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 .1مقدمه
تفاوتهايی که امروز در روش شنا سی تحقیقات تجربی مالی و ح سابداری دان شگاهی ايران
در مقايسه با کشورهای توسعه يافته وجود دارد ،تا حدی آشکارهست که نیازمند اثبات نباشد.
با نگاهی به بخش روش شناسی تحقیق 1پايان نامه ،رسووواله ها و مقاالت و مقايسوووه آن با متون
پژوه شی م شابه در دان شگاهها و مجالت معتبر خارجی میتوان اين تفاوتها را م شاهده نمود.
اين مقاله با رويکردی تحلیلی – تطبیقی سعی دارد اين مو ضوع را به همراه ري شههای تاريخی
آن مورد واکاوی قراردهد .به منظ ور ارائه تصوير کاملی از مسئله سعی شده است ،موضوعات
بهنحوی طبقه بندی شود که امکان ورود تفصیلی به هر مورد در آينده فراهم باشد ،زيرا با توجه
به محدوديت فضای مقاله  ،بحث تفصیلی در همه موارد امکان پذير نمیباشد و هريک از آنها
خود به تنهايی میتواند موضوووع مقاله يا بحث مسووتقلی باشوود .لذا اين مقاله فتح بابی اسووت که
جامعه دانشگاهی در حوزه مالی و حسابداری را به تعمق و سپس نقد آنچه خواهد آمد ،سوق
دهد .اين نوشتار به شرح پیش روی ساختاربندی شده است؛ ابتدا نگاهی اجمالی خواهیم داشت
بر محورهای چال شی دهگانه به نحوی که مخاطب صورت کامل م سئله را دريابد .بخش دوم به
ريشووههای تاريخی میپردازد که زمینهسوواز مسووئله بوده اسووت .در سووومین بخش ،هريک از
محورهای ده گانه را در حدامکان ارائه دريک مقاله ،مورد بحث قرار خواهیم داد و آخرين
بخش شامل نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهايی برای بهبود وضعیت خواهد بود.
محورهای چالشی درحوزه روششناسی پژوهشهای تجربی مالی و
حسابداری
از آنجائی که گاهی دو واژه "روش شووناسووی" 6و"روش"  8به جای يکديگر به کار گرفته
میشووود ،ضووروری اسووت تفاوت بین اين دو واژه روشوون شووود" .روش" در معنای دقیق آن
تکنیک يا رويه مورد استفاده برای جوووووومع آوری و توووحلیل داده های مرتبط با مسئله تحقیق
اسووت" .روش شنا سی" کل فرآيند و اينکه تحقیق چگونه بايد انجام شووود را در بر میگیرد و
شوووامل مباحث مربوط به انتخاب و آزمون تئوری  ،انتخاب روش و منطق مورد اسوووتفاده در
تحقیق و چگونگی مرتبط نمودن تئوریهای معین به مسوووئله تحقیق اسوووت .به بیان ديگر روش
بخش مهم و الينفک روش شناسی (متدولوژی) است(.بلیکی6333،؛ دی وانز3116 ،؛ بری من،
8115؛ يین . )8113واژه ديگری که گاهی به جای روش شناسی تحقیق به کار گرفته می شود،
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طرح تحقیق 3اسووت بوکلی و همکاران ( )6391معتقدند ،روششووناسووی تحقیق؛ اسووتراتژی يا
فرآيند معماری است که محقق از آن به عنوان يک نقشه راه برای تعريف و حل مسئله استفاده
می کند .همچنین يین ( )8113می گويد ،طرح تحقیق يک برنامه منطقی برای حرکت از اينجا
به آنجاسوووت .برای حرکت از اين نقطه به آن نقطه (هدف) ،يک مجموعه اقدامات مهم بايد
صورت گیرد که شامل؛ دادههايی که بايد جمعآوری شود ،چگونگی تجزيه و تحلیل دادهها و
نیز نحوه تفسیر نتايج به منظور نتیجهگیری نهايی در ارتباط با مسئله تحقیق است.
شايد نخستین باری که توجه نگارنده به چالشهای روش شناسی جلب شد ،در حین بررسی
و مطالعه مقاالت خارجی در زمان انتخاب موضوع رساله دکتری بود .اما در آن زمان فرصت و
ج سارت کنکاش بی شتر ،فراهم نبود .پس از آن سالها در رابطه با اين مو ضوع ،چالش فکری
فردی و مجال بحث جمعی برای نگارنده فراهم شد .اما مشخصا از حدود ده سال قبل در شروع
تدريس درسی با عنوان "روش شناسی تحقیقات تجربی مالی و حسابداری" ،فرصت و ف ضای
مناسبی برای مطالعه ،تعمق ،بحث در کالس و نیز بررسی تطبیقی دقیق متون پژوهشی داخلی و
خارجی فراهم گرديد .افزون برآن تجربه راهنمايی ،مشوواوره و داوری پايان نامهها ،رسووالهها و
مقاالت متعدد درطول دو دهه در تعمیق اين مو ضوع نقش به سزايی دا شته ا ست.محورهای ده
گانهای که در ادامه میآيد ،يافتههای اين فرآيند در طول يک دوره حدودا بیست ساله است.
 -6دربسیاری از تحقیقات تجربی ضرورتی (يا حداقل الزامی) به فرضیهسازی وجود ندارد.
 -8در بسوویاری از تحقیقات تجربی ،نمونهگیری به معنای آماری آن انجام نمیشووود .بنابراين
استفاده و تاکید بر واژه نمونهگیری (و نه نمونه) نادرست است.
 -3معرفی نوع تحقیق در متون پژوه شی دان شگاهی(پايان نامه -ر ساله و مقاله) به شکلی که
امروز در ايران رايج است ،غالبا نامناسب ،ناقص و غیرضروری است.
 -4سووواختار و چارچوب طرح های پیشططنهادی تحقیق (پروپوزال) دانشوووگاهی عاريتی و
نامناسب است.
 -1ا صوالً ارائه پی شنهاد برای ا ستفادهکنندگان در تحقیقات تجربی (اثباتی) نه تنها ضرورت
ندارد ،بلکه اغلب معايب آن بیش از محاسن احتمالی است.
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 -1مفهوم نوآوری و کمک به مرزهای دانش در پژوهش های تجربی ،به روشووونی درک و
تعريف نشده است.
 -9نظام کارآمدی برای کنترل کیفیت تولیدات پژوهشططی (پايان نامه ،رسوواله و مقاله) وجود
ندارد.
 -5پايان نامه ها و رساله ها غالبا پرحجم و حاوی مطالب اضافی است.
 -3به لحاظ روش شنا سی پژوهشهای تجربی ،امروز (پس از تو سعه ح سابداری اثباتی) دو
حوزه مالی و حسووابداری بسوویار به هم نزديک شوودهاند .درعین حال فقدان مرزبندی در قلمرو

موضوعی ( به شکلی که در دانشگاههای ايران رايج است) مناسب نیست.
 -61امروز شووواهد آن هسوووتیم که تحقیقات غیراثباتی در رويکرد دانشوووگاه ها و مجالت
تخصصی مورد بیمهری قرار گرفته است.
ریشههای تاریخی
رشته مالی به معنای دقیق آن معادل واژه "فايننس" است که در دهه  6311میالدی در امريکا
ظهور يافت .قبل از آن رشووته مالی زير مجموعه ای از رشووته اقتصططاد مالی بود و به همین دلیل
اکثر نظريهپردازان صاحب نام مالی ،دانشآموخته رشته اقتصاد مالی بودهاند .به ترتیب تاريخی
معروفترين آ نان شوووا مل اسوووامی پیش روی اسوووت؛ مارکویتز(تئوری پرتفوی ،د هه ،)6311
میلرومودیلیانی (نظريه بیتفاوتی ساختار سرمايه و نامربوط بودن سود تقسیمی ،دهههای 6311
و ،)6311فاما (فرضیه بازار کارآ ،دهووووه  )6311شططططارپ و لینتنر(،CAPMدهه  ،)6311راس

(تئوری آربیتراژ ،دهه  ، ) 6391بلک و شولز (تئوری قیمت گذاری اختیار معامله  ،دهه ) 6391
 ،جنسن (تئوری نمايندگی ،دهه .) 6391
پس از ا ستقالل ر شته مالی از اقت صاد که مقارن بود با ظهور اقت صاد اثباتی ارائه شده تو سط
میلتون فريدمن در دهه  6311اولین مدرسووان و محققان مالی در دانشووگاههای امريکا و در راس
آنها دانشگاه شیکاگو ،متشکل از دانشآموختگان رشته اقتصاد مالی بودند و هم آنان آموزش
و تحقیقات تجربی مالی را رهبری کردند .به اين ترتیب روش شنا سی تحقیقات تجربی مالی با
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الهام از روش شنا سی اقت صاد اثباتی ،شکل گرفت(.کوتاری .)8116،همچنان که ريترو ويلیام
( ) 8118معتقدند مکتب شیکاگو مروج مکتب اثباتی در مقابل مکتب هنجاری است.
اما سرگذ شت تحقیقات ر شته ح سابداری تا حدی متفاوت ا ست .ر شته ح سابداری دارای
سابقه آکادمیکی بی شتری از ر شته مالی (نه اقت صاد مالی) میبا شد .اما نکته مهم اين ا ست که تا
قبل از دهه  ،6391عمده تحقیقات ح سابداری به روش قیا سی -هنجاری ( ونه اثباتی) صورت
می گرفت .نگرش متعصوووبانه مجالت حسوووابداری آن زمان تا به آنجا بود که مدتها مقاالت
حوزه حسووابداری اثباتی را پذيرش نمیکردند ،اما اين مقاومت سوورانجام در هم شووکسووت و
حسوووابداری اثباتی نه تنها به سووورعت توسوووعه داده شووود که به حاکمیتی فراگیر در مجالت
حسووابداری دسووت يافت .الزم به ذکر اسووت که در اين زمینه نیز اسوواتید حسووابداری دانشووگاه
شوویکاگو ،که خود تحت تاثیر روششووناسووی اقتصوواد اثباتی بودند ،پیشتازانه اين تحقیقات را
هدايت و توسوووعه دادند .به نحوی که امروز حجم بسووویار زيادی از مقاالت معتبرترين مجالت
علمی پژوهشوووی حسوووابداری به تحقیقات اثباتی اختصووواص دارد و در مقابل چاپ مقاالت غیر

اثباتی ،غالباً مقاومت میشووود .بهبیانی ديگر رويکرد غالب ،چرخشووی  651درجهای داشووت و
همچنان که گرانف و زف ( )8115خاطرنشوووان کردهاند ،رويکرد هنجاری جای خود را به
رويکرد اثباتی داد .نکته مهم اينجا ست که برخالف ر شته مالی ،تحقیقات ح سابداری اثباتی نه
برمبنای تئوریها و نظريههای خود ،بلکه متکی بر نظريههای اقتصواد نئوکالسویک  ،تئوریهای
مالی ( بهويژه فرضیه بازارهای کارآ) و با روششناسی اقتصاد اثباتی توسعه يافت .نتايج پیمايشی
که توسوووط اولر و همکاران( )8113در محدود زمانی  6311تا  8119صوووورت گرفت .نشوووان
میدهد تحقیقات حسووابداری به طور قابل مالحظهای تحت تاثیر مالی و اقتصوواد بوده اسووت و
افزون برآن  ،حسابداری مالی بیشترين موضوعات را به خود

اختصاص داده و روش آرشیوی4

(دادههای مشوواهده شووده) بر سوواير روشها غلبه يافته اسووت .پیشووگامان تحقیقات حسووابداری
اثباتی ،بال و برون( )6315 ،6319و بیور ( )6315بودند و متعاقب آن واتس و زیمرمن از دهه
 6391میالدی ،نقش بهسووزايی در توسووعه روششووناسووی حسووابداری اثباتی ايفا کردند .نفوذ و
کاربرد برخی نظر يه های مالی نظیر فرضطط یه بازار های کارآ ،تئوری ن مای ندگی و مدل

قیمتگذاری داراییهای سرمایه در تحقیقات حسوابداری در حدی اسوت که می توان گفت،
بدون اين نظريه ها (به عنوان مثال با فر

رد اعتبار آن ها) ،اين تحقیقات تا حد توقف پیش
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خواهد رفت .اين موضوع تا آنجا جدی است که امروز مدافعان درجه اول نظريههای ياد شده،
طرفداران حسوووابداری اثباتی هسوووتند ،در حالیکه اقتصووواددانان و نظريهپردازان مالی ،اين چنین
مجدانه از آنها دفاع نمیکنند ،بهويژه پس از ظهور و توسعه مالی رفتاری در دهه  6331که دو
فر

ا سا سی مالی کال سیک يعنی رفتار عقالیی و بازار کارآ با چالشهايی مواجه شده ا ست.

همچنان که زيمرمن ( )8116معتقد ا ست؛ شواهد تجربی پنجاه سال اخیر ن شان میدهد ،ري شه
تجربی اغلب تحقیقات خالقانه ح سابداری در اقت صاد ا ست .درهرحال ،آنچه امروز شاهد آن
هستیم را میتوان اينگونه جمعبندی کرد:
 -6تحقیقات اثباتی حسابداری و مالی آبشخوری مشترک دارند و با پیروی از روش شناسی
اقتصوواد اثباتی و نظريه های اقتصوواد نئوکالسوویک در يک مسوویر گام بر میدارند .اگرچه اين
تحوالت از دانشگاه های امريکا آغاز شد ،اما به سرعت به ساير نقاط دنیا گسترش يافت.
 -8وابسووتگی قابل مالحظه ،تحقیقات حسووابداری اثباتی به روششووناسووی اقتصوواد اثباتی و
نظريههای مالی کالسوویک ،پتانسوویل زيادی برای آسوویبپذيری ايجادکرده اسووت که به مراتب
حساس تر از تحقیقات تجربی مالی می باشد.
در اين بخش ،سیر تحوالت مورد اشاره را در ايران پی میگیريم .قدمت رشته حسابداری در
دانشگاههای ايران بیشتر از رشته مالی است که در مقايسه با حسابداری ،رشته جوانی محسوب
می شود .با ايجاد و تو سعه مقاطع تح صیالت تکمیلی در ر شته ح سابداری و پس از آن مالی،
حوزه تحقیقات تجربی حسابداری و مالی برای پوشش پاياننامه های کارشناسی ارشد و پس از
آن ر سالههای دکتری به سرعت گ سترش يافت .اما طريقی که دان شگاههای ايران در اين زمینه
پیمودند ،کامال متفاوت از آن چیزی بودکه در ک شورهای تو سعه يافته و به ويژه اياالت متحده
به ترتیبی که شرح آن رفت -پیموده شد .اين فرآيند نقطه آغاز انحرافی بود که موضوع اصلیاين مقاله اسووت .به نحوی که در واقع ريشووه اصوولی معضووالت موجود در زمینه روششووناسووی
تحققیات تجربی در همین روند مقايسوووهای -تاريخی نهفته اسوووت .در ايران ،هر دو رشوووته
حسووابداری و مالی ،عموما در دانشووکدههای مديريت ايجاد و توسووعه يافت .در اينجا ضووروری
است اشاره کنیم که استفاده از عنوان نه چندان مناسب رشته مدیریت مالی به جای رشته مالی

نیز خود زمینه ساز م شکالتی شد که بحث آن را به زمان ديگری موکول میکنیم .به هر روی،
برخالف آنچه به ويژه در دانشوووگاه های امريکا اتفاق افتاد ،در ايران تقلیدی ناقص در حوزه
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تحقیقات تجربی شووکل گرفت .در واکاوی اين تقلید ناقص الزم اسووت به دو مولفه اص ولی آن
ا شاره شود .مولفه اول ،مو ضوع و محتوای تحقیقات بود که ناگزير از عناوين مقاالت خارجی
الهام میگرفت .اما معضل اصلی در مولفه دوم است که به روششناسی مربوط میشود .به دلیل
فقدان پشططتوانه تاریخی -به ترتیبی که در بررسوووی تاريخی دانشوووگاههای اياالت متحده به آن
اشوواره شوود -و تسوولط محدود اسوواتید راهنما در حوزه روششووناسووی تحقیقات اثباتی مالی و
حسوووابداری ،بخشهای قابل مالحظهای از آن از روششوووناسوووی رشوووتههای مديريت و ديگر
رشووتههای علوم اجتماعی بهويژه علوم تربیتی به عاريت گرفته شوود .به گونهای که حتی در حال
حاضر نیز ،متون روش تحقیقی که در مقاطع مختلف رشتههای حسابداری و مالی آموزش داده
میشووود ،برون رشططته ای و نامناسووب برای روششووناسووی اين حوزه اسووت .عمده مطالبی که
دانشوووجويووان در اين درس میآموزنوود ،کوواربرد عملی چنوودانی در حوزه تحقیقووات تجربی
حسابداری و مالی ندارد .ازسوی ديگر اساتید مشاوری که به طور سنتی و به دلیل خال موجود،
عمدتا از متخ ص صین ر شته آمار ه ستند با اتکا به آمار کال سیک و با تجربه خود که عموما در
ر شتههای مديريت و ساير شاخههای علوم اجتماعی -با تاکید به جز اقت صاد -شکل گرفته بود
به هدايت پايان نامه ها و رسووواله ها پرداختند .افزون برآن جو غالب بر کمیته های تحصووویالت
تکمیلی متاثر از روش شططناسططی رشططته مدیریت بوده اسووت و لذا ارزيابی طرحهای پیشوونهادی
(پروپوزال) تحقیقات مالی و حسووابداری با اين ديدگاه انجام میشووود .حاکم بودن اين فضووا را
در فووورمت و سوووووواختار پروپوزالهای دانشگاهی میتوان رديابی نمود .اين درحالی است که
امروز و بهويژه پس از توسعه شاخه اقتصادسنجی و به ويژه اقتصاد سنجی مالی که در اين زمینه
پیشرو است ،متدولوژی و تکنیک های بسیار کمّی مورد استفاده در تحقیقات تجربی حسابداری
و مالی ،به شووودت از روشهای حاکم بر تحقیقات رشططته های مدیریت فاصوووله گرفته اسوووت.
بهگونهای که می توان به جرات ادعا کرد که ادبیات متدولوژيک اين رشوووتهها ،امروزه در دنیا
دو قطبی شده و کمتر نقطه اشتراکی به چشم میخورد .اين درحالی است که در دانشگاه های
ايران ،کماکان همان سبک و سیاق سنتی -عاریتی حاکم ا ست .قبل از ورود به بخش سوم که
هدف اصوولی اين نوشووتار اسووت ،جمعبندی آنچه در بخش دوم گفته شوود ،از آن حیث اهمیت
دارد که ريشه های انحراف متدولوژيک تحقیقات حسابداری و مالی را نشان میدهد:
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 -6به شوورحی که گذشووت ،روش شووناسووی تحقیقات تجربی مالی و حسووابداری در ايران،
برخالف آنچه در کشووورهای توسووعه يافته شووکل گرفت ،عاريتی ( تحت تاثیر سوواير رشوتهها)،
تلفیقی و نامناسب است.
 -8بررسووی تطبیقی – تاريخی نشووان میدهد که دلیل اصوولی انحراف روششووناسووی ،شووکل
گیری برون رشووته ای ،روششناسی تحقیقات تجربی حسابداری و مالی است.
 -3همانگونه که شرح آن رفت ،بنیانگذاران و راهنمايان تحقیقات تجربی (اثباتی) حسابداری
و مالی در کشووورهای توسووعه يافته ،اقتصوواددانان مالی بودند و خشووت اول را آنگونه که بايد،
گذاشتند ،مسیری که در دانشگاههای ايران طی نشد.
محورهای اصلی انحرافات در روش شناسی تحقیقات تجربی (اثباتی)
حسابداری و مالی
در اين بخش محورهای چالشی دهگانه به اختصار مورد بحث قرار میگیرد .بديهی است در
نگاه تفصووویلی ،هريک از اين محورها به تنهايی می تواند موضووووع يک يا چند بحث و مقاله
مستقل باشد.
محور اول -در بسوویار از تحقیقات تجربی ،ضوورورتی (يا حداقل الزامی) به فرضوویه سووازی
وجود ندارد.
بی گمان ،انتظار نمیرود چنین ادعايی با واکنش مواجه نشووود .اما در نگاه علمی ،هر ادعايی
بايد طرح و سوووپس مورد نقد منصوووفانه و عالمانه قرار گیرد .از طرح يک پرسوووش سووواده آغاز
میکنیم .بی شک مخاطبین اين نوشتار با مقاالت متعدد منتشره در مجالت معتبر آشنايی دارند.
به زبان کمی در چند درصد آنها ،فرضیه يا فرضیههايی را مشاهده کردهايد؟ اگر پاسخ آماره
اين پرسووش را نداريد ،با يک آزمون سوواده يعنی تورق مجدد اين مقاالت با نگارنده هم عقیده
خواهیدشووود که با رعايت محافظهکاری تعداد آنها کمتر از ده درصووود اسوووت .حال میتوانیم
مو ضوع را پی بگیريم .سوال بعدی اين ا ست که چرا؟ به نظر میر سد دو پا سخ ا صلی وجود
دارد؛ عقب ماندن ما و يا آنها ،بعید به نظر میرسد که معتقد باشید در حوزه مالی ،بعنوان مثال
مجله معتبر مالی 1و در حوزه حسووابداری  ،به عنوان مثال مجله معتبر

بررسوویهای حسووابداری1
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هیات تحريريه و داورانی ضعیفتر از ما دا شته با شند و اگر اينگونه است -که ه ست -بايد به
دنبال چرايی آن باشیم .يافتههای نگارنده به شرح زيراست:
الف -اصوال نقش فر ضیه در تحقیقات اثباتی قابل انکار نیست .نقش اصلی فرضیه ،مشخص
کردن محدوده تحقیق ،متغیرها و بیان روابط احتمالی بین آنهاسووت .فرضوویه کمک میکند تا
محقق به طور سووویسوووتماتیک و نظاممند به تحقیق بپردازد .همچنین فرضووویه ،راهنمای اصووولی
جمعآوری دادههای مورد نیاز پژوهش است.
ب -يکی از داليل اصوولی عدم بیان آشووکار فرضوویه در بسوویاری از تحقیقات تجربی مالی و
حسابداری ،مستتر بودن فرضیه در طرح تحقیق و به طور خاص در مدلهای ارائه شده است که
گاهی نیز با طرح پرسش تحقیق پوشش داده می شود  -و البته اين به معنای نبود فرضیه نیست-
بووه عنوان مثووال ،بخش قووابوول مالحظووهای از تحقیقووات تجربی بووا اسوووتفوواده از موودلهووای
رگرسیونی(کالسیک ،خاص ويا پیشرفته) صورت میگیرد .مدل رگرسیونی فرضی زير را در
نظر بگیريد:
Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + …Bn Xn +e

پس از ارائه اين مدل و پس از مشخص کردن نوع متغیرها و باتوجه به بیان مسئله تحقیق -که
فر

براين ا ست به طور رو شن بیان شده ا ست -در واقع فر ضیه پژوهش ،به دقیقترين شکل

خود ارائه شده است .محقق متغیر وابسته ( )Yرا مشخص کرده ،تعريف عملیاتی و سپس سنجه
(پروکسوووی) آن ها را ارائه میکند .متغیرهای توضووویحی (مثال X1و  )X2اعم از اولیه و ثانويه
(ت عد يل کن نده) نیز به ه مان ترت یب تعريف و سووون جه پذير میشوووو ند .همچنین متغیر های
کنترلی(مثال  X3و - )X4که نقش مهمی در تحقیقات تجربی دارند -نیز معین و تعريف شووده و
سوونجههای آن ذکر میشووود .به اين ترتیب اوال ،ساخت فر ضیه – به شووکل مرسوووم در ايران-
همان گويی ا ست و ضرورتی ندارد و ثانیا ،در ب سیاری موارد به دلیل پیچیدگی مدلها ،تحقیق
به راحتی تن به فرضیههای ساده به شکل متداول نمیدهد و ارائه فر ضیه در بیان پیچیده آن نیز
کمکی به فهم موضوع نمیکند و لذا اصرار بر ساخت فرضیه ،منجر به ارائه ف طرضیه های ناقص

و يا نادرست می شود .به عنوان مثال در مدل رگرسیونی مورد اشاره که در واقع قرار است تاثیر
متغیرهای سومت راسوت بر متغیر سومت چپ معادله ،سونجیده شوود نوعی علت يابی و يا رابطه
سنجی 9با حضور همزمان تمام متغیرهای سمت راست در حال انجام است -تاکید می شود که
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رابطه همزمان مورد نظر اسوووت -حال به شووویوه معمول در تحقیقات داخلی توجه نمايید که
فرضیههای مستقلی بدين شکل ساخته میشود:
 X1 -6با  Yرابطه معناداری دارد X2 -8 ،با  Yرابطه معناداری دارد و به همین ترتیب...
اين نحوه فر ضیه سازی آ شکارا نادر ست و درواقع ارائه فرآيندی ناقص از آزمون مورد نظر
اسووت .زيرا ،اوالً به رابطه همزمانی توجه نمیکند و هر متغیر را مسووتقالً درنظر میگیرد و ثانیا،
آزمون را تاحد سنجش همب ستگی صرف تنزل می دهد زيرا ،اگر منظور صرفا رابطه همب ستگی
باشد ،کافی است از آزمونهای ساده همبستگی استفاده شود.
ج -شووووا هد فراوانی در انواع ديگر تحقی قات تجربی نظیر م طال عات رو يدادی 5و م طال عه
پرتفوی 3که بخش قابل مالحظه ديگری از تحقیقات حوزه مالی و حسوووابداری را تشوووکیل می
دهد ،نیز قابل ار ائه است .در مطالعه پوووورتفوی غالبا توووودوين فرضیه به شووووکل مرسوم آن با
مشکالتی همووووراه است ،به عنوان مثال مطالعاتی که با تشکیل پرتفویهای متعدد و به صورت
مکرر در پی آزمون اسووتراتژی های سوورمايهگذاری اسووت ،نظیر مومنتوم در مقابل معکوس و يا
سهام ر شدی در مقابل سهام ارز شی .درمطالعهای که به آزمون ا ستراتژی مومنتوم می پردازد،
اگر پرتفوی مومنتومی براساس چند متغیر ( بعنوان مثال بازده ،حجم،بازده-حجم ،بازده پسماند)
در معر

آزمون باشوود و از طرفی دورههای تشووکیل پرتفوی در آزمون نیز مختلف باشوود (به

عنوان مثال 68 ،3 ،1 ،3 ،ماهه و بی شتر) و حال اگر محقق اجبار به ارائه فر ضیه (به شکل متداول
آن) داشووته باشوود ،معموالً يک ماتريس چند در چند (بسووته به تعداد متغیرها ،دورههای زمانی و
سنجههای متفاوت) تشکیل می شود که نتیجه آن گاهی ساخت حدود صد فرضیه است که نه
ضووورورت دارد ونه تناسوووب و صووورفا حجم مطالب را افزايش داده و احتماالً خواننده را نیز
سوووردرگم می کند .به همین ترتیب در مطالعات رويدادی نیز با مشوووکالت زيادی برای ارائه
فرضیه مواجه میشويم .لذا همانگونه که به روشنی قابل رويت است ،اغلب مطالعات رويدادی
درمعتبرترين تحقیقات و مقاالت تخصوووصوووی دنیا ،ظاهرا فاقد هرگونه فرضووویهای اسوووت .در
جمعبندی مباحث توجه به نکات زير ضروری است.
 -6نگارنده مخالفتی با ساخت فر ضیه -درجايی که ضرورت دارد -ندا شته ،بلکه در پی آن
است که نشان دهد اصرار بر فرضیهسازی ضرورت ندارد.
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 -8در برخی تحقیقات (به عنوان مثال مطالعات پیمايشی )61ساخت فرضیه غالبا ضوووووورورت
دارد ،زي و ورا ب و ورخالف تحقیقات دارای م و ودل کم و وی ک و وه اصوال از نوع پس رويدادی66
است و بوووووورمبنای تووووووجزيه و تووووووحلیل داده های موووشاهده شده  68انجام می شود ،طراحی
پرسوشونامه و سوواالت آن ارتباط مسوتقیم و تنگاتنگی با فرضویههای تحقیق دارد و در واقع اين
فر ضیه ا ست که راهنمای جمعآوری دادهها میبا شد .البته به لحاظ فراوانی ،اين نوع تحقیقات
برخالف ر شته های مديريت در مطالعات تجربی ح سابداری و به ويژه مالی ،کمتر به کار گرفته
می شوووود .بهعنوان مثال مجله پژوهش های رفتاری حسوووابداری به دلیل اندک بودن اين نوع
تحقیقات صرفا دو بار درسال توسط انجمن حسابداری امريکا منتشر میشود.
 -3عدم ارائه فرضووویه با اين پیشفر

قابل توجیه اسوووت که اوال مسوووئله تحقیق به خوبی و به

و ضوح بیان شده ا ست و در صورت پیچیده بودن مو ضوع ،ارائه پر سش يا پر سشهای تحقیق
مسئله را روشن ساخته است و ثانیا طرح تحقیق  63و مدلهای آن کامل و روشن است.
محوردوم -در بوووسیاری از تحقیقات توووجربی موووالی و حسوووابداری ،عووومل

نمونهگیری64

انجام نمیشود .بنوابراين استفاده و تاکید بر واژه نومونهگیری (و نه نمونه) نادرست است.
ا سا سا فل سفه نمونهگیری نا شی از دو عامل صرفه جويی (در منابع) و عدم د ستر سی به کل
جامعه اسوووت .امروزه به مدد پايگاهها و بانکهای اطالعاتی کامل و قابل اتکا ونیز توسوووعه نرم
افزارهای آماری و اقتصادسنجی ،اصوال نقش هر دو عامل مورد اشاره کمرنگ شده و کاربرد
نمونهگیری در تحقیقات تجربی مالی و حسابداری را روزبه روز محدودتر میکند .برای روشن
شدن موضوع ،مجددا به شواهد موجود برمیگرديم .در مقاالت معتبر خارجی ،استووووووووفاده از
واژه خاص نمونهگیری کمووووووتر به چووووووشم میخورد و بیووووووشتر از واژههايی نظیر "دادههای
نمونه"61

"نمونه" 61و يا "دادهها "  69ا ستفاده می شود .دقت کنید که هیچ يک از اين واژه ها

بیانگر عمل نمونه گیری 64نمی باشووود .بلکه محقق در اين بخش توضووویح میدهد که دادههای
خود را از کدام بانک اطالعاتی استخراج نموده و جامعه مبنا (مرجع دادهها) کدام است .به اين
ترتیب اصوووطالحاتی نظیر حذفی ،فیلترينگ ،فیلترکردن و يا غربالگری که در تحقیقات رايج
داخلی از آن ا ستفاده می شود ،می تواند تف سیر نادر ستی را در پی دا شته با شد ،زيرا هیچ کدام
آنها ازروشهای علمی نمونه گیری نی ست .برای رو شن شدن مو ضوع مثال سادهای را در نظر
بگیريد؛ فر

کنید يک جعبه پرتقال خريداری کردهايد و پس از بازکردن درب جعبه ،چ ند
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پرتقال گنديده يا معیوب آنرا جدا کرده و دور میاندازيد ،آيا آنچه باقی میماند نمونهای است
که از يک فرآيند نمونهگیری از جامعه (در اينجا جعبه پرتقال) حاصل شده است؟ مسلما پواسخ
منفی است .بوووحث نمونه و داده در توووحقیقات تجربی موووالی و حسابداری (به غیر از تحقیقات
پیماي ش ی) نیز تا حدی م شابه مثال مورد ا شاره ا ست .به عنوان مثال در ب سیاری از تحقیقات ،به
دلیل استفاده از متغیرهای اساسی حسابداری نظیر ،سود ،اهرم و اندازه ،شرکتهای واسطهگری
مالی اسووتثنا میشووود ،زيرا ماهیت اين متغیرها در شوورکتهای مورد اشوواره متفاوت از سوواير
شووورکت هاسوووت .همچنین خارج کردن شووورکت های زيانده و يا با توقف طوالنی در نماد
معامالتی -درست شبیه مثال جعبه پرتقال -جداکردن و پااليش دادههايی است که برای مقاصد
تحقیق مورد نظر دادههايی آلوده ،معیوب و يا نامربوط تلقی میشوووود .مجددا شوووبیه مثال جعبه
پرتقال ،خريدار بسیار مايل بود که پرتقال معیوبی برای کنار گذاشتن وجود نداشت .همانگونه
که محقق نیز بسیار تمايل داشت که شرکتی با داده معیوب و يا نامربوط وجود نمیداشت و او
میتوانسوت تمام دادههای جامعه (بهعنوان مثال تمام شورکتهای بورس اوراق بهادار تهران) را
مورد اسووتفاده و آزمون قرار میدهد .کنار گذاشووتن برخی شوورکتها و پااليش دادهها در واقع
بهمنظور بهبود اعتبار درونی طرح تحقیق است .ايرادی که در اين حالت توسط بسیاری از جمله
آماردانان مطرح می شود ،اين است که اگر کل جامعه مورد آزمون قرار میگیرد ،ديگر نیازی
به آمار ا ستنباطی نی ست و نتیجهگیری با ا ستفاده از آمار تو صیفی کفايت میکند .پا سخ به اين
شبهه مانند خود شبهه ،ظريف است .در واقع امروزه محققین حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری
و مالی در پی تعمیم نتايج به جامعه مبنا -بهعنوان مثال بورس اوراق بهادار تهران يا نیويورک-
نیسوووتند ،بلکه می خواهند ن تايج خود را در قطر زمان و مکان – و به هرجامعه مفرو  -تعمیم
دهند .يعنی به هر محدوده مکانی و زمانی که قابل تعمیم باشووود .به اين ترتیب بايد به تفاوت
ظريف بین دو جامعه يعنی ،جامعه مبنا(مرجع داده ها) و جامعه مفروض دقت نمود .جامعه مبنا،
جامعهای است که دادهها از آن استخراج شده و جامعه مفرو  ،جامعهای است که محقق مايل
اسوووت -تاجايی که منطقی اسوووت -نتايج خود را به آن تعمیم دهد .به عنوان مثال يافته های
تحقیقی در بورس اوراق بهادار تهران نووووووووشان موووووووویدهد که عرضههای عمومی اولیه  65در
بلندمدت بازده منفی دارد و محقق براين باور ا ست که عر ضههای عمومی اولیه IPOهای آتی
در بورس اوراق بهادار تهران نیز همین عملکرد را خواهند داشوووت (تعمیم در قطر زمان) و يا
اينکه  IPOهای انجام شوووده در بورس اسوووتانبول نیز چنین هسوووتند (تعمیم در قطر مکان)  .تنها
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نکتهای که بايد مورد توجه قرار گیرد اين است که اين تعمیم (در قطر زمان ومکان) تا آنجايی
منطقا و بالقوه معتبر ا ست که شواهدی دال بر غیرقابل تعمیم بودن نتايج وجود ندا شته با شد .به
عنوان مثال هر منتقدی می تواند ادعا کند که به دلیل سووواختارهای کالن اقتصوووادی و ريز
ساختارهای معامالتی متفاوت ،نتايج قابل تعمیم به بورس نیويورک نی ست و يا به طور م شابه به
دلیل چرخههای اقتصادی ناهمگون ،نتايج تحقیق امروز قابل تعمیم به سالهای آينده نمیباشد.
هرچند با فر

اقتصوووادهای با ثبات و يا محیطهای اقتصوووادی قابل مقايسوووه ،پايه چنین نقدی

ت ضعیف می شود .به عنوان مثال ،آيا دلیلی وجود داردکه ادعا کنیم يافتههای بورس نیويورک،
اسووواسوووا قابل تعمیم به بورس اسوووترالیا نمیباشووود؟( همانگونه که يافتههای تحقیق بال و برون
( ) 6315در بورس اسوووترالیا نیز تائید شووود)به هر روی ،اين موضووووع به تحقیق و محقق ارتباط
مسووتقیمی ندارد و درواقع اسووتفادهکننده اسووت که قضوواوت نهايی را انجام میدهد و تشووخیص
میدهد کدام يافتهها و درچه شوورايط زمانی ومکانی ،قابلیت تعمیم و اسووتفاده را دارا میباشوود.
بنابراين ايراد پیشگفته ،دلیل کافی برای عدم استفاده از آمار استنباطی نیست و اگر کسی چنین
نتیجهای بگیرد در واقع از نوعی سف سطه آماری بهره ج سته ا ست .جمع بندی مطالب اين محور
به شرح زير است:
 -6پیش فر

منطقی برای نمونه گیری ،قصووود محقق برای اين کار اسوووت .در بسووویاری از

تحقیقات ح سابداری و مالی ،محقق چنین ق صدی يا انگیزه ای را ندارد ،زيرا ا صوال ضرورتی
برای نمونه گیری وجود ندارد.
 -8در برخی پژوهشها نظیر تحقیقات پیمايشووی ، 61نمونه گیری ضوورورت می يابد .همچنین
در سووواير تحقیقات تجربی نیز بعضوووا به دلیل حجم باالی پردازش داده ها و يا داليل ديگری،
محقق ناچار به نمونه گیری اسوووت؛ البته حالت اخیر به دلیل در دسوووترس بودن نرم افزارهای
توانمند امروزی ،کمتر ضرورت میيابد.
 -3بديهی ا ست در صورتی که به داليل پی شگفته ،ضرورت نمونهگیری وجود دا شته با شد،
آنگاه الزم است نمونهگیری به روش سیستماتیک و مناسب علمی که شرح آن در متون آمار و
روش تحقیق به تف صیل بیان شده ا ست ،انجام شودکه در آن صورت مهمترين ويژگی ،معرف
بودن  63نمونه است.
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 -4در تعمیم نت ايج بايد بین جامعه مبنا و جامعه مفرو

تفاوت قايل شووود ،تا شوووبهه عدم

ضورورت اسوتفاده از آمار اسوتنباطی برطرف شوود .در واقع تعمیم هم به خارج نمونه 81و هم به
خارج از دوره مطالعه 86صورت میگیرد.
 -1در زمانی که اصوال نمونهگیری انجام نمی شود ،استفاده از اصطالحاتی نظیر نمونهگیری
به روش قضوواوتی ،حذفی ،فیلترينگ ،غربالگری و نظاير آن نامناسووب و نادرسووت اسووت ،زيرا
همانگونه که بیان شوود در اغلب تحقیقات تجربی حسووابداری و مالی نمونهگیری از جامعه مبنا
انجام نمی شود که ناچار با شیم برای آن از عناوينی غريبی نظیر آنچه به آن ا شاره شد ،ا ستفاده
کنیم.
محور سوم -معرفی نوع تحقیق در متون پژوه شی دان شگاهی (پايان نامه ،ر ساله و مقاله) به
شکلی که امروز در ايران رايج است ،غالباً نامناسب ،ناقص و غیرضروری است.
با نگاه به اين بخش در تحقیقات و مقاالت ايران ومقايسه آن با تحقیقات و مقاالت مشابه در
دانشوووگاهها و مجالت معتبر دنیا ،مجددا با تفاوت قابل توجهی مواجه میشوووويم .اولین تفاوت،
تاکید بر معرفی نوع تحقیق در ايران و عدم ذکر آن در اکثر متون پژوه شی معتبر دنیاست .نکته
دوم ،معرفی نادر ست و يا ناقص روش تحقیق میبا شد .در تحقیقات م شابه در اکثر ر سالهها و
مقاالت معتبر خارجی  ،اصوال محقق نیازی به معرفی روش تحقیق به شکلی که در ايران مرسوم
اسوووت نمیبیند -می توانید با اين مقصوووود ،مقاالت در دسوووترس خود را مرور کنید ،به ندرت
مطلبی با اين عنوان خواهید يافت .اما در متون پژوهشوووی ايران ،رايج ترين واژه ها عبارتند از؛
توصووویفی ،تجربی ،شوووبهآزمايشوووی،کاربردی ،کتابخانهای ،همبسوووتگی و نظاير آن .تحقیق از
ابعادمختلفی قابل طبقهبندی اسوووت که غالبا در معرفی نوع تحقیق با يکديگر مخلوط میشوووود،
مثالً طب قه ب ندی برمب نای هدف با طب قه ب ندی برمب نای روش جمعآوری (اي جاد) داده ها کامال
متفاوت اسووت .ثانیا نوع تحقیق در اغلب تحقیقات تجربی (اثباتی) حسووابداری و مالی مشووابه و
روشن است و تاکید و توضیح آن ،حتی مقايسه ای که بعضا با ساير انواع تحقیق انجام میشود،
فاقد ارزش افزوده است .تحقیقات تجربی مالی و حس و وابداری ( به استثنای تحقیقات پیمايشی)
عموودتا از نوظر طرح تحقیق ،شبه تجربی ٢٢و پس رویدادی 11و از نظر روش جمعآوری داده از
نوع مطالعات میدانی ٢3یا آرشططیوی( 4داده های مشططاهده شططده) اسووت ٢4که خووووووود دارای
زيرمجم ووعه هايی است ،نظ ویر مطالعات رویدادی ، 5مط طالعه پ طرتفوی ،9مطالعات همبستگی،٢5
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مطالعات علت یابی ٢6يا رابطه سنجی 5که برای مورد اخیر بع ضا در متون فار سی از معادلهايی
نظیر علی-تطبیقی يا علی  -قیاسططی اسووتفاده می شووود . ٢4در مقايسووه ،در عرف رايج تحقیقات
داخلی کمتر از عناوين درست مورد اشاره استفاده میشود و عموما از واژههای بسیار کلی نظیر
تحقیق توصیفی و يا نادرست نظیر تحقیق کتابخانه ای و از نظر هدف ،از عنوان نادرست تحقیق

کاربردی اسووتفاده میشووود .به ويژه مورد اخیر ،اشووتباه رايجی اسووت که نیاز به توضوویح دارد.
برخالف آنچه به طور گسوووتردهای رايج اسوووت ،اغلب تحقیقات تجربی حسوووابداری و مالی
دانشووگاهی نه تنها از نوع کاربردی نیسووت ،بلکه درنقطه مقابل آن يعنی گروه تحقیقات بنیادی

است .برای روشن شدن موضوع به تعاريف زير توجه کنید:
از ديدگاه گی ( )6338تحقیقات بنیادی  ،به منظور ايجاد ،آزمون و پااليش نظريه ها و
فرضووویه ها صوووورت میگیرد .در اين نوع پژوهش ها ،مسوووئله برگرفته از حوزه اجرايی واقعی
نیسووت .بهزعم میلر ( )6399تحقیقات بنیادی با حل مسووئله معین مرتبط با عمل سووروکار ندارد.
همچنین از نظر بازرگان و همکاران ( )6391هدف ا سا سی از تحقیقات بنیادی آزمون نظريهها،
تبیین روابط بین پديده ها وافزودن به مجموعه دانش موجود در يک زمینه خاص اسوووت .در
مقابل ،گی ( )6338معتقد اسووت؛ تحقیقات کاربردی ،نظريهها ،قوانین ،اصووول وفنون تحقیقات
بنیادی را برای حل مسووايل واقعی اجرايی به کار میگیرند .اين پژوهشها بیشووتر بر اقدام موثر
تاک ید دار ند و کمتر به ع لت ها تو جه می کن ند .حال با ن گاهی دو باره به تحقی قات تجربی
دان شگاهی ايران ،اين پر سش قابل طرح ا ست که غالب آنها بنیادی ا ست يا کاربردی؟ به نظر
میرسوود ،با اندکی دقت و تامل ،روشوون اسووت که عمده اين تحقیقات برخالف آنچه گفته و
نوشته می شود ،از نوع بنیادی است نه کاربردی  .به چند نمونه رايج توجه نمايید :عوامل موثر بر
ساختار سرمایه ،تاثیر اعالن سود برقیمت سهام ،مقایسه استراتژیهای سرمایهگذاری مومنتوم و
معکوس ،عوامل موثر بر مدیریت سود ،رابطه کیفیت سود حسابداری و قیمت سهام ،آزمونهای

تجربی کارایی بازار ،آزمونهای تجربی مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایه و نظاير آن .در
کدامیک از عناوين مورد اشوواره پرداختن به يک مسووئله واقعی از حوزه اجرايی مدنظر اسووت.
روشن است که تمامی موارد فوق و عناوين مشابه ،آشکارا به تبیین روابط بین متغیرهای معین و
آزمون تجربی نظريه ها و يا فر ضیه هايی ا ست که وجود دارد و اين بدان معنی ا ست که عمده
اين تحقیقات بنیادی است نه کاربردی .در مقوووابل آنچه در متووووووون معتبر پژوهشی خووووووارجی
ش و واهد آن ه وستیم ،بخ و وش روش شن و واسی رس و والهها و م وقاالت که معموال با عناوينی نظیر
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"روش شنا سی" 6يا "داده و روش شنا سی" و يا "طرح تحقیق" 3آغاز می شود ،بدون ذکر نوع
تحقیق (عموما به دلیل رو شن بودن آن) ،م ستقیماً به مو ضوع و به شرح

طرح تحقیق ،دادهها،

ارائه مدلها و معرفی متغیرها و نحوه اندازهگیری آنها می پردازد .مباحث اين محور به شووورح
زير جمعبندی می شود:
 -6الزام و تاکید بر معرفی نوع تحقیق ،به دلیل روشووون بودن آن ضووورورت ندارد .مگر در
مواردی که نوع بسیار خاص و غیر متداولی به کار گرفته شده باشد.
 -8درهرحال ،اگر محقق به هر دلیل اصرار بر معرفی نوع تحقیق دارد ،بايد از عناوين مناسب
استفاده نمايد.
 -3به نظر میرسد استفاده از عناوين نادرست و ناقص در ايران نظیر ساير معضالت ،ريشه در
روششناسی عاريتی (برون رشتهای)دارد.
محور چهارم – سوواختار و چارچوب طرح های پیشوونهادی تحقیق دانشووگاهی (پروپوزال)
عاريتی و نامناسب است
به نظر می رسد مباحث ارائه شده در سه محور اول ،به میزان زيادی راه را برای مباحث بعدی
هموار ساخته باشد .اشکاالت اساسی پروپوزالهای رايج در ايران ،ريشه در نارسايیهايی دارد
که قبال به آنها اشاره شد .تاکید بیش از حد به بیان و تفکیک هدف ،اهمیت و ضرورت تحقیق

غالبا دانشوووجويان را به وادی همانگويی ،زيادهگويی و بزرگنمايی میکشووواند .الزام به ارائه
مدل مفهومی – و بیشوووتر به صوووورت شوووماتیک  -نیز ريشوووه در همان ادبیات عاريتی دارد.
همانگونه که پیووووووشتر اشاره شد ،درصورت بیان روشن مسوووووووووئله تحقیق و ارائه درست طرح
تحقیق و موووووووودل های مورد استفاده به طور مناسب ،الزامی به طرح مدل مفهومی نخواهد بود.
البته اين به معنای عدم نیاز به مبانی نظری نی ست ،رو شن است که تف سیر نتايج تحقیقات تجربی
بايد متکی به چارچوب نظری باشووود که پژوهشو وگر درجای خود به آن می پردازد .طرح مدل

مفهومی غالبا در تحقیقات نظری (و نه تجربی) و تحقیقات تجربی خاص و ابداعی ضووورورت
میيابد که شمار اين نوع تحقیقات بسیار اندک است .الزام به معرفی استفادهکنندگان از نتایج

تحقیق نیز از ديگر بخش های غیرضووروری پروپوزالهاسووت ،زيرا عموما تحقیقات دانشووگاهی
ازنوع کاربردی نیست و به سفارش کارفرمای خاصی انجام نمیشود .در پژوهش اثباتی ،محقق
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چنین وظیفهای ندارد .اسوووتفادهکننده خود تشوووخیص می دهد که از نتايج کدام تحقیق بايد
استفاده کند .درمقابل ،با بررسی تحقیقات و مقاالت تجربی خارجی ،به ندرت با چنین عناوينی
مواجه میشوووويم .در واقع آنچه در طرح پیشووونهادی تحقیق (پروپوزال) در درجه اول اهمیت
ا ست ،روش شنا سی میبا شد که بايد ارزيابی شود .اما شايد به دلیل تاکید بیش از حد به ساير
مواردی که اشوواره شوود ،اين بخش مهم کمتر مورد توجه قرار میگیرد .ممکن اسووت تحقیقات
تجوووووووربی در رشططتههایی مانند مدیریت نیازمند مدل مفهومی باشووود ،زيرا در اين تحقیقات،
برخالف تحقیقات حوزه مالی از روشهای کیفی و روششووناسووی متفاوتی اسووتفاده میشووود و
همانند آنچه در لزوم فر ضیه سازی به آن ا شاره شد ،ارائه مدل مفهومی از آن جهت ضروری
می باشوود که راه را برای ارائه فرضوویهها و يا طراحی پرسووشوونامه – که يکی از ابزارهای اصوولی
جمعآوری دادهها در تحقیقات اين رشووته اسووت -هموار نمايد .اما در تحقیقات تجربی و کمی
حوزه مالی چنین نیازی احساس نمیشود .در جمعبندی مباحث اين محور میتوان گفت:
چارچوب طرح های پی شنهادی تحقیق (پروپوزال) عاريتی (برون ر شتهای) و تلفیقی ا ست و
نیازمند بازنگری اساسی می باشد.
محور پنجم -اصووال ارائه پیشونهاد برای اسوتفادهکنندگان در تحقیقات تجربی (اثباتی)  ،نه
تنها ضرورت ندارد ،بلکه اغلب معايب آن بیش از محاسن احتمالی است.
مجددا اين بحث را نیز با طرح همان پرسوووش تکراری آغاز میکنیم .تعدادی مقاله خارجی
که در اختیار داريد را مرور کنید .در چه تعداد از آن ها سووورفصووولی با اين عنوان مشووواهده
میکنید؟ 85چون پا سخ رو شن ا ست به داليل آن می پردازيم .نکته اول اينکه ،ا صوال در يک
تحقیق تجربی که با روش اث باتی کار میک ند .محقق هیچ رسووووالتی برای ارا ئه پیشووون هاد به
ا ستفادهکنندگان احتمالی ( يا خیالی) ندارد .کارکرد علم اثباتی تببین "آنچه ه ست" میبا شد.
ا ستفادهکنندگان بالقوه خود بايد ت شخیص دهند که از نتايج يک تحقیق ا ستفاده کنند يا خیر؟
نکته دوم ،اشووواره مجدد به بحثی اسوووت که در محور سووووم ،يعنی معرفی نوع تحقیق به آن
پرداختیم .ريشوووه اين انحراف از آنجا ناشوووی میشوووود که اين تحقیقات را کاربردی مینامیم ،
بنابراين طبیعی ا ست که چنین خوا ستهای هم دا شته با شیم .نکته سوم؛ نتايج متناقض تحقیقات
تجربی را درنظر بگیريدکه طبیعتا به پیشوونهادهای متناقضووی هم میانجامد ،نظیر آنکه نتیجه يک
تحقیق امروز نشان میدهد که استفاده از دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس تهران اشکال دارد
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وبه سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می شودکه اين متوقف کنندهها را رها کند و فردا (يا
گاهی همان روز) تحقیق ديگری به اين نتیجه میرسد که وجود متوقفکنندهها ضروری است،
لذا پیشنهاد به سازمان بورس و اوراق بهادار ،حفب و حتی تقويت آنهاست .اگر خواننده جای
مديران اين سازمان قرار گیرد ،چه واکن شی خواهد دا شت؟ ديگر اينکه؛ ناگزيريم اين واقعیت
را بپذيريم که حداقل بخشووی از تحقیقات حوزه مالی و حسووابداری در وضووعیت فعلی ايران با
دادههای آلوده و مسئله دار انجام میشود ،بنابراين در بسیاری از اين تحقیقات ،نتايج فاقد اعتبار
الزم اسووت و واقعبینانه به جای دل بسووتن به نتايج ،فعال بايد به يادگیری متدولوژی و آشونايی و
ممارست دانشجويان با روشها و تکنیکهای اين تحقیقات دل ببنديم .و نکته آخر اينکه ،ارائه
پی شنهاد در پژوه شی که به روش اثباتی انجام شده ،میتواند پیامدهای اخالقی به همراه دا شته
باشووود ،به ويژه باتوجه به نتايج متفاوت و ضووود و نقیض اين تحقیقات که به طورعام (درتمام
ک شورها) از عواملی نظیر مع ضل آزمون فر ضیههای م شترک ،نقايص متدولوژيک و مهمتر از
آن عدم امکان کنترل متغیر های مداخلهگر فراوان و به طور خاص (درايران) عالوه بر آنچه
گفته شوود از دادههای آلوده ،نمونه کوچک و متدولوژی ضووعیف ،رنج می برد؛ اين پیامدهای
اخالقی پرهزينه است .در پايان اين بحث پیشنهاد می شود ،در پژوهشهايی به بررسی اثربخشی
و میزان توجه ا ستفادهکنندگان معرفی شده در پايان نامه ها ور ساله های ده سال اخیر ،پرداخته
شود .شايد نتايج ،اين ظن را به يقین تبديل کند .در جمعبندی اين محور ،موارد زير قابل طرح
است:
 -6کارکرد علم اثباتی تجويز و توصیه نیست ،اين امر وظیفه علم هنجاری است.
 -8برخالف آنچه تصوورمی شوود ،تحقیقات تجربی دانشوگاهی درحوزه مالی و حسوابداری
عمدتا از نوع کاربردی نیست ،بنابراين محقق رسالتی برای ارائه پیشنهاد ندارد.
 -3الزام به ارائه پیشنهاد برای استفاده کنندگان( ،به ويژه در محیط اقتصاد ايران) به اتکا نتايج
تحقیقات اثباتی (و نه کاربردی) ،دارای پیامدهای اخالقی است.
محورشططشططم -مفهوم نوآوری و کمک به مرزهای دانش در تحقیقات تجربی به روشوونی
درک و تعريف نشده است
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آنچه امروز در دانشوووگاه های ايران در حوزه مورد بحث و در ارتباط با تاکید بر نوآوری (به
ويژه در رسالههای دکتری) مشاهده موووویشود ،ريشه در چووووند عووووامل دارد .البته الزم به ذکر
است که ايون الزام ،بوه گوواه شواهد موثال های فوراوانی توا مورحله تصويب پوروپوزال است و
پس از آن بوه قوول خوواجه شیراز" :مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز /ورنه در مجلس
رندان خبری نیسوووت که نیسوووت"  .اولین مورد ،عدم تفکیک روشووون تحقیقات نظری از تحقیقات

تجربی اسووت .نتیجه مورد انتظار تحقیقات نظری دسووت يافتن به نظريه يا مدل بديعی اسووت که
محقق از ابتدا در پی آن بوده اسوووت .اما غالب تحقیقات تجربی حول آزمون نظريه های ارائه
شده میچرخد و در بهترين حالت ممکن ا ست نتیجه تحقیق تجربی رد يک نظريه مطرح با شد
که البته کار دشووواری اسووت ،زيرا به لحاظ علمی و به دلیل وجود فرضوویههای مشووترک برای
آزمون يک نظريه ،چنین نتیجهگیری به راحتی میسووور نیسوووت ،به عنوان مثال در طول دهههای
گذشته آزمونهای بسیار معتبری به لحاظ روش شناسی در ارتباط با فرضیه بازار کارا و يا کارايی

مدل قیمتگذاری دارايیهای سرمايه صورت گرفته ا ست ،اما کماکان نتايج در هالهای از ابهام قرار
دارد و شايد رد نظريهای مانند بازار کارا به اين زودی قابل انتظار نباشد .به هر روی برای روشن
شدن موضوع ،الزم است مجددا مقاالت پژوهشی معتبر دنیا را مورد مداقه قرار دهیم  .به عنوان
مثال تحقیقات تجربی در حوزه مديريت سود ،ب سیاری از مقاالت معتبر در اين حوزه م ستخرج از
رساله های دکتری در دانشگاه های معتبر دنیاست .شماری از آنها را با هم مقايسه کنید؛ با اين
هدف که به تفاوتهای نوآورانه آنها دست يابید .نگارنده تا حدودی اين مقايسه را انجام داده
اسوت ،نتیجه اينکه در نهايت به چند مدل و چند نام آشونا که شومار اندکی دارد میرسوید؛ مدل

آنجلو ،مدل هیلی ،مدل ديچو و اسووولوان ،مدل جونز وجونز تعديل شوووده ،83حال پرسوووش اين اسوووت که
چندصد مقاله معتبر در اين زمینه ،چرا به همین تعداد مدل دست نیافتهاند .بادقت بیشتر مشخص
میشووود نوآوریها بسوویار خردتر از دسووتیابی به مدل جديد اسووت وگاهی درحد تغییر برخی
متغیرها و سووونجههای آنها و يا اسوووتفاده از تکنیکهای اقتصوووادسووونجی و آزمونهای آماری
متفاوت يا جديدتری خال صه می شود ،اما بدنه ا صلی تحقیق در محدوده مدلهای ا صلی مورد
اشاره باقی مانده است .به عنوان يک شاهد مثال ديگر .در مطالعات رويدادی دوره رويداد يا دوره
تخمین تغییر کرده و يا نحوه اندازهگیری بازده متفاوت است .در مطالعات پرتفوی چندکها تغییر
کرده و به جای پنجک از دهک ا ستفاده می شود و يا بالعکس ،يا بازده پرتفویها با روشهای
متفاوتی اندازهگیری شووده و يا اينکه دورههای تشووکیل و نگهداری تغییر کرده اسووت .به تجربه
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نگارنده ،نوآوریهايی از اين دسووت مورد پذيرش و پسووند بسوویاری از همکاران (البته تا مرحله
تصووويب پرپوزال) واقع نمیشووود و انتظار شوونیدن حرف بزرگتری از دانشووجو دارند .اين نحوه
برخورد دانشوووجو را وا میدارد در طرح پیشووون هادی خود و در بخش نوآوری دسووووت به
بزرگنمايی ،زيادهگويی و بع ضا ادعاهای د ستنیافتنی بزند .همچنین گاهی م شاهده شده که
تلويحا به دان شجو تو صیه می شود متغیر جديدی را وارد يک مدل (معتبر) نمايد ،حال نتیجه هر
چه شووود .در حالی که وارد يا خارج کردن متغیر در مدلی معتبر ،نیازمند مبانی نظری مسوووتدل و
کافی ا ست ،در غیراين صورت  " ،سنگ روی سنگ بند نمی شود" .به نظر میر سد ضروری
است با مطالعه و تمرکز بر تحقیقات و مقاالت معتبر در هر حوزه تخصصی پژوهشی ،حدو مرز
نوآوری شناسايی و با آن واقع بینانه برخورد شود ،البته اين امر نیازمند تسلط به حوزه تخصصی
مربوط ا ست .درعین حال رو شن ا ست که اين مو ضوع نافی نوآوریهای بزرگ نی ست و اگر
دانشوووجو و گروه راهنمايیکننده بتوانند خالقانه نوآوری بزرگی را ارائه و اجرا کنند ،سو وزاوار
ت شويق ب سیار خواهد بود .يکی از داليل مهمی که در ايران مانع ت شخیص در ست نوآوری می
شود ،تخ ص صی نبودن حوزههای تحقیق برای اساتید راهنما است .برخالف آنچه در دنیا رايج است،
اسووواتید راهنما در ايران ،عموماً در حوزه وسووویعی راهنمايی پاياننامهها و رسوووالهها را عهدهدار
می شوند .بديهی ا ست ظرفیت عملی هر ان سانی (ولو توانمند) محدود ا ست و گ سترش قلمرو
موضووووعی رابطه معکوسوووی با کیفیت و عمق دارد .بهويژه تاکید براين واقعیت مهم اسوووت که
اگرچه شووواهدی وجود ندارد که اسوواتید و دانشووجويان کشووورهای توسووعهيافته ،باهوشتر و يا
حتی پرکارتر از همتايان خود در ايران هسووتند(وحتی گاهی ادعا می شووود عکس آن صووادق
است) ،امووووا شووووواهد فراوانی نشان میدهد که آنها منضبطتر ،حرفهایتر ،و در نظامی تعريفشده

برای نوآوری تالش میکنند .و اين درحالی اسوووت که به نظر میرسووود دغدغه اول برخی از
ا ساتید و دان شجويان دکتری ،کار علمی نی ست .در اين جا الزم ا ست به تفاوت بین نوآوری و
کمک به مرزهای دانش 31توجه داشووت .انتظار کمک به مرزهای دانش به ويژه در رسووالههای
دکتری وجود دارد .درعین حال اين جنبه نیز نیازمند واقع نگری اسوووت .پاسوووخ دادن به روش
علمی به يک م سئله پا سخ داده ن شده در جامعهای معین ،حداقل انتظار ا ست .اما درعمل يافتن
م سئلهای که برای اولین بار در يک جامعه مفرو

به آن پرداخته می شود ،ب سیار اندک ا ست.

لذا همانگونه که در بی شتر تحقیقات معتبر خارجی مالحظه می شود ،يافتن پا سخ برای م سئلهای
که قبالً -و شووايد بارها -به آن پرداخته شووده اسووت ،با متدولوژی متفاوت يا مدل و متغیرهای
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مختلف و حتی گاهی با سووونجههای متفاوت ،درعمل میتواند حداقل انتظار از يک تحقیق را
پوشووش میدهد .شووايد اين موضوووع درحوزه علوم دقیق قابل قبول نباشوود .بهعنوان مثال ممکن
است تکرار يک آزمايش درعلم شیمی برای دست يافتن به نتیجهای که قبالً در تحقیقات معتبر
تايید شوووده ،فاقد ارزش افزوده باشووود ،زيرا آزمايش در يک محیط اسوووتاندارد و ثابت به نام
آزمايشوووگاه انجام می شوووود .اما آيا درحوزه علوم اجتماعی نیز چنین اسوووت؟ عمده تحقیقات
تجربی مالی با اسووتفاده از دادههای مشوواهده شووده تاريخی انجام میشووود .اين دادهها در محیط
واقعی (و نه آزمايشوووگاهی) و در حضوووور متغیرهای متعدد مداخلهگر محیطی که قابل کنترل
نمیباشوود ،انجام شووده اسووت و لذا روايی داخلی و خارجی به رغم کنترلهايی که محقق انجام
میدهد ،مورد ترديد ا ست .بنابراين اتکا به نتیجه چند پژوهش محدود در اين شرايط نادر ست
اسوووت و دقیقا به همین دلیل ،دسوووت يافتن به نتايج جهان شووومول در حوزه تحقیقات مالی و
حسابداری بسیار نادر است .همچنین روايی خارجی و تعمیم نتايج به محیطهای اقتصادی کامال
متفاوت غالبا سوووال برانگیز اسووت .حتی دريک جامعه مفرو

با تغییر نمونه ،مدل  ،متغیرها و

سوونجهها محققین به نتايج متفاوت و بعضووا متضووادی دسووت میيابند .به اين ترتیب گاهی حتی
تکرار يک تحقیق تجربی فقط با نمو نه مت فاوت نیز دارای ارزش افزوده اسووووت ا ما سووووال
اينجا ست ،که آيا اين مقدار کمک به مرزهای دانش برای يک ر ساله دکتری کافی ا ست؟ به
اعتقاد نگارنده پ اسخ اين پرسش به طور ا صولی منفی است ،زيرا انتظار از ک سی که میخواهد
به باالترين درجه دان شگاهی د ست يابد ،فراتر از اين ا ست .در اين شرايط پر سش مهم ديگری
مطرح می شود؛ حد قابل قبول کمک به مرزهای دانش کجاست ؟ به نظر می رسد پاسخ به اين
پر سش به ويژه در ف ضای کنونی حاکم بر دان شگاههای ايران ،ب سیار د شوار ا ست .عدم تنا سب
کادر علمی با تعداد دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاهها ،اشتغال خارج از دانشگاه اغلب
دان شجويان دکتری ر شته مالی و ح سابداری ،توان علمی اساتید راهنما و م شاور ،رويکرد کمی
دانشگاهها (که رفته رفته به صورت سیستماتیک غالب شده) همراه با پذيرش بی رويه دانشجو،
صرفا با سختگیری در سقف دوران تحصیل ،فرآيند پژوهشی و حتی آموزشی را از بعد کیفی
تضعیف و آن را به فرآيندی اداری تبديل میکند ،ازجوووومله عووووواملی هستند کووووه پوووواسخ
واقعگرايانه به پووورسش مذکور را با چالش جدی موووواجه میسازد .بنابراين يافتن پاسخ مناسب
نیز مستلزم بحث جدی است ،درعین حال سطح علمی هر دانشگاه نیز از ديگر عوامل موثر در
پاسووخ به اين پرسووش اسووت ،زيرا همچنان که شووواهد جهانی نیز نشووان میدهد سووطح کیفی
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پژوهشهای دان شگاهی ب سته به رتبه دان شگاهها و سطح علمی آنها ب سیار متفاوت ا ست .به هر
روی روشن شدن موضوع از اين جهت نیز اهمیت دارد که اوالً سطح انتظار واقعی از دانشجو را
مشخص می سازد و ثانیاً فاصلهای را که هم اکنون بین ادعاهای اولیه (غالبا در سطح پروپوزال)
و خروجی نهايی (گزارش تحقیق) وجود دارد ،مرتفع می سازد .مباحث اين محور به شرح زير
است:
 -6ضوووروری اسوووت درک خود از نوآوری و کمک به مرزهای دانش را واقع بینانه تعديل
کنیم ،به نحوی که فاصله ای بین ادعا و عمل وجود نداشته باشد.
 -8تعیین يک پايه ( اسوووتاندارد حداقلی) برای نوآوری و کمک به مرزهای دانش اهمیت
دارد .اين استاندارد باتوجه به سطح علمی هر دانشگاه می تواند متفاوت باشد.
 -3ت شخیص دقیق وجود و میزان نوآوری و کمک به مرزهای دانش درهر قلمرو مو ضوعی،
امری تخصصی است و بايد توسط صاحب نظران همان قلمرو داوری شود.
محور هفتم -نظام کارآمدی برای کنترل کیفیت تولیدات پژوهشوووی( پاياننامه ،رسووواله و
مقاله) وجود ندارد
اين م سئله از ابعاد مختلفی قابل نقد و برر سی ا ست .نکته اول ،عدم تنا سب تعداد دان شجويان
مقاطع تحصووویالت تکمیلی به (ويژه دکتری) با تعداد اسووواتید در هر دو حوزه حسوووابداری و مالی

اسووت؛ اگرچه اين عدم تناسووب در حوزه مالی بیشووتر اسووت  .نکته دوم ،تسوولط محدود تیوووووم
هدايتکننده دانشجويان است .کووووه به نظر می رسد خود ريشه در سه عامل ديگر دارد ،اولین
عامل که به آن ا شاره شد ،عدم تنا سب کمی ا ست .عامل دوم ،که به نوعی متاثر از عامل اول
نیز هست ،میزان وقتی است که تیم هدايت کننده (با توجه به ساير مشغله های اساتید اين رشته)
به هر پايان نامه و به ويژه رساله ،تخصیص می دهوووود .عامل سوم ،که قبال هم به آن اشاره شد،
محدود نبودن قلمرو موضوعی اساتید راهنما است به نووووحوی که عمال امووووکان کووووار تخصصی در
قلمروهای معین را فراهم نمیآورد تامنجر به ت سلط و تخ صص کافی گردد (مو ضوعی که در
دانشووگاه های معتبر دنیا با جديت رعايت می شووود) .اما در مورد داوری که بخش نهايی کنترل
کیفیت اسوووت ،نیز مشوووکل فراوان اسوووت .افزون بر عدم تناسوووب کمی ،تسووولط ناکافی و عدم
تخصووویص زمان الزم برای داوری ،موضووووع مهم ديگر در اين بخش روشووومند نبودن و جدی
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نگرفتن م سئولیت داوری ا ست .واقعیتی که امروز دان شجويان نیز آن را نقل میکنند ،اين ا ست
که شايد داوری ها (اعم از پاياننامه  ،ر ساله و مقاله) غالبا برا ساس روابط فی مابین تیم هدايت
کننده دانشجو( به ويژه استاد راهنما ) و داوران تنظیم می شود ،به نحوی که اغلب دوسوتانه ،در
ب ورخی موارد غی ور دوس وتانه و در ه ور دو حالتکمتر علمی و تا حدی غیر منصفانه و در نهايت (به
عنوان يک ابزار کنترل کیفی) کمتر موثر اسوووت .واقعیت مهم ديگر ،سووویسوووتم و فرآيند موجود
دان شگاه های ايران در اين رابطه ا ست .در اغلب دان شگاههای معتبر دنیا دان شجو موظف ا ست
قبل از دفاع از رسوواله ،گزارش تحقیق خود را در کارگاهها و کنفرانسهای متعددی ارائه کرده
و به پرسووشهای منتقدانه شوورکتکنندگان پاسووخ دهد ،به اين ترتیب رسوواله دانشووجو فراتر از
نظرات تیم هدايتکننده وی به خوبی پرورانده شده و به ا صطالح چکشکاری می شود .الزم
به ذکر اسووت که کلیه هزينههای مرتبط با اين فرآيند توسووط دانشووگاه پرداخت میشووود .اما در
دانشوووگاههای ما چنین زيرسووواختی وجود ندارد و فراتر از آن حقالزحمههايی که برای داوری
پرداخت میشووود نیز به حدی اندک اسووت که نشووان میدهد مقرراتگذاران در همین حد نیز
داورهای را جدی تلقی نمیکنند .به اين ترتیب انتظار کیفیت مطلوب واقعبینانه نیسوووت .موارد
زير به عنوان جمعبندی در اين محور قابل ارائه است:
 -6ضرورت دارد نظام داوری روشمندی تدوين گردد.
 -8عناصر اصلی نظام مورد اشاره شامل استقالل ،تخصصی شدن و دستورالعمل مناسب و
صحیح داوری به تفکیک پواياننامهها ،رسالهها و مقاالت میباشد.
 -3ضووروری اسووت وزارت علوم تحقیقات و فنآوری در درجه اول و سووپس دانشووگاهها ،با
اسوووتفاده از تجربه موفق و کارآمد دنیا ،زيرسووواخت های الزم را برای ارتقاء و افزايش سوووطح
کیفی تحقیقات فراهم نمايند.
محور هشتم -پاياننامهها و رسالهها پرحجم و حاوی مطالب اضافی است
ارائه يک شاخص کمی برای حجم پايان نامه و رساله کار چندان مناسبی نیست ،زيرا متناسب
با موضوع و نوع تحقیق ،اين مبنا میتواند متفاوت باشد .شواهد موجود نشان می دهد در مقايسه
با تحقیقات دانشگاه های معتبر دنیا ،بیشترين مشکل در اين بخش مربوط به فصلهای دوم و تا
حدی سوووم گزارش تحقیق اسووت .اصوووال فصوول دوم پايان نامه پس از ارائه مبانی نظری مربوط،
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عمدتا بايد به مرور تحقیقات داخلی و خارجی مسووتقیما مرتبط با موضوووع تحقیق ،اختصوواص
يابد .مربوط بودن ويژگی کلیدی مطالب ارائه شده در اين ف صل ا ست .غالبا م شاهده می شود،
بخش قابل توجهی از مطالب عینا و يا با تغییراتی و گاهی حتی بدون ذکر منبع از متون درسوووی
نقل میشووود .همچنین در بخش مرور تحقیقات به پژوهشهايی که مثال يک متغیر مشووترک با
مو ضوع دارند به تف صیل پرداخته می شود .در ف صل سوم نیز بع ضا شاهد ارائه مطالب آماری و
اقت صاد سنجی غالباً از متون در سی ه ستیم .اين در حالی ا ست که ف صل سوم ،به عنوان يک
بخش کلیدی کار تحقیقی ،بايد با دقت و ظرافت تمام به روش شناسی خود تحقیق ( و نه مرور
مجدد تحقیقات ديگران و يا مباحث آماری) بپردازد .اين بخش بايد به طور دقیق نشان دهد که
محقق با کدام طرح تحقیق ،با چه متغیرها و داده هايی و با کدام روش و تکنیک های آماری و
سنجی میخواهد تحقیق را انجام دهد .اما آنچه بیشتر مشاهده میشود ابهام و يا نقص اين بخش
است .در مجموع فارغ از اتالف وقت وتوان ،مهمترين پیامد نامطلوب حجیم بودن غیر متعارف
رسوواله يا پاياننامه ،اين اسووت که هم تیم هدايتکننده دانشووجو و هم داوران با توجه به زمان
تخ صیص داده شده به مطالعه ،نتوانند به خوبی بر ا صل مو ضوع متمرکز شوند و اين نقی صه در
مجموع از کیفیت اجرا و ارزيابی پژوهش میکاهد .صرفا به عنوان ارائه يک مبنا برای بررسی،
نگارنده کمتر به پاياننامهها و رس والههای بیش از حدودا صوود صووفحه در تحقیقات دانشووگاهی
معتبر دنیا برخورد کرده است .جمع بندی مباحث اين محور به شرح زير است:
 -6به نظر می رسد با همکاری جمعی می توان فرهنگ کمگويی و در کنار آن درستگويی
و مربوطگويی را توسعه داد.
 -8پاياننامهها و رسالههای دانشگاههای معتبر دنیا و ساير رشتهها در ايران ،میتواند به عنوان
راهنمای عمل ،در اين رابطه مورد استفاده واقع شود.
محور نهم -به لحاظ روش شنا سی ،پژوهشهای تجربی ،امروز( پس از تو سعه ح سابداری
اثباتی) در حوزه مالی و حسابداری بسیار به هم نزديک شده اند ،درعین حال اختالط در قلمرو
موضوعی (در حدی که در دانشگاههای ايران رايج است) مناسب نیست.
همانگونه ک وه قبال به تفصیل اشاره ش ود ،روش شناسی تجربی در اين دو ح ووزه ،منشا واح ودی
دارند و شب واهتی که به چشم می خورد کامال طبیعی و متعارف است .اما اين واقعیت نبايد قلمرو
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موضوعی تحقیقات را در بر بگیرد .مسئلهای که به نظر میرسد در ايران به طور يک سووووويه رواج
يافته ،رویآوردن دانشوووجويان حسوووابداری به موضووووعات مالی اسوووت که غالبا در توجیه آن به
فراوانی دادهها در اين حوزه اشاره میشود .اگرچه اين ادعا تا حدی درست است ،اما نه تا آنجا
که موجب شوووود موضووووع پاياننامههای حسوووابداری موضووووع کامال مالی باشووود .حداقل امروز،
دادههای صورتهای مالی برای دورهای بیش از ده سال در پايگاه دادهها در دسترس است که
منبع نسووبتا مناسووبی برای تحقیقات حوزه حسووابداری مالی می باشوود .عالوه بر آن ،موضوووعات
مرزی فراوانی وجود دارد که در عین اسوووتفاده از داده های بازار به میزان قابل توجهی به داده های

حسابداری متکی است و تحقیق در اين حوزه ها نیازمند تسلط کوافی بر موباحث حوسابداری می
با شد .به هر روی اين عدم توجه ها ،موجب شده ا ست حوزه هايی نظیر ح سابداری مديريت و
حسابرسی تقريبا از ديد دانشجويان حسابداری خارج شود .به رغم محدوديتهای اطالعاتی ،با
کنکاش بی شتر در اين حوزه ها نیز مو ضوعات قابل د ستر سی برای تحقیق وجود دارد .مباحث
اين محور را میتوان اينگونه جمع بندی کرد:
 -6به نظر می رسوود با همکاری جمعی می توان مرز نسووبتا قابل انعطافی در قلمرو موضوووعی
تحقیقات حوزه مالی و حسابداری ترسیم نمود.
-8ضوومن اذعان به محدوديت های موجود در ايران ،پاياننامهها و رسووالههای دانشووگاههای
معتبر دنیا به طور نسبی میتواند راهنمای عمل مناسبی در اين رابطه باشد.
محور دهم -امروز شاهووود آن هستیم که تحقیقات غیراثباتی در رويووووووکرد دانشگاهها و
مجالت تخصصی مورد بی مهری قرار گرفته است.
اگرچه مو ضوع اين مقاله روش شنا سی در حوزه تحقیقات تجربی ا ست  ،اما بنابه داليلی که
توضوویح داده خواهد شوود ،ضووروری اسووت در آخرين محور اين مقاله نگاهی به تحقیقات غیر
اثباتی داشته باشیم .به نظر میرسد فضای حاکم امروز دقیقا در نقطه مقابل فضای حاکم قبل از
دهه  6391میالدی به ويژه در زمینه تحقیقات حسابداری است .امروز به وضوح مشاهده میشود
که موضوعات تحقیقی با روشی غیر اثباتی به سختی به عنوان موضوع پاياننامه و رساله پذيرفته
میشود .همچنین مجالت علمی پژوهشی در مقابل چاپ مقاالت تحقیقی با روشهای غیر اثباتی
مقاومت میکنند .اگرچه بايد اذعان کنیم اين فضا تاحدودی در سطح جهانی حاکم است ،اما
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در ايران بیشتر مشهود است .اين در حالی است که پژوهشهای معتبر به روش غیر اثباتی بسیار
د شوارتر از تحقیقات اثباتی به ثمر میر سد و ا صوالً توانمندی و صبر و حوووووو صله بی شتری را
طلب موووویکند .واقعیت اين است که در حوزه کالن علوووووم اجتووووماعی نمی توان تحقیقات
غیراثباتی را ناديده گرفت .همانگونه که متز ( )6313معتقد اسوووت ،اگر حسوووابداری را يک
دانش اجتماعی بدانیم ،آن گاه بايد حسووابداری مسووئولیت قضوواوتهای ارزشووی را هم بپذيرد.
اقتصووواد ،مالی و حسوووابداری در طبقه علوم اجتماعی جای دارند و همانگونه که با آمار،
رياضیات و آزمونهای تجربی سروکار دارند ،با انسان ،اجتماع ،اخالق ،فلسفه ،روح و روان و
انديشه نیز پیوند دارند .برخی صاحبنظران فلسفه علم معتقدند که بايدبحث علمی را به سمت
انتقادی بودن ،روشوومند بودن ،قابل ارزيابی بودن و سووازگاری عناصوور آن سوووق داد نه اينکه بر
جدايی امور اثباتی از هنجاری پاف شاری کرد .بنابراين اگر مطالعه علمی را شامل هرنوع برر سی
غیر جانبدارانه عینی بدانیم که روشوومند حرکت میکند و نظريههای آن قابلیت بررسوووی دارد،
برخی از مشکالت علمی و عملی مربوط به حوزه روش شناسی (درعلوم اجتماعی) حل شده و
مطالعات علمی در راسووتای چند روشووی روششووناختی بهپیش خواهد رفت .درعین حال بايد
توجه کرد که اين موضوع به معنای اختالط تحقیقات اثباتی و غیراثباتی نیست ،بلکه به رسمیت
شوووناختن هر دو در جای مناسوووب خود اسوووت .همانگونه که دی برن ( )8111و گرانف و زف
( ) 8115می گويند ،ضوووروری اسوووت چتر تحقیقات هم به لحاظ موضووووعی و هم از بعد روش
شناسی ،گستردهتر شود.
 -6به نظر می رسوود دانشووگاه ها بايد فضووايی را به تحقیقات علمی با روش های غیر اثباتی
اختصاص دهند .اين نیاز به ويژه در حوزه تحقیقات حسابداری مشهودتر است.
 -8همچنین مناسووب اسووت ،مجالت تخصووصووی علمی و پژوهشووی نیز امکان چاپ مقاالت
غیراثباتی معتبر را فراهم نمايند.
نتیجهگیری
در اين نوشتار ،تالش شد که نشان داده شود چرا و چگونه روش شناسی پژوهشهای تجربی
مالی و حسابداری در ايران دچار نوعی آفتزدگی بوورون رشووته ای شده است .درعین حال به
هیچ وجه ادعا نموووووووویکنیم که اين مرور تحلیلی -تطبیقی عاری از کاستی است .آنچه اهمیت
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دارد جلب توجه جامعه دانشوووگاهی به اين موضووووع اسوووت تا فضوووای جديدی برای چالش و
تضارب آراء فراهم شود .آنچه انتظار میرود نقد عالمانه و منصفانه است ،زيرا با نقد عالمانه اما
غیر منصفانه و نقد منصفانه ولی غیر عالمانه ،راه به جايی نخواهیم برد .با برگزاری ن ش ستهای
تخصووصووی در فضووايی که رويکرد علمی بر آن حاکم اسووت ،میتوان به اجماعی نسووبی دسووت
يافت .اگر اين مقاله تنها محورهای موضووووعی الزم برای آغاز چنین مباحثی را فراهم کرده
باشد ،نگارنده به مقصود خود دست يافته است .امید است که چنین باشد.
پی نوشت
2-Method
4-Archival
6-The accounting Review
8-Event Study
10- survey
12-Observational Data Analysis
14-sampeling
16- Sample
18- IPO
20- Out of sample
22-Quasi Experimental

1- Methodology
3- Research Design
5-Journal of Finance
7- Assocation Study
9-Portfolio Study
11- Ex-Post Facto
13-Research Design
15- Data Sample
17- Data
19-Representativness
21-Out of Period
23- Field Study

 -84رشاد عبدالخلیق در کتاب تحقیقات تجربی در حسابداری ( )6393با تفکیک تجربه های میدانی
( )Field Experimentsاز بررسی های میدانی ) ،)Field Studyمی گويد؛ بخش گسترده ای از تحقیقات
حسابداری در گروه بررسی های میدانی قرار می گیرد .درعین حال کوتاری ( )8116و بسیاری از محققان
ديگر نظیر بوکلی و همکاران ( )6391؛ کارناگان و همکاران ( )6334؛ لوکا و همکاران ( ، )6331سی يرسی
و همکاران ()8113؛ کاچل میر ()8113؛ بويلون و همکاران ()8161؛ سالتريو ( ،)8161پی کرد و همکاران
()8113؛ کوين و همکاران ()8161؛ استفان و همکاران ()8166؛ و اولر و همکاران ( )8161برخالف
عبدالخلیق ،به جای واژه مطالعات میدانی ( )Field Studyاز معادل ديگری به عنوان روش آرشیوی
( ) Archivalاستفاده می کنند که در واقع هر دو به يک معنا يعنی مطالعه داده های مشاهده شده
( )Observational Dataمی باشد.
26- Casual Study

25 -Correctional Study

 -89اين اصطالح معموالً زمانی بکار می رود که به بیان آماری ،چیزی فراتر از همبستگی بین متغیرها مدنظر
باشد .برخی محققین ازمعادل فارسی علّی -تطبیقی يا علّی  -قیاسی استفاده می کنند .بحث بیشتر در اين زمینه
را به مجال ديگری موکول می کنیم.
 -85در تعداد اندکی از تحقیقات که اغلب به درخواست سازمانهای خاصی انجام می شود ،ممکن است
گزارش تحقیق حاوی برخی توصیه های سیاستی ) ( Policy Recommendationباشد.

... واکاوی و نقد روش شناسی پژوهش های تجربی
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29-(Healy,1985)،(Deangelo, 1986) ،(Jones, 1991) ،(Dechow and Sloan,1991)
30-Contribution
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