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چكيده
هدف این مقاله ،بررسی پژوهشهای حسابداری رفتاری در ایران ،در بین سالهای  2731تا  2731است .این
پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا صوتگرفته است .دادههای پژوهش با بکارگیری ابزار
سیاهۀوارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است .یافتههای پژوهش
نشان میدهد؛ در طی سالهای مورد بررسی  111مقاله در این حوزه منتشرشده که عمدۀ این تحقیقات بهترتیب در
حوزههای حسابداری مالی ( ،)13حسابرسی ( )93و حسابداری مدیریت ( )12بوده است .حوزههای سیستمهای
اطالعاتی و مالیات نیز هر کدام تنها با یک عنوان مقاله در رتبه های انتهایی قرار دارند .عالوه بر این ،بررسی سطوح
چهارگانۀ پژوهش های حسابداری رفتاری در ایران حاکی است؛ تحقیقات مرتبط با سطح اشخاص با  29و شرایط
محیطی با  27عنوان مقاله در رتبههای نخست عالقهمندی محققان ایرانی قرار دارند .همچنین پژوهشهای مرتبط با
سطوح سازمانها و گروهها به ترتیب با  77و  12عنوان مقاله در رتبههای بعدی هستند.
واژههاي كليدي :پژوهشهای حسابداری رفتاری ،تحلیل محتوا ،دانش حسابداری.

 -2کارشناس ارشد ،حسابداری ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد ،ایرانy.nobaxt @yahoo.com .
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 -1مقدمه
امروزه ،سیستمهای اطالعاتی حسابداری نقش
مهمی در گردش فعالیتهای سازمانها ،محیط
اقتصادی کشورها و حتی اشخاص دارند .بسیاری از
تصمیمات ،براساس اطالعات حاصل از این سیستمها
اتخاذ میشود و سهم عمدهای از مبادالت اوراق بهادار
که به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد،
تحت تأثیر اطالعات مالی است که از طریق
سیستم های اطالعات حسابداری تهیه و ارائه میشود.
اما همواره این سوال مطرح میشود که چگونه از
اطالعات حسابداری در عمل استفاده میشود و چرا در
برخی موارد ،نتایج متفاوت و غیر قابل پیشبینی بر اثر
بکارگیری این اطالعات مشاهده میشود؟ از اینرو ،آثار
رفتاری حسابداری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و
عالقهمندان قرار داشته است و مکتب جدیدی در
تحقیقات حسابداری بوجود آورده است که با عنوان
تحقیقات حسابداری رفتاری مورد اشاره قرار میگیرد
(شباهنک.)2731 ،
حسابداری رفتاری بهعنوان یکی از گرایشهای
حسابداری به ارتباط بین رفتار انسان و سیستم
حسابداری توجه دارد .این شاخۀ جدید از رشتۀ
حسابداری از حدود دهۀ پنجاه ایجاد و رشدی تدریجی
ولی مداوم داشته است .توسعه مباحث روانشناختی و
تصمیمگیری رفتاری ،سهم عمدهای در ظهور
تحقیقات رفتاری در حسابداری داشته است
(بیرنبرگ .)1122 ،2افزون بر این گسترش تحقیقات
رفتاری در سایر علوم مانند اقتصاد تجربی نیز بر رشد
تحقیقات رفتاری حسابداری مؤثر بوده است .هدف
عمدۀ این تحقیقات بررسی چگونگی تصمیمگیری
استفادهکنندگان اطالعات حسابداری و نیازهای
اطالعاتی آنان است (شباهنک .)2731 ،این تحقیقات
افزون بر بررسی حوزۀ فنی حسابداری ،حوزههای
روانشناسی و اجتماعی آن را نیز بررسی میکنند.
توجه روزافزون علوم مختلف ،خصوصاً حسابداری بر
تحقیقات رفتاری ،کمبود منابع علمی و نوپای این
تحقیقات در کشور بر لزوم توجه به این حوزه از
تحقیقات حسابداری تاکید دارد .از اینرو مقاله حاضر
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سعی دارد با بررسی مقاالت منشرشده در این زمینه،
چارچوب تحقیقات حسابداری رفتاری انجام شده در
ایران را مورد ارزیابی دقیق محتوایی قرار دهد .بر این
اساس در این پژوهش کلیۀ مقاالت منتشرشده در
مجالت علمی پژوهشی حسابداری که به این مقوله
پرداخته بودند مطالعه و مورد بررسی قرار گرفت.
انتظار میرود نتایج حاصل این پژوهش ایدههای نو
برای انجام پژوهشهای جدید در این حوزه را به
پژوهشگران ارایه نماید.
 - 2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
حسابداری رفتاری بهعنوان یکی از گرایشهای
حسابداری به ارتباط بین رفتار انسان و سیستم
حسابداری توجه دارد .این شاخۀ جدید از رشتۀ
حسابداری از حدود دهۀ پنجاه ایجاد و رشدی تدریجی
ولی مداوم داشته است .ضرورت توجه به این حوزه ،از
زمانی آغاز شد که مدیران و حسابداران حرفهای
دریافتند ،سیستمهای حسابداری و گزارشهای مالی
تمامی اطالعات مورد نیاز جهت تصمیمگیری را فراهم
نمیکنند .اطالعات مکمل اگرچه ضرورتاً ماهیت مالی
ندارند ولی به درک تصمیمگیرندگان و افزایش
محتوای اطالعاتی صورتهای مالی کمک مینماید .از
اینرو واردشدن علوم رفتاری به حوزۀ حسابداری در
بالندگی حرفه اهمیت زیادی داشته و اطالعات
جدیدی را برای حسابداران به ارمغان آورده است.
آگاهی از ارتباط بین رفتار افراد و حسابداری،
حسابداران را به ابزار جدیدی برای ارزیابی و حل
مشکالت واحدهای تجاری تجهیز نموده است.
عوامل ،موضوعات و متغییرهای مطرح در
تحقیقات حسابداری رفتاری از ابعاد مختلف و با توجه
به رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد.
بامبر )2337( 7تحقیقات حسابداری رفتاری را در پنج
حوزۀ حسابداری مالی ،حسابرسی ،حسابداری مدیریت،
مالیات و سیستمهای اطالعاتی طبقهبندی و بررسی
نموده است .در تحقیقات بعدی حوزههای حسابداری
دولتی و حرفۀ حسابداری نیز به این طبقهبندی اضافه
گردیده ،عالوه بر این ،با توجه به گستردگی تحقیقات
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حسابداری رفتاری ،خود این حوزهها نیز در چهار
سطحِ اشخاص ،گروهها ،سازمانها و شرایط محیطی

مقاله هم منتشر ننمودهاند .از نظر گرایش موضوعی
مقاالت نیز ،بیش از نیمی از آثار منتشر شده (97

مورد مطالعه قرار گرفته است (بیرنبرگ .)1122 ،2بر
اساس بررسیهای انجامشده در ایران ،پژوهش مشابهی
بدینشکل در مورد موضوع حسابداری رفتاری انجام
نشده است .در ادامه به برخی از پژوهشهای مرتبط
اشاره میگردد.
کاظمی ( )2731در پژوهشی مقاالت مجلۀ
تحقیقات حسابداری رفتاری آمریکا را در سطح
اشخاص برای سالهای  1112-1122مورد مطالعه
قرار داد .نتایج تحقیق وی حاکی است ،حجم عمدۀ
تحقیقات صورتگرفته در سطح اشخاص بهترتیب در
حوزههای حسابرسی ،حسابداری مدیریت ،حسابداری
مالی و حرفه حسابداری انجام شده است .در حوزۀ
حسابرسی بیشتر پژوهشگران بهترتیب به عملکرد
حسابرس ،قضاوت حسابرس و استقالل حسابرس توجه
داشتهاند .مقاالت منتشرشده در حوزۀ حسابداری
مدیریت ،بهطور عمده به بررسی موضوع ارزیابی
متوازن ،بودجهبندی و تصمیمگیری پرداختهاند .در
حوزۀ حسابداری مالی بر موضوعاتی مانند افشا،
گزارشگری و پیشبینی سود تمرکز شده است .در
حوزۀ حرفۀ حسابداری نیز عملکرد حسابداران و الزام
به حرفه ،بیشترین حجم مقاالت منتشرشده را به خود
اختصاص دادهاند.
گرامی راد و همکاران ( )2737در پژوهشی به
بررسی محتوای مقاالت حسابداری و مالی در نشریه-
های علمی پژوهشی این حوزه پرداختند .یافتههای
پژوهش ایشان نشان داد؛ در طی سالهای مورد
بررسی  2122مقاله در مجالت مذکور به چاپ رسیده
که در سالهای اولیه رشد دو و سه برابری داشته و در
سالهای بعدی نیز رشد انتشار مقاالت صعودی بوده
است .در بین دانشگاهها؛ دانشگاه آزاد اسالمی با 193
مقاله در رتبۀ اول و دانشگاه تهران با  239مقاله در
رتبۀ دوم قرار گرفته است .همچنین رهنمای
رودپشتی ،رحمانی و کردستانی پرکارترین نویسندگان،
طی بازۀ زمانی مورد مطالعه بوده است .این درحالی
است که  2133نفر ( 29درصد) از محققان ،سالی یک

درصد) در حوزۀ حسابداری مالی بوده و علوم مالی با
 13درصد و حسابرسی با  2درصد در رتبههای دوم و
سوم قرار گرفتند.
رهنمای رودپشتی و همکاران ( )2739در
پژوهشی ریشۀ تاریخی جریان پژوهشها در
حسابداری مدیریت رفتاری را مورد بررسی قرار دادند.
یافته های این بررسی تاریخی حاکی از این است که
رشتههای مختلفی نظیر اقتصاد ،علوم سیاسی ،تئوری
سازمان ،روانشناسی و جامعهشناسی با انجام پژوهش
در ادبیات حسابداری رفتاری ،بخصوص در حوزۀ
حسابداری مدیریت ،بهعنوان یک میانرشته کمک
کردهاند .همچنین بهطور گسترده در میان این رشته-
های متنوع ،نقش اصلی توسط رشته روانشناسی ایفا
شده است .از اینرو حسابداری مدیریت با نظریههای
روانشناختی ،انگیزشی و اجتماعی در همآمیخته و
موضوعات مختلف در حسابداری مدیریت با استفاده از
چشماندازها یا دیدگاههای رفتاری متفاوت ،مورد
مطالعه و بررسی قرار میگیرد.
مهربانی و غالمی جمکرانی ( )2731در پژوهشی
محتوای پایاننامهها و مقاالت منتشر شدۀ علمی
پژوهشی مرتبط با موضوع حسابرسی را در بین سال-
های 2721الی 2731مورد بررسی قرار دادند .در این
مطالعه که بر اساس رویکرد توصیفی به تحلیل
محتوای  919پایاننامه و مقالۀ مرتبط ،در نشریات
علمی پژوهشی در طی این سالها پرداخته شده است،
پژوهشها به چهار دستۀ؛ حسابرسی مستقل،
حسابرسی داخلی ،حسابرسی عملیاتی و حسابرسی
رعایت تقسیم و مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که موضوعات
حسابرسی مستقل  23/3درصد ،حسابرسی داخلی 1/3
درصد ،حسابرسی عملیاتی  2/2درصد و حسابرسی
رعایت  2/1درصد پژوهشهای مرتبط در طی این
سالها را تشکیل میدهند .همچنین بیشترین
پژوهشها به ترتیب در زمینۀ کیفیت حسابرسی ،نوع
اظهارنظر ،تخصص در صنعت ،اندازۀ موسسه ،دوره
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تصدی ،حقالزحمه حسابرسی و تغییر حسابرس بوده
است.

در این مطالعه ،مقاالت در پنج بخش برنامۀ درسی و
آموزش ،آموزش محتوا ،تکنولوژی آموزشی،

ابوبکر و صالح )1122( 2در پژوهشی مقاالت
مرتبط با حسابداری بخش عمومی را در بین
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه
قرار دادند .در این پژوهش 19 ،مقاله مرتبط با
حسابداری بخش عمومی ،منتشر شده در بین سالهای
 1121تا  2322از لحاظ سطح سازمانی ،حوزه
تحقیقاتی و روشهای تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت.
ایشان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بیشتر
تحقیقات انجام شده در این زمینه ،در کشورهای
توسعهیافته صورت گرفته و سهم کشورهای در حال
توسعه در این زمینه اندک بوده است.
آکچاکانات و همکاران ) 1122( 9به تحلیل محتوای
مقاالت منتشر شده در ارتباط با استانداردهای
حسابداری در طی سالهای  1112-1122در کشور
ترکیه پرداختند .نتایج این تحقیق که با مطالعه بر
روی  212مقاله صورت گرفت ،نشان داد ،بیشتر
تحقیقات در ارتباط با تأثیرات عمومی استانداردها و
اجرای استانداردهای حسابداری در شرکتهای کوچک
بوده است.
1
نتایج تحقیقات ارسریم ( )1121که به بررسی و
تحلیل محتوای مجالت حسابرسی در ترکیه پرداخته
است نشان میدهد ،بیش از  91درصد مقاالت منتشر
شده در این مجالت خارج از حیطه موضوعی
حسابرسی بوده و در  79درصد مقاالت اصالً به موضوع
حسابرسی در داخل ترکیه پرداخته نشده است .عالوه
بر این در نوعشناسی گرایشهای تحقیقات مشخص
شد که  19درصد مقاالت ،توصیفی-تحلیلی و 79
درصد از مقاالت پژوهشهای تجربی بوده است.
همچنین در  9سال اخیر مقاالت توصیفی-تحلیلی
بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
اِپاستولو و همکاران ،)1123( 3در پژوهشی به
بررسی و تحلیل محتوای  212مقالۀ منتشرشده در
شش نشریۀ بینالمللی آموزش حسابداری در سال
 1121و مقایسۀ آنها با مقاالت منتشرشده در طی
سالهای  1122-1129در همین نشریات پرداختند.

دانشجویان و دانشکدههای حسابداری مورد بررسی
قرارگرفتند .یافتههای پژوهش نشان داد؛ بیشترین
کاهش در تعداد مقاالت ،با تولید  27درصد از کل
مقاالت در بخش آموزش محتوا و بیشترین افزایش نیز
مربوط به موضوع دانشجویان با تولید  77درصد از کل
مقاالت بوده است .مقاالت مرتبط با برنامۀ درسی و
آموزش  11درصد و تکنولوژی آموزشی نیز  21درصد
از کل تولیدات را به خود اختصاص دادهاند که در این
زمینه نسبت به سالهای مورد مقایسه تفاوت چندانی
مشاهده نگردیده است .مقاالت مرتبط با دانشکدههای
حسابداری نیز با  21درصد از کل مقاالت آموزش
حسابداری ،نسبت به سال  1129با کاهش  2درصدی
و نسبت به سال  1122با افزایش  2درصدی روبرو
بوده است.
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كميت پژوهشهاي مرتبط با حسابداري رفتااري
در ایران
جدول شماره  ،2توزیع فراوانی مقاالت حسابداری
رفتاری منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی
حسابداری را در طول دورۀ تحقیق نشان میدهد.
همانطور که دادههای جدول شمارۀ  2نشان می-
دهد؛ سال  2739با  92عنوان و  12/7درصد از کل
مقاالت ،بیشترین تعداد مقاالت منتشرشدۀ حسابداری
رفتاری در ایران را به خود اختصاص داده است .در
ردههای بعدی ،سال  2732با  79عنوان و 29/2
درصد و سال  2737با  13عنوان و  21/2درصد قرار
دارند .الزم به توضیح است که در سالهای ،2739
 2733 ،2732 ،2731و  2721هیچ مقالهای در این
زمینه منتشرنشده است .عالوه بر این ،دقت در ارقام
جدول نشان میدهد که از سال  2722تا ابتدای سال
 2731انتشار مقاالت مرتبط شیب تندتری به خود
گرفته است ،بهطوری که  237عنوان مقاله ،یعنی
تقریباً  23درصد مقاالت در طی این سالها به چاپ
رسیده است.
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جدول  -2توزیع فراوانی مقاالت منتشرشده در طول
دورۀ پژوهش

نیز با بکارگیری ابزار سیاهۀوارسی گردآوری و با
استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری

ردیف

سال

فراوانی

درصد

2

2739

92

%12/7

1

2732

79

%29/2

قرار گرفته است .محدودۀ زمانی پژوهش  12ساله بوده
و از سال  2731تا سال  2731میباشد.

7
2

2737
2731

13
17

%21/2
%21/7

 -4یافتههاي پژوهش

9

2732

23

%3/3

سطح اشخاص :حسابداری رفتاری در سطح

1

2731

29

36/%

3

2723

21

%2/9

2

2722

21

%9/2

3
21

2723
2721

7
7

%1/3
%1/3

22

2729

1

%1/3

21

2722

9

%1/9

27

2727

1

%0/9

22
29

2721
2722

1
2

%2/7
%1/2

21

2733

2

%1/2

23

2732

1

%0/9

22

2737

2

%1/2

23

2731

7

%1/3

اشخاص در دو محور مطرح میشود :الف) مطالعات
انتخاب فردی .سوال اصلی در مطالعات انتخاب فردی
این است که افراد چگونه مشکالت را حل میکنند .در
واقع موضوع این میباشد که یک فرد چقدر مناسب،
مسائل را به تنهایی یعنی بدون تعامل و بدون تأثیر-
پذیری از دیگران حل میکند در این محور ،ویژگیهای
فردی نظیر انگیزش ،مشارکت ،پاسخگویی ،تصمیم-
گیری ،فرهنگ و واکنش فرد به اطالعات حسابداری
مطرح میشود .ب) مطالعات انتخاب استراتژیک .این
محور نقش رفتار استراتژیک را در تصمیمات و یا
تصمیمگیری فردی ،همچنین رفتار فرد دیگری را که
در تصمیمگیری درگیر میباشد بررسی میکند.
موضوعات مطرح در این محور شامل :مطالعات مذاکره،
مذاکره با قدرت نابرابر ،تأثیر طرف سوم (فرد خنثی)،
شهرت و  ....میباشد (رهنمای رودپشتی.)2731 ،
جداول ( 1الف) تا ( 1ج) به ترتیب ،طبقهبندی کلی از
موضوعات و عوامل مورد بررسی در تحقیقات
حسابداری رفتاری ،سطح اشخاص را در ایران نشان
میدهد.

مجموع

111
منبع :یافتههای تحقیق

%211

 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از
روش تحلیل محتوا صورت گرفته است .تحلیل محتوا
روش استانداردی است که برای شناسایی ویژگیهای
اطالعات ثبتشده ،نظیر؛ کتابها ،مجالت ،وبسایتها
و آثار ادبی بکار میرود و به مدیریت یک سازمان در
سنجش علمی ،شناسایی مشکالت ،طبقهبندی دادهها،
فرصتها و تهدیدها و بررسی و مطالعۀ رفتارهای
سازمانی کمک میکند .همچنین پژوهشگر را قادر می-
سازد تا حجم زیادی از اطالعات را به آسانی به صورت
سازمانیافته درآورد .بدینترتیب در این پژوهش ،با
استفاده آرشیو وبسایت کلیۀ مجالت علمی پژوهشی
رشتۀ حسابداری ،مقاالت مرتبط با حسابداری رفتاری
استخراج و مورد بررسی قرار گرفت .دادههای پژوهش
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جدول ( 2الف) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابداري مالی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

محافظهکاری
مدیریت سود
افشاء داوطلبانه
گزارشگری مالی
نابهنجاری اقالم تعهدی
سیاست تقسیم سود
فرآیند نظریهپردازی
چسبندگی هزینه
حساسیت سرمایهگذاری
تئوری حسابداری
نگرش مدیران
افشاگری مالی
کیفیت اطالعات

جهتگیری اخالقی
مخاطرات اخالقی
سبکهای شناختی تصمیمگیری
گرایشهای اخالقی
دیدگاههای رفتاری
گزارشگری مالی متقلبانه
حوزۀ معرفتی حسابداری
اعتماد به نفس مدیریت
اعتماد به نفس مدیریت
دیدگاههای رفتاری
حسابداری اجتماعی
سازههای اجتماعی
قضاوت حرفهای

تعهدات حرفهای
تورشهای رفتاری
پردازش عدسی
مدیریت اخالقی
انتظارات عقالیی

منافع فردی
اخالق

جدول ( 2ب) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابرسی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

قضاوت حسابرس

پیچیدگی موضوعات حسابرسی
آزمونهای تحلیلی
تردید حرفهای
رابطه مداری
بیطرفی
خدمات حسابرسی با غیرحسابرسی
میزان حقالزحمههای
عوامل کاهنده
حقالزحمۀ حسابرسی
عوامل فرهنگی
کنترل داخلی
فشار بودجه زمانی
سوگیریهای روانشناختی
استفاده از چک لیست
تردید حرفهای
کاهش تضاد منافع
عوامل فرهنگی
تیپ شخصیتی
تحریف

استقالل حسابرس

ریسک حسابرسی

رفتار حسابرس
تردید حرفهای
فرهنگ اخالقی
کیفیت حسابرسی
آیین رفتار حرفهای
حسابرسی عملیاتی
گزارش حسابرسی
حسابرس داخلی
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ویژگیهای روانشناختی
آموزش حسابداری
تجربۀ حسابرس
کشف تقلب

مسئولیت پاسخگویی
مهارت حرفهای
تیپ شخصیتی
شکاکیت

خدمات غیرحسابرسی
تهدید به جایگزینی
عوامل افزاینده
درک حسابرسان
تیپ شخصیتی
کشف تقلب
تیپ شخصیتی
تیپ شخصیتی
تیپ شخصیتی
تیپ شخصیتی

اختالف نظر با صاحبکار
وابستگی اقتصادی
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محیط حسابرسی
مفهوم اهمیت
متغییر اخالق

تحلیل محتوای پژوهشهای حسابداری رفتاری در ايران

جدول ( 2پ) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابداري مدیریت
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

ارزیابی متوازن

میزان تحصیالت مدیران
مدیریت زنجیرۀ تامین
جایگاه حسابداران مدیریت
ویژگیهای کیفی اطالعات
تکنیکهای حسابداری مدیریت
قضاوت

تصمیمگیری مدیران
اخالق حرفهای
سوگیریهای قضاوتی
پیشبینی هزینههای سربار
مرور تئوریهای روانشناسی

حسابگری ذهنی
تجربه مدیران
تجربه مدیران

ارزیابی عملکرد

جدول ( 2ت) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حرفۀ حسابداري
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

رفاه حسابداران حرفهای
پاسخگویی
تردید حرفهای
ماکیاولیسم
آموزش حسابداری
تئوریهای روانشناسی
تصمیمگیری اخالقی
تیپ شخصیتی

تیپ شخصیتی
سطح اطمینان و مقاومت
تحلیل عاملی اکتشافی
تعهد حرفهای
تیپ شخصیتی

اخالق اسالمی
تغییر سیستم حسابداری

اخالقی سازمان

جدول ( 2ج) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حرفۀ حسابرسی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

مسئولیت پاسخگویی
رفتار حسابرس
روابط حسابرس و صاحبکار
درک حسابرسان
فرهنگ سازمانی
ذهنیت فلسفی حسابرسان

فشار زمانی
تغییر شغل حسابرس
محیط حسابرسی
تردید حرفهای
رفتار حسابرس

جداول ( 1الف) تا ( 1ج) نشان میدهد؛ در حوزه-
های حسابداری مالی ،حرفۀ حسابداری و حرفه
حسابرسی موضوعات مورد مطالعه از تنوع خاصی
برخوردارند ،بهطوری که هیچکدام از موضوعات
بررسیشده سهم قابلتوجهی در کل مطالعات این
سطح ندارند .در حوزۀ حسابرسی بهترتیب موضوعات
قضاوت حسابرس ( 11درصد) ،استقالل حسابرس
( 22/1درصد) و ریسک حسابرسی ( 23درصد) مورد
توجه محققان بوده است .در حوزۀ حسابداری مدیریت
نیز موضوع ارزیابی متوازن با  22/7درصد در رتبۀ
نخست قرار دارد .ضمن اینکه در حوزههای حسابداری

کتمان شواهد

دولتی ،سیستمهای اطالعاتی و مالیات هیج پژوهشی
صورت نگرفته است.
سطح گروهها :در این محور موضوع مورد بررسی،
رفتار تعداد کمی از افراد تحت عنوان اعضای گروه می-
باشد .وجهتمایز این جمع کوچک ،پیوستگی و
وابستگی آنها است (پویایی گروه) .در واقع فرض می-
شود که افراد در سطوح یکسان قرار دارند که رفتار آن-
ها منجربه یک رفتار واحد یا گروهی میشود .افرادی
که در سلسله مراتب سازمانی مختلف قرار دارند در این
سطح مورد بررسی قرار نمیگیرند .موضوعات مطرح در
سطح گروه شامل :اشخاص در مقابل عملکرد گروه،
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فرآیند تصمیمگیری گروهی ،نقش سیستمهای
حسابداری و تکنیکی در تصمیمگیری گروهی ،نقش

حسابداری رفتاری ،سطح گروهها را در ایران نشان
میدهد.

محرکها و انگیزهها و نقش خصوصیات گروه در
عملکردشان میباشد (رهنمای رودپشتی.)2731 ،
جداول ( 7الف) تا ( 7ج) به ترتیب ،طبقهبندی کلی از
موضوعات و عوامل مورد بررسی در تحقیقات

همانطور که جداول ( 7الف) تا ( 7ج) نشان می-
دهند ،علیالرغم تنوع مطالعات در این سطح،
هیچکدام از موضوعات بررسیشده سهم قابلتوجهی
در کل مطالعات در این سطح را ندارند.

جدول ( 3الف) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابداري مالی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

اطالعات حسابداری
عملکرد مالی
خطر سقوط قیمت سهام

تصمیمگیری رفتاری
رفتار سیاسی مدیران
رویکرد رفتاری

منظر رفتاری

جدول ( 3ب) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابرسی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

ریسک حسابرسی
حسابرسی داخلی
قضاوت حسابرس
کیفیت حسابرسی

گزارش حسابرسی
اخالق حسابرسی
نگرش شرکاء
جنسیت

کشف تقلب

جدول ( 3پ) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابداري دولتی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

سازههای فردی و اجتماعی

درک اصول اخالقی مدیران

جدول ( 3ت) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حرفه حسابداري
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

آیین رفتار حرفهای
آموزش اخالق
ماهیت اخالق پولی
اخالق حرفهای
ادراک اخالقی
ماکیاولیسم
قضاوت اخالقی

استفاده کنندگان گزارشهای مالی
انگیزش اخالقی
ادراک اخالقی
آموزش
جنسیت

تهیهکنندگان گزارشهای مالی
رفتار اخالقی
تیپ شخصیتی

جدول ( 3ج) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حرفه حسابرسی
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موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

جهتگیری اخالقی
حرفهگرایی
احساس تبعیض جنسیتی

تمایل به دریافت رشوه
جنسیت
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سازمانها است که فراتر از ویژگیهای فردی در دو
سطح فوق میباشد (بیرنبرگ .)1122 ،2جداول 2

سطح سازمانها :حسابداری رفتاری در سطح
سازمان در دو محور مطرح میشود .الف) عملی :این
محور متمرکز بر تعامل چندگانه بین گروه کوچکی از
افرادی که در سلسلهمراتب سازمانی در سطوح مختلف
قرار دارند ،میباشد .ب) زمانیکه گروه بزرگتر میشود
تمرکز تحقیق از اعضای گروه یا سازمان معطوف به
خود سازمان بهعنوان یک کل میشود .موضوعات
پژوهشهای حسابداری رفتاری در سطح سازمان شامل
بررسی نقش خطومشی سازمانی یا اثر ویژگیهای
سازمان یا محیط سازمانی بر خطومشی حسابداری
سازمان یا خود سازمان بهعنوان یک کل میباشد .به-

(الف) تا ( 2د) به ترتیب ،طبقهبندی کلی از موضوعات
و عوامل مورد بررسی در تحقیقات حسابداری رفتاری،
سطح سازمانها را در ایران نشان میدهد.
جداول ( 2الف) تا ( 2د) حاکی از گوناگونی
موضوعات مورد مطالعه در حوزههای حسابداری مالی،
حسابرسی ،حسابداری دولتی ،حرفه حسابداری ،حرفه
حسابرسی و سیستمهای اطالعاتی دارد ،بهطوری که
هیچکدام از موضوعات بررسیشده سهم قابلتوجهی
در کل مطالعات این بخش را ندارند .اما در حوزۀ
حسابداری مدیریت موضوع ارزیابی متوازن با 71/2
درصد بیشترین مطالعات را به خود اختصاص داده
است.

طورکلی سوال تحقیق در سطح سازمان شامل نقش-
های ایفا شده توسط ویژگیهای ساختاری نظیر
پیچیدگی وظایف یا طراحی سیستم حسابداری

جدول ( 4الف) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابداري مالی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

گزارشگری مالی متقلبانه
حاکمیت شرکتی
کیفیت سود
ارزیابیعملکرد
کیفیت افشای اطالعات

نظریهپردازی زمینهبنیان
افشای زیستمحیطی
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی

جدول ( 4ب) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابرسی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

کیفیت حسابرسی
نحوۀ گزارشگری مالی
رفتار حسابرسی

تعهدات عاطفی
اختالفنظر حسابرس با صاحبکار
تعهد حرفهای

قرارداد روانی
استراتژیهای مذاکره
تعهد سازمانی

عوامل کاهنده

جدول ( 4پ) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابداري مدیریت
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

ارزیابی متوازن

هزینهیابی منابع انسانی
سرمایۀ فرهنگی
تصمیمگیری مدیران
چرخۀ عمر محصول

فرهنگ سازمانی
حسابداری مدیریت زیستمحیطی
هزینهیابی بر مبنای فعالیت
ارزیابی مدیریت موجودی کاال

شبیهسازی دینامیکی
مدیریت دانش
نوآوری
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جدول ( 4ت) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابداري دولتی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

حسابداری تعهدی
بودجهریزی
کنترلهای داخلی

شفافیت گزارشگری
عملکرد
تخلفات مالی

مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی

جدول ( 4ج) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حرفۀ حسابداري
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

اخالقیات
آموزش حسابداری
تضاد حرفهای -سازمانی
قضاوت اخالقی

تعهد حرفهای
دیدگاه اخالقی

تعهد سازمانی

جدول ( 4چ) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حرفۀ حسابرسی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

مذاکرات حسابرس و صاحبکار
فرهنگ سازمانی
حسابرسی اجتماعی

گزارشگری مالی
تعهدکاری حسابرسان

جدول ( 4د) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ سيستمهاي اطالعاتی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی

حوزهي شرایط محيطی :حسابداری رفتاری در
سطح شرایط محیطی ،نقش حسابداری در جامعه و
تعاملی که حسابداری با محیط داخلی و بیرونی شرکت
دارد را مورد بررسی قرار میدهد و بهعبارت دیگر
بررسی میکند؛ فشارهای بیرونی منجربه چه تغییراتی
در حسابداری میشود .موضوعات مطرح در این سطح
شامل :چگونگی تأثیر رویهها و رویدادهای محیطی بر
حسابداری سازمان ،روش یا رویهای که در آن
حسابداری برای کنترل یا اداره اعضای یک شرکت یا
جامعه مورد استفاده قرارگرفته است ،اثر حسابداری
شرکت بر محیط بیرونی شرکت و شبیهسازی خطو-
مشیهای کالنی که در برگیرنده انتخابهای
حسابداری نمیباشد ،نظیر مطالعات مکانیسمهای بازار
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میباشد (بیرنبرگ .)1122 ،2جداول ( 9الف) تا ( 9د)
به ترتیب ،طبقهبندی کلی از موضوعات و عوامل مورد
بررسی در تحقیقات حسابداری رفتاری ،سطح شرایط
محیطی را در ایران نشان میدهد.
جداول ( 9الف) تا ( 9د) نشان میدهد در حوزه-
های حسابرسی ،حسابداری دولتی ،حرفۀ حسابداری،
حرفۀ حسابرسی و مالیات موضوعات مورد مطالعه از
تنوع زیادی برخوردارند ،بهطوری که هیچکدام از
موضوعات بررسیشده سهم قابلتوجهی در کل
مطالعات این را بخش ندارند .اما در حوزۀ حسابداری
مالی به ترتیب موضوعات؛ عملکرد مالی با  2/3درصد،
حسابداری زیست محیطی با  3/1درصد و حاکمیت
شرکتی با  9/2درصد مورد توجه محققان بوده است.
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جدول ( 5الف) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابداري مالی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی
عملکرد زیستمحیطی

حسابداری زیستمحیطی
عملکرد مالی
گزارشگری مسئولیت اجتماعی
افشای اطالعات
مدیریت پسماندهای شهری
حسابداری زیستمحیطی
افشاء زیستمحیطی
سودآوری
ارزشهای فرهنگی
افشای زیستمحیطی
حاکمیت شرکتی
شبکههای اجتماعی
محافظهکاری اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مدیریت و هموارسازی سود
مسئولیت اجتماعی
ایدئولوژیهای اخالقی
عدم تقارن اطالعاتی
مسئولیت اجتماعی
افشای زیستمحیطی
سودآوری
آلودگی هوا
مسئولیت اجتماعی
بازده سهام
کارآمدی زیستمحیطی
ارزش و بازده داراییها
حسابداری اجتماعی
تصمیمگیری سرمایهگذاران
مسئولیت اجتماعی
راهبری شرکتی
مسئولیت اجتماعی
استفادهکنندگان صورتهای مالی
مسئولیت اجتماعی
عکسالعمل سرمایهگذاران
مسئولیت اجتماعی
هزینۀ حقوق صاحبان سهام
مسئولیت اجتماعی
پاسخگویی حسابداری
مسئولیت اجتماعی
رقابت بازار محصول
مسئولیت اجتماعی
سیاست تقسیم سود
مسئولیت اجتماعی
چسبندگی هزینه
مسئولیت اجتماعی
ارزش و ریسک
مسئولیت اجتماعی
کیفیت و پایداری سود
آلودگی خاک
هزینههای محیط زیست
آلودگی هوا
شاخصهای بورس
فرهنگ
درک حسابداران از مفاهیم حسابداری
فرهنگ
ارزشهای حسابداری
گزارشگری مسئولیت اجتماعی
گزارشگری زیستمحیطی

مسئولیت اجتماعی
اندازه و نوع صنعت
مسئولیت اجتماعی
ارزشهای فرهنگی
فرهنگ

جدول ( 5ب) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابرسی
موضوع مورد بررسی
حسابرسی عملکرد
کمیتۀ حسابرسی
قضاوت حسابرس
استقالل حسابرس

عوامل مورد بررسی
مسئولیت پاسخگویی
سطح افشای داوطلبانه اخالق
مسئولیت پاسخگویی
اعتماد اجتماعی

فساد اداری

شفافیت

جدول ( 5پ) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابداري مدیریت
موضوع مورد بررسی
حسابداری مدیریت زیستمحیطی
عملکرد اجتماعی شرکتی
هستیشناسی حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت انتقادی

عوامل مورد بررسی
زنجیره تأمین سبز
کنترل داخلی
پستمدرنیته

ارزش شرکت
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جدول ( 5ت) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حسابداري دولتی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

آمارهای مالی دولت
فرهنگ
ارزشهای فرهنگ اسالمی
سازههای فردی و اجتماعی
نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی
سیستم نظارت مالی
حسابرسی داخلی و کمیتۀ حسابرسی
بودجهریزی عملیاتی
قوانین و مقررات
حسابداری و گزارشگری مالی
حسابداری تعهدی

محاسبۀ بهای تمام شده
شفافیت گزارشگری مالی
شفافیت گزارشگری مالی
درک اصول اخالقی مدیران
پاسخخواهی اجتماعی
مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی

مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی

شفافیت
بودجهبندی

جدول ( 5ج) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حرفه حسابداري
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

کارت امتیازی متورازن
نظام گزارشگری
ارزشهای فرهنگی
ریسک سقوط قیمت سهام
ارزشهای حسابداری
رفتار حرفهای
حسابداری اجتماعی

حفظ منافع عمومی
مسئولیت پاسحگویی
استانداردهای بین المللی
مسئولیت اجتماعی
ارزشهای اجتماعی
زمینۀ فرهنگی

اخالق حرفهای
حسابداری تعهدی

جدول ( 5چ) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ حرفه حسابرسی
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

نقش نظارتی حسابرسان
حسابرسی اجتماعی

سالمت نظام اداری

جدول ( 5د) -موضوعات و عوامل مورد بررسی در حوزۀ ماليات
موضوع مورد بررسی

عوامل مورد بررسی

مسئولیت اجتماعی

تمکین مالیاتی شرکتی

 -5نتيجهگيري و بحث
توجه به مفهوم انسان نرمال در برابر انسان عقالیی
زمینۀ رشد و توسعۀ پژوهشهای حسابداری رفتاری
در کنار تحقیقات بازار سرمایه و تحقیقات اثباتی
حسابداری را فراهم آورده است .البته در این حوزه
تالش بر این نیست که رفتارهای عقالیی نادرست
جلوهداده شود ،بلکه سعی میشود تا کاربرد تصمیم-
771

گیریهای روانشناختی در شناسایی و پیشبینی روند
بازارهای مالی مورد توجه قرارگیرد (باغومیان.)2731 ،
نتایج حاصل از این مطالعات بر تاثیر عوامل و انگیزه-
های غیراقتصادی در کنار محرکهای اقتصادی تاکید
دارد .حسابداری به عنوان یک سیستم اطالعاتی در
تعامل با اشخاص نیازمند طراحی و معرفی روشهای
موثر گزارشکری مطابق با نیازها و فرایند تصمیمگیری
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افراد است .توسعۀ روشهای تحقیق مانند استفاده از
روشهای علم عصبشناسی در تحقیقات رفتار

زیستمحیطی و حاکمیت شرکتی را مورد مطالعه و
بررسی قرار دادهاند .این موضوعات بیشتر با مواردی

همراستا با ظهور دغدغههای جدید در بازارهای مالی
بر رشد این تحقیقات تاکید دارد (کاظمی.)2731 ،
نتایج حاصل از تحلیل محتوای پژوهشهای
حسابداری رفتاری در ایران نشان میدهد عمدۀ این
تحقیقات بهترتیب در حوزههای حسابداری مالی (،)13
حسابرسی ( ) 93و حسابداری مدیریت ( )12انجام
شده است .همچنین موضوعات سیستمهای اطالعاتی
و مالیات هرکدام تنها با یک مقاله کمترین میزان
مقاالت منتشرشده را به خود اختصاص دادهاند .نتایج
این بخش از پژوهش با پژوهشهای گرامی راد و
همکاران ( )2737و همچنین رهنمای رودپشتی و
همکاران ( ) 2732همخوانی دارد .ایشان نیز در
گزارشهای خود بیشترین تعداد پژوهشها در
حسابداری را بهترتیب ،این حوزهها گزارش نمودهاند.
بهنظر میرسد دلیل انتخاب زیاد موضوعات حسابداری
مالی رفتاری توسط پژوهشگران ناشی از تنوع
موضوعی در این حوزه ،تقاضای اطالعاتی از سوی
استفادهکنندگان اطالعات ،گوناگونی روشها و
همچنین سهولت دسترسی به دادهها در این بخش
باشد .از سوی دیگر ،دلیل توجه کمتر محققان به
حسابداری رفتاری در حوزههای سیستمهای اطالعاتی
و مالیات مربوط به ناشناخته بودن این بخشها برای
پژوهشگران رشتۀ حسابداری بهطور کلی باشد ،علت
نیز برمیگردد به تعداد اندک واحدهای درسی این
حوزه ها نسبت به سایر دروس در سیستم آموزش
حسابداری ایران (نوبخت .)2733 ،عالوه بر این،
بررسی سطوح چهارگانۀ حسابداری رفتاری حاکی
است؛ تحقیقات مرتبط با سطح اشخاص با  29و
شرایط محیطی با  27مورد در رتبه نخست عالقه-
مندی محققان ایرانی قرار دارند .پژوهشهای مرتبط با
سطوح سازمانها و گروهها نیز به ترتیب با  77و 12
عنوان مقاله در رتبههای بعدی هستند.
در حوزۀ حسابداری مالی پژوهشگران ضمن تمرکز
بر سطح اشخاص موضوعاتی نظیر؛ محافظهکاری،
مدیریت و هموارسازی سود ،عملکرد مالی ،حسابداری

نظیر؛ مسئولیت اجتماعی و افشای اطالعات مورد
مطالعه قرار گرقته است .نتایج این بخش از پژوهش با
پژوهش کاظمی ( )2731در بخشهایی همخوانی
دارد .این پژوهشگر که مجلۀ تحقیقات حسابداری
رفتاری آمریکا را مورد بررسی قرار داده است ،در
پژوهش خود بیان میدارد عمده پژوهشهای
حسابداری رفتاری در این مجله بر موضوعات؛ افشای
اطالعات ،گزارشگری مالی ،مدیریت سود و تقلب مالی
متمرکز میباشد.
عالوه بر این توجه عمدۀ محققان حوزۀ حسابرسی
نیز بر سطح اشخاص بوده است .در این حوزه
پژوهشگران بیشتر ،موضوعاتی مانند؛ قضاوت
حسابرس ،استقالل حسابرس و ریسک حسابرسی را
مورد مطالعه قرار دادهاند .این موضوعات با مواردی
نظیر؛ کشف تقلب ،میزان حقالزحمه ،تیپ شخصیتی
و مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این بخش از پژوهش با پژوهش مهربانی و غالمی
جمکرانی ( )2731که پژوهشهای انجام شده در زمینۀ
حسابرسی در ایران را مورد بررسی قرار دادهبودند
همخوانی ندارد .در پژوهش ایشان بیشترین توجه
پژوهشگران به موضوعات؛ کیفیت حسابرسی ،نوع
اظهارنظر و تخصص در صنعت ذکر شده است.
در حوزۀ حسابداری مدیریت پژوهشگران بیشتر به
بررسی موضوع ارزیابی متوازن پرداختهاند .توجه به
معیارهای غیرمالی مانند رضایت مشتری ،فرآیند
درونسازمانی ،نوآوری و آموزش در کنار معیارهای
مالی در روش کارت امتیازی متوازن فرصت تحقیقاتی
مناسبی را در این حوزه در اختیار محققان قرار داده
است .در این حوزه موارد مورد مطالعه از تنوع خاصی
برخوردارند ،بهطوری که هیچکدام از موارد بررسیشده
سهم قابل توجهی در کل مطالعات این بخش را ندارند.
نتایج این بخش از پژوهش با پژوهش اعتمادی و
همکاران ( )2732که پژوهشهای حسابداری مدیریت
ایران و استرالیا مورد پیمایش علمی قرار داده بودند،
همخوانی ندارد .در پژوهش ایشان بیشترین توجه
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پژوهشگران در این حوزه به موضوعات؛ سیستمهای
کنترلی مدیریت ،اندازهگیری عملکرد و بودجهبندی
ذکر شده است.
یافتههای مربوط به پژوهشهای حوزۀ حساابداری
دولتی نشان میدهد ،پاژوهش زیاادی در ایان بخاش
صورتنگرفته است ،بهطوری در برخی سطوح یاا اصاالً
پژوهشی صورتنگرفته و یا تعداد این پژوهشهاا تنهاا
یک مورد بوده است .عمدۀ پاژوهشهاا در ایان حاوزه
مربااوط بااه مساائولیت پاسااخگویی در سااطح شاارایط
محیطی است که با موضوعات متناوعی ماورد مطالعاه
قرارگرفته است .نتایج این بخش از پژوهش با پاژوهش
مرادی و صفیخانی ( )2739که پاژوهشهاای بخاش
عمااومی را در ایااران مااورد بررساای قاارار داده بودنااد،
همخوانی نادارد .در پاژوهش ایشاان بیشاترین توجاه
پژوهشگران در این حاوزه باه موضاوعات؛ حساابداری
تعهدی و بودجهبندی ذکر شده است .شاید دلیل توجه
کم محققان به تحقیقات رفتاری در این حوزه ،مرباوط
به ماهیت و پیچیدگی پاژوهش در ایان حاوزه و عادم
دسترسی آسان به دادهها باشد .همچنین تعداد انادک
پژوهشهای مرتبط با حوزههاای حرفاه حساابداری و
حرفۀ حسابرسی نشان از عادم عالقاهمنادی محققاان
ایرانی به این حوزهها دارد .بهطاوری کاه ،هیچکادام از
موضوعات بررسیشده در این حوزه سهم قابالتاوجهی
در کل مطالعات حسابداری رفتاری نداشتهاناد .جهات
تکمیل این پژوهش و انجام تحقیقات بیشتر در حوزه-
های مرتبط با این پژوهش ،پیشنهاد میگردد بررسی و
تحلیل محتوای تولیدات علمای مارتبط باا اخاالق در
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