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اطالعات حسابداريازکنندگاناستفادهگیريتصمیمفرایندبرکنشیتثبیتپدیدهتأثیر

دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

منشاديمهدي دهقان 

آزاد اسالمی واحد تهران مرکزدانشگاهدانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري

گاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزدانش

15/4/1394،     تاریخ پذیرش: 11/12/1393تاریخ دریافت: 

چکیده :
هاي حروف و نشانهکلمات،ارقام،عم از شکل ظاهري اجسام تا مفهومی است گسترده و بسیار فراگیر ا،شکل

هدف علوم رفتاري این است که بتوان رفتار کنند.مختلف که هر کدام به طریقی ذهن ما را متوجه مفهوم خاصی می
باشد و پدیده در علم روانشناسی مطرح می، به عنوان یک1کنشیتثبیتبینی نمود.انسان را درك کرد، توضیح داد و پیش

یا را به عنوان واي که فرد، معنی و مفهومی گذشته روي رفتار بشراست، به گونهتأثیرتجربیاتآن بررسی ازمنظور
هدف این مقاله گردآوري باشند. با استفاده از مفهوم جایگزین نمی، به فهم آن موضوعنماید و قادر موضوعی منتسب می

روش باشد. کنندگان از اطالعات حسابداري میاستفادهگیريکنشی بر فرایند تصمیمی در رابطه با تأثیر پدیده تثبیتمطالب
مسئلهاینبدنبالهاي صورت گرفتهپژوهشباشد.در این زمینه میهاي مربوط نوشتهظریات متفکرین ومطالعه نکار
تصمیمات خود را توانندمیکهاینیاواندشدهمتمرکزخاصیهايروشرويبرگیرندگانتصمیمآیاباشندکهمی

اي مناسب با تغییرات هماهنگ نمایند. بگونه

.تغییربرابردرادراك، مقاومتهايکنشی، نوسان، تثبیتنمادها و نشانه ها:واژگان کلیدي

مقدمه
هاي توان اندامهاي حسی را همچون ایستگاهمیرسد.کنیم به وسیله اندامهاي حسی به ما میآنچه را که تجربه می

یکی ، فیزیکی ،یا شیمیایی هر نوع تغییر مکانرسند. ا از خارج و داخل بدن به آنها میهکرد که محركتصور اي گیرنده
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رك را، محواکنش رفتاري ایجاد شده به وسیله یک وشود محرك نامیده میگذاردمیکه بریک عضو حسی اثر
.]1[گویندمی(واکنش)اصطالحاً پاسخ

بـا اینکـه   گیـرد. صـورت مـی  ادراك عمل تعبیر و تفسیر محرك ثبت شده در مغز به وسیله یـک یـا چنـد مکانیسـم حسـی      
از ایـن محرکهـا بـه آسـانی     افـراد افراد مختلف متشابه است، اما تعبیـر و تفسـیر   محرك درمکانیسم یا فیزیولوژي دریافت 

هـاي  تجربـه موقعیـت جدیـد برحسـب   ازآنهـا دریافـت ، نمایـانگر اهعبارت دیگر، ادراك انسانبهتواند متفاوت باشد.می
زمینـه و وضـع   نه تنها به ماهیت خود محرك بسـتگی دارد بلکـه بـه    شودکه ادراك می. به همین جهت، آنچهگذشته است

بـه آرزوهـا،   ،هـاي کلـی  در آن لحظـه، بـه پیشـداوري   آنهـا ، بـه احساسـات   شخصهاي حسی قبلی محرك، یعنی به تجربه
حضـور دارنـد، امـا یـک     گوناگون به حالت کلی در ادراك با اینکه این عناصر.نیز وابسته استهاي آنها ها و هدفنگرش

هاي دیگر مـوثر اسـت.   هاي خاص محیط، بیش از خصیصهدر برابر جنبههاي ادراکی ثیر گذاشتن بر واکنشخصیصه، در تأ
توان آنهـا را بـه صـورت ، ماهیـت حسـی      ش هرکدام از عناصراصلی ادراك، میبراي سهولت تجزیه و تحلیل و فهمیدن نق

].1[هاي حسی گذشته تقسیم نمودزمینه یا وضع، تجربهمحرك 

کنشی در حسابداري :تحقیقات تثبیت
تواند اثر میتجربیات گذشته اي که بیان کردکنشی را مطرح نمود بگونهپدیده تثبیت1945در سال 1براي اولین باردانکر

اي که نقش تجربیات گذشته مانع کشف روش استفاده مناسب وگیري انسان بگذارد به گونهتصمیممنفی برتفکرات و
یید کرد.کنشی را تأهاي مربوط به تثبیتیهخواهد شد. بنابراین وي نظرجدید از موضوع مورد نظر

افراد کنشی را دراین چارچوب که آیا تثبیت2)2013(، پاتریک ولرآرونچاالمویرامرینا لیمور،بک،گرانت
انتقال3یکمکابزار در ارتباط با گیري خود در برابر تغییرات صورت گرفتهقادر به تعدیل فرایند تصمیمگیرندهتصمیم

نتقالاکمکی تغییر ابزارنتایج حاکی از آن است که.یا خیر را مورد پژوهش قرار دادندباشندیمیري گتصمیمدراطالعات
یک گذارد. یادگیري متعاقب بعد از و صحت در عملکرد وظایف تأثیر میافراد در دقتگیريتصمیمبراطالعات 

کنشی دربا تثبیتسازگارکه این امریابدگیري کاهش میتصمیمدرالعات طاانتقال کمکیابزارتغییرقابل مشاهده در 
باشند نسبت میزمینه قبلیپیشتجربه وادگیري افرادي که دارايیباشد.قبلی میاطالعاتنتقالاکمکی ابزارگرایش به 

که قبالً مورد استفاده بوده، ابزارهاي کمکیکنشی نسبت به می باشند به دلیل تثبیتبه افرادي که بدون پیش زمینه اولیه
].13[کاهش یافته است
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.بررسی قرار دادندموردمحصول گذاريقیمتروشبارابطهدررا کنشیتثبیت1)2002(آرونچاالمویراموبکگرانت
قرارتاثیرتحتتوجهیقابلطوربهرابازخوردوحسابداريتغییردورهباشد کهمیکنشیتثبیتحاکی از وجودنتایج

طوريبهبودمتفاوتاستدادهرخدرآنتغییرحسابداريکهايدورهومدلنوعبهبستهبازخوردحال،اینبا.دهدمی
.یابدنمیکاهشگیريدرتصمیمتثبیتگذاري،قیمتمدلاساسیمتغیرهايوجودباکه

کننـده از اطالعـات   گیـري افـراد اسـتفاده   کنشـی بـر تصـمیم   بررسی تأثیر تثبیت« عنوان تحتراتحقیقی)1380(پوراصغر
تغییـرات بـا جدیـد اطالعاتسریعتطبیققادربهبیشترافرادداد،نشانتحقیقایننتایج.مورد آزمون قرار داد» حسابداري 

مشـابه هايگیريتصمیمدرکهمتغیرهاییبرخیباگیريقواعد اندازهدرتغییرات)ازقبلیآگاهیوجود(باآمدهبوجود
اقتصاديهايفعالیتبرحسابداريتغییراتتأثیرارتباطیهايروشبهدستیابیدرونخواهند بود،نمودنداتکاآنبهقبلی

.]4[بودنخواهندموفقگیريتصمیممراحلدرحسابداريشناخت ارقامبدون
بوط به تئـوري حسـابداري و بررسـی    هاي رفتاري مرثیر فرضیهأبررسی ت«عنوانتحترایتحقیق)1388(اسالمیعصمت

تحقیقاینازحاصلهنتایج.دادانجام»کننده از اطالعات حسابداريگیري افراد استفاده بر تصمیمکنشیتأثیر پدیده تثبیت
برحسابداريتغییراتتأثیرارتباطیروشهايبهدستیابیدرآزمونایندرمالیگرانحسابرسان و تحلیلدهدکهمینشان

گیـري موفـق  تصـمیم مراحـل درحسـابداري ارقـام ازاسـتفاده وتحلیـل چگونگیدرشناختبدونفعالیتهاي اقتصادي،
انتظـارات سـاختن و بـرآورده گیريتصمیممنظوربهآنازآگاهیوجودباشدهاعمالتغییراتازاستفادهدرواندنبوده
.]3[نمایندپیروي میشود،میگفتهکنشیتثبیتهمانکهثابتیساختارازخود

اثرگـذاري عوامـل رفتـاري و    «بررسیبه ) 1394فدائی نژاد ، محمد اسماعیل و مایلی، محمد رضا و امام دوست، مصطفی (
ر در این تحقیق به تشریح مطالعات انجام شـده د پرداختند.» گذاراندر رفتار معامالتی سرمایه2رپذیريانعکاس سوگیري دی

سوگیري ،کهبا این تعریفشده استرداختهپهاي رفتاري، یعنی سوگیري دیر پذیري زمینه یکی از اصلی ترین سوگیري
هـاي قبلـی خـود متمسـک شـده و      بینـی ها یـا پـیش  شود افراد به دیدگاهوعی فرآیند ذهنی است که موجب میندیر پذیري

شـود  یري دیرپـذیري موجـب مـی   سـوگ ها واکنش نشان دهند.اطالعات جدید را نادیده بگیرند و یا کمتر از حد الزم به آن
نتـایج  منعطفانـه رفتـار کننـد.   گـام مواجهـه بـا اطالعـات جدیـد، غیر     ، چسبندگی پیدا کنند و هنبینیافراد به یک نظر یا پیش

.  ]8[تواند متفاوت باشدگذاران نسبت به اطالعات میالعمل سرمایهعکسکه در شرایط مختلف،نشان دادتحقیق 
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گذشته :هايتجربهبامرتبطادراك
ر تجربـه گذشـته   . اگـ یابدهاي حسی گذشته ارتباط میجربهبناچار به برخی از تشودادراك اي که موقعیت فعلیبا هرشیوه

در » عـادت اسـت  انسـان محکـوم  «شود. این سخن مشهور کـه  میتبدیل نوعی عادت به ا همکرراً اتفاق افتاده باشد، واکنش
].1[انسان مربوط باشد از نظر علمی درست استهاي ادراکی مواردي که به پاسخ

ها:نمادو1هاهنشانبهواکنش
گیرند و یا اند که هر کدام از آنها به طریقی مفهومی را در بر میمحیط اطراف ما را اشکال و طرحهاي متفاوت دربر گرفته

اعم از شکل ظاهري اجسام تا کلمات، باشند. شکل مفهومی است گسترده و بسیار فراگیر بیان کننده موضوعی خاص می
که » آب«کنند. مثالً کلمه هاي مختلف که هر کدام به طریقی ذهن ما را متوجه مفهوم خاصی میارقام، حروف و نشانه

توان گفت که هر کند و یا شکل دایره که مفهوم کامل بودن را در بردارد. به طور کلی میذهن ما را متوجه سیال بودن می
اند، نمادین و غیرنمادین. نشانه همیشه ها بر دو گونهکند و نشانهاي که مفهومی جدا را زنده میاي است، نشانههشکل نشان

].5[دو رو دارد، دال بدون مدلول، یا به عبارتی دالی که به هیچ مفهومی داللت نکند

هایی متفاوت و گاه حتی بلکه مدلولهر نشانه تنها یک داللت معنایی ندارد و هر دال فقط سازنده یک مدلول نیست؛
گون تأویل کرد. مدلول در توان پیام را فراتر از معناهاي از پیش نهاده و نیتسازد. به همین دلیل است که میمتضاد می

].9[شودواقع، مورد تأویلی است و به موقعیت شنونده، خواننده و در مفهومی کلی، مخاطب مربوط می

توانیم آن را با کلمه درخت و با نشان و شکل خاص آن مشخص را نشان دهیم می» درخت «هوم زمانی که میخواهیم مف
به » نماد«توان با نشانه مفهوم کرد؟ اینجاست که کنیم، اما آیا مفهوم تفکر و از این دست را که جنبه بیرونی ندارند را می

].5[کندشتابد و تفکر را مفهوم میکمک ما می

ها و ادگرایی یک ابزار دانش کهن و قدیمی ترین و اصولی ترین بیان مفاهیم است. نمادگرایی طی زمانرمز پردازي یا نم
گرفته است و در فراسوي مرزهاي ارتباطی جاي قرون بدست آمده و در تفکرات و رویاهاي نژادهاي مختلف جاي

شود. در نمادگرایی عین و ذهن داراي رهنمون میانگیزد و انسان را به گستره تفکر بدون گفتاردارد.نماد اندیشه را بر می
که یک نشان قراردادي است و عین و ذهن نسبت به )نشانه(اي است.بر خالف عالمت همگونی و پویایی از پیش انگاشته

].10[اندهم بیگانه

ازآنجایی که هدف حسابداري ثبت اطالعات، برقراري ارتباط با کاربران، بررسی اثر وقایع اقتصادي و یا معامالت رخ 
باشد لذا قضاوت ما از موفقیت کاربران در این ارتباط این است که کاربران قادر باشند با داده در گذشته در یک نهاد می

1 Signal



٢٢

بینی نمایند، اطالعات مربوط به این رویدادها از طریق سیستم دفترداري دیدن رویدادهاي گذشته مسائل آینده را پیش
گردند. اطالعات نقش ، در صورتهاي مالی ارائه می1گردد و این اطالعات به عنوان ابزار عالمت دهندهدوطرفه منتقل می

بینی ثال صورتهاي مالی) پیش(به عنوان م2کنند. اگر این پیامهامحوري در فرآیند حسابداري مالی و گزارشگري بازي می
هاي احتمال در مورد موقعیت آتی نهادها را تغییر ندهد، به طوري که عدم قطعیت در تغییرات وجود داشته باشد، در توزیع

آید، در رفتار کاربران هیچ تغییري پس از دریافت و پردازش پیام نسبت به قبل ازدریافت و پردازش این پیام بوجود نمی
تفاوت باشد، بنابراین اطالعات نقش مهمی هاي سفید بیاي از گزارشها و مجموعهکاربر باید بین این گزارشاین حالت، 

دهد، هدف آن نهاد را کند به شرط آنکه فعالیت حسابداري که یک نهاد انجام میرا در کمک به یک ارزیابی ایفاء می
هاي انجام حسابداري اقتصادي براي جبران هزینهبرآورده سازد درغیراینصورت، تحت فشار در پی کسب یک سود

].16[خواهیم بود 

کند با ارتباط و ارائه به یک ها را تولید میاي از پیامیک سیستم ارتباطی  با یک منبع اطالعاتی که یک پیام یا دنباله
، سیستم ارتباطیباشند.ي میکاربرعالقمند آغاز خواهد شد. رویدادهاي اقتصادي منبع اولیه اطالعات در زمینه حسابدار

اي عمل دهد. سپس، یک فرستنده یا کدگذار، باید به گونهکنند، افزایش میاطالعاتی را که کاربران عالقمند تقاضا می
این سیستم، سیستم دفترداري ي مناسب براي انتقال، آماده نماید.کند که این پیام را به نحوي براي ایجاد یک نشانه

].16[نماید باشد که این منظور را برآورده میدوطرفه می

برخـی   .دهد که یک ثبت در حداقل دو حساب براي هر رویداد اقتصادي ایجاد گردیده استاین عملگر خطی اطمینان می
عـالوه بـر ایـن،    .این امر ذاتاً ذهنی اسـت 4اصول عمومی پذیرفته شده حسابداريطبقاین فرآیند وجود دارد، در 3اختاللها

اخـتالل تـابعی   کند. این نوع ال میهایی به شکل اختالل ارسپیام،بنابراین، سیستم دفترداريند.افراد نیز در معرض خطا هست
نسـخه رمزنگـاري شـده از    باشد.میاصول عمومی پذیرفته شده حسابدارياز خطاي مدیریتی، تعصب و یا تفسیرذهنی طبق 

اي از محرکهـاي ایجـاد شـده توسـط     مجموعـه صـورتهاي مـالی   .باشـد این فرستنده میپیام، خروجی حاصل از محرکهاي
هـدف از  .دکنـ گشـایی مـی  را دریافـت و آن را رمز . گیرنـده، محرکهـا  م حسابداري دفترداري دوطرفه استفرستنده سیست

].16[باشدازمنبع اطالعات میصلی ارسال شده گشایی، سعی درجهت بازیابی پیام افرایندرمز
:انگیزشمنابعوانگیزش

برند که به فرایندهاي میو سایر رفتارهاي روزمره مفهوم انگیزش را به کار عادي غیرروانشناسان براي توجیه رفتارهاي 
انگیزش افراد را مستقیماً تواني هدف اشاره دارد. چون نمیروانی برانگیزاننده، هدایت کننده و استمرار دهندة رفتار به سو

1 Signal2 message3 Noise4 GAAP
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دي که ظرف پراز که فرموضوع از طریق مطالعه رفتارها استنباط گردد. ممکن است چنین استنباط شود، باید مشاهده کرد
نوشد، به وسیله تشنگی شدید برانگیخته شده است. مفهوم انگیزش همچنین براي تبیین افت وخیزهاي رفتاري آبی را می

4مشوقهاو 3ها،کشاننده2روان شناسان منابع اصلی و اساسی انگیزش را ژنها1)1981(اتکینسون،درطول زمان مفید است

].2[مطرح نمودند 
ادراك :هاينوسان

ارتباط ذهن و رفتار وجود دارد وابسته بودن رفتار به فرایندهاي ذهنی مهمترین تلقی که در روانشناسی شناختی در مورد
هایی است که افراد نسبت به وقایع برگرفته از برداشت،متی از فرایند تفکرسق.دنشوتفکرشناخته میتحت عنوان است که 

از خود ،متفاوت از یکدیگرهایی اد نسبت به یک موقعیت مشابه پاسخها دارند. نکته قابل توجه این است که افرموقعیتو 
دو واکنش متفاوت ،است نسبت به یک رویداد یکسانممکنمتفاوت دهند. حتی خود یک فرد هم در دو زمان بروز می

داشته باشد. به عبارتی با تغییر برداشت رفتار انسان حتی در شرایط یکسان تغییر خواهد کرد. این در حالی است که ممکن 
].6[است فرد سعی داشته باشد به جاي ایجاد تغییراتی در نحوه برداشت خود، دنیا را تغییر دهد 

کنشی :تثبیتروانشناسیمفهوم
ــات          ــی تأثیرتجربی ــورازآن بررس ــد و منظ ــی باش ــرح م ــی مط ــم روانشناس ــده در عل ــک پدی ــوان ی ــه عن ــی، ب ــت کنش تثبی

نمایـد و  یـا موضـوعی منتسـب مـی    اي کـه فـرد، معنـی و مفهـومی را بـه عنـوان و      اسـت، بـه گونـه   بشـر گذشته روي رفتـار 
ــوع ،   ــم آن موض ــه فه ــادر  ب ــوم ق ــتفاده از مفه ــا اس ــیب ــک    جــایگزین نم ــه ی ــط ب ــرد، فق ــک ف ــه ی ــه آن ک باشــند. خالص

هـاي گذشـته   گرایش ازآن عنـوان یـا موضـوع ثابـت قـدم اسـت، بـا توجـه بـه ایـن کـه داشـتن زمینـه تجربیـات وآمـوزش               
هــاي خـود مــد  قبلـی خـود را در حــل مسـائل و موفقیـت    هــاي آمـوزش یـک جنبـه مهــم رفتـاري بشراسـت، اوتجربیــات و    

ــی ــرار م ــه نظرق ــد ب ــهده ــراي کــه گــاهی، اســاس تصــمیم گون ــی گی ــه شــمار م ــر روانشناســان ي وي ب ــات رود. اکث تجربی
].4[شود نند که مانع ازتفکرصحیح انسان میدادانند و برخی آن را سدي میگذشته را عامل مثبتی نمی

حسابداري :درکنشیتثبیتپدیده
اسـتفاده  5هـا از عالئـم، نمادهـا و جـایگزین   کنشی، افـراد بـراي قضـاوت درمـورد آینـده      ا توجه به نظریه روانشناسی تثبیتب

، مفاهیم و معانی ثابتی داشته و همواره به موضوع مورد قضاوت مربوطنـد،  نکه گویی این عالئم در طول زمان نمایند چنامی

1 Atkinson
.عوامل ارثی برانگیزاننده رفتار2
کند نوعی حالت تنش موسوم به کشاننده ایجاد میانگیزند و نیاز ناشی از محرومیت فیزیولوژیکی، نظیر غذا و آب هاي درونی که رفتار را برمیپیش برنده3

انگیزد تا آن را کاهش دهد.که فرد را برمی
5کشد.انگیزند، نوعی محرك بیرونی است که فرد را به سوي هدف میهایی که رفتار را برمیجذب کننده4 Surrogates
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ایـن نمادهـا وعالئـم نماینـده آنهـا هسـتند ،       بدون آن که به نحوه محاسبه این عالئم همچنین تغییر در اصل موضوعاتی کـه  
توجه شود. این نظریه در زمینه حسابداري به این صورت مطرح شده است که :

اي که با وجود آگـاهی نسـبت بـه    نمایند به گونهاز اطالعات حسابداري استفاده میگذاران  بطور ثابت و یکنواختسرمایه
باشـند و ایـن اطالعـات را از نظرتغییـرات     وضوع جایگزین و تطبیـق بـا آن  نمـی   تغییرات اعمال شده قادر به فهم دقیق آن م

گیـري و  تصمیمتوانندي محاسبه آن توجه ندارند و نمینمایند ویا به نحوهدر روش هاي حسابداري، تعدیل نمیانجام شده
بـه اعتقـاد روانشناسـان،     نمایند.یل هاي مورد عمل به درسـتی تعـد  و اشراف بر تغییر رویهقضاوت خود را با توجه به آگاهی

، در زمان حال، ارزش یک موضوع را بـه  خود که در گذشته آنها شکل گرفته استآگاهاد نیز با استفاده از ضمیر ناخودافر
شوند که ارزش آن موضـوع جدیـد بسـتگی بـه لحظـه خاصـی از زمـان        دهند و اغلب متوجه نمیمیآن مفهوم قبلی ارتباط

].11[، فاصله گرفته است شدت از آنچه که در گذشته بودهارتباط دارد و به 

:کنشیتثبیتبردرونیانگیزهومسألهحلتواناییحسابداري،بهمربوطدانشاثر
جهت یک تغییر در روش حسابداري  تـابعی از تعامـل سـه جانبـه، شـامل دانـش مربـوط بـه حسـابداري،          تطابق شناختی در

باشـد، بـه طـوري کـه هـر      تصمیم گیري مـی درونی در جهت تعامل مناسب در کار توانایی حل مسأله به طور کلی وانگیزه 
رت جداگانـه بـراي   یچ کـدام بـه صـو   مؤثر و ضروري اسـت. اگرچـه هـ   ،یک از این متغیرهاي مستقل براي انطباق شناختی

-450ص 1993، لیبـی و لوفـت  53-88ص 1981باشـد(اینهورن و هوگـارث  ري کافی نمیکنشی حسابدااجتناب از تثبیت
گیـري  یمتصـم . فقدان دانش کافی درارتباط با نتایج کار 1)209-223ص 1999، تن و کااو385-398ص 1999، بونر425

گردد، زیرا فرد دسترسی به اطالعات الزم بـراي اتخـاذ  گیري ضعیف میعملکرد تصمیمبه در مورد موضوعی خاص منجر 
همچنین زمانی که افراد دانش کافی در مورد ماهیـت گـرایش داشـته    . 2)11-20ص1990یک تصمیم خوب را ندارد (بونر

.]12[3)249-273ص1995تواند بدون گرایش باشد(کندي ند، اطالعات حسابداري مغرضانه میباش

گیـري در برابـر   تصـمیم باشد که اثر قابل توجهی در کسب دانش و توانایی حل مسأله داراي یک ساختار چند بعدي می
1994، بونر و واکـر 425-450ص1993، لیبی و لوفت 11-20ص1990تغییرات حسابداري اعمال شده دارد (بونرو لوئیس

گیـري در جهـت وظـایف حـل مسـائل      کننده در عملکرد تصمیمتوانایی به عنوان یک عامل تعیینکه این4)157-178ص 
].12[5)701-726ص1994، لیبی و تن 213-234ص1994پیچیده بیان شده است ( بونر

1 Einhorn	and	Hogarth,1981,p.53-88;	Libby	and	Luft,1993,	p.425-450;	Bonner,1999,	p.385-398;	Tan	and	Kao,1999,	p.209-2232 Bonner,1990,	p.11-203 Kennedy,1995,p.249-2734 Bonner	and	Lewis,1990,p.11-20;	Libby	and	Luft,1993,p.425-450;	Bonner	and	Walker,1994,p.157-1785 Bonner,1994,p.213-234;	Libby	and	Tan,1994,p.701-726.
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رد حتمال کمـی وجـود دا  کنشی درحسابداري گردد، چراکه ای کافی درحل مسائل، منجربه تثبیترود عدم توانایانتظار می
].12[1)1980هاي مناسب را جهت تبدیل اطالعات به تصمیمات مناسب براي حل مسأله تبدیل نمایند (نیوول افراد گزینه

صـورت مناسـب در جهـت    خـود بـه  هاي حـل مسـأله  براي تغییر شناختی از فرآینـد یبدون ایجاد انگیزه کافی ، افراد تالش
باشـد. در  د انگیزه کافی میکنشی ایجاعامل تأثیرگذار دیگر بر روي تثبیتد ، لذا نکننمیتغییردر روش حسابداري اعمال

هاي شـناختی خـود بـه صـورتی مناسـب در جهـت       یا بیرونی براي انطبـاق فرآینـد  هاي درونی و توانند انگیزهافراد میحالی
ري مربـوط در توانـایی حـل    هاي درونی در تعامل با دانش حسـابدا ري ایجاد  نمایند، که این انگیزشتغییردر روش حسابدا

].12[شته باشدامسأله تأثیر سازگاري بر شناخت برروي تغییر روش حسابداري د

تغییر:برابردرمقاومت
گی باشد. در صورت وجـود ناهمـاهن  فعالیت جستجوي اطالعات مییک مفهوم تئوري ناهماهنگی شناختی نگرانی درمورد 

گـردد  اتی که باعث افـزایش ناهمـاهنگی مـی   دهد و ازاطالعناهماهنگی را کاهش میباشند که ، افراد به دنبال اطالعاتی می
کـه بـه آنهـا کمـک     دهنـد ی قـرار مـی  تصمیم ، افراد خود را در معرض اطالعاتکنند. بنابراین، پس از اتخاذ هر اب میاجتن
بـراي  گزیننـد. باشد اجتناب میمیهنده نادرست بودن انتخاب آنها گرفتن در معرض اطالعاتی که نشان دو از قرارکند می

کـاهش اعتمـاد بـه نفـس خـود در      به یدریافت که افراد به دنبال عدم اتکاء به اطالعات تمایل2)24-33ص1969(مثال پیتز
1977، مـاهونی  861-876ص 1993محققان(همچون کروگالنسکی، وبسترو کلـیم  .گیري ندارند (بازخورد منفی)تصمیم

اغلــب کننـد کـه وفـاداري افــراد بـه باورهـاي اولیـه،      اسـتدالل مــی 3)1119-1128ص 1982رییـد  ، سـوان و  161-175ص 
].12[کندهاي جدیدرا ایجاد میاحتمالی طرحها به مزایاي اعتنایی آنبی

هنگـام  دهد که این افراد در انتخاب شده آنها است نشان میهایی که مخالف با بدیلبازخوردتمایل افراد به چشم پوشی از 
].12[(بازخورد مثبت) باشند ارزیابی بازخورد تحت تأثیر اعتقادات قبلی خود می

باشد با نادیده گرفته میکند که اطالعاتی که در تعارض با تصور افرادبینی می، نظریه ناهماهنگی شناختی پیشدر نتیجه
بینی شده افرادي که به پیش،ناهماهنگی شناختی. در ساختار تئوري خواهد بوددن و یا رد شدن توسط افراد همراهش

نسبت  به کسانی که بدون یابی جایگزینی هزینهد در برابر تغییر به یک سیستم نباشبند میانتخاب  شده خود پايسیستم
باشندمیکنند مقاومتریابی موجود دریافت میبازخوردي که آنها از سیستم هزینهبندي و بدون در نظرگرفتن چنین پاي

]12.[

1 Newell,1980,p.693-7182 Pitz,1969,P.24-333 Kruglanski, Webster & Klem,1993,P.861-876;	Mahoney,	1977,P.161-175;	Swann & Read,	1982,P.1119-1128
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گیري :نتیجه
شـناختی، ناهماهنگیبراي کاهش. پذیرداز باورهاي اولیه آنها تأثیر میبنحو بارزيافرادکه تصمیماتاند دریافتهمحققان

عکـس العمـل افـراد نسـبت بـه      .باشـد مـی سـازگار با باورهاي قبلـی آنهـا  کهکه دنبال اطالعاتی باشندکنند سعی میافراد
باشد. تمایـل و گـرایش   میترجیحات آنها از باورهاي قبلی آنهاجدید متعصبانه بوده و این عکس العمل درجهتاطالعات 

ر کـردن شـواهدي کـه    در جهت تأکید و باور اطالعات براي کمک به یک دیدگاه و در جهت نادیده گرفتن و یا بی اعتبـا 
.]15[باشدوجود ندارد، می

هـاي حسـابداري بـه تفسـیر     توان انتظار داشت کـه افشـاي رویـه   از تحقیقات مختلف میت بدست آمده علیرغم نتایج متفاو
ت تـدوین اسـتانداردهاي   گیریهاي اقتصادي کمک کند. هیـأ استفاده از اطالعات آن در تصمیمتر صورتهاي مالی وصحیح

هـاي حسـابداري بـراي    و روشهـا که افشاي اطالعات مرتبط با رویهگیري کرده استسابداري نیز در مبانی نظري نتیجهح
ین مـورد نیـز نشـان داده    ارائه معتبر و منصفانه صورتهاي مالی ضرورت دارد. تحقیقات انجام شده در برخی از کشورها در ا

].7[دهندچنین چگونگی افشاء واکنش نشان میگذاران در قبال محتواي صورتهاي مالی و همسرمایهاست که  
شـود را  ییـرات در اصـول حسـابداري انجـام مـی     کنندگان زمانی کـه تغ مالی به استفادهموزش صورتهاي آFASBدر ضمن

کننـدگان بـراي   شـود ، اسـتفاده  مطـرح مـی  متفـاوتی روشـی یا و که استاندارد جدیدي منتشر، زیرا وقتیه استمطرح کرد
اي طرح بنابراین، در صورت اجردهند .رات تطبیق توانند خود را با تغییاند و نمیهنوز عادت پیدا ننمودهدرك این تغییرات 

به درك صحیح تغییرات اصـول حسـابداري و تطبیـق آنهـا، باعـث      هاي مالیکنندگان صورتاستفادههمگرایی و آموزش 
گیـري آنهـا   نشی کمتر بتواند بر فرایند تصمیمکآنها نداشته باشد و پدیده تثبیتگیريواهد شد که اثر چندانی در  تصمیمخ

].3[ود مؤثر واقع ش

منابع و مأخذ

ترجمـه مهـدي محـی الـدین     ،روانشناسی. روش علمی در شناخت ماهیـت آدمـی   ،)1367(، آبراهام، اسپرلینگ.1

بناب .

.21-30ترجمه جهانبخش صادقی، ص ،روانشناسی)،1386(اسدورو ، لسترام،.2
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بررسی تاثیر پدیده تثبیت کنشی بر تصمیم گیري افراد اسـتفاده کننـده از اطالعـات    ")،1388(اسالمی، عصمت،.3

، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز ."حسابداري 

بررسی تاثیر پدیده تثبیت کنشی بر تصمیم گیري افراد اسـتفاده کننـده از اطالعـات    ")،1380(اصغرپور، محسن،.4

، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز . "حسابداري

. 23ص "نشانه شناسی کاربردي")،1383(سجودي، فرزان،.5
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Functional Fixation of the Effect on The Decision Making Process Users of

Accounting Information

Abstract:shape is a broad and pervasive concept including the external shape of objects and words,figures, letters and different signs and each of them in one way or another makes our mind noticeto a specific concept. the purpose of the behavioral science is to understand, explain and forecast
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the human behavior. the functional fixation as a phenomenon is put forth in psychology and bythis term, it means the study of the impact of the previous experiences on the human behavior,such that an individual attributes a meaning and concept to a title or a subject and will be unableto understand that subject by using another alternative concept. the purpose of this article is tocollect materials in connection with functional  fixation of the effect on the decision makingprocess users of accounting information. the method of job is to study the views of the thinkersand writings related to this field. the researches already made are pursuing this problem thatwhether or not the decision makers are focused on specific methods or they can coordinate theirdecisions with the changes properly.
Keywords: Symbols and Signs, Functional Fixation, Perception Fluctuations, Resistance toChange.


