خصوص جبران شود .نتایج برخی پژوهشها
نشان داده که نمودارها در مقایسه با جداول منجر به
افزایش کیفیت تصمیمگیری (برای نمونه ،دسانکتیس
و جارونپا )1212 ،یا منجر به برابری کیفیت و کارایی
تصمیمگیری (برای نمونه ،مایر و همکاران)1222 ،
میشود؛ بنابراین برای تأثیرگذاری مثبت تصویرسازی
دادهها باید سواد گرافیکی مورد نیاز وجود داشته باشد
و آشنایی با نمودارها این نیاز را برطرف میکند .به
اعتقاد شه و همکاران ( )2۰۰2و کاردینالز ()2۰۰1
پیامدهای مربوط به دامنه دانش در موفقیت
تصویرسازی دادهها هنوز در هالهای از ابهام است.
با توجه به موارد ذکرشده ،این پژوهش ،تأثیر نوع
ارائه اطالعات در گزارشهای حسابداری مدیریت بر
تصمیمگیری مدیران و دانشجویان را بررسی میکند.
افزون بر این ،با توجه به نوع ارائه اطالعات تأثیر
تخصص و مهارت در تصمیمگیری با مقایسه دو گروه
دانشجویان و مدیران ارزیابی میشود.
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 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
به اعتقاد میهایال ( )2۰12فرایند تصمیمگیری
فرایند ایجاد ارزش برای هر واحد اقتصادی است.
عملکرد خوب یک واحد اقتصادی منتج از یک
تصمیمگیری صحیح است .زمانی میتوان یک تصمیم-
گیری را باکیفیت قلمداد کرد که با تکیه بر اطالعات
ارزشمند باشد؛ بنابراین اطالعات حسابداری مدیریتی
برای موفقیت یک مدیر در امر تصمیمگیری و
همچنین موفقیت عملکرد یک سازمان بسیار حائز
اهمیت است .به اعتقاد سوشا ( )2۰12بسیاری از
تصمیمگیریها فاقد برنامهریزی صحیح هستند و
دارای حداقل درجهای از عدم قطعیت ،ابهام و
پیچیدگی هستند .به باور شارون و سپاری ()2۰1۰
تصمیمگیری مدیران شامل عناصر ذهنی و غیرمنطقی
است .آنها نهتنها با تکیه بر اطالعات و واقعیات
موجود تصمیمگیری میکنند؛ بلکه از باورهای شخصی
و محیط پیرامون خود نیز بهره میجویند .بسته به
دیدگاه مدیریت تصمیمگیریهای استراتژیک سازمان
نیز تغییر میکند .صالحیت هر مدیر در تصمیمگیری
بستگی به توانایی تصمیمگیری در شرایط عدم
اطمینان و تجزیهوتحلیل اطالعات محدود دارد.
بر اساس یافتههای پژوهشهای پیشین ،یکی از
عوامل مؤثر بر تصمیمگیری مدیران ،نحوه ارائه
اطالعات است .به اعتقاد بریکر و نهمر ()1222
استفاده از فرمت نامناسب ارائه اطالعات منجر به
اضافهبار اطالعاتی خواهد شد و حجم زیادی از
اطالعات جهت تصمیمگیری جمعآوری میگردد که
ممکن است دقت در تصمیمگیری را کاهش دهد.
انبار دادهها
بر اساس پژوهشهای انجامشده حسابداران
مدیریت با حجم زیادی از اطالعات در راستای
تصمیمگیری خود مواجه هستند که به آن انبار دادهها
گفته میشود .انبار دادهها یک پایگاه اطالعاتی است
که دادههای بهدستآمده از منابع داخلی و خارجی
سازمان برای استفاده در آینده و مشخصاً جهت هدف
تصمیمگیری جمعآوری میشود (استیون .)2۰۰۲ ،در

اوایل سال  122۰ویلیام اینمان ایده انبار دادهها را
مطرح کرد .هدف اصلی انبار دادهها دستیابی به
دادههای موردنیاز برای تصمیمگیری است .انبار دادهها
یک انباره مرکزی از اطالعات است که برای تحلیل
دادهها مورد استفاده قرار میگیرد (استیون.)2۰۰۲ ،
انبارسازی دادهها را میتوان به توانایی تبدیل حجم
زیادی از دادهها به اطالعات استراتژیک و مفید برای
تصمیمگیری تعریف کرد .بهمنظور مفید بودن
اطالعات برای استفادهکنندگان باید نتایج در قالبهای
گرافیکی ارائه شود که این امر توسط تصویرسازی
دادهها محقق شده و فرایند تحلیل را برای کاربران
نتیجهبخش کرده و بهویژه از لحاظ زمانی باعث تسریع
در امر تصمیمگیری میشود .تصویرسازی دادهها به
کاربران کمک میکند تا نتیجه جستجوی خود را
بهراحتی و با سرعت زیادی به دست آورند (پونیا،
.)2۰۰1
تصویرسازي دادهها
امروزه انواع مختلفی از تکنیکها جهت گردآوری
دادههای بزرگ و دادههای پیچیده وجود دارد .از
دیدگاه مورابیتو ( )2۰12تصویرسازی دادهها یک ابزار
مهم در جمعآوری مؤثر دادهها جهت تسهیل
تصمیمگیری است و بهعنوان مهمترین بخش
سیستمهای هوشمند واحد تجاری ،بهطور فزایندهای
در حال رشد و توسعه است .لوری و میسون ()2۰۰2
تصویرسازی را بهعنوان تغییر شکل و ارائه دادهها به
شکل تصویری برای تسهیل مفاهیم و درک دادهها
بیان کردهاند .پژوهش پیرامون تصویرسازی دادهها
نتایج مشخص و برخی مواقع متناقضی را ایجاد
میکنند و دلیل آن کمبود پایهها و مفاهیم تئوریک
در مدلهای تحقیقاتی است .از دیدگاه هیرش و
همکاران ( )2۰12تصویرسازی دادهها باعث افزایش
کیفیت تصمیمگیری میشود .افزون بر این ،اطمینان
تصمیمگیری را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث ارتقا
آن میشود .تصویرسازی دادهها در قضاوتهای
مدیریت در ارزیابی متوازن ۲نیز نقش دارد .از دیدگاه
چن و همکاران ( )2۰12استفاده از تصویرسازی دادهها
در ارزیابی متوازن میتواند دقت و کیفیت تصمیم-
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گیری را افزایش و فرایند تصمیمگیری را تسهیل -
بخشد .به باور مورابیتو ( )2۰12تصویرسازی دادهها
تصمیمگیرندگان را قادر به بررسی مقدار زیادی از
اطالعات و برقراری ارتباط بین آنها و به اشتراک
گذاشتن اطالعات بهصورت مؤثر میکند .افزون بر این،
دادههایی که بهصورت جدول و نمودار ارائه شود
میتواند درک بهتری از مجموعه دادهها را فراهم آورد.
در واقع نمایش تصویری دادهها کل فرایند
تجزیهوتحلیل دادهها را آسانتر کرده و باعث افزایش
درک اطالعات میشود .به اعتقاد والیس ()2۰۰2
هنگامیکه اعداد در قالب نمودار و گراف ارائه شود در
مقایسه با صفحات گسترده اکسل با هزاران ردیف و
صدها متغیر ،بسیار مفیدتر ،سادهتر و سریعتر در مغز
هر شخص رمزگشایی میشود .در نتیجه تصویرسازی
دادهها فرصتهای زیادی را برای کسبوکارهای
رقابتی امروزه فراهم میکند .از دیدگاه مورابیتو
( )2۰12قدرت تصویرسازی دادهها زمانی نمایان
میشود که اطالعات بیشتری با کیفیت مؤثر و مناسب
جهت تصمیمگیری در اختیار باشد .بههرحال با تولید
دادههای بیشتر و پیچیدگی دادهها ،تصویرسازی به
برقراری ارتباط بین آنها و رسیدن به نتایج موردنظر
کمک میکند؛ بنابراین انفجار دادهها دلیلی محکم و
بسیار خوب جهت تصویرسازی دادههاست .پاندی و
همکاران ( )2۰12در مطالعه تأثیر نمودارها در
دستیابی به نتایج موردنظر دریافتند که نمودارها
نسبت به جداول قدرت زیادی در تجزیهوتحلیل دادهها
دارند .فالسکالنگر و همکاران ( )2۰12دریافتند که
تصویرسازی بهطور گستردهای برای تبدیل دادههای
خام به شکل اطالعات قابلفهم و فشردهسازی
اطالعاتی که بهطور مداوم در حال رشد است ،کاربرد
دارد.
درک و شناخت تأثیر ویژه تصویرسازی در
حسابداری مدیریت ،اهمیت زیادی دارد؛ زیرا
حسابداران مدیریت ،با توجه به دادههای مرتبط
تصمیمگیری میکنند .به باور پالنک و هلفرت
( )2۰12تصویرسازی تعاملی از دیدگاه مدیریتی یک
رشته پژوهشی نوپا است و نیاز به پژوهشهای
4

مستندی در رابطه با این موضوع وجود دارد .در
ادبیات سیستمهای اطالعاتی ،نتایج متناقضی در
زمینه نتایج تصویرسازی دادهها موجود است
(دیسانکتیس ،1212 ،جارونپا .)122۰ ،با اینوجود،
2
شواهد نشان میدهند که تئوری تناسب شناختی
بین تهیه اطالعات و شکل ارائه اطالعات و همچنین
بین ویژگیهای تصمیمگیرنده و عملکرد
تصمیمگیرندگان ارتباط منطقی ایجاد میکند.
همچنین ،دیال و راشک ( )2۰12نشان دادند که تأثیر
تصویرسازی دادهها با استفاده از تئوری تناسب
شناختی جهت کشف و تشخیص تقلب در معامالت
بسیار مفید و سودمند است.
تئوري تناسب شناختی
این تئوری اولین بار توسط وسی در سال 1221
مطرح گردید و معرف ادبیات «نمودار در مقابل
جدول» است و پیشنهاد میکند که تناسب بین
تصمیمگیری و شکل ارائه اطالعات ،منجر به عملکرد
بهتری برای تصمیمگیرندگان خواهد شد .این تئوری
بهعنوان یک مدل مناسب برای تحلیل تأثیر
تصویرسازی در گزارشهای حسابداری مدیریت
بهحساب میآید .بر اساس تئوری تناسب شناختی،
عملکرد تصمیمگیرندگان زمانی بهبود مییابد که نوع
ارائه مسئله و وظیفه تصمیمگیری با یکدیگر هماهنگ
باشند .وسی تمایز بین ارائه فضایی و سمبلیک
اطالعات بر مبنای روشی که اطالعات در حافظه
رمزگذاری میشوند را مطرح نموده است (وسی،
 .)1221نمودارها بهعنوان ارائه فضایی اطالعات
مطرحشدهاند؛ زیرا اطالعات را بهصورت شکل نشان
داده و استمرار و روابط میان آنها را مشخص میکند.
جداول ،ارائه سمبلیک اطالعات بوده که نشاندهنده
مجموعههای متمایزی از نشانهها و عالمتها هستند.
بدینصورت که در ارائه دادهها به شکل فضایی
اطالعات به شکل نمودار تصویرسازی میشود که
روابط بین دادهها پیوسته است .در مقابل ،جداول،
دادهها را بهصورت مجموعه گسستهای از نمادها نشان
میدهند و ارائه نمادین از اطالعات نامیده میشود .در
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نتیجه ،نمودارها و جداول بر ارائه دادهها به اشکال
متفاوت اشاره دارند ،حتی اگر مجموعه دادهها یکسان
و مشخص باشد .طبق نظریه وسی ( )1221تطابق بین
نوع تصمیمگیری و شکل ارائه اطالعات ،به حل
مشکالت موجود کمک خواهد کرد .حل مشکالت و
مسائل با استفاده از نظریه تناسب شناختی وسی
منجر به عملکرد مؤثر و کارآمد در تصمیمگیری
خواهد شد .طبق این تئوری ،عدم تطابق شکل ارائه
اطالعات و نوع تصمیمگیری منجر به نتایج ضعیفی در
پردازش اطالعات میشود؛ بنابراین در مجموع عملکرد
تصمیمگیری تنها زمانی بهبود خواهد یافت که فرمت
ارائه مسئله متناسب با نوع وظیفه تصمیمگیری باشد.
پیشینه پژوهش
دسانکتیس و جارونپا ( )1212در پژوهشيی تيأثیر
ارائه تصویری سه فرمت متفاوت اطالعيات حسيابداری
(گزارش دادهها به شيکل عيددی ،گرافیکيی و ترکیيب
داده ها در دو فرم عيددی و گرافیکيی) در پيیشبینيی
مالی را مورد بررسی قراردادند .نتایج پژوهش نشان داد
که برخی از فرمتهای گرافیکيی ميیتوانيد از دقيت و
صييحت قضيياوت پييیشبینييی پشييتیبانی کييرده و آن را
بهبود بخشد.
ورامييونز و همکيياران ( )2۰۰1در پژوهشييی تييأثیر
تجربه و فرمت ارائيه دادههيا را بير روی مربيوط بيودن
اطالعييات ارائييهشييده توسييط حسييابداران موردبررسييی
قراردادند .یافتهها نشان داد تفياوت در دامنيه دانيش و
تجربه و آشنایی با فرمتهای مناسب ،منجير بيه ارائيه
اطالعيييات مربيييوطتيييری جهيييت تصيييمیمگیيييری
استفادهکنندگان میشود.
کاردینالز ( )2۰۰1در پژوهشيی اثير متقابيل بيین
دانش حسابداری بهای تمام شيده و فرميتهيای ارائيه
اطالعات در تصمیمگیری مبتنی بر بهای تميامشيده را
موردبررسی قرارداد .نتایج پژوهش نشان داد که رابطيه
معنی دار و قوی بيین فرميت ارائيه اطالعيات و دانيش
تصمیمگیرندگان در حسابداری بهای تمامشيده وجيود
دارد .در مقایسه بيا فرميت ارائيه اطالعيات بيهصيورت
جدول ،ارائيه اطالعيات بيه شيکل نميودار سيودمندی

بیشتری برای استفادهکنندگان با دامنه دانش پایینتير
در تصمیمگیری دارد.
کلتون و همکاران ( )2۰1۰در پژوهشی به بررسی
اثيير نييوع ارائييه اطالعييات در قضيياوت و تصييمیمگیييری
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد ارائيه نميودارهيا در
کارایی تصمیمگیری و کیفیت تصيمیمگیيری ميدیران
مؤثر بوده است.
دیال و همکاران ( )2۰1۲در پژوهشيی بيه بررسيی
تأثیر تصویرسازی اطالعات مربوط به پیشبینيی سيود
بيير قضيياوت سييرمایهگييذاران حرفييهای و غیرحرفييهای
پرداختنييد .آنييان دریافتنييد کييه طبييق نظریييه تناسييب
شناختی تأثیر شکل ارائيه اطالعيات مشيروط بيه نيوع
سرمایهگذاری و پیچیدگی قضاوت است.
هیرش و همکاران ( )2۰12در پژوهشی به بررسی
تأثیر تصویرسازی دادهها در گيزارشهيای حسيابداری
مدیریت پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشيان داد کيه
نمودارهای تکمیلی سبب بهبود کیفیت تصمیم گیيری
بييهویييژه در مييدیران مييیشييود ،امييا بيير اطمینييان
تصمیمگیری در ارزیابی عملکرد تأثیری ندارد.
دیال و راشک ( )2۰12در پژوهشی به بررسی تأثیر
تصویرسازی دادهها جهت کشف و تشيخیص تقليب در
معييامالت پرداختنييد .نتييایج نشييان داد کييه اسييتفاده
پژوهشگران از تصویرسازی جهت کشف تقليب بسيیار
مفید و دقیق بوده بدون اینکه نیازی به استخدام تعداد
زیادی از افراد جهت کشف تقلب در معامالت باشد.
زلینسکی و هیپل ( )2۰12در پژوهشی به بررسی
عوامييل مييؤثر بيير انتخيياب شييکل ارائييه اطالعييات و
تجزیهوتحلیيل گيزارشهيا بير اسياس نظریيه تناسيب
شناختی وسی پرداختند .بر اساس یافتههای پيژوهش،
سه عامل بر انتخاب شکل ارائه اطالعات تأثیرگذار بوده
که شامل گزینيههيای انتخيابی ،ویژگيیهيای شيخص
تصمیمگیرنده و امکانات کمکی تصيمیمگیيری اسيت.
افزون بر این ،نتایج نشان داد استفاده از تئوری تناسب
شناختی وسی موجب افزایش کیفیيت تصيمیمگیيری
میشود.
چن و همکاران ( )2۰12در پژوهشيی بيه بررسيی
نقش تصویرسازی در قضاوتهای ميدیریت در ارزیيابی
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متوازن پرداختند .بر اساس نتایج پژوهش ،شرکتهایی
که بيرای انيدازهگیيری و ارزیيابی عملکيرد از ارزیيابی
متوازن استفاده ميیکننيد جهيت تصيمیمگیيریهيای
استراتژیک نیاز به استفاده از تصویرسيازی در آميوزش
مدیران و ترویج و توسيعه دانيش و تخصيص کارکنيان
دارند که ایين امير دقيت و کیفیيت تصيمیمگیيری را
افزایش و فرایند تصمیمگیری را تسهیل میبخشد.
دستگیر و همکاران ( )1۲12در پژوهشی تأثیر
ویژگیهای سیستم اطالعاتی حسابداری بر بهبود
تصمیمگیری مدیران را بررسی کردند .نتایج پژوهش
حاکی از آن بود که ویژگیهای سیستم اطالعاتی
حسابداری بر بهبود تصمیمگیری مدیران مؤثر است.
شکرخواه و همکاران ( )1۲2۲در پژوهشی تحت
عنوان «نقش تجربه در تصمیمگیریهای مدیریت و
جایگاه حسابداران مدیریت» به بررسی توانایی
حسابداران مدیریت در شناسایی و تحلیل اطالعات
مربوط به تصمیمگیری در مورد تخصیص منابع
پرداختند .نتایج نشان داد که افراد حرفهای ،معیارهای
اندازهگیری مربوطتری را شناسایی میکنند و احتمال
اتخاذ تصمیم مناسبتر و بهینهتر با افزایش تجربه
حرفهای افراد ،بیشتر میشود.
 -3فرضیات پژوهش
پژوهش دسانکتیس و جارونپا ( )1212در خصوص
تأثیر مثبت نمودارها در تصمیمگیيری ميدیران نشيان
داد هنگامیکه اطالعات در نمودارها ارائه شده باشيند،
تصمیمگیری به بهترین شکل انجام میشود .بيا توجيه
به این موضوع ،نمودارهيای تکمیليی در گيزارش هيای
حسابداری مدیریت برای تصمیم گیرندگان متخصص و
ماهر منجر به کیفیت بياالتر تصيمیمگیيری ميیشيود.
ازاینرو فرضیه اول به شرح زیر طراحی میگردد:
فرضیه  :1جداول و نمودارهای تکمیلی در گزارش های
مدیریتی سبب بهبود کیفیت تصمیمگیری میشود.
ارائه اطالعات در قالب نمودارهای تکمیلی میتواند
موجب تسهیل قضاوت و انجام مقایسه بین واحيدهای
تجاری گردد (دیال و استین بيارت .)2۰۰2 ،همچنيین
پژوهشهای قبلی (برای نمونه ،دیسانکتیس و جارونپا،
1

 )1212شواهدی را در زمینه ارتباط متقابل عملکرد و
اطمینان ارائه دادهاند .ازاین رو ،فرضیه دوم به شرح زیر
تدوین میگردد:
فرضیه  :2جداول و نمودارهای تکمیلی در گزارشهای
حسابداری مدیریتی سبب بهبيود اطمینيان بيه نتيایج
تصمیم میشود.
پژوهشهای بسیار گسترده در حوزه تجارت وجود
دارد که نشان می دهند تجربه در یک وظیفه مشيخص
سييبب افييزایش اطمینييان خواهييد شييد (بييرای نمونييه،
زاکاراکیس و شفرد2۰۰1 ،؛ دیوس و همکاران)2۰1۰ ،
که این اطمینان تصمیم گیرندگان باعث افزایش دقيت
در تصمیم گیری آن ها و افزایش کارایی در تصيمیمات
آن ها می شود .یک تصمیم گیرنده ،هنگامی در تصيمیم
خود موفق اسيت کيه اطمینيان او بیشيتر از دقيت در
وظیفه باشد (ماهاجان .)1222 ،یک دلیل که به شکل
گسترده مورد بررسی قرارگرفته است ،اتکا و اطمینيان
بیش ازحد بير دانيش شيخص بيوده اسيت (ماهاجيان،
1222؛ زاکاراکیس و شفرد .)2۰۰1 ،با توجيه بيه ایين
موضوع که مدیران میتوانند با تکیه بر دانش و تجربيه
خود با اطمینان باالتری تصمیمگیری نماینيد ،فرضيیه
سوم به شرح زیر تدوین و مورد آزمون قرار میگیرد:
فرضیه  :3بدون توجه به اطالعات ارائيه شيده ،ميدیران
نسبت به دانشجویان اطمینان بياالتری بيه تصيمیمات
خود دارند.
 -4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهشهای
کاربردی و از نظر ماهیت و نوع دادهها یک پژوهش
توصیفی -تحلیلی است .در این پژوهش برای گردآوری
دادههای پژوهش از پرسشنامه هیرش و همکاران
( )2۰12استفاده شد .بدینصورت که اطالعات مربوط
به یک شرکت موتورسازی متشکل از  1دایره تولیدی
در قالب  2شاخص جهت ارزیابی عملکرد به پاسخ
دهندگان ارائه شد .نمونه آماری ،متشکل از  22مدیر
واحدهای تولیدی و  21دانشجویان کارشناسی ارشد
حسابداری است که باید عملکرد واحدهای تجاری
متفاوت را بر مبنای  2شاخص ارزیابی نمایند .دلیل
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انتخاب دو گروه مدیران و دانشجویان بررسی و
مقایسه نحوه تصمیمگیری این دو گروه و ارزیابی تأثیر
تجربه بر تصمیمگیری آنها بود.
اطالعات الزم جهت ارزیابی عملکرد واحدهای
تولیدی ،توسط بخش حسابداری مدیریت به دو شکل
متفاوت تهیه شده است؛  )1در قالب جدول و )2
جدول به همراه نمودارهای تکمیلی .بهاینترتیب که
به گروهی از افراد مورد آزمایش به صورت تصادفی
اطالعات تنها در قالب جدول ( ۲۰مدیر و  21دانشجو)
و به گروهی دیگر جداول به همراه نمودارهای تکمیلی
( ۲2مدیر و  ۲۰دانشجو) ارائه شد .برای مشاهده
تفاوت در تصمیمگیری با توجه به شکل ارائه اطالعات،
محتوای جداول و نمودارهای تکمیلی کامالً یکسان
بوده و تفاوت آنها تنها در شکل ارائه اطالعات است.
 -5متغیرهاي پژوهش
متغیر مستقل
در این پژوهش شکل ارائه اطالعات به عنوان
متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .در این
پژوهش دو نوع مختلف از ارائه اطالعات یعنی )1
جداول و  )2جدول به همراه نمودارهای تکمیلی در
نظر گرفته شده است .نمودارهای تکمیلی شامل
نمودارهای میلهای شاخصهای عملکرد هستند.
متغیرهاي وابسته
الف -كیفیت تصمیمگیري :در تصمیمگیری و
تحقیق پیرامون تصویرسازی ،کیفیت تصمیم به عنوان
روش معمول برای ارزیابی موفقیت تصویرسازی تلقی
میشود (دیسانکتیس .)1212 ،کیفیت تصمیمگیری
به عنوان دقت در تصمیم تعریف شده و با انحراف از
پاسخ صحیح اندازهگیری میشود.
ب -اطمینان تصمیمگیري :اطمینان تصمیم بر

 -6یافتههاي پژوهش
آماره های توصیفی پاسيخ آزميودنی هيا مربيوط بيه
کیفیت تصمیمگیيری در جيدول  1ارائيه شيده اسيت.
آماره های توصیفی سؤالهای مربوط به مقوله کیفیيت
تصييمیمگیييری (جمييع امتیييازات) بييرای دو گييروه
دانشييجویان کارشناسييی ارشييد و مييدیران واحييدهای
تولیييدی ،منييدر در جييدول  ،1نشييان مييیدهييد کييه
میانگین پاسخها در زمینه کیفیت تصمیمگیيری بيرای
مدیران بیشتر از میانگین پاسخها در این زمینه بيرای
دانشجویان است .این موضوع حاکی از آن است که در
حالت کلی ،مدیران نسبت بيه دانشيجویان ،از کیفیيت
تصمیمگیری باالتری ،برخوردار بوده و امتیازات نسيبتاً
بهتری گرفتهاند .میانگین امتیازات تصمیمگیری بيرای
مدیران با ارائه جدول  2/22و با ارائه جيدول و نميودار
 2/۲2و برای دانشجویان با ارائه جدول  2/21و با ارائيه
جييدول و نمييودار  2/2۲بييوده اسييت .همچنييین نتييایج
حاصله حاکی از آن است که مدیران با ارائيه جيدول و
نمودار ،قادر به تصيمیمگیيری بهتيری بيوده و امتیياز
بسیار باالی  2/۲2دریافت نمودهاند.
انحراف معیار دادهها نیز دقت نتایج بهدستآمده را
نشان میدهد .هرچه انحراف معیار دادهها کمتر باشيد،
دقت اندازهگیریهای انجامشده ،بیشتر است .کمترین
انحراف معیار در این بخش ميرتبط بيا مقوليه کیفیيت
تصمیمگیری (جمع امتیازات) برای دانشجویان با ارائه
جدول در مقایسه با مدیران با ارائه جدول و نمودار (به
ترتیب  ۲/21و  )2/12است .این امر نشان میدهد کيه
دانشجویان با ارائه جدول در زمینيه کیفیيت تصيمیم-
گیری ،دیدگاه نسبتاً مشابهی دارند .این در حالی است
که مدیران در این زمینه و بيا ارائيه جيدول و نميودار،
دیدگاههای نسبتاً متفاوتی دارند .همچنین بيیشتيرین
امتیاز تصمیمگیيری بيرای ميدیران و دانشيجویان بيه
ترتیب  11و  12امتیاز بوده است.

مبنای درصد فراوانی و بر مبنای میزان اطمینان پاسخ
دهندگان به سواالت پاسخ داده شده (در قالب دو
سوال پرسشنامه و مقیاس لیکرت) اندازهگیری می-
شود.
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جدول  -1آمارههاي توصیفی سؤالهاي مربوط به كیفیت تصمیمگیري
كیفیت تصمیمگیري SCORE

مقوله و نوع شغل
مدیران با ارائه

مدیران با ارائه

دانشجویان با ارائه

دانشجویان با ارائه

جدول

جدول و نمودار

جدول

جدول و نمودار

۲۰

۲2

21

۲۰

میانگین

2/22

2/۲2

2/21

2/2۲

انحراف معیار

2/22

2/12

۲/21

2/22

مینیمم

۰

۰

۰

۰

ماکزیمم

12

11

1۲

12

معیارها
تعداد
آماره

 2۰درصد و با ارائه جيدول و نميودار  2۰درصيد بيوده
است.

آماره های توصیفی پاسيخ آزميودنی هيا مربيوط بيه
اطمینان بيه تصيمیم در جيدول  2ارائيه شيده اسيت.
آمارههای توصیفی سؤالهای مربوط به مقوله اطمینان
به تصمیم برای دو گروه دانشجویان (فاقد سيابقه کيار
حسييابداری) و مييدیران ،منييدر در جييدول  ،2نشييان
میدهد که درصد (فراوانی نسبی) در زمینيه اطمینيان
به تصمیم بيرای ميدیران بيیشتير از درصيد (فراوانيی
نسبی) در ایين زمینيه بيرای دانشيجویان اسيت .ایين
موضوع حاکی از آن است که در حالت کليی ،ميدیران
نسبت به دانشيجویان ،از اطمینيان بياالتری در زمینيه
تصمیم خود (چه با ارائه جدول و چه با ارائه جيدول و
نمودار) برخوردار بودهاند .میزان اطمینيان بيه تصيمیم
برای مدیران با ارائه جدول  2۰درصد و با ارائه جيدول
و نمودار  21/2درصد و برای دانشجویان با ارائه جدول

آزمون آماري فرضیههاي پژوهش
در این قسمت با استفاده از «ضریب همبستگی
تائو کندال» و آزمونهای « tبا دو نمونه مستقل» و
«من ویتنی» ،فرضیههای پژوهش آزمون میشود .الزم
به ذکر است که قبل از آزمون فرضیهها به بررسی
نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف پرداخته شده است .نتایج این
آزمون در جدول  ۲ارائه شده است .نتایج نشان می-
دهد که توزیع متغیرهای پژوهش غیرنرمال است،
چراکه مقدار احتمال آماره کولموگروف-اسمیرنوف
برای تمام متغیرهای پژوهش کمتر از  %2بوده است.

جدول  -2آمارههاي توصیفی سؤالهاي مربوط به اطمینان به تصمیم
اطمینان به تصمیم CER

مقوله و نوع شغل
مدیران با ارائه

مدیران با ارائه

دانشجویان با ارائه

دانشجویان با ارائه

جدول

جدول و نمودار

جدول

جدول و نمودار

تعداد

۲۰

۲2

21

۲۰

درصد (فراوانی نسبی)

۰/2۰

۰/21/2

۰/2۰

۰/2۰

معیارها
آماره

جدول  -3بررسی نرمال بودن متغیرها
مدیران

دانشجویان

كیفیت تصمیمگیري SCORE

كیفیت تصمیمگیري SCORE

22

21

میانگین

2/21

2/12

انحراف معیار

2/22

2/1۰

1/2۲2

1/2۰2

۰/۰11

۰/۰۲2

متغیرها و نوع شغل
آمارهها
تعداد

آماره

K-S

احتمال آماره

8
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آزمون فرضیه اول :جداول و نمودارهای تکمیلی در
گزارشهای مدیریتی سبب بهبود کیفیت تصمیمگیری
میشود.
همانطور که جدول  ۲نشان میدهد ،توزیع داده-
های کیفیت تصمیمگیری غیرنرمال و این متغیر ،یک
متغیر رتبهای است .پس برای آزمون این فرضیه
(ارتباط بین نوع ارائه اطالعات (متغیر اسمی) و
کیفیت تصمیمگیری (متغیر رتبهای) از «ضریب
همبستگی تائو کندال» استفاده شده است .جدول ،2
نتایج آزمون فرضیه اول را با استفاده از «ضریب
همبستگی تائو کندال» نشان میدهد .نتایج
بهدستآمده از آزمون فرضیه اول در جدول  ،2حاکی
از رد فرض  H0در سطح خطای  %1۰است .پس
میتوان گفت که جداول و نمودارهای تکمیلی در
گزارشهای مدیریتی سبب بهبود کیفیت تصمیمگیری
میشود و بین این دو مقوله همبستگی نسبتاً ضعیف
( )۰/1۲2وجود دارد .از اینرو ،فرضیه اول در سطح
اطمینان  ،%2۰مورد تأیید واقع میشود.
جدول  -4نتیجه آزمون فرضیه اول
تعداد
12۰

ضریب

سطح

همبستگی معنیداري
۰/1۲2

۰/۰12

نتیجه آزمون
رد فرض  H0در سطح
اطمینان %2۰

آزمون فرضیه دوم :جداول و نمودارهای تکمیلی در
گزارشهای مدیریتی سبب بهبود اطمینان به نتایج
تصمیم میشود.
برای آزمون این فرضیه (ارتباط بین نوع ارائه
اطالعات (متغیر اسمی) و اطمینان به نتایج تصمیم

(متغیر اسمی) نیز از «ضریب همبستگی تائو کندال»
استفاده شده است .جدول  ،2نتایج آزمون فرضیه دوم
را نشان میدهد .نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیه
دوم در جدول  ،2حاکی از عدم رد فرض  H0در سطح
خطای  %2است .پس میتوان گفت که جداول و
نمودارهای تکمیلی در گزارشهای مدیریتی منجر به
بهبود اطمینان به نتایج تصمیم نمیشود و بین این دو
مقوله همبستگی ضعیف ( )۰/۰2۰وجود دارد .از این-
رو ،فرضیه دوم مورد تأیید واقع نمیشود.
جدول  -5نتیجه آزمون فرضیه دوم
تعداد
12۰

ضریب

سطح

همبستگی معنیداري
۰/۰2۰

۰/21۲

نتیجه آزمون
عدم رد فرض

H0

آزمون فرضیه سوم :بدون توجه به اطالعات
ارائهشده ،مدیران نسبت به دانشجویان اطمینان
باالتری به تصمیمات خود دارند.
برای آزمون این فرضیه (تفاوت بین میزان
اطمینان به نتایج تصمیم (متغیر اسمی) بین دو گروه
مدیران و دانشجویان) از آزمون «منویتنی»
استفادهشده است.
جدول  ،2نتایج آزمون فرضیه سوم را نشان
میدهد .نتایج بهدستآمده حاکی از رد فرض  H0در
سطح خطای  %1۰است .پس میتوان گفت که مدیران
نسبت به دانشجویان اطمینان باالتری به تصمیمات
خود دارند .بنابراین ،فرضیه سوم در سطح اطمینان
 ،%2۰مورد تأیید واقع میشود.

جدول  -6نتیجه آزمون فرضیه سوم
متغیر
اطمینان به نتایج تصمیم

میانگین رتبه
مدیران

دانشجویان

22/۰1

22/2۰

مقدار Z

P-value

نتیجه

1/212

۰/۰22

رد فرض  H0در سطح اطمینان %2۰
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 -7نتیجهگیري و بحث
در پييژوهش حاضيير ،ایيين موضييوع مييورد بحييث و
بررسی قرار گرفت که چگونيه تفياوتهيای موجيود در
نوع ارائه اطالعات میتواند بر تصمیمگیيری در زمینيه
ارزیابی عملکرد تأثیرگذار باشيد .در ایين پيژوهش بيه
گروهی از افراد مورد آزمایش به طور تصادفی جدول و
به گروهی دیگر جدول و نمودار بيا محتيوا و اطالعيات
یکسييان ارائييه شييد .افييراد مييورد آزمييایش از دو گييروه
دانشييجویان کارشناسييی ارشييد حسييابداری و مييدیران
واحدهای تولیدی انتخاب شدند .دلیل انتخاب دو گروه
دانشجو و مدیر در این پژوهش ،بررسی تفاوتهيای دو
گروه با توجه به سيطح تخصيص ،مهيارت و تجربيه در
نظر گرفتيه شيد .هيدف ایين پيژوهش بررسيی تيأثیر
تفيياوتهييای موجييود در شييکل ارائييه اطالعييات بيير
تصمیمگیری مدیران و دانشجویان بود.
در راستای اهداف پژوهش ،سه فرضیه تدوین و
مورد آزمون قرار گرفت .نتایج بهدستآمده از آزمون
فرضیه اول حاکی از تایید این فرضیه است؛ لذا می-
توان نتیجه گرفت که جداول و نمودارهای تکمیلی در
گزارشهای مدیریتی سبب بهبود کیفیت تصمیمگیری
به خصوص در گروه مدیران میشود .این نتیجه همسو
با نتایج پژوهش چن و همکاران ( ،)2۰12هیرش و
همکاران ( )2۰12و دسانکتیس و جارونپا ()1212
است که نشان دادند تصویرسازی دادهها دقت و
کیفیت تصمیمگیری را افزایش داده و فرایند تصمیم-
گیری را تسهیل میکند .افزون بر این ،نمودارها در
مقایسه با جداول منجر به افزایش کیفیت
تصمیمگیری میشود .همچنین نتایج پژوهش همسو
با نتایج کلتون و همکاران ( )2۰1۰است که عنوان
میکنند ارائه نمودارها در افزایش کیفیت تصمیم-
گیری موثر است .در تقابل با نتایج این پژوهش ،دیال و
استینبارت ( )2۰۰2دریافتند که نمودارهای تکمیلی
سبب کاهش کیفیت قضاوت میشود .یافتههای
پژوهش حاضر ،از نتایج ارائه شده توسط بلوچر و
همکاران ( )1212پشتیبانی میکند .آنها دریافتند
نمودارهای تکمیلی سبب بهبود قضاوت حسابرس در
وظیفه پیشبینی میشود .همچنین ،نتایج پژوهش
11

حاضر با نتایج مارتینسونز و همکاران ( )1222که
نشان دادند ارائه دادههای ارزیابی متوازن بهصورت
نمودارها میتواند روشی برای بهبود کیفیت
تصمیمگیری باشد ،همسو است.
نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیه دوم ،حاکی از
رد این فرضیه است .بنابراین میتوان اظهار داشت که
جداول و نمودارهای تکمیلی در گزارشهای
حسابداری مدیریتی سبب بهبود اطمینان به نتایج
تصمیم نمیشود .نتیجه حاصل شده همسو با نتایج
پژوهش هیرش و باسلر ( )2۰12است .فیشهوف و
مکگرگور ( )1212و دیسانکتیس و جارونپا ()1212
شواهدی را در زمینه ارتباط متقابل عملکرد و
اطمینان ارائه دادند که نتیجه بدستآمده از آزمون
فرضیه دوم در تقابل با نتایج ذکر شده است .پژوهش-
های بسیار گسترده در حوزه تجارت وجود دارد که
نشان میدهند تجربه در یک وظیفه مشخص سبب
افزایش اطمینان خواهد شد (برای نمونه ،زاکاراکیس و
شفرد2۰۰1 ،؛ سایمون و هاوتن2۰۰۲ ،؛ دیوس و
همکاران )2۰1۰ ،که این اطمینان تصمیمگیرندگان
باعث افزایش دقت و کارایی در تصمیمات آنها
میشود که نتیجه حاصل شده در این پژوهش در
تقابل با نتایج پژوهش های ذکر شده است.
نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیه سوم ،حياکی از
تأیید این فرضیه است؛ بنابراین میتوان اظهيار داشيت
که مدیران نسبت به دانشجویان اطمینان بياالتری بيه
تصمیمات خود دارند که با یافتههای هیيرش و باسيلر
( )2۰12همسو است .به عبارت دیگر ،با توجه به نتایج
فرضیه سوم میتوان عنوان داشت که مدیران میتوانند
با تکیه بر دانش و تجربيه خيود بيا اطمینيان بياالتری
تصمیمگیری کنند که همسو بيا پيژوهش شيکرخواه و
همکاران ( )1۲2۲است .آنها با بررسی نقش تجربيه در
تصمیمگیریهای ميدیریت دریافتنيد افيراد حرفيهای،
معیارهای اندازهگیری مربوطتری را شناسایی میکنند
و احتمال اتخاذ تصمیم مناسبتر و بهینهتر با افيزایش
تجربه حرفهای افراد ،بیشتر میشيود .افيزون بير ایين،
نتیجه پژوهش حاضر هماهنگ و همسو با پژوهشهای
روبه رشيد (بيرای نمونيه ،زاکياریس و شيفرد2۰۰1 ،؛
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دیوس و همکاران )2۰1۰ ،در حوزه تحقیقات تجياری
بوده که نشان می دهند تجربه سبب افزایش اطمینيان
در تصييمیمگیييری خواهييد شييد .بييه اعتقيياد ماهاجييان
( ،)1222یک تصمیم گیرنده هنگامی در تصمیم خيود
موفق است که اطمینان او در تصمیم گیيری بیشيتر از
دقت در وظیفيه باشيد .زاکياراکیس و شيفرد ()2۰۰1
دلیل این مسئله را اتکيا و اطمینيان بيیش از حيد بير
دانش شخص عنوان کردند .با توجيه بيه ایين موضيوع
میتوان عنوان داشت که مدیران میتوانند با تکیيه بير
دانش و تجربه خود با اطمینان باالتری تصيمیم گیيری
کنند که همسيو بيا نتيایج پيژوهش حاضير اسيت .در
مجموع بر اساس نتایج بدست آميده از ایين پيژوهش،
میتوان نتیجهگیری نمود که نمودارهيای تکمیليی در
گزارشهای مدیریتی سبب بهبود کیفیت تصمیمگیری
مييیگردنييد؛ امييا اطمینييان تصييمیمگیييری را بهبييود
نمیبخشد .میانگین پاسخهای صحیح در زمینه کیفیت
تصمیمگیری برای مدیران بیشتر از میانگین پاسخها در
این زمینه برای دانشجویان بود .این موضيوع حياکی از
آن اسيت کيه در حاليت کليی ،ميدیران نسيبت بيه
دانشجویان ،از کیفیت تصمیمگیری باالتری برخيوردار
بوده و در مجموع امتیاز بهتری کسب کردهانيد .نتيایج
حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مدیران بيا
ارائه جدول و نمودار ،قادر به تصمیمگیری بهتری بوده
و امتیاز بسیار باالیی را دریافت نمودهاند و در شرایطی
که اطالعات را تنها به شيکل جيدول دریافيت کردنيد،
عملکرد ضعیفی را نشان دادنيد .از ایينرو ،نمودارهيای
تکمیلييی در گييزارشهييای حسييابداری مييدیریت بييرای
تصمیم گیرندگان متخصص و ماهر منجير بيه کیفیيت
باالتر تصمیمگیری میشود .افزون براین ،بيا توجيه بيه
نتایج حاصل شده از پژوهش می توان عنوان داشت که
مدیران می توانند با تکیه بير دانيش و تجربيه خيود بيا
اطمینان باالتری تصيمیمگیيری کننيد .نتيایج حاصيل
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تناسب شناختی وسی تحلیل نميود .بير اسياس ميدل
تناسب شناختی عملکرد تصمیم گیری هنگامی بهبيود
می یابد که نوع ارائيه مسيئله و وظیفيه تصيمیم گیيری
هماهنگ باشد .زلینسکی و هیپيل( )2۰12نیيز نشيان

دادند جهت تسهیل در امر تصيمیمگیيری ،اسيتفاده از
تئوری تناسب شناختی وسی موجب افيزایش کیفیيت
تصمیمگیری میشود.
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