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بررسی دیدگاه و نحوه ي استفاده ي سرمایه گذاران غیر حرفه اي از 
مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطالعات مالی و تاثیر آن بر 

 ها تصمیمات سرمایه گذاري آن

  
 3، مریم شهرستانی2، سیده طاهره مهربان خو1محمد رضا عباس زاده

 
  چکیده

ه گذاران غیرحرفه اي در مورد مفاهیم مربوط بودن هدف تحقیق حاضر، بررسی دیدگاه سرمای     
و قابل اتکا بودن اطالعات مالی و چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن تصمیمات سرمایه گذاري آن 

به منظور جمع آوري اطالعات، پرسشنامه ي . ها در نتیجه ي تغییر در مفاهیم مذکور، می باشد
نفر از دانشجویان رشته ي مدیریت اجرایی  96در اختیار ) 2008(4برگرفته از تحقیق ژورنی

در این پژوهش جهت . قرار گرفت 92- 91دانشگاه هاي دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 
سپس به منظور . بررسی میزان همبستگی میان متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

ایسه ي میانگین زوج ها و اسمیرنوف و براي مق -بررسی نرمال بودن داده ها آزمون کولموگروف
  .مورد استفاده قرار گرفت Tمقایسه ي میانگین دو نمونه ي مستقل آزمون 

با توجه به نتایج حاصله، ویژگی مربوط بودن نسبت به ویژگی قابل اتکا بودن در تصمیم گیري      
دهنده ي  ها و قضاوت ها نزد سرمایه گذاران از اهمیت باالتري برخوردار است و این مطلب نشان

آن است که اطالعات مربوط تر صرفنظر از قابل اتکا بودن آنها بر قضاوت استفاده کنندگان 
خصوصیات همچنین برداشت سرمایه گذاران غیرحرفه اي از . اطالعات مالی تاثیرگذارتر می باشد

ثبت با تمایل به ریسک سرمایه گذاري آن ها داراي همبستگی م کیفی مرتبط با محتواي اطالعات،
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عالوه بر این نتایج  .است و بر قضاوت آن ها راجع به بازده ي سرمایه گذاري تاثیرگذار است
تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران غیرحرفه اي با توجه به تصمیمات و قضاوت هاي مرتبط با 

ائل سرمایه گذاري راجع به اهمیتی که آن ها براي ویژگی هاي کیفی مرتبط با محتواي اطالعات ق
  .                  هستند، داراي بینش ضعیفی هستند

 مربوط بودن، قابل اتکا بودن، سرمایه گذاران غیر حرفه اي، تصمیم گیري :واژگان کلیدي

 
 

  مقدمه
گزارشگري مالی به خودي خود یک هدف نیست بلکه به دنبال ارائه ي اطالعاتی است که براي طیف     

مفاهیم نظري (ان صورت هاي مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادي مفید باشد گسترده اي از استفاده کنندگ
دو ویژگی کیفی مرتبط با محتواي اطالعات که به مدد آن می توان ). 1389،گزارشگري مالی ایران

مفاهیم نظري (اطالعات مفیدتر را از سایر اطالعات تمیز داد، مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطالعات است 
  ).1389، مالی ایران گزارشگري

 3و قابل اتکا بودن 2مربوط بودن ،1در مدل اصلی یا چارچوب نظري هیئت استانداردهاي حسابداري مالی  
دو ویژگی کیفی اولیه ي اطالعات مالی شناسایی شده است که اطالعات را براي تصمیم گیري مفید می 

گونه این دو ویژگی را در فرایند تصمیم هرچند هنوز به طور واضح مشخص نشده است که افراد چ. سازند
( گیري خود به کار می گیرند و تصمیم گیري هاي آن ها چگونه تحت تاثیر این دو ویژگی قرار می گیرد 

  ).2006مینز و همکاران، 
در حقیقت می توان گفت برقراري توازن بین دو ویژگی مربوط بودن و قابل اتکا بودن، یکی از اساسی     

به عنوان مثال در موارد تصمیم گیري در مورد . ل توجه ترین مسائل در حسابداري مالی استترین و قاب
خاصی می یابد   اینکه ارزش هاي جاري یا بهاي تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، این بحث اهمیت

   ).2004و همکاران، 4داي(
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ن صورت هاي مالی از ویژگی هاي در این مقاله چگونگی تاثیرپذیري تصمیم گیري هاي استفاده کنندگا   
ابتدا دیدگاه و  بدین صورت که. مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطالعات مالی مورد بررسی قرار می گیرد

، سپس میزان تاثیر بررسی شدهدرك سرمایه گذاران غیرحرفه اي از مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن 
به طور کلی مساله اصلی  . گیرد قرار می تحقیقکور مورد پذیري تصمیم گیري هاي آن ها از مفاهیم مذ

برداشت و درك سرمایه گذاران : این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع و بیان مسئله به این شرح می باشد
از مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن چگونه است و این مفاهیم چه تاثیري برتصمیم گیري  1غیرحرفه اي

 داشت؟ هاي آن ها خواهد

  مرور ادبیات پژوهش
با توجه به تغییرات اخیر در چارچوب نظري، آگاهی از میزان درك استفاده کنندگان اطالعات مالی از     

مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن و همچنین چگونگی استفاده از این مفاهیم در قضاوت وتصمیم 
سرمایه گذاران غیرحرفه اي زیرمجموعه اي مهم  .گیري هاي مالی آنها، از اهمیت خاصی برخوردار است

از این استفاده کنندگان به شمار می روند که به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر تغییرات چارچوب نظري 
استاندارد : شده است متمرکز این مقاله به دالیل ذیل بر روي سرمایه گذاران غیر حرفه اي  .قرار میگیرند

هم . فعلی، بلکه سرمایه گذاران بالقوه و آتی را هم مورد توجه قرار می دهندگذاران نه تنها سهامداران 
هائی که چنین سرمایه گذارانی انجام می دهند سی هاي صورت گرفته پیرامون قضاوت چنین مطالعه و برر

رو به افزایش است و دلیل آن هم این است که شواهد نشان می دهد چنین سرمایه گذارانی می توانند به 
در نهایت اینکه دیدگاه سرمایه ). 2006، 2نایس(ر قابل مالحظه اي بر بازار سرمایه تاثیر بگذارند طو

که آن ها چگونه اطالعات مالی منتشره توسط شرکت ها را مورد استفاده قرار  گذاران غیرحرفه اي و این
  .می دهند مشخص نیست؛ بنابراین انجام تحقیق در این زمینه مناسب خواهد بود

موجب سودمندي اطالعات ارائـه شـده     شود که می  اطالق  اییه ویژگی  به اطالعات 3 هاي کیفی ویژگی    
به اهداف گزارشگري مالی شامل پاسخگویی  شود و دستیابی کنندگان می استفاده  براي  مالی در گزارشهاي

صوصیات کیفی مـرتبط بـا   خ .)مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران1بند( سازد می گیري را میسر  و تصمیم
  .)مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران 3بند( مربوط بودن و قابل اتکا بودن : عبارتنداز محتواي اطالعات

________________________________________________________________ 
1 Nonprofessional investors 
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3 Qualitative characteristics  
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براي مفید بودن اطالعات، ویژگی مربوط بودن داراي اهمیت است و اطالعات 1 2برطبق بیانیه شماره ي    
به عبارت دیگر اطالعات مربوط . بازخورد می باشند مربوط به موقع بوده و داراي ارزش پیش بینی وارزش

با کمک به استفاده کنندگان اطالعات در پیش بینی رویداد هاي آتی و حال و یا تایید و تصحیح پیش بینی 
همانطور که استانداردگذاران در پی افزایش سودمندي اطالعات در . هاي قبلی بر تصمیمات تاثیر گذارند

در حقیقت ). 22006بارس(این ویژگی نقش اساسی در این زمینه ایفا می کند تصمیم گیري ها هستند؛ 
 ، گذشته  رویدادهاي  در ارزیابی  کنندگان استفاده  اقتصادي  تصمیمات بر  شود که می  تلقی  مربوط  اطالعاتی

وط باید داراي اطالعات مرب .شود  آنها مؤثر واقع  گذشته  هاي ارزیابی  یا تائید یا تصحیح  یا آینده  حال
  هاي در صورت  قرار است  که  اي خاصه  همچنین انتخاب. ارزش تاییدکنندگی و پیش بینی کنندگی باشند

 10و 9بند (باشد   کنندگان استفاده  اقتصادي  تصمیمات  به  آن  بودن  بر مربوط  باید مبتنی ،شود  گزارش  مالی
  .)مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران

بر این مفهوم داراي کاربردهایی براي استانداردگذاران ، تهیه کنندگان و استفاده کنندگان تمرکز     
کنونی را منعکس کنند نیاز به  به عنوان مثال به منظور اینکه اطالعات شرایط. اطالعات می باشد

ی پایه با توجه به پیشینه ي تحقیق، مدل). 2006بارس(وردهاي بیشتري در گزارشگري مالی می باشد برآ
اي که تاثیر مربوط بودن اطالعات را بر تصمیم گیري بررسی کند دردسترس نمی باشد ؛ هرچند که از 

لحاظ تئوري مربوط بودن بر قضاوت ها و تصمیم گیري ها تاثیرگذار بوده اما این موضوع به طور تجربی 
  .درگزارشهاي مالی مورد بررسی قرار نگرفته است

براي مفیدبودن اطالعات، ویژگی قابل اتکا بودن داراي اهمیت است و  23ي بر طبق بیانیه شماره     
هرچند براي . بودن و بی طرفی می باشد اطالعات قابل اتکا شامل ویژگی هاي ارائه صادقانه ، قابل تایید

مفیدبودن اطالعات ویژگی قابل اتکا بودن ضروري است؛ اما در تئوري ، عمل و تحقیقات، این مفهوم 
ساختاري پیچیده و ذهنی است و اگر بتوانیم درك بهتري از این مفهوم بدست آوریم؛ می توانیم  داراي

 تصمیمات و قضاوت هاي استفاده کنندگان صورتهاي مالی تحت تاثیر این ویژگی قرار می گونهبفهمیم چ
  جانبدارانه  و تمایالت  از اشتباه  ، عاري کامل بودن بر  عالوهکه   اتکاست  قابل  اطالعاتیدر حقیقت  گیرد؟

________________________________________________________________ 
1 SFAC No.2  

2 Barth 
3SFAC No.2 
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انتظار   معقول  اي گونه  یا به  است  آن  بیان  مدعی  باشد که  چیزي  آن  معرف  طور صادقانه باشد و به  اهمیت با
 .)مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران13بند( کند  رود بیان می

 عنوان به آن از که است يا اندازه به اجتماعی و اقتصادي توسعه رشدو براي گذاري سرمایه اهمیت   
 که میزان همان به که داشت یاد به باید اما .شود می یاد توسعه به رسیدن براي قوي هاي اهرم از یکی
 به توجه عدم شود، اقتصاد شکوفایی و رشد باعث مثبت، دور یک در افتادن با تواند می امر این به توجه

 باید بنابراین، . شود منفی دور و نزولی سیر یک به فروغلتیدن و اقتصادي افت موجب تواند می نیز آن
 عوامل و گذاري سرمایه به توجه بدون مدت دربلند عمومی رفاه یش افزا و اقتصادي رشد که گفت

 این از یکی .تنیس پذیر امکان گذارد می تاثیر   آن بر که گذاري، سرمایه محیط در موجود مهم
 داراي همواره مالی تصمیم یک عنوان به گذاري سرمایه .است گذاري سرمایه بازده و ریسک عوامل،

 می عرضه را گذاري سرمایه گوناگون هاي ترکیب دو این مبادله بوده که بازدهی و ریسک مؤلفه دو
 از و هستند گذاري ازسرمایه خود عایدي کردن بیشینه دنبال به گذاران طرف، سرمایه یک از . نماید
 به دستیابی اخیر، عامل که باشند می مواجه مالی بازارهاي بر حاکم ناطمینا عدم با شرایط دیگر، طرف

 تصمیمات سرمایه تمامی دیگر، عبارت به . سازد می مواجه اطمینان عدم با را گذاري عواید سرمایه
 1تمایل به ریسک سرمایه گذاري  .گیرد می صورت بازده و ریسک میان روابط براساس گذاري

شدن در یک فعالیت خاص و در مورد سرمایه گذاري عبارتند از میزان سرمایه  عبارتست از احتمال درگیر
  ).1992، 2سیتکین(گذاري شده در یک محصول مالی خاص 

بنابراین براي تشویق افراد در به تعویق . معموال افراد مصرف کنونی را بر مصرف آینده ترجیح می دهند    
در واقع . داش از سرمایه گذاري را براي آن ها ایجاد کردانداختن مصرف فعلی می بایستی انتظار کسب پا

انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه گذاري موجب می شود تا سرمایه گذاران مصرف در آینده را بر 
در جهت معرفی بازده ي سرمایه گذاري در یک دارایی در  3اغلب از بازده. مصرف فعلی ترجیح دهند

بازده ي دوره ي نگهداري گویند، استفاده می شود و آن عبارتست از  طول یک دوره ي زمانی که به آن
جهانخانی و پارسائیان، (تغییرات قیمت و جریانات نقدي حاصل از آن دارایی طی دوره ي سرمایه گذاري 

  :با توجه به مباحث مطرح شده فرضیه هاي اول تا چهارم تحقیق به شرح ذیل تبیین می گردند ).1375

________________________________________________________________ 
1 Risk propensity 

2 Sitkin  
3 Return 
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بر تمایل به  مفهوم مربوط بودن،داشت سرمایه گذاران غیرحرفه اي از بر: فرضیه اول
  .ریسک سرمایه گذاري آن ها تاثیرگذار است

بر تمایل به  مفهوم قابل اتکا بودن،برداشت سرمایه گذاران غیرحرفه اي از : فرضیه دوم
  .ریسک سرمایه گذاري آن ها تاثیرگذار است

، بر قضاوت مفهوم مربوط بودنیر حرفه اي از برداشت سرمایه گذاران غ: فرضیه ي سوم
  .آن ها در رابطه با بازده مورد انتظار سهام تاثیرگذار است

، بر  مفهوم قابل اتکا بودنبرداشت سرمایه گذاران غیر حرفه اي از : فرضیه ي چهارم
  .قضاوت آن ها در رابطه با بازده مورد انتظار سهام تاثیرگذار است

شماره ي دو هر چند به طور ایده ال باید از رویه اي استفاده نمود که منجر به فراهم  بر اساس بیانیه ي    
کردن اطالعات مربوط تر و قابل اتکا تر شود؛ اما در عمل ممکن است نیاز باشد تا براي رسیدن به سطحی 

 1نیترتوسط کرش 1997طی تحقیقی که در سال  .از یک ویژگی، میزانی از ویژگی دیگر را از دست داد
او این کار را با مدل سازي یک خط . انجام شد، تالش شد تا رابطه ي بین این دو ویژگی نشان داده شود

او . مشی افشاء بهینه در حالتیکه اطالعات حسابداري در مورد ارزش دارایی ها در دسترس است، انجام داد
همچنین تغییرات . کا بودن مشاهده کرددر یافته هاي خود افزایش در مربوط بودن را بیشتر از کاهش قابل ات

اخیر در چارچوب نظري ، بیان می کنند دو مفهوم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطالعات مستقل نیستند و 
مشخص  پیشینه ي تحقیقهرچند که رابطه ي دقیق آنها با توجه به . داراي روابطی با یکدیگر می باشند

  :تحقیق به شرح ذیل تبیین می گردد ي پنجم فرضیه با توجه به مباحث مطرح شده .نشده است
ویژگی هاي کیفی مرتبط با محتواي اطالعات به لحاظ تاثیرگذاري بر : فرضیه ي پنجم

  .تصمیمات سرمایه گذاري، مستقل از یکدیگرند
هدف کلی سیستم گزارشگري مالی، فراهم کردن اطالعاتی است که در تصمیم گیري هاي اقتصادي      

مربوط بودن و قابل  در مدل اصلی یا چارچوب نظري هیئت استانداردهاي حسابداري مالی. قع شودمفید وا
اتکا بودن دو ویژگی کیفی اولیه اطالعات مالی شناسایی شده است که چنین اطالعاتی را براي تصمیم 

ژگی اصلی را هرچند که هنوز به طور واضح معلوم نشده که افراد چگونه این دو وی. گیري مفید می سازند

________________________________________________________________ 
1 Kirschenheiter  
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در فرایند تصمیم گیري خود بکار می گیرند و در حقیقت تصمیم گیري هاي آنها چگونه تحت تاثیر این 
لذا در این تحقیق سعی می شود دیدگاه استفاده کنندگان  ).2006، مینزوهمکاران(دو ویژگی قرار میگیرد 

  .صمیم گیري مورد بررسی قرار گیرداز مفاهیم مذکور و چگونگی استفاده از این اطالعات در قضاوت و ت
  :مروري بر تحقیقات انجام گرفته 

  تحقیقات خارجی
همواره بحث پیرامون بکارگیري ارزش هاي منصـفانه در مقابـل ارزش هـاي تـاریخی وجـود دارد؛ بـه            

طوري که طرفداران ارزش هاي جاري بیان می دارند ارزش هاي تاریخی به انـدازه ي ارزش هـاي جـاري    
داتی رغم اینکه قابل اتکاتر می باشند؛ مربوط نیستند و شرایط کنونی را بدرستی بیان نمی کنند و پیشـنها علی

در ایـن  . ی ها و بدهی ها و حرکت به سمت ارزش هاي بازار مطرح مـی شـود  راجع به تجدید ارزیابی دارای
  :بخش تحقیقاتی که در این زمینه تاکنون انجام شده مطرح می گردد

آنها مدلی . درتحقیقی قابلیت اتکاي منبع اطالعاتی را مورد سوال قراردادند) 1971( 1دوکارملچوم و    
نیز  قضاوت ها و تصمیم گیري هارا بسط دادند که در آن به موازات تغییر قابلیت اتکاي منبع اطالعات، 

ا اهمیتی بر نتایج درحقیقت یک اختالف کوچک در قابلیت اتکاي منبع می توانست تاثیر ب. تغییر می یافت
 . بنابراین قضاوت و تصمیم گیري متاثر از قابلیت اتکاي منبع اطالعاتی می باشد. حاصله داشته باشد

مدل مورد استفاده ي دو محقق قبل را در زمینه ي حسابرسی بسط داد و به این نتیجه رسید ) 1983(2بمبر
  .که قابلیت اتکاي اطالعات بر قضاوت ها تاثیرگذار است

تاثیر اطالعات به ظاهر نامربوط را برقضاوت هاي  3هکنبرك 1992در زمینه ي حسابرسی، در سال    
وي بدین نتیجه رسید کسانی که تنها اطالعات مربوط را دریافت میکنند . حسابرسی مورد بررسی قرارداد

کار می برند نسبت به آن هایی که هر دو نوع اطالعات مربوط و نامربوط را در فرایند تصمیم گیري ب
در . در واقع اطالعات نامربوط داراي اثر کاهنده می باشند. تصمیمات جدیتر و محکم تري خواهند گرفت

تحقیقی دیگر نیز شواهدي یافت شد مبنی براینکه اطالعات مربوط و نامربوط اثر کاهشی فوق الذکر را به 
  ).1997وهمکاران 4هافمن(همراه دارند 

________________________________________________________________ 
1 Schum & Du Charmel 

2 Bamber 
3 Hackenbrack  

4 Hoffman  & al. 
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زمینه ي حسابداري صنعتی مطالعه اي  را به منظور بررسی اینکه چرا تصمیم  در) 1998( 1مونز-ورا    
او به این نتیجه . دارند انجام داد) هزینه هاي فرصت(گیرندگان تمایل به نادیده گرفتن اطالعات مربوط 

ي رسید افراد با دانش حسابداري بیشتر نسبت به سایرین، تمایل به نادیده گرفتن هزینه هاي فرصت بیشتر
  . دارند

در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که استفاده کنندگان به منظور ) 1955(و سیمون ) 1970(2اینهورن   
برقراري توازن میان مربوط بودن و قابل اتکا بودن تمامی اطالعات دردسترس را با یکدیگر ترکیب نموده 

  .ت را جبران خواهندکردبه طوري که اطالعات داراي ارزش باالتر ، ارزش پایین سایر اطالعا
تالش کرد تا تعادل بین مربوط بودن و قابل ) 1997(3در زمینه ي ارزش منصفانه حسابداري کرشنیتر    

اتکا بودن را نشان دهد او این کار را با مدل سازي یک خط مشی افشا بهینه در مورد ارزش دارایی ها به 
  .ط بودن را بیشتر از قابل اتکا بودن مشاهده کرداو در یافته هاي خود افزایش در مربو. انجام رساند

در بررسی تعادل بین دو مفهوم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطالعات، به ) 1983(و همکاران 4کاسلین   
آن ها در میان تحلیل گران و وام دهندگان در مورد مربوط بودن و . نتیجه ي کامال متفاوتی دست یافتند 

مالی که با استفاده از مبناهاي گوناگون اندازه گیري شده بودند؛ به نظرسنجی  مقل 30قابل اتکا بودن 
. پرداختند و به این نتیجه رسیدند مربوط بودن اطالعات حسابداري بستگی به قابل اتکا بودن آنها دارد
ر درتحقیقی دیگر شواهدي یافت شد مبنی براینکه ارزیابی کارشناسان مالی از کیفیت اطالعات مالی ب

 ).2002و همکاران5دانیل (اساس مربوط بودن و قابلیت مقایسه بوده است نه قابلیت اتکا 

مطالعه اي را پیرامون دیدگاه سرمایه گذاران غیرحرفه اي در مورد کیفیت سود انجام ) 2006( 6هاگ   
افزایش مربوط  یافته هاي این تحقیق نشان داد قابل اتکابودن اطالعات مالی حسابرسی شده به موازات. داد

 .بودن کاهش می یابد

وردها و میزان قابلیت اتکا اطالعات آتحقیقی را در زمینه رابطه ي بین بر) 2007(و همکاران  1الیوت   
  .وردهاي انجام شده بر قابلیت اتکا بودحاکی از میزان تاثیر گذاري برآیافته هاي آن ها . مالی انجام دادند

________________________________________________________________ 
1 Vera-Munoz 

2 Einhorn 
3 Kirschenheiter 

4 Caslin 
5 Daniel 
6 Hodge 
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در صورت هاي موجود وط بودن و قابل اتکا بودن دارایی هاي نامشهود میزان مرب 2گومرا 2011در سال 
مالی را مورد بررسی قرار داد که نتاج حاکی از عدم قابل اتکا بودن دارایی هاي نامشهود در صورت هاي 

  . مالی داشت
بودن و تاثیر سنجش میزان مفید بودن اطالعات مالی را با توجه به مربوط ) 2012( 4و چندر 3روبرت بریکر

. شرکت بورسی انجام شد 363این پژوهش را بر روي . قابل اتکا بودن آن ها  مورد بررسی قرار دادند
نتایج تحقیق آن ها حکایت از ارزش گذاري مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطالعات توسط بازار 

  .داشت
وط بودن اطالعات را مورد بررسی نقش سیستم هاي اطالعاتی حسابداري  بر مرب) 2013(زارع و همکاران 

. حسابرس و به صورت پرسشنامه اي انجام شد 105این تحقیق بر روي نمونه اي متشکل از . قرار دادند
نتایج تحقیق تاثیرگذاري باالي سیستم هاي اطالعاتی حسابداري بر روي مربوط بودن اطالعات را نشان 

  .داد
  تحقیقات داخلی

نتایج . اثیر فناوري اطالعات بر ویژگی هاي کیفی را مورد بررسی قرار دادندت) 1385(اعتمادي و الهی    
این تحقیق نشان می دهد که استفاده از فناوري اطالعات تغییرات قابل توجهی درکیفیت گزارشگري مالی 
، به ویژه افزایش در کیفیت مربوط بودن اطالعات حسابداري که به طور عمده از به موقع بودن اطالعات 

 .اشی می شود، ایجادکرده استن

در تحقیقی رابطه ي بین ویژگی کیفی مربوط بودن و هزینه ي سرمایه را ) 1386(کردستانی و مجدي   
یافته هاي تحقیق از تاثیر ویژگی کیفی مذکور بر هزینه ي سرمایه ي شرکت . مورد بررسی قرار دادند

سبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و ضریب هم چنین با کنترل متغیرهاي اندازه ي شرکت، ن. خبرداد
نتایج تحقیق وجود رابطه ي معکوس بین ویژگی هاي کیفی سود و هزینه ي سرمایه ي  ، تغییرات سود

  .سهام عادي را نشان دادند

                                                                                                 
1 Elliot 

2 Gumrah  
3 Robert Bricker  

4 Chandar  
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در تحقیقی به استفاده از ویژگی هاي کیفی اطالعات مالی در ارزیابی ) 1387(احمدپور و احمدي    
نتایج تحقیق پیشنهاد می کند کیفیت سود باال، باعث می . ثیر آن بر تصمیم گیري پرداختندکیفیت سود و تا

 .شود اطالعات حسابداري براي تصمیم گیرندگان مفید باشد

در تحقیقی به بررسی ویژگی هاي کیفی اطالعات مالی و نقش آن ها در ) 1390(فرساد و تیرانداز    
عنوان کردند اکثر تصمیمات مدیران تبعات مالی دارد و به تبع آن  آن ها. تصمیم گیري مدیران پرداختند

تدارك اطالعات مالی به صورت سیستماتیک و . می یابد حسابداري اهمیت ویژه اياطالعات مالی و 
این نظام مسئولیت جمع آوري و . هدف مند مستلزم طراحی و بکارگیري نظام اطالعاتی حسابداري است

اطالعات . را به عهده دارد، به نحوي که در تصمیم گیري سودمند واقع شود گزارشگري اطالعات مالی
  .فراهم شده زمانی در تصمیم گیري مفید است که از ویژگی هاي کیفی الزم برخوردار باشد

تاثیر تدوین و اجراي استانداردهاي حسابداري ملی بر ویژگی کیفی  1391معین الدین و همکاران در سال
 123نمونه ي تحقیق آن ها شامل . اي یک دوره ي هشت ساله مورد بررسی قرار دادندمربوط بودن را بر

نتایج پژوهش آن ها حکایت از بهبود ویژگی کیفی مربوط . شرکت و روش مورد استفاده پنل دیتا بود
  .بودن اطالعات بعد از اجراي استانداردهاي حسابداري ملی دارد

  روش پژوهش
در پی بررسی تاثیر طرز تلقی و حاضرپژوهش، با توجه به اینکه در پژوهش در رابطه با نوع مطالعه    

برداشت سرمایه گذاران غیرحرفه اي از مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطالعات مالی بر تصمیمات 
در این . آن ها هستیم، بنابراین طبیعت و ماهیت طرح ایجاب می کند که از روش تجربی استفاده کنیم

رفتار ( بر رفتار کل سیستم  یر در یکی از آن ها ، تاثیر آن ثابت نگه داشتن کلیه ي متغیرها و تغی روش با
در چارچوب این روش ، طرح پژوهش شامل ارائه ي یک وضعیت ثابت . ارزیابی می شود) سرمایه گذاران

و همچنین قابل  ینمربوط بودن باال و مربوط بودن پایاز سناریوي مالی یک شرکت و در دو وضعیت از 
در رابطه با روش و . انجام شدبین سرمایه گذاران غیر حرفه اي  بود کهین یاتکا بودن باال و قابل اتکا بودن پا
بخش نخست . در سه بخش و در قالب طیف لیکرت تنظیم شده است 1نحوه ي اجرا ، دو نوع پرسشنامه

________________________________________________________________ 
  .می باشد) 2008(این تحقیق ، پرسشنامه ي برگرفته از تحقیق ژورنیپرسشنامه ي مورد استفاده در  1
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اما در مورد . یفی را جمع آوري می کندهمانند سایر پرسشنامه هاي معمولی ، اطالعات عمومی و توص
بخش هاي دیگر الزم به ذکر است که بخش دوم پرسشنامه شامل یک وضعیت از سناریوي مالی از 

پس از پاسخگویی افراد به بخش دوم، قسمت سوم پرسشنامه . شرکت فرضی و سواالت مربوطه می باشد
ارائه می شود و دوباره از پرسش شوندگان که شامل اطالعات مربوط تر و قابل اتکاتر است به آن ها 

خواسته می شود که با در دست داشتن هر دو نوع اطالعات راجع به جذابیت سهام، میزان سرمایه گذاري 
به عنوان سرمایه  1در این مطالعه، دانشجویان رشته مدیریت اجرایی. در شرکت و قیمت سهام قضاوت کنند

الزم به ذکر است که . همچنین روش نمونه گیري تصادفی است. غیرحرفه اي در نظر گرفته شدند گذاران
در این پژوهش پاسخگویان به دو گروه تقسیم شده و بر روي گروه اول تاثیرپذیري اطالعات قابل اتکا و 

  .بر روي گروه دوم تاثیرپذیري اطالعات مربوط تر مورد بررسی قرار گرفته است
  :زیر استفاده شده است از فرمول – 2محدودویژه ي یک جامعه ي نا  –ورد حجم نمونه براي برآ

 
. مقدار خطاي نسبی است dواریانس پارامتر دو جمله اي،  pqمقدار نرمال استاندارد،  2Zدر این فرمول 

  .باالترین حجم نمونه را بدست می دهد  p=q=0.5مقدار 
توضیح این . بدست آمد 96حجم نمونه اولیه  ، d=0/10و   Z=1/96 ،p=0/5با در نظر گرفتن مقادیر 

قابل  1/0تا  05/0به گونه معمول بین  d نکته ضروري است که درپژوهش هاي حوزه علوم انسانی مقدار
مورد به لحاظ  96که  عدد پاسخ دادند 101عدد پرسشنامه به  120افراد غیر حرفه اي از بین . قبول است

با توجه به قضیه حد مرکزي و پژوهش هاي مشابه . االت کامل تشخیص داده شدمیزان پاسخگویی به سو
  . خارجی این حجم نمونه قابل قبول است

________________________________________________________________ 
 .پراکسی مناسبی از سرمایه گذاران غیرحرفه اي می باشند) MBA( این دانشجویان) 2007( و دیگران براساس تحقیق الیوت 1
 91-92در سال تحصیلی شهر تهران  یهاي دولتدانشگاه  رشته ي مدیریت اجراییجامعه آماري تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  2

 .در نظر گرفته شد
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روش هاي آماري مورد نظر دردو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با نگرش معنادار بودن و دستیابی به 
براي سنجش نرمال بودن توزیع متغیر . تاهداف پژوهش در راستاي تایید و یا رد فرضیه ها انتخاب شده اس

جهت بررسی همبستگی متغیرها از . اسمیرنوف استفاده شده است -هاي پژوهش از آزمون کولموگروف
براي مقایسه میانگین زوجها و مقایسه ي میانگین دو  T-Testضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون 

  .بودن استفاده شدمربوط بودن و قابل اتکا نمونه ي مستقل، به منظور تعیین اثرگذاري متغیر 
  نتایج یافته ها

همانطور که پیشتر گفته شد؛ در این پژوهش نخست دیدگاه و درك سرمایه گذاران غیرحرفه اي و    
؛ با توجه به نتایج حاصل  گرفتمیزان اهمیتی که آن ها براي این دو مفهوم قائل هستند، مورد بررسی قرار 

مع آوري شده در پاسخ به میزان اهمیتی که افراد براي ویژگی هاي کیفی مرتبط با از پرسشنامه هاي ج
افراد ابتدا ویژگی قابل اتکا بودن و بعد از آن ویژگی مربوط بودن را % 43محتواي اطالعات قائل هستند؛ 

مربوط اهمیت یکسانی براي دو ویژگی مذکور قائل شدند و سایرین ابتدا ویژگی % 33با اهمیت دانستند، 
  .بودن بودن و بعد ویژگی قابل اتکا بودن را با اهمیت دانستند

  نتایج آزمون فرضیه ها
اسمیرنوف نرمال بودن  –جهت بررسی فرضیه هاي پژوهش ، ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف    

 :جدول ذیل نتایج حاصل از این بررسی را نشان می دهد. توزیع داده ها بررسی شده است

 
  

  اسمیرنوف –نتایج آزمون کولموگروف : 1ول شماره ي جد

  96  نمونه آماري

 Zآماره ي 
کولموگروف 

 اسمیرنوف -
1.087  

سطح معنی 
 داري

188/0  
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با توجه به سطح معنی داري حاصله توزیع داده ها نرمال بوده و استفاده از آمار پارامتریک جهت بررسی    
% 95ضیه هاي تحقیق با استفاده از آمار پارامتریک در سطح بنایراین فر. فرضیه ها ارجح تر می باشد

  .اطمینان مورد آزمون قرار گرفت
نشان داده شده است، نتایج حاصل از آزمون همبستگی  2همان طور که در جدول شماره  :فرضیه اول   

ط بودن و میان درك سرمایه گذاران از مفاهیم مربو%) 77(پیرسون حاکی از آن است که همبستگی باالیی 
به عبارت دیگر درك افراد از ویژگی هاي کیفی مرتبط با  . ه ریسک سرمایه گذاري وجود داردتمایل ب

  .محتواي اطالعات، شاخصی براي رفتار آن ها در آینده می باشد
  نتایج ضریب همبستگی پیرسون: 2 شماره يجدول 

تعداد   متغیرها
  نمونه

ضریب 
  همبستگی

میزان 
یه سرما

گذاري 
بر اساس 
تفاوت 

در 
اطالعات 
  دریافتی

48  0.77  

براي مقایسه ي میانگین زوج ها و به منظور رد این فرضیه که تفاوتی میان  tدر این تحقیق از آزمون    
 3همان طور که در جدول شماره . جذابیت سهام با داشتن اطالعاتی مربوط تر و وجود ندارد، استفاده شد

ده است، نتایج این آزمون نشان داد تفاوت معناداري در این زمینه وجود دارد، بدین معنی که نشان داده ش
  .میزان جذابیت سهام بعد از دریافت اطالعات مذکور بیشتر است

  نتایج آزمون فرضیه ي اول: 3جدول شماره ي 
  اختالف زوج ها

فاصله ي اطمینان 
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می باشد؛  α=  05/0بر اساس جدول فوق از آنجا که مقدار سطح معنی داري محاسبه شده کوچکتر از    
بنابراین این چنین استنباط می شود میان درك . تایید می گردد از این رو فرض صفر رد و فرضیه ي تحقیق

سرمایه گذاران غیرحرفه اي از خصوصیات کیفی مرتبط با محتواي اطالعات و تمایل به ریسک پذیري آن 
  . وجود دارد و میزان جذابیت سهام با دریافت اطالعات مربوط تر افزایش می یابدمعناداري ها رابطه 

نشان داده شده است ، نتایج حاصل از آزمون این  4ان طور که در جدول شماره هم :فرضیه دوم   
میان درك سرمایه گذاران از مفاهیم قابل %) 94(فرضیه حاکی از آن است که همبستگی به نسبت باالیی 

  .ه ریسک سرمایه گذاري وجود دارد اتکا بودن و تمایل ب
  نتایج ضریب همبستگی پیرسون: 4 شماره يجدول 

تعداد   غیرهامت
  نمونه

ضریب 
  همبستگی
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میزان 
سرمایه 
گذاري 
بر اساس 
تفاوت 

در 
اطالعات 
  دریافتی

48  0.94  

  
براي مقایسه ي میانگین زوج ها و به منظور رد این فرضیه که  tبه منظور بررسی فرضیه ي دوم نیز از آزمون 

نتایج این آزمون نیز . بل اتکاتر و وجود ندارد، استفاده شدتفاوتی میان جذابیت سهام با داشتن اطالعاتی قا
نشان داد تفاوت معناداري در این زمینه وجود دارد، بدین معنی که میزان جذابیت سهام بعد از دریافت 

  .اطالعات مذکور بیشتر است
  نتایج آزمون فرضیه ي دوم: 5جدول شماره ي 

  اختالف زوج ها

فاصله ي اطمینان 
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اط بنابراین این چنین استنب. فرضیه ي دوم نیزمورد تایید واقع شد 05/0با توجه به نتایج حاصله، در سطح    
می شود میان درك سرمایه گذاران غیرحرفه اي از خصوصیات کیفی مرتبط با محتواي اطالعات و تمایل 

به ریسک پذیري آن ها رابطه وجود دارد و میزان جذابیت سهام با دریافت اطالعات قابل اتکاتر افزایش 
  . می یابد

ین درك سرمایه گذاران غیر حرفه در فرضیه ي سوم و چهارم تحقیق به رابطه ب :فرضیه سوم و چهارم   
اي از خصوصیات کیفی مرتبط با محتواي اطالعات و قضاوت آن ها راجع به میزان بازده مورد انتظار سهام 

در رابطه با فرضیه ي سوم  با توجه به مقدار احتمال و سطح معنی داري محاسبه شده ، در . پرداخته می شود
بنابراین نتایج حاصله بیانگر آنست که ویژگی مربوط بودن در . فرضیه مورد تایید واقع شد 05/0سطح 

اما  با توجه به سطح . تصمیم گیري ها و قضاوت ها نزد سرمایه گذاران از اهمیت باالیی برخوردار است
این . مورد تایید قرار نگرفت 05/0معنی داري محاسبه شده براي آزمون فرضیه چهارم این فرضیه در سطح 
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و بیانگر این باشد که ویژگی مربوط بودن نزد سرمایه گذاران با اهمیت تر تلقی می گردد مطلب می تواند 
اطالعات مربوط تر صرفنظر از قابل اتکا بودن آنها بر قضاوت استفاده کنندگان اطالعات مالی تاثیرگذارتر 

  .می باشند
  نتایج آزمون فرضیه ي سوم و چهارم: 6جدول شماره ي 

  

  اختالف زوج ها

درجه 
  آزادي

سطح 
معنی 
انحراف   میانگین  داري

  استاندارد
خطاي 
  استاندارد

  %95فاصله ي اطمینان 

کمترین 
  حد

باالترین 
  حد

قیمت 
  0.000  47  -1482  -2059  143.53  994.443  -1770  سهام

قیمت 
  09/0  47  65  - 732  198  1373  - 333  سهام

ن پژوهش پاسخگویان به دو گروه تقسیم شده و بر همانطور که پیشتر گفته شد، در ای :فرضیه ي پنجم   
روي گروه اول تاثیرپذیري اطالعات قابل اتکا و بر روي گروه دوم تاثیرپذیري اطالعات مربوط تر مورد 

براي مقایسه ي میانگین دو نمونه ي   T-Testجهت بررسی این فرضیه از آزمون. بررسی قرار گرفت
همسانی و برابري واریانس (  Fا از آزمون لون معنی دار بودن یا نبودن بدین منظور ابتد. مستقل استفاده شد

  :جدول ذیل نتایج حاصله را نشان می دهد. مورد بررسی قرار گرفت) ها
  نتایج آزمون لون: 5جدول شماره ي 

  

آماره 
ي 

آزمون 
 Fلون 

میزان 
جذابیت 

  سهام
650/0  

  
 :پژوهش مورد آزمون قرار گرفت پنجمها فرضیه ي  سپس با فرض تساوي واریانس   
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  نتایج آزمون فرضیه ي سوم: 6جدول شماره ي
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با توجه به سطح معنی داري محاسبه شده فرضیه ي . جدول فوق نتایج آزمون این فرضیه را نشان می دهد   
تحقیق مورد تایید واقع نشده است و این مطلب بیانگر آنست که اختالف معنی داري بین میانگین قضاوت 
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وم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطالعات مستقل از یکدیگر نیستند و بنابراین دو مفه. ها وجود ندارد
نکته ي قابل توجه آنست که با توجه به اینکه اختالف میانگین ها منفی . داراي روابطی با یکدیگر می باشند

شده است؛ این چنین  برداشت می شود که تاثیرگذاري مفهوم مربوط بودن بیشتر از قابل اتکا بودن می 
  .           د و این مطلب خود نتایج حاصل از فرضیات قبلی را تایید می نمایدباش

  بحث و نتیجه گیري
با توجه به تغییرات اخیردر چارچوب نظري، آگاهی از میزان درك استفاده کنندگان اطالعات مالی از    

در قضاوت وتصمیم مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن و همچنین چگونگی استفاده از این مفاهیم 
  .گیري هاي مالی آنها، از اهمیت خاصی برخوردار است

همانگونه که پیشتر اشاره شد؛ این تحقیق تاثیر طرز تلقی سرمایه گذاران غیرحرفه اي از خصوصیات کیفی 
مرتبط با محتواي اطالعات در رابطه با جذابیت سهام، میزان سرمایه گذاري در سهام و تاثیر اطالعات بر 

نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران غیرحرفه اي با . ت سهام را، مورد آزمون قرار می دهدقیم
توجه به تصمیمات و قضاوت هاي مرتبط با سرمایه گذاري راجع به اهمیتی که آن ها براي ویژگی هاي 

ه تصور می کنند که آن ها اینگون. کیفی مرتبط با محتواي اطالعات قائل هستند، داراي بینش ضعیفی هستند
ویژگی قابل اتکا بودن نزد آن ها از اهمیت باالتري نسبت به مربوط بودن برخوردار است؛ در حالیکه نتایج 

بر اساس داده هاي جمع . نشان می دهد در عمل مربوط بودن اطالعات داراي اهمیت باالتري می باشد
با توجه . گوناگون مورد آزمون قرار گرفت آوري شده فرضیه هاي تحقیق، با استفاده از روش هاي آماري

اینچنین برداشت  فرضیه ي اول تا سومتایید  تا چهارم وي اول هابه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه 
درك افراد از ویژگی هاي کیفی مرتبط با محتواي اطالعات، شاخصی براي رفتار به طور کلی می شود؛ 

یب که میزان جذابیت سهام براي پاسخگویان با دریافت اطالعات مربوط بدین ترت. آن ها در آینده می باشد
م نشان می دهد خصوصیات کیفی پنجهمچنین نتایج حاصل از فرضیه ي . افزایش می یابدتر و قابل اتکا تر 

مرتبط با محتواي اطالعات مستقل از یکدیگر نیستند و داراي روابطی با یکدیگر می باشند و تاثیرگذاري 
بنابراین آنچه باید در گزارشگري اطالعات مالی مد نظر . مربوط بودن بیشتر از قابل اتکا بودن استمفهوم 

ست که حرکت به سمت و سوي ارزش هاي جاري و در حقیقت اطالعات مربوط تر می ا قرار داد این
با نتایج حاصل از  نتایج حاصل از این تحقیق. تواند نقش موثري در تامین نیازهاي استفاده کنندگان ایفا کند

الزم به ذکر است . مطابقت دارد 1983و همچنین بمبر در سال  1971تحقیق چوم و دوکارمل در سال 



      21                                                                  1392–اري ایران همایش ملی حسابد 

 

این تحقیق بر روي مجموعه ي خاصی از استفاده کنندگان اطالعات مالی یعنی سرمایه گذاران غیرحرفه اي 
. ی تواند با نتایج این تحقیق متفاوت باشدانجام شده است و دیدگاه سایر استفاده کنندگان اطالعات مالی م

بنابراین پیشنهاد می شود تحقیق بر روي سایر استفاده کنندگان صورت گرفته و نتایج حاصله با نتایج 
  .حاصل از این تحقیق مقایسه شود
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The study of view and how to use nonprofessional investors 
relevance and reliability of financial information and its 

impact on their investment decisions. 
Abstract: 

This paper aims to examine non-professional investors’ perspective in the case of relevance 
and reliability of financial information and how it affects their investment decisions as a 

result of changes in these concepts.  First of all, we examined non-professional investors’ 
perspective and the importance of these concepts. After that, the relevance and impact of 

reliable financial information on a non-professional investors' judgments about the 
attractiveness, the amount invested in stocks and the impact on the stock price data, are 

assessed. To collect data, a questionnaire was designed to provide MBA students at public 
universities that are located in Tehran. In this study, to assess the correlation between 

variables, Pearson's correlation coefficient was used. Then, we used Kolmogorov – 
Smirnov test to evaluate data normality T-Test to compare the mean of two independent 

sampleT-Test. According to the results, relevance is more important in investors' decisions 
and judgments, indicating that highly relevant information is more likely to affect 

judgments regardless of the reliability of the information. Also, non-professional Investors’ 
perspective of qualitative Characteristics and the risk propensity has a positive correlation. 
In addition, the results suggest non-professional investors have poor self-insight regarding 

the importance that they place on relevance and reliability with respect to investment-
related judgments and decisions. 

Key words: relevance, reliability, non-professional 
investors, making decision  
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