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  ي سهامیها شرکتنقش رهبري اسالمی در مدیریت مبتنی بر ارزش 

  ٣زاده سپیده راجی، ٢آبادي اله زنگی حجت، ١مهدي بهارمقدم

  چکیده
 .با معضالت اخالقی افزایش یافته است یبه پیدا کردن الگوهاي جدید مدیریت در رویاروی ي اقتصادي امروزي، نیاز اي پیشرفتهدر دنی

 (VBM)ي بزرگ در عصر حاضر، به بحث پیرامون مدیریت مبتنی بر ارزشها شرکتضمن بررسی معایب ذاتی مدیریت  این مطالعه
دهی به سهامداران،  مهار معضالت اخالقی و اطمیناندر مدیریت مبتنی بر ارزش براي  اسالمی، نقش رهبري افزون بر این .پردازد می

م متفاوت از مفهو ي ، دو جنبهاین پژوهش .ي مشخص شده تمرکز داردها ارزشو جامعه به طور کل، نسبت به کارکنان، مشتریان 
اعضاي  اي حرفهو اخالق در زندگی شخصی و  ها ارزشکردن  مفهوم درونی یا باطنی )1 :گیرد میمدیریت مبتنی بر ارزش را در بر 

جایی که درونی یا باطنی  از آن .ی بهترسازمانتعریف ارزش براي سهامداران به عنوان منافع حاصل از عملکرد مدیریتی و ) 2 ؛سازمان
به عنوان ابزار کلیدي براي  نسازماشود و رهبران در هر سطح  سطوح ارشد مدیریت به جزء شروع میو اخالق از  ها ارزش کردن

یک عامل ایجاد انگیزه براي  به عنوانحاضر مفهوم جدید مدیریت مبتنی بر الگو را  ي مطالعه .ندشو میرسیدن به این هدف محسوب 
 :ملهی از جسازماننفعان  ذي ي هاي خود در قبال همه مسئولیت انجامو اخالق و  ها ارزشبه منظور رعایت  سازمانهر یک از اعضاي 

 . کند میسهامداران، کارکنان، مشتریان، محیط زیست و جامعه، معرفی 

  .و اخالق، مدیریت مبتنی بر الگو، مدیریت مبتنی بر ارزش ها ارزشرهبري،  :کلیدي واژگان

  مقدمه
 امورمات، ، حکومت، مدیریت، خدسیاست در. مشهود است کامالً خصوصی و دولتیبخش  در هر دو میان هیئت مدیره رهبريبحران 

این  .را مشاهده کرد اخالقی از بحران هاي کننده خیره چند نمونه می توان، فروش بازاریابی ،، تولید ، سهام، بانکداري، مبادالت مالی
در  رهبري بنابراین، .جهان را بر می انگیزدسرتاسر  در موجود ي بزرگها شرکترهبري  اعتباردر مورد  یک نگرانی جديپدیده 

نقد توجیه پذیر  این .قرار می گیرند شدید هايحت انتقاد شاره شده در باال در صورت بروز شکست تجاري و اخالقی، تي اها حوزه
 رویکردهاي چنگال از بایدما . نماید اخالقی کمک معضالتاغلب بیرون آمدن از  سازمان ها براي به تواند میرهبري است چرا که 

د قرار می ده تأثیر سازي را تحتانسان  حیاتی بسیار برخی از عناصرسودآوري که در آن  .کار جاري رهایی یابیم وکسب در  معاصر
  .)1389، و دیگرانعباسی (

  و اخالق ها ارزشنیاز به 
 دیگر از مخلوقات. است شده مواجه ارزش بحران معضل باجهان هستی است که در  موجود تنها که انسان است تعجب آور کامالًاین 

 در میان خود خوديبه انسان  که آن گونهخود،  گونه هاي میاندر آنها  هیچ یک از .پیروي می کنند خود طبیعی يها ارزش

                                                                                                                                                                                     
  .دانشگاه شھید باھنر كرمانحسابداری  ياراستاد -  ١
  .ای استان کرمان کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه شھید باھنر کرمان، شرکت آب منطقه -  ٢
  s_ragizadeh@yahoo.com. اس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزدکارشن -  ٣
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گونه هاي دیگر  میان درو غیره را  فساددروغ، نادرستی، یک مورد تقلب،  تواند میهیچ کس ن. ، فعالیت نداردکند میهمنوعان رفتار 
او نیازمند بنابراین  و کند میرا رعایت ن دیگران حقوقانسان به این معنی که  ).2003 ،1مودودي(د انسان پیدا کن جز بهحیوانات 

 نیاز بهتا متوجه  کند میکمک  2در کتاب آلسوپ ارائه شده يها دادهو  ها گزارش. است اخالقی براي رفتار و آموزشهدایت، کنترل 
 و آشناپرستی، قوم پرستیکارکنان، به  مدیران غ گفتندرو شامل متداول اخالقینقض برخی از موارد  .شویم ارزش اخالقی سیستم

 شرکت،، سرقت از رشوه و یا پیشنهاد دریافت، هاي نامربوطبراي نتیجه دادن کارسوء استفاده ازجایگاه سازمانی و مقام ، جانبداري
، افشاي اطالعات کار و ز کسبسوال برانگیهزینه هاي براي دسترسی به منابع مالی مورد نیاز براي پرداخت ایجاد حساب هزینه اي 

شرکت براي اموال و دارایی هاي  و سوء استفاده از ارائه توضیحات کافی به آنهابدون کارکنان ، فسخ قرارداد اسرار تجاريو  محرمانه
  .باشد می شخصی اهداف

    3 (VBM)تعریف مدیریت مبتنی بر ارزش 

ن ایجاد حداکثر ارزش افزوده در سازمانها را فراهم می آورد و از آن اساسا یک فلسفه است که امکا (VBM)مدیریت مبتنی بر ارزش
با این حال، بسیاري از ابعاد . ایجاد ارزش معموال به معناي به حداکثر رساندن ارزش براي سهامداران معنا می شود. کند میحمایت 

این . د ارزش براي سهامداران باقی مانده استدر رویکردهاي کنونی، تمر کز بیشتر بر ایجا. دیگر ایجاد ارزش شناسایی شده اند
را از منافع سهامداران به منافع کارکنان، مشتریان و جامعه بطور کلی از طریق تلقین  (VBM)مطالعه مفهوم مدیریت مبتنی بر ارزش

تی رده پائین بسط هر یک از اعضاي سازمان از سطح رهبري شرکت تا کارکنان عملیااي  حرفه و اخالق در زندگی شخصی و ها ارزش
  .می دهد

  (VBM)تاریخچه مدیریت مبتنی بر ارزش 
وي معموال خویشاوندان خود را به شهرهاي مختلف براي تجارت . یکی از ثروتمندترین بازرگانان قریش بود) س(خدیجه  ام المومنین

صداقت، امانت و فضائل شخصیت پیامبر  از هنگامی که او .می فرستاد و پس از انجام کار، آنان را در سود کسب و کار سهیم می نمود
این پیشنهاد را پذیرفت و  )ص(حضرت محمد  .آگاهی یافت، با ایشان پیشنهاد عزیمت به سوریه براي تجارت را مطرح کرد) ص(

خدیجه  میثره از خدمتکاران ام المومنین. حاصل کرده بودند هنگامی که ایشان بازگشتند، سود بیشتري نسبت به سایر بازرگانان
درستکاري و صداقت را بطور کامل در انجام معامالت  )ص(که حضرت محمد  را همراهی می کرد گفت) ص(که حضرت محمد ) س(

که صداقت، راستگویی و امانتداري سنگ بناي به حداکثر رساندن ارزش براي سهامداران  کند میاین موضوع ثابت  .رعایت کرده اند
  .یعنی سود محسوب می شود

در طول زمان به  ها شرکتو رشد و پیچیدگی درون سازمانی و برون سازمانی  (VBM)و توسعه مدیریت مبتنی بر ارزش  پیدایش
این سیستم ها . به تدریج بهبود یافت ، این شیوه ها با استفاده از مکانیزم هاي ارتباطات،19در طول قرن . شدت در هم آمیخته است

فرآیندهاي تولید غیرمتمرکز تولید را هدف قرار دادند اما تا به حال به تنهایی قادر به اندازه گیري ترویج و ارزیابی کارایی و بهره وري 
در کتاب وي با  1994در سال ٢براي اولین بار توسط تاگارت اصطالح مدیریت مبتنی بر ارزش. و مدیریت ایجاد ارزش نبوده است

از آن زمان به بعد، فن آوري سود به شدت در  .مورد استفاده قرار گرفت "عامل ایجاد منافع برتر سهامداران :ضرورت ارزش"عنوان 

                                                                                                                                                                                     
 

1-Taggart 
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تولد وب جهانی نیز ابعاد و فرصت هاي تازه اي را از طریق فن آوري به ارمغان  .ریشه دوانده است ها شرکتکسب و کار و استراتژي 
  .ي امروزي گردیدها شرکتن سازمانی آورد ولی در عین حال باعث افزایش پیچیدگی محیط عملیاتی درون سازمانی و برو

رسانه ها را متوجه خود  در سراسر جهان، ها شرکترسوایی مالی چندین  انرون، پس از حسابداريبحران هزاره جدید  آغازدر 
 را مقصر همه گذاران سرمایه سهامداران و، رسانه ها ، کار و کسب، مدرسه مدیریت ارشد بورس،تحلیل گران حسابداران،  ساخت و

، حاکمیت دقیق شیوه ها و قواعد حسابداري :از عبارتند بیشتر در آیندهفجایع  براي جلوگیري از ایده ترین برجسته جملهاز  .دانست
، ها شرکت اجتماعی مسئولیت و کسب و کاراخالق به  توجه بیشتر، فعالیت هاي بانکی سایر ازتحلیل ها جداسازي شرکتی بهینه، 

  .ایجاد ارزش به نسبت مدت طوالنی و نگرش سهامداران منافع به توجه، سهامداران منافع از حمایت ی ،اجرای پاداشقوانین براي 

  رهبري از دیدگاه اسالمی

رهبري توانایی ) 2010،و دیگرانعباسی . (جامعه بشري همواره به منظور پیگیري اهداف جمعی و شخصی، نیازمند رهبري است
رهبران در سازمان باید شئونات ). ١،1990ماجالیا(ساماندهی یا نفوذ در اقدامات دیگران است  نشان دادن راه با هدف به راهنمایی،

و  2همیلتون(ي سازمانی مبتنی بر اخالق را برعهده دارد ها ارزشدر واقع، رهبري است که ایجاد و معرفی  .اخالقی را رعایت کنند
مدیران باید بدانند که آنها به عنوان مدل  .رهبر خود قرار می گیرند رتأثی همیشه اعضاي سازمان تا حد زیادي تحت). 2005،دیگران

درجه موفقیت سازمان تا حد زیادي . گذار است تأثیر الگوي عملی محسوب می شوند و رفتار آنها در فرهنگ و روش هاي سازمانی
ي اسالمی با نیازهاي بشر براي ها ارزشاین  .پذیرفته شده است ها ارزشدیدگاه رهبري اسالمی مبتنی بر . بستگی به رهبري آن دارد

توسعه رهبري یکی از مباحث مهم در آموزه هاي ). 2009، و دیگرانعباسی (رفاه و شادي در همه عرصه هاي زندگی مطابقت دارد 
  :ي کلیدي یراي رهبري مؤثر از دیدگاه اسالمی بیان می شودها ویژگیدر زیر به برخی از . اسالمی است

  خدمتگزاري

). 3،1994جابنون(د نظام ارزشی اسالمی، رهبري بیشتر به عنوان یک خدمت رسانی به سازمان و اعضاي آن شناخته می شو در
رهبران خدمتگزار از طریق احساسات منطقی پیروان خود، که  .باشد میفرمودند که رهبر مردم، خدمتگزار آنها  )ص(حضرت محمد 

اعتقاد رهبران خدمتگزار ).4،2002جان(ا به بار می آورد، راه درست را نشان می دهند تفاهم، قدردانی، مهربانی، بخشش و شفقت ر
رهبري خدمتگزارانه بر اساس اعتماد و فداکاري شکل گرفته و در  ).5،2005کریپن(ت ابتدا به خدمت و سپس به سرپرستی اس

دهد که بدون در نظر گرفتن بازگشت هر گونه  در چنین شرایطی رهبر اقداماتی انجام می. منجر می شود نتیجه، به عشقی مقدس
  ).2003، 6پترسون(انتفاعی به وي است 
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2-Hamilton 
-3 Jabnoun 
-4 Gunn 
-5 Crippen 
-6 Petterson 

 



 28                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

  قابلیت اعتماد
 )ص(حضرت محمد  .ستها شرکتبحران اقتصادي جاري، شاهدي بر عدم اعتماد در مدیریت . توسعه جهانی نیازمند اعتماد است

طمینان از قابلیت اعتماد روش ها و شیوه هاي سازمانی، تداوم بدون حصول ا. فرمودند که ایمان ندارد کسی که قابل اعتماد نیست
نسبت به مشارکت  سازمان ها باید. در راستاي حداکثر کردن ارزش مورد انتظار سهامداران امکان پذیر نیست ها شرکتفعالیت 

رد، باید براي جلب اعتماد هر کسی که در جایگاه رهبري قرار دا. گذاري کامل منافع حاصل از توسعه کسب و کار اطمینان دهند
قرآن کریم نشان می دهد که نظام ارزشی اسالمی انگیزه الزم براي اینکه هر عضو سازمان به طور کلی و  آیه زیر از. عمومی بکوشد

ز دهید و که امانت ها را به صاحبانش با کند میخدا به شما امر  همانا. کند میرهبري به طور خاص، فردي قابل اعتماد باشد، را ایجاد 
  .همانا خدا شنوا و بیناست. همانا خدا شما را پند نیکو می دهد. چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوري کنید

  صالح

برتري در میان مردم تنها یک . دانا و آگاه است کامالًو خداوند  همانا بزرگوارترین و با افتخارترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست
به هیچ وجه منطقی نیست که به واسطه تولد در یک کشور و یا قبیله ). 2005مودودي، (ت محاسن اخالقی اس مالك دارد و آن

شخصیت،  .تبدیل شخصیت فردي به یک رهبر شناخته شده به درازاي عمر، طول می کشد .خاص، بتوان براي فردي امتیاز قائل شد
در نظام ارزشی ). 2008، ١وایت(اگر فرد به این واسطه، سرزنش شود مقاومت درونی یک رهبر براي مقابله با وسوسه هاست حتی 

به این معنی که فرد از ارتکاب به . اسالمی فقط یک مشخصه وجود دارد که دلیل برتري یکی بر دیگران است و آن عدالت است
کدام قبیله یا ملت تعلق دارد، از  ، صرف نظر از آنکه بهها ویژگیفرد واجد این . گناهان اجتناب کرده و به دنبال راه درست است

  .برعکس، فرد فاقد این خصلت ها، خواه سفید پوست است یا سیاه پوست، بد نام است. مقبولیت همگانی برخوردار است

  ثبات رویه
 خدا کسی را که در کار خویش. آموخته است که در کار خود استمرار و ثبات رویه داشته باشند به مسلمانان) ص(سنت پیامبر 

ثبات رویه، اعتماد به . از این رو، رهبر خوب کسی است که سخت کوش و در کار خود مداوم باشد. سخت کوش است، دوست دارد
ها در طول زمان و براي حفظ  بر جا ماندن شرکت در مسیر دشوارياین امر از جهت پا . نفس رهبري و تسلط وي را نشان می دهد

اي کسانی که ایمان آورده اید، هر گاه با فوجی از دشمن مواجه شدید، پایداري «). 2008یت، وا(ت چشم انداز آینده شرکت، مفید اس
  .»کنید و خدا را پیوسته به یاد آورید، باشد که پیروز گردید

  انضباط
 اوندخد .خدا آن مومنان را که در راه او در صف جهاد با کافران، مانند سدي آهنین همدست و پایدارند، بسیار دوست می دارد

از  نظم. شده اند منظماما آنها به شدت . که مومنان حتی در شرایط گرفتاري ها، غیر منضبط نباشند دوست دارد
و  عملیکاهش مشکالت ابزار الزم براي ، انضباط .رهبري است به منظور توسعه کیفیت اسالمی نظام ارزشی مهم يها ویژگی
  .سازمان ها را فراهم می نمایددر  رفتاري

                                                                                                                                                                                     
1 Whait  
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  اريهمک
 اعمال درهمکاري . باید یکدیگر را در نیکوکاري و تقوا کمک کنید نه بر گناه و ستمکاري و از خدا بترسید که عقاب خدا سخت است

 به اصطالح کشورهايمانند نباید ه) 1998، ١دریابادي( جامعه مرفه استتوسعه یک براي ایجاد و  طالیی یک اصل، صالح
در میان  شخصی براي امور مشابهدستور العمل  .هاي شخصی داد خود به انگیزه مردمجاي  اولویت را بهکرد و  رفتار متمدن

بین  و یاصورت محلی  به(  با دیگران برخورددر که  کند میموظف  را فرد هر، هاي اسالمی آموزه .گروهی از مردم بکار می رود
 نظام ارزشی .بپرهیزد و کینه توزي ها گناهانبه  ارتکاب در همکاري کند و از مشارکت صالح اعمال در، با آنها )المللی

به همین  دیگري است و سزاوار عمل خیرعمل خیر مدعی است هر  می نماید که را تقویت عمل متقابل اسالمی، قانون
  .است دیگريشایسته کردار بد  کردار بد یک ترتیب،

  عدالت
وظیفه یک رهبر اطمینان از برقراري عدالت در . در اداره مردم است عدالت نقطه کانونی. »سیار اهل عدل و داد را دوست داردخدا ب«

هنگامی که عدالت تضمین  .اظهار داشت که عدالت، اولین فضیلت براي مدیریت سازمان است) 1971(راولز  .مجموعه سازمان است
منافع وي را فارغ از هر گونه نگاه  چرا که او می داند رهبر سازمان،. شود، هر عضو سازمان احساس آرامش و اعتماد به نفس دارد

این امر به ایجاد انگیزه در سراسر سازمان منجر خواهد شد به گونه اي که هر عضو با از خود گذشتگی بیشتر  .متعصبانه مد نظر دارد
  .و تعهد کامل در راستاي اهداف مجموعه کار می کنند

  اراده
قدرت تحمیل دردسر و آسیب به وي را دارند، به دنبال تحقق اهداف خود شخص با اراده همواره علی رغم مخالفت قوي کسانی که 

وظایف خود را به بهترین نحو  شخص مصمم سخت کوش است و .این امر منجر به افزایش کارایی فرد می شود). 1995 صافی،(است 
پیامبران در پافشاري بر انجام ماموریت  صبر بی شک،. ممکن بر پایه توانایی هاي خود انجام می دهد و عملکرد خوبی ارائه می نماید

تو ) اي رسول ما(«: همانطور که در قرآن ذکر شده است که .رها سازي جوامع خود از چنگال حکومت هاي فاسد، این گونه بوده است
اده، باور درونی ار. »باش و بر امت به عذاب تعجیل مکن صبور) در تبلیغ دین خدا و تحمل اذیت امت(هم مانند پیغمبران اولوالعزم 

  ).2008، ٢فالینت(د و مرکز توجه لیزر مانند در هم آمیخته با اراده تزلزل ناپذیر فراهم می ساز کند میفرد را تقویت 

  فصاحت
به همین دلیل، ). 1995صافی، (ي مهم رهبري، توانایی بیان و انتقال ایده ها و ارائه واضح و شیواي آن است ها ویژگییکی دیگر از 

فصاحت نه تنها براي ترغیب پیروان به اتخاذ روند ). 2،2006کالدریا(یکی از ابعاد مهم رهبري موثر محسوب می شود  ارتباط
                                                                                                                                                                                     

1 -Daryabadi 
-2 Flynt 
3 Caldeira 
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و اهداف اهمیت دارد، بلکه همچنین براي مذاکره و برقراري  ها ارزشپیشنهادي اجراي کار و تعهد نسبت به مجموعه اي خاص از 
وي . کشد به تصویر می) ع(استان حضرت موسی قرآن اهمیت فصاحت را از طریق بیان د. دارد اي ویژهبا مخالفان و رقباجایگاه  ارتباط

در  )ع(به این دلیل که هارون . را خواستار شد) ع(در زمان دریافت ماموریت الهی براي فراخواندن فرعون به راه خدا، همراهی هارون 
صیح تر از من است، با من یار و شریک در کار رسالت فرما تا مرا تصدیق و برادرم هارون را که در سخنرانی ف«.سخنرانی فصیح تر بود

  .»فرعونیان سخت تکذیب رسالتم کنند و ترویج کند که می ترسم این

  اعتقاد
همراه با . اهمیت اعتقاد رهبر در زمان بی ثباتی و تغییر در واقعیتی دیده می شود که در هم شکستن نظم موجود شروع می شود

 .یی که شخص در قبال آن متعهد است، هدایت شودها ارزشتنها بر پایه اصول و  تواند مینین و مقررات آن، اقدامات قواعد، قوا
براي رهبري که می خواهد به عنوان یک الگوي  ها ارزشبنابراین عمیق اعتقاد راسخ و تعهد قوي نسبت به مجموعه اي از اصول یا 

رهبر به اعتقاد قوي نیاز دارد و باید فداکاري هاي فوق العاده در  ).1995صافی،(ناپذیر است قابل قبول رفتاري پذیرفته شود، اجتناب 
  . منافع حاصل از دیدگاه خود داشته باشد

  تواضع
ابتدا از خداوند به منظور افزایش توانایی هاي وي و نیرومندي او براي موفقیت در تکمیل وظیفه ) ع(در پاسخ به فرمان خدا، موسی 

التماس او براي کمک، نشان دهنده این خصلت رهبر مسلمانان است که سرشار از تواضع و وابسته به . ه، کمک خواستمحول شد
رهبران . شرح صدرم عطا فرما و کار را براي من آسان گردان !پروردگارا :گفت )ع(موسی. یاري پروردگار براي انجام هر کاري است

آنها مایل به اعتراف به این موضوع هستند که هر  .د و با این وجود، بسیار فروتن هستندپرجذبه همیشه اعتماد به نفس باالیی دارن
درنتیجه، همیشه مشتاق یادگیري می . چیزي را نمی دانند و احتمال دارد که نتوانند بهترین راه حل در هر موردي را پیدا کنند

  .باشند

  مبانی نظري
جهت راهنمایی آنها، حتی در صورت  ها ارزشعالیت مبتنی بر اصول، استانداردها و مدیریت شرکت، نیازمند رهبرانی است که براي ف

چالشی که مدیران اجرائی با آن مواجهند ایجاد یک سازمان است .دوجود مشوق هاي مالی قوي براي انجام خالف آنها، آمادگی دارن
مشکل اصلی این ایده این . ام درست وظایف یاري رساندکه در آن فرهنگ، سیستم و دستورالعمل ها به طور منظم به افراد براي انج

است که در یک نگرش متعصبانه، مدیریت خوب صرفا توانایی ایفاي تعهد مدیریت نسبت به حداکثر رساندن ارزش براي سهامداران 
ي می ها شرکتبران براي انجام این کار، ره ، در حال بازگشت به اصول اولیه مدیریت خوب است وها شرکتدنیاي . تلقی می شود

  .کوشند تا شکاف بین کسب و کار و اخالق را از میان بردارند

اعتماد  ها شرکتاظهار داشت که رسوایی هاي » 21و کسب و کار در قرن  ها ارزشاخالق، «در سخنرانی خود با عنوان )2003(١میلر
شک و تردید در مورد شیوه هاي مدیریت و اخالق در  سرمایه گذاران را متزلزل ساخته و زمینه ساز فرار از بازار جهانی به دلیل

                                                                                                                                                                                     
1-Miller 
2-Values and ethics 
3-Management by example 
4-Managerial Performance 
5-Organizational value 
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نیازمند رهبرانی است که ذینفعان بتوانند به آنان در استفاده از قدرت تفویض شده به صورت  ها شرکتمدیریت  .شده است ها شرکت
سازمان ها به . عهده دارندرهبران، مسئولیت مدل سازي براي رفتار مطلوب شخصی و سازمانی را بر . عاقالنه و کارآمد اعتماد کنند

  .ي پذیرفته شده و اخالق زندگی کنندها ارزشکارمندانی نیاز دارند که کارها را به درستی انجام دهند و بر اساس 

مدیریت مبتنی بر الگو  ،2 (VE)و اخالق  ها ارزش: در پرتو مبانی نظري، تئوري پژوهش در این مطالعه بر چهار بعد استوار است
(MBE) 3 ،کرد مدیریتیعمل (MP) 4 و ارزش سازمانی(OV)5  

  و اخالق ها ارزش
اي از اعتقادات و اخالقیات، آئین اجتماعی و دعوت به عدالت بین تمام اعضاي سازمان است ي اسالمی، مجموعه ها ارزش

فکري، و  حیاین یک ایدئولوژي کامل و خودکفا در مورد همه جنبه هاي وجودي ما شامل اخالقی و جسمی، رو). 2007اسد،(
ي ها ارزش .می نامیم »زندگی بشر« غیر قابل تفکیک که ما آن را یک مجموعه کامالً یی ازها بخش به عنوان .شخصی و جمعی است

، به دست خود را در گذر زمانقدرت  ي اسالمیها ارزش. است اسالمی با نیاز انسان براي رفاه و شادي در همه امور زندگی سازگار
جوامع وابسته نیستند که به خاص بودن براي هر موقعیت و تغییر در طول زمان، گرایش شیوه هاي  به ضوابط وآنها . آورده است

، قابل اجرا در تمام عرصه و از این روفراگیر  ي اسالمی در واقعها ارزش .دارند بلکه به استانداردها و پذیرش اجتماعی بستگی دارند
ه به وضوح هیچ جایی براي تکبر، بی عدالتی، نادرستی، حرص و آز، زرق و برق و در نتیجه، آشکار است ک .زندگی می باشند

  .فخرفروشی در نظام ارزشی اسالمی وجود ندارد

تسهیل  برايیک گروه  ايعضا ابراین هر یک ازبن. را پرورش می دهداز اشتباه  پرهیزو  یفرهنگ دعوت به خوب نظام ارزشی اسالمی
رفاه براي که که اطمینان حاصل شود  به نحوي کند میتوسط دیگران نقش آفرینی  ي ارزشی و اخالقمعیارها امکان پیروي و رعایت

کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی دعوت  به نیکی) رامردم (ی شما گروهمیان از  و باید". تامین می گردد فرد و سازمان هر دو
براي  لبتها. ، ایجاد انگیزه کندو منع آنها از اشتباه کار نیکویگران براي انجام د دربراي  است که این وظیفه هر مسلمان. "بازدارند
 انجام و رهبران باید فعاالنه دررا انجام دهند که دست کم یک گروه از افراد باید این وظیفه  ه شده استکل گروه مردم، گفت آسایش

اسالمی است که  یارزش مشخصه نظامصفت  تناب از خطا،دعوت به خوبی و اج هنگپرورش فر. این وظیفه مشارکت داشته باشند
 یکبه عنوان از اعضاء در نظام ارزشی اسالمی هر یک  .مشارکت دارد و اخالق ها ارزشاجراي در هر عضو در سازمان  کند میتضمین 

  . کند میفعالیت  اخالق مامور پلیس، یک ناظر، یک

در دین مبین اسالم پیروان اسالم امت خوانده شده اند که .تاجتماعی جامعه اساسالم راهنمایی براي از ریشه کندن تمامی مشکالت 
در قرآن خداوند انسان را نماینده و خلیفه اش روي زمین معرفی می کند که براي آنها . بیانگر اهمیت نقش رهبري در اسالم است

فتخار پیش ببرد و همچنین دیگران را براي کشف تمامی مهارتها و اصول و ابزارهاي الزم فراهم شده است تا زندگی اش را با ا
اسالم به عنوان رهنمودي کامل و جامع براي زندگی شامل مجموعه اصول راهنما براي مدیران به منظور . توانمندیهایشان هدایت کند

  )1389،و دیگرانمشتاقیان . (رهبري منابع انسانی در سازمان است

 هاي لطافت و ها کاري ریزه انسانی، و امکانات مادي هدایت و اداره و است سازمان و التتشکی یک اداره فن مدیریت، که آنجایی از

 به بخشیدن سرعت و واحدها انسجام در و ها انگیزه برانگیختن و ها شور داشتن گرو نگاه در مدیر اخالقی نقش طلبد، می را بسیاري

 .است سازمان اداره بهینه در فراوان اهمیت حائز و ناپذیر انکار امري مطلوب نتایج به رسیدن جهت امورسازمانی
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می  159 آیه عمران آل سوره در و داند می نیک اسالمی اخالق مدیریت، در را)ص( اکرم پیامبر موفقیت عوامل از یکی کریم قرآن
 پراکنده تو اطراف از مردم بودي دل تندخو و سخت اگر و خداوند جانب از است رحمتی مردم با تو مهربانی و اخالق حسن(( :فرمایند

 قرار باال در سطحی الزم هاي آگاهی و قدرت تخصص، قاطعیت، همانند خصوصیاتی داشتن با که مدیرانی بسیارند چه. )) شدند می

 شده روبرو ناکامی با نتیجه در و نکرده کسب را مطلوب موفقیت مدیریت حوزه در اخالقی مسائل رعایت عدم خاطر به ولی اند داشته

  .)1387،و دیگران اعظمی(د ان

  (MBE)مدیریت مبتنی بر الگو 
و اخالق، بدون حمایت فعال گفتاري و رفتاري رهبري شرکت،  ها ارزشبا توجه به گزارش مرکز منابع اخالق ، درونی یا باطنی کردن 
د که رهبران باید به عنوان هنگامی که نظام ارزش اسالمی تبیین کر .اعم از مدیر عامل شرکت تا مدیران اجرایی محقق نخواهد شد

اال اي کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزي  ".الگوهاي رفتاري قرار گیرند، آنها باید اجازه دهند تا اعمالشان رساتر از گفتارشان باشد
به خشم  این کار که سخنی بگوئید و خالف آن عمل کنید، بسیار سخت خدا را. می گوئیدکه در مقام عمل خالف آن عمل می کنید

در  .اگر رهبر می خواهد دیگران به موقع حاضر شوند، باید خود به موقع حضور یابد تا دیگران نیز پیروي کنند. "و غضب می آورد
اگر کارکنان تا دیر وقت مشغول کارند، با آنها همراهی کند و گرنه . دیگران را بدون اصالح خود تغییر دهد تواند میواقع، هیچ کس ن

مردم هرگز اعتماد نخواهند کرد مگر اینکه شخص مشابه آنچه را که از دیگران می  .این کار براي آنان ایجاد انگیزه نمایدبراي انجام 
مدیریت  )١،2002سیال. (نباید انتظار داشت که دیگران توصیه پذیر باشند و به الگوي خود توجه نداشته باشند .خواهد، انجام دهد

مدیریت مبتنی بر الگو، راه را براي موفقیت از طریق کار  .است زمانی که براي رهبري تحقق می یابد ارزش برتر (MBE)مبتنی بر الگو
نمونه برتر مدیریت است که در آن  (MBE)در دنیاي کسب و کار، مدیریت مبتنی بر الگو .سخت و از خودگذشتگی هموار می سازد

رهبران بسیار موفق، نه تنها اخالق را رعایت می کنند، بلکه معیاري از . رهبران دیگران را براي انجام هر کاري بازخواست نمی کنند
آنها الگوي رفتاري محسوب می شوند، خواه نظامی، دولتی، یا رهبران صنعت  .ویژگی را براي دیگران جهت پیروي ارائه می دهند

  .دنباله روي می کنند، عرضه می دارند آنها پیامی واضح و قطعی از نحوه عملکرد خود به کسانی که از آنها. خصوصی، باشند

  (MP)عملکرد مدیریتی 
به عنوان مثال وجود فضاي . کند میبسیاري از عوامل داخلی وجود دارد که نقش حیاتی در ایجاد انگیزه براي عملکرد کارکنان ایفا 

محل کار از طریق درونی کردن نظام ارزشی اسالمی، فضاي سرشار از معنویت در  سرشار از معنویت در محل کار و سبک رهبري
براي عملکرد رو به رشد فقط از طریق یک سبک رهبري منحصر به فرد بر اساس مدیریت مبتنی بر الگو  (VE)و اخالق  ها ارزش

از یک سو نظام ارزشی اسالمی . نظام ارزشی اسالمی اثري چند بعدي بر تضمین ارزش کل مبتنی بر مدیریت دارد .فراهم می آورد
و از سوي دیگر درونی یا باطنی کردن خدمات، حل  کند میي از رهبري را فراهم می آورد که از مدیریت مبتنی بر الگو تبعیت گونه ا

  .کند میو فصل، اعتقاد راسخ، نظم و انضباط، عدالت و همکاري را تضمین 

  (OV)ارزش سازمانی 
ن سهام یعنی سود، رفاه کارکنان، رضایت مشتري و حفاظت از ي سازمانی شامل منافع صاحباها ارزشاین مطالعه بر چهار عنصر از 

  .منافع همه ذینفعان در جامعه به طور کل تمرکز دارد
                                                                                                                                                                                     

1 -Seyal 
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  سود
سود عبارتست از به دست آوردن منفعت براي سهامداران و نظام ارزشی اسالمی براي کسب درآمد با استفاده از معامالت تجاري 

  ")و سود ببرید(ر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی باشد که از روي رضاء و رغبت کرده اي اهل ایمان مال یکدیگ ".اجازه می دهد

  کارکنان
  .رفاه کارکنان هم حقوق انسانی و هم رفاه عمومی آنها را در بر می گیرد

  مشتریان
و هیچ کس . یت داردبه همین دلیل تامین رضایت مشتریان اهم.دمیزان فروش و سودآوري به جلب رضایت مشتریان بستگی دار

حتی اگر کسی ذره اي از حق خریدار را در طول وزن دادن غصب نماید، . اجازه ندارد با دیگران در هر صورت ناعادالنه رفتار کند
  .تعادل جهان را بر هم زده است

  جامعه
. جامعه اي شکوفا در پیش می گیرد رفاه جامعه، تعهدي فراتر از الزامات قانونی است که هر سازمان به طور داوطلبانه براي ساختن 

 .باشد میجامعه از انسان ها تشکیل شده است و اسالم ضامن رفاه هر بخش از جامعه  .رفاه جامعه داراي ابعاد بسیاري در اسالم است
 .یاري استحالت هاي مختلف براي نقش آفرینی در رفاه جامعه وجود دارد که برخی از آنها الزامی و برخی دیگر داوطلبانه و اخت

  .همانطور که در آیات ذیل آمده است. اسالم رفاه اقشار مختلف جامعه را در اولویت قرار می دهد

  محیط
نظافت یکی از الزامات مهم براي تشرف به دین  .صریح و روشن هستند کامالًآموزه هاي اسالمی پیرامون حفاظت از محیط زیست، 

  ."به درگاهش توبه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آالیش را دوست می داردهمانا خدا آنان را که پیوسته ". اسالم است

در حدیثی ) ص(حضرت محمد  .تتوضیح داد که پاکیزگی در اینجا به معنی خلوص از ناپاکی جسمی و روحی اس) 1998(دریابادي 
هر وقت : همچنین می فرماید) ص( اکرم پیامبر. این تاکیدي بر اهمیت پاکیزگی است. پاکیزگی را نیمی از ایمان معرفی می کنند

عمر جهان به آخر رسیده، هرگاه قیامت بخواهد قیام کند و عالم بخواهد منقرض شود و در دست یکی از شما نهال درختی باشد 
  .چنانچه بقدر کاشتن آن فرصت باشد، باید آن را بکارد و از فرصت باقیمانده استفاده نماید

  :نجگانه اخالق رهبري به صورت زیر باشددرکل می توان گفت که اصول پ

وظیفه هرکس است که با دیگران به گونه اي احترام آمیز رفتار کند و به ارزش و : دیگران احترام بگذارند رهبران اخالق مدار به-
ر داشتن در برابر شکل عملی احترام به افراد در سازمان با همدلی، هم احساسی است که با سعه صد. تصمیمات دیگران احترام بگذارد

  .دیدگاههاي متفاوت کارکنان تجلی می یابد

رهبرانی که خدمتگذار و نوعدوست هستند . اصل آن به درستی مصداقی از نوعدوستی است: دیگرانند رهبران اخالق مدار خدمتگزار -
  .سالمت کارکنان و پیروان خود را در رأس برنامه هاي خویش قرار می دهند
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رهبران اخالق مدار عادل هستند و در : و امور مختلف را از سر انصاف و عدالت مرو توجه قرار می دهند ر مسائلرهبران اخالق مدا -
ي ها ارزشجایی که قرار است با افراد مختلف به گونه هاي متفاوت رفتار شود، باید دالیل رفتار متمایز، روشن و معقول و مبتنی بر 

بودن نقش رهبر در زمینه توزیع منابع و پاداشها یا کیفرها از این رو است که وي، جانب حیاتی . اسالمی و اخالقی مستحکم باشد
  .انصاف را داشته و هم نسبت به موقعیت ها و افراد آگاهی کافی داشته باشد، کسب این آگاهی نیازمند تالش است

صادق نبودن پیامدهاي . رست از واقعیتشکلی از دروغگویی است و ارائه ناد عدم صداقت: رهبران اخالق مدار صادق هستند -
که تداوم عدم صداقت در مدیریت براي یک رهبر سازمان در ایمان افراد . مشهودي دارد که نخستین پیامد آن عدم اعتماد است

  .نسبت به رهبر اییجاد تزلزل کرده و میزان احترام نسبت به وي را کاهش می دهد

از این رو براي جوامع اهداف . هر جامعه اي به مثابه یک سازمان، داراي سیستم ویژه است :رهبران اخالق مدار اجتماع گرا هستند -
دستیابی به اهداف .ي مشترك یاد می کنندها ارزشخاصی با توجه به چشم اندازي که دارند بیان مشو که معموال از آنها به عنوان 

مظاهري (د ، تبعیت کرده و با آن توافق داشته باشنکند میم مشترك مستلزم آن است که رهبر و پیروان مسیري را که گروه ترسی
  ) 1390راد،

  نتیجه گیري 
ي مورد قبول و اخالق در راستاي سودآوري ها ارزشرا به منظور اطمینان از تعهد نسبت به  ها شرکتیافته هاي این مطالعه، مدیریت 

یدکسب و کار و اخالق را در هم آمیخت، و اینکه اخالق در کسب و این نتایج این تصور را که نبا. کند میپایدار در بلندمدت تشویق 
یک مدل مهم و عملی مدیریت نه تنها براي  (MBE) و نتیجه می گیرد که مدیریت مبتنی بر الگو. کند میکار نسبی است را انکار 

ي امروزي ها شرکتعضالت اخالقی رهبري اسالمی بلکه براي تمامی کسانی است که به دنبال الگوي رهبري مؤثر براي حل و فصل م
 کند میرا ملزم ) رهبران(این سیستم مدیران . ي چند بعدي بر سطح عملکرد مدیریتی داردتأثیر سیستم ارزشی اسالمی،. می باشند

 سیستم ارزشی اسالمی،آنها را در قبال عملکرد ضعیف. که براي بهبود اوضاع افراد و سازمان تحت مدیریت خود، سخت تالش کنند
در یک سیستم ارزشی اسالمی، مدیران خدمتگزار محسوب می شوند و باید با کار و تالش شبانه . سازمان متبوعشان مسئول می داند

از جنبه هاي مهم . روزي، در راستاي تامین رفاه و رضایت همه ذینفعان، به موفقیت هاي سازمانی ناشی از عملکرد خود دست یابند
و اخالق در فرهنگ سازمانی عزم راسخ،  ها ارزش. زیادي بر عملکرد مدیریتی دارد تأثیر که ارزش و اخالقنتایج این مطالعه این است 

از سوي دیگر، دست نظام ارزشی  .به ارمغان می آورد) مدیران(عدالت و خیراندیشی را در میان تمام اعضاي سازمان از جمله رهبران 
، را به ارمغان می آورد که شور و اشتیاق را در میان کارکنان (MBE)ر الگو اسالمی، مدل رهبري جدیدي یعنی مدیریت مبتنی ب

 (MP)نشان می دهدکه عملکرد مدیریتی  نتایج. زیرا آنها رهبران خود را الگوهاي رفتاري خود می شناسند. سازمانی، پدید می آورد
به ارمغان سازمان ذینفعان  براي همه و سودمند مثبت ،توجهقابل  مبتنی بر الگو، ارزشی مدیریت و قرار دارد ها ارزش تأثیر تحت

مدیریت ارشد، سازمان را به سوي مدیریت مبتنی بر ارزش کل رهنمون می  بدین معنی است که همچنین .می آورد
   .گردد

قوي براي شهرت و رشد مدت طوالنی هستند و به دلیل تعهد  ها شرکت DNAو اخالق  ها ارزشاین مطالعه نتیجه می گیرد که 
که تابع  کند میاول اینکه، یک نوع رهبري ایجاد . ي پذیرفته شده و اخالق، دو اثر بر فرهنگ سازمانی داردها ارزشنسبت به 

  .کند میحاکمیت قانون است و دوم آنکه، براي همه ذینفعان، محیطی سرشار از شرافت، صداقت، عدالت ، کمک و پشتیبانی فراهم 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             35

   پیشنهادات
. براي اطمینان از ارزش باالتر براي همه ذینفعان سازمان دارد ها شرکتربرد مهمی براي مدیریت مبتنی بر ارزش در مطالعه کا نتایج

 (MP)قابل توجه بر عملکرد مدیریتی  تأثیر (VE)و اخالق  ها ارزشیافته ها نشان می دهد که  .در زیر توصیه هاي مطالعه آمده است
ي سازمانی و اخالق ها ارزشدر نتیجه، به شدت براي استاندارد کردن . ه ذینفعان سازمان داردبراي هم (OV)ارزش سازمانی  و هم بر

و اخالق به عنوان یک معیار براي ارزیابی رفتار اعضاي  ها ارزشمنشور  .و اخالق توصیه می نماید ها ارزشبا بیان دقیق یک منشور از 
و اخالق و منشور مربوط براي درونی  ها ارزشپس از استاندارد کردن  .کند میسازمان در برابر هنجارهاي پذیرفته شده، نقش آفرینی 

و اخالق،  ها ارزشتمرکز بر روي  .و اخالق در هر عضو سازمان از طریق برنامه آموزش و توسعه، توصیه می شود ها ارزشکردن آن 
آموزش ضمن خدمت مستمر در باب منشور  .می نمایدرا تقویت  امنیت و اعتماد به نفس را ترویج می دهد و مقاومت در برابر وسوسه

  .و اخالق باید یک فرآیند مداوم باشد ها ارزشسازمانی 

این . و فضیلت ها پایبندند، به کار گرفته شوند ها ارزشتا کسانی که به احتمال زیاد به  .مهندسی مجدد فرآیند استخدام الزم است
اید بر اساس گذراندن یک دوره کاراموزي یا ازمایشی صورت پذیرد تا درونی کردن استخدام ب .موضوع نیازمند غربالگري دقیق است

اگر چه مدیر ارشد اجرایی باید کارمند ارشد اخالق باشد، اما با در نظر گرفتن ماهیت استثنایی  .و اخالق اثبات گردد ها ارزش
 .است ها شرکتترین موقعیت مورد نیاز در مدیریت گسترش یافته پژوهش هاي سازمانی مدرن توصیه می شود که کارمند اخالق بیش

و اخالق در فرهنگ سازمانی تالش  ها ارزشمسئولیت اصلی کارمند اخالق این است که منحصرا براي استاندارد سازي و درونی کردن 
و اخالق رفتار می  ها ارزشافرادي که برخالف . و اخالق، باید بخشی از سیاست پاداش و تنبیه سازمان باشد ها ارزشپذیرش  .کند

که مدیریت  کند میمطالعه توصیه  .محسوب می شوند ها شرکتزیرا آنها تهدید اصلی براي رشد و اعتبار . کنند، نباید تحمل شوند
رهبران شرکت باید نمونه . ستها شرکتنمونه مناسب مدیریت براي از بین بردن معضل اخالقی ناشی از مدیریت  مبتنی بر الگو،

مدیریت مبتنی بر . ي سازمانی و اخالق فراهم سازندها ارزشملکرد خود را براي دیگران به منظور رعایت چارچوب منشور هایی از ع
  .ي امروزي براي خروج از معضل اخالقی یاري رساندها شرکت بهتواند می ،(MBE)الگو 
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  انداز چشم کارکرد و؛ مالی ي حرفه نقش آن در وي اخالقی ها ارزش

  ٢الیاس سروي، ١محمدي حامد خان محمد
  چکیده
نیاز  جهان کنونی از یک سوي و در) بازرگانی و خدماتی ،تولیدي(ي اقتصادي ها فعالیت سریع به رشد بسیار رو فرایندو  ها پیشرفت
کنندگان مالی و سایر  تأمین ،براي ارائه به سهامداران )مربوط بودن و قابلیت مقایسه ،قابلیت اعتماد(ي مالی معتبر ها گزارشبه ارائه 

 ،و رفتارهاي اخالقی براي مدیران ها انگیزه ،بنیادي ،ي اخالقیها ارزشرعایت  رازسوي دیگ مند عالقهو  حق نفع و ذي اشخاص ذي
 نقش ،ي اخالقیها ارزش ي این مقاله به بررسی مسئله در. نماید دي الزامی میهاي اقتصا هبرسان بنگاکارکنان و حسا ،حسابداران
 ،ها سازمانبررسی اصول اخالقی در  و مقایسه وین رفتاري و پذیرش آن یرعایت آ وظایف حسابداران و مدیران مالی در، مسئولیت

  .اشاره خواهد شدهمچنین در برخی کشورها 

   .ئولوژي اخالق اسالمیاید اي، آیین رفتاري، ق حرفهاخال ،تعهدات اخالقی :کلیدي واژگان

  مقدمه
چرا که عدم تعهد به . هدف تعالی سازمانی را تحقق بخشید، ی نمی توانفنی و علمی مدیریتبه توانائی اتکا  صرفبه نظر نگارنده 

  ..ت بسیاري در آینده خواهد شدرعایت اصول اخالقی به عنوان یک نقص بزرگ در نهایت موجب از بین رفتن کارائی و ایجاد مشکال

این زمینه  در حیات هر انسان است که برکسی پوشیده نیست و جدانشدنیزمینه هاي زندگی جزء  ي اخالقی در همهها ارزشداشتن 
 »ام براي مکارم اخالق مبعوث شده منیعنی انی بعثت االتمم مکارم االخالق «: می فرماید ) ص(پیامبر اکرم اسالم حضرت رسول اهللا 

و غیر قابل حذف بودن در تمام جنبه هاي رفتار اجتماعی و داشته  یاخالقي ها ارزش باالينشان از ارزشمندي واهمیت این جمله 
   .دغدغه هر شخص مورد توجه قرار گیردباید به عنوان  و باشد میپایبندي به اصول 

در نهج البالغه به استفاده مدیران از اخالق در نامه ) ع(حضرت علی همچنین براي تبیین اهمیت موضوع اخالق می توان به بیانات 
  .ابالغ کرد؛اشاره کردهایی که به فرمانداران خود 

بداند و شخصاً  ها ارزشي اخالقی را باالترین ها ارزشبراین اعتقاد است که انگیزه هاي اخالقی باعث می شود فرد )  1986( 1رست
  .مسئولیت تمام پیامدهاي اخالقی را بپذیرد

از آن معیارهاي ذهنی به شمار نمی آید که با دگرگونی شرایط فرهنگی ، اجتماعی و اي  حرفه اصول اخالق) 1994( 2هسمربه اعتقاد 
و دوره هاي زمانی مختلفی را در نوردیده اند؛ آنها  اقتصادي تغییر کنند ؛ بلکه احکام عینی وکاربردي است که کشورها ، مذاهب

 .دلیه اي تلقی می شوند که از دیرباز در راستاي کسب اطمینان از سعادت جامعه ، همواره پیشنهاد شده اناصول بنیادي مبانی او
  .جامعه سعادتمند جامعه اي است که اعضاي آن به منظور تامین منافع دیگران ، داوطلبانه با یکدیگر همکاري می نمایند

                                                                                                                                                                                     
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند استادیار حسابداری - ١
  eliassarvi@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات یزد - ٢
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تبدیل به اي  حرفه سازمان هايورت یک ضرورت براي مدیریت و به صاي  حرفه و داشتن آئین نامهاي  حرفه بدینسان اخالق
مطرح فته اتوسعه یکشورهاي اقتصادي دانشگاههاو بنگاههاي , به صورت یک اصل درکتابها  1970امراجتناب ناپذیري شده و ازسال 

  .تومورد استفاده قرارگرفته اس

حسابداري نیز اي  حرفه این در مورد اخالق ک هستند وهم نزدیکه مبانی اخالقی در کشورهاي مختلف جهان به  داذعان نموباید  
ملزم به خود را  کرده اند وتدوین اي  حرفه ي خود منشور اخالقها فعالیت که شرکتها براي در این راستا.تمورد تفاهم اکثریت اس

ا و بنگاهاي اقتصادي به خود هن از اهداف سازما یبه نحو مناسب و کاربردي نمودن این منشور که بخش بسیار مهمآن رعایت 
  .اختصاص داده است

انگیزه .دبین می بر کاهش یا ازدرون سازمانی هاي تنش ؛ سازمان يها فعالیت که بارعایت اخالق توسط مدیران در بدیهی است
  .درپی خواهد داشتراف ومعتبر ومعر ،تبدیل شدن به یک شرکت موفق  نهایتاًمی دهد که  را افزایشواعتماد سازي 

ي ها ارزشي مالی را تهیه می نمایند در رعایت ها گزارش هم نقش مدیران مالی که هم به اطالعات کامل و محرمانه دسترسی دارند و
 ،بی طرفی  ،درستکاري  ،مدیران مالی در صورت عدم صداقت .تموثر اسومهم ، بسیار اساسی اي  حرفه ؛بنیادي و اخالق اخالقی

به علت که 3انروننمونه هاي آن در شرکت  .دنمی گرد موجب بروز رسوایی هاوخالقی انجام داده وفاداري و صالحیت ، کار ضد ا
حسابرس به عنوان مشاور خدمات مدیریتی نظرات  از همچنین و از کارمندان سابق حسابرسی شرکت استفاده پرسنل مالی شرکت

اعتمادي بی  و حسابداري و حسابرسیه حرفاخالق ل رفتن متقلبانه موجب سقوط شرکت و زیر سوا کار بسیارا این ب. بهره می برد
  .گردیدبه این حرفه ران و سایر اقشار عمومی جامعه اسهامد

میلیارد  4/1مدیر عامل آن درآمدها و مطالبات از شرکتهاي بیمه را به میزان  4هلت ساوشادربیمارستان )  1383 (مجید اسکندري
از تقلب ها وعدم رعایت اخالق اي نمونه .میلیارد دالر افزایش یافته  5/2فوق به سیدگی مبلغ و بعد از ر بوده دالر بیشتر اعالم نمود

سومین خرده فروش  5رویال اهولهنمونه دیگر شرکت هلندي االصل همچنین .باشد میحرفه درکسب وکار فعلی دربنگاهاي اقتصادي 
میلیون دالر  500حدود  2002،  2001ندگی دارد سود سالهاي دنیا که در بورس نیویورك فعال و در کشور هاي دیگر شعبه و نمای

پایین % 63یکبار قیمت سهام در یک روز  2001میلیون دالر رسید و در سال  880لبته این رقم بعداً به بودکه ابیشتر برآورد کرده 
  .ندکرد د مدیر عامل و مدیر مالی استعفاارزش آخر سال قبل رسی% 11آمد و نهایتاً به 

% 75بیش از  2002تا  1999شرکتی که سهامشان در فاصله ژانویه  25مدیران  کند میاعالم  2002در سپتامبر  فورچونمجله 
میلیارد  23اري کرده بودند ، ذسرمایه گ،مصرف به جاي  ده خود رایسقوط کرده از سهامداران ریز و درشت خود که پول زحمت کش

  .دیت نداشتنن اول سو ازهایشان  دالر دزده اند شاید خیلی

هاي اخیر مالی ناشی از تقلب هاي مالی در برخی از کشورها بزرگ موجب شده است تا اعتماد جامعه نسبت  رسوایی ) 2004(6کین
حسابرسان شرکت مذکور جایگاه واالي خود را نزد  .دبه توانایی حرفه حسابرسی و تمایل آن به حفظ منافع سرمایه گذاران کاهش یاب

  .ز دست بدهندافکار عمومی ا

 .است ارزش ود اخالق فردي حیات این جوامع بیشوند و در نبدرنبود اخالق مدنی،جوامع بشري هالك می:برتر اند راسل



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             39

  
  

 اخالق در مدیریت علوي

ی احترام به انسان ها را خیلی مهم و اساسی می داند و درنامه به مالک اشتر م و مدیریت امیر المومنین مدیریت اخالق محوري است
روي بدان که مردم دو دسته اند؛ یا برادر دینی تواند و یا مثل تو در آفرینش  ن مدیریت و رهبري درجامعه مصر میتوبه عنوا: فرماید

ضرت ح1*.باب رجوع تو دین هم ندارد یادت باشد که او یک انسان است و این مترقی ترین اصل اخالق استاگر ارمی باشند یعنی 
هدایت وارزیابی عملکرد اهمیت زیادي  ,رهبري ,کنترل؛ تالش جدیتبه  و یار با حساسیت انتخاب میکردندمدیران خود بس) ع(علی 

منصوب خود را در صورت عدم رعایت  باشد میاین آموزه مدیریتی که نشان دهنده اصل بودن اخالق در منظر ایشان .دقائل بودن
 اخالق اصول از یبرخ .سریع عزل می نمودنداي  حرفه ت به اخالقکوتاهی نسب تخطی و ؛مناسب نا رفتارهاي ؛اخالق مدیریتی 

 :از عبارتند فرمودند نییتب االبالغه نهج در) ع( یعل حضرت که تیریمداي  حرفه

                                                                                                                                                                                     
 

  کاربردهاي در حسابداري و حسابرسی  کارکرد اخالقی و چکیده عقاید  رویکرد اخالقی  
کوشا باشید واز خیانت به کارتو امانت در دست توست در حفظ امانت   امانتداري  1

پست فرمانداري براي تو ا درنامه به اشعث بن قیس، همان(امانت پرهیز کن 
یا جاي دیگرمی گویند ) وسیله آب و نان نبوده بلکه امانتی در گردن توست

  .شترخانه و بند کفش ارزشمند تر از آدم خیانت کار است

اهداف حسابرسی در حفظ اسرار و امانت 
  ات مالیدانستن اطالع

قضاوت و داوري در مورد انسانها انجام نشود بلکه در خصوص رفتار و   هویت انسان  2
کردار آنها قضاوت کنند نه گویند این انسان بدي است بلکه بگویند کاري که 

  .باشد میانجام داده است بد 

  شود حقوقی اساسی افراد را رعایت

حسابداري و  ازتعالیم دینی درحرفه   .داراي احترام و حرمت هستندانسانها با هر دین و شکلی   مهربانی و احترام  3
  حسابرسی قابل اعمال است

  دهیاعتبار,حفظ منافع عمومی با حسابرسی   .خدا شمارا آزاد آفرید است.مواظب باشید اسیر رفتارهاي سازمان نشود  آزادي  4

د به تشکیالت ضربه وفاداري به سازمان بسیار مهم است اگر فرد وفادار نباش  وفاداري  5
  .می زند

  وفادار بودن به بنگاه اقتصادي حفظ منافع 

ارائه گزارشات مالی براساس صداقت ودرستی   .درتمام عمرم هرگز دروغ نگفته ام  راستگویی  6
  کاملافشا ارائه وبا 
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اصلی ترین رویکردهاي اخالقی مطرح شده در کتب مرجع دین اسالم داراي کاربردي فراگیر در حوزه مالی و , طبق جدول فوق
ابق براي مثال اصل اخالقی راستگویی مط. حسابرسی هستند و می توان با بررسی دقیق به تطابقی آشکار در این خصوص دست یافت

  .با صداقت و درستی در ارایه و افشاي گزارشات مالی است

  اي مراقبت حرفه
  .هستنداي  یت اصول ورعایت اخالق حرفهخدمات اشتغال دارند ملزم به رعا ي ارائه زمینهتمامی حرفه هایی که در 

و حفظ  داشته باشند ایت قوانیننسبت به رع بنابراین اشخاص مشغول در امور مالی براي موقعیت اجتماعی حسابداري توجه ویژه
حرفه امورمالی بزرگترین هدفش . باشد میمالی الزامی شایستگی الزم در ارائه معتبر اطالعات  براياي  حرفه درحد مطلوب دانش

 القاگر پرسنل امور مالی و حسابرسان تابع اخ. یل می گرددابه این هدف ناي  حرفه خدمت به جامعه است که با رعایت اصول اخالقی
  .وارد می نمایند که موجب سلب اعتماد جامعه از این حرفه می گردد خویشنباشند آثار زیانباري به جامعه و حرفه اي  حرفه

و  ایجاد سیستم مناسب و مطلوب در شرکت،تحکیم کنترلهاي داخلی  ،مدیران مالی نقش بسزایی در تهیه صورتهاي مالی 
  .گرددافشا کنند که حقایقی کتمان نشود و اطال عات به صورت شفاف و قابل مستند  گزارشگري مالی به عهده دارند باید تالش

  .درروزگار گذشته حسابداري به عنوان درست کار ترین حرفه در نزد عموم شناخته می شد) 1998(7پیرسون

  اما رسوایی هاي مالی اخیر شهرت آن را خدشه دار کرده است) 2004(  8هرون وگیلبرتسون 

باشند و این با پایبندي عملی  جامعهف به خوشنامی و سالم بودن در وحسابرسی و مدیران مالی باید معر ؛فه حسابداري حرشاغلین 
باید کارهایی که از اعتماد بخشی  لذامی گردد حسابداري موجب تقویت و اعتبار حرفه و  کسب میشوداي  حرفه در اصول اخالق

چارچوب اصلی  .دشوخودداري اي  حرفه چارچوب اخالقخروج از بطور کلی . یت گرددخاص برخوردار به صورت مدوام انجام و تقو

از باب ضرورت رازداري می گویند سینه خردمند صندوق راز اوست هر   ضرورت رازداري  7
رار اطالعات محرمانه تشکیالت را در اختیار دیگران قراردهد فرد اگر اس

  .باعث شکست در فعالیت هاي اقتصادي می شود

  .جزو استاندارد حسابرسی است

پرهیز از حیله و   8
  نیرنگ

  رسوایی شرکت انرون  .کسی به وسیله من گمراه نشده است

  ترجیح ندادن منافع کوتاه مدت به بلندمدت  اندوخته اي پیش ازنیاز خود فراهم کنی براي دیگران  پرهیز از زر اندوزي  9
صبر و استقامت و بردباري را رمز اصل رهبري و پایداري موفقیت در   عدم تند خویی  10

  .باشد میمدیریت 
حذف تصمیمات سود درجهت اهمیت به 

  حقوق ذینفعان

زارش حسابرسی تحریف صورتهاي مالی و گ  .انصاف و احسان همان بخشش است  رعایت انصاف  11
  .براي جامعه زیان آور است
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اي  حرفه انصاف ، رازداري و مراقبت،را می توان وفاداري ؛امانت داري؛ صالحیت ؛ شایستگی ، درستکاري ، بیطرفی اي  حرفه اخالق
  باشدو ضمانت بقاي و روبه رشد حرفه مالی میبوده ري واین چارچوب سرمایه حرفه حسابدا باشد میرعایت آن الزامی  بیان نمود که

از فضایل اخالقی به عنوان ویژگی مثبت شخصیتی یادکرده واعتقاد داردوجود چنین خصایص موجب می شود ) 1986ٌ(9پینفکس 
دغدعه هر  فرد در جهت منافع دیگران گام بردارد بطور کلی فضایل اخالقی خصوصیت یا صفت هایی از شخصیت است که نگرانی و

اقی اهداف آموزشی اخالق در حسابداري را براي ایجاد تغییر در فرد براي رفتار اخل) 1988( 10لیوب.کند میفرد از دیگران را بیان 
  .کند میبیان 

  مقایسه اصول اخالقی در سازمانهاي حرفه اي
باید به همانند یک فرد ... رفاهی و , وهشی سازمان و بنگاههاي اقتصادي یا آموزشی فعال در زمینه هاي خدماتی ، صنعتی ؛ پژ 

پیروي و از ... )از قبیل راستگویی ، وفاداري ، صداقت و بی طرفی و ( تمامی خصوصیات خوب  از.متعهد باشنداخالقیات رعایت 
آن نیز گسترده تر باشدمیزان پایبندي به اي  حرفه خصوصیات بد پرهیز کند هر چه قدر میزان تعهد به رعایت اصول اخالقی

  .ارائه می گردداي  حرفه در زیر مقایسه اصول اخالقی در سازمانهاي.دش مستحکم تر خواهد
  آیفک

  
 سازمان حسابرسی

  ایران
انجمــن حســابداري 

  آمریکا مدیریت
ن اانجمن حسابدار

  رسمی آمریکا
ن اجامعه حسـابدار 

  رسمی ایران
 مدیران مـالی  انجمن

  ایران
ن اانجمن حسابدار

  خبره ایران
  داريامانت

ــالحیت  صــــــ
  اي حرفه

  رازداري
  طرفی بی

  صداقت
  حرفه اي مراقبت

  درستکاري 
  رفتار حرفه اي

  رازداري
  بیطرفی

  صالحیت 
  مراقبت حرفه اي

اصــــول وضــــوابط 
  اي حرفه

  امانتداري
  صالحیتو شایستگی

  رازداري
  طرفی بی

  درستکاري
  مسئولیت پذیري

  انصاف
  اعتبار

  استقالل
  منافع عمومی

  مراقبت حرفه اي
  رفیط بی

  درستکاري
  مسئولیت پذیري

  رفتارحرفه اي
ــت   ــالحیت و مراقب ص

  حرفه اي
  رازداري

  طرفی بی
  درستکاري
ــول ــوابط  اصــ و ضــ

  اي حرفه

  رفتارحرفه اي
صـــالحیت و مراقبـــت 

  اي حرفه
  رازداري

  طرفی بی
  درستکاري

  رعایت قوانین ومقررات
مدیریت وکنترل بر منابع 

  ها گزارشگري

  درستکاري
  طرفی بی

  صالحیت 
  قبت حرفه ايمرا

  رازداري
  رفتار حرفه اي

  

گسترده اي  حرفه آئین نامه انضباطی رفتارتمامی تشکل ها مشاهده می شود اي  حرفه باتوجه به مشخص شدن و مقایسه سازمانها
آن طبقه بندي آئین نامه رفتارحرفه جامعه حسابداران وسازمان حسابرسی به سه بخش تقسیم شده که چکیده (.تدوین نموده اند

یکی از دالیل که اهمیت زیادي استفاده از تعهدات اخالقی در سازمان ها و بنگاههاي اقتصادي؛ ایجاد اعتماد و حصول  )ارائه شد
ي در جهت جلب اعتماد آفرینی کلید طالیی بنگاه هاي اقتصاد .باشد میاطمینان از شفافیت صورتهاي مالی براي استفاده کنندگان 

 باشد میتوجه عمومی 
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  حسابداري در ایراناي  حرفه وابق و تدوین اصول اخالقس

خبره ایران توسط انجمن حسابداران  1364تدوین آئین نامه انضباطی یا اصول بنیادین در کشور ایران بعد از پیروزي انقالب در سال 
  :تدوین و ابالغ گردیده

  فعالیت در حوزه اخالق شرح  وانجمنسازمان نام   ردیف

  .باطی تدوین کردضآئین نامه ان 1364در سال   خبره ایران انجمن حسابدران  1

  .آئین رفتارحرفه اي تدوین کرد 1377در سال   ایران سازمان حسابرسی  2

  جامعه حسابداران رسمی ایران  3
  .آئین رفتارحرفه اي تدوین کرد 1382درسال 
  .باطی را تدوین کردضآئین نامه ان 1383درسال 

  .باطی تدوین کردضآئین نامه ان 1390درسال   ایراناي  حرفه انجمن مدیران مالی  4

 که در ایران از نظر تهیه وتدوین آئین نامه هاي حوزه اخالق درجایگاه مناسبی قرار داریم وبایستی ن اساس به نظر می رسدیبر ا
سازمانهاي کوچک و بزرگ رویکرد حال حاضر به بستر سازي وپیاده سازي این موضوعات در سطوح گسترده وعملیاتی درسطح کلیه 

 .اختصاص یابد

  :یجه گیريتجمع بندي ون
پیاد سازي فرهنگ  ، اهمیتاي  حرفه توسط سازمان هاي واصول الزم براي ایجاد گرایش به اخالقیات با عنایت به تدوین آئین نامه ها

در این خصوص  وري به نظر می رسد ووایجاد زمینه هاي الزم در کاربردي کردن آن در تمام سطوح و گرایشات حرفه امورمالی ضر
  .برنامه اي اجرایی بلند مدت تدوین گردد

اخالقیات موضوعی نیست که صرف داشتن دستورالعمل و آئین نامه بتوان به آسانی ازکنارآن گذشت نیازمند تالش جدي و پیگیري 
دراین خصوص پژوهشهاي  صیه می گرددهمچینین تو باشد میدانشگاهیان وسایرگروه هاي ذیحق وذینفع اي  حرفه سازمان هاي

کشورهاي مختلف با برگزاري اي  حرفه تجربی صورت گیرد جهت آموزش و استفاده از متون آموزشی و تحلیل وضیعت اخالق
  .اقدام شود به دانشجویاناي  حرفه سمینارها ؛ سخنرانی ها وتدوین کتاب هاي مربوط نسبت به آموختن اخالق

  :پی نوشت ها 
1. Rest 

2. Hosmer 

3. enron 

4. Health South 
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5. Royal Ahold 

6. kane 

7. Pearson 

8. Herron, Gilbertson 

9. Pincoffs 

10. Loeb 

11. International Federation of Accountants (IFAC) 

 1364انجمن حسابداران خبره ایران سال اي  حرفه آئین نامه انضباطی و رفتار .12

 1383جامعه حسابداران ایران سال اي  حرفه آئین رفتار .13

  1377ایران سال  سازمان حسابرسی انضباطیآئین نامه  .14

  1390ایران سال اي  حرفه انجمن مدیران مالیاي  حرفه آئین رفتار .15

  فهرست منابع
 انتشار غرفۀ السالم –امیر المومنین کتاب نهج البالغه ترجمه مرحوم محمد دشتی 

 رو انجمن حسابداران خبره ایران رشگري مالی تحوالت پیشي مالی همایش گزاها گزارشی به تدابیر براي اعتبار بخش) 1383(اسکندري مجید 

مجله حسابدار سال بیست و یکم شماره . ضرورت بازاندیشی در اصول بنیادي حسابداري و حسابرسی اي  حرفه فرهنگ حسابرسی و اخالق. باغوبیان رافیک 
 .صدو هفتاد وهشت

 137ره مجله حسابدارشمااي  حرفه اصول اخالق)1379.(پوریا نسب امیر

. حسابداري اي  حرفه ي اصول اخالقها ارزشنگرشها ي نوین در آموزش )1390(نجات بخش حسین . پوررضا سلطان احمدي اکبر - جبارزاده لنگرلویی سعید
 . 52مجله حسابرسی شماره 

 مدیریت ازدیدگاه امیر المومنین تهران سازمان عمران سازي شهري)1380(رشید علی اصغر سلوك 

  27سال ششم شماره  مجله حسابرساي  حرفه درآمدي بر اخالق و آئین رفتار حسابداران)1383(مصطفی ،  _علی مدد

  مجله حسابدار رسمی شماره یکم آموزش اصول اخالقی حسابدراي ، )1387(محمد  کرمی غالمرضا ؛مرادي - 
Cellahan.D . (2004) the cheating culture : Why More Americans are Doing wrong to Get Ahead Orlando FL Harcourelnc. 

Hosmer(1994) strategic planning as if Ethics Mattered.strategic management Journal, 
Kanse.E.j (2004) “Continuing Dangers of Disinformation in CorporteAccouting Reports” Review of Financial Economics. 

Loeb.S.E( 1988),teaching students accounting ethics some CriticelIssues in Accounting Endacaeion . fall (1988) PP16-329 

Rest ,j (1986),.Moral Development : Advances is Research and theory praeg 

Pincoffs .E(1986) .Quandaries and Virtues university press of Kansas kawrnc , KS  

Pearson. M . (1988) A New code of professional londucp for CPAs onio CPA journal.winter 
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  در حسابداري تعبیري از امور اخالقی ؛ها شرکتگزارشگري اجتماعی 

  3علی ملیحی سید، 2محمد مهرجو، 1خو هدي مهدويم
  چکیده 
به این  .هستندلی در جهت تشریح عملکرد خویش ي ماها صورتیه نیازمند ته بر طبق یک اصل پذیرفته شده، ها شرکتامروزه 

ه کسانی که در آن فقط متوجهاي یک شرکت  با این حال فعالیت .موضوع به شکل شفاف در قوانین و مقررات مالی اشاره شده است
 ها شرکتکنندگان و مناطقی که  مصرف فروشندگان، کارمندان، :ي دیگر مانندها گروهو  یستن اند، داده انجامگذاري مالی  سرمایه

مسئول  ها گروهباید نسبت به این  ها شرکت ي همه لذا. گیرد در بر می مستقیمبه طور مستقیم و غیرهم را  نمایند جا فعالیت می درآن
داري مطرح حساب اهمیتبه عنوان یکی از رویکردهاي با  ،ها شرکتحسابداري وگزارشگري اجتماعی  در این راستا .باشند گو پاسخو 

 ي حرفه ي هدبرجستگی متمایزکنن .کنندگان قرار دهد در اختیار استفادهت با ارزشی تواند اطالعا صورت اجرا می است که در
 قابل توجهی کارآمد، به طوراز این رو اطالعات ارائه شده توسط حسابداران باید  .پذیرش مسئولیت نسبت به عموم است ،حسابداري
ی از باالی ي بلکه باید از درجه باشند، اي حرفهصالحیت بداران نه تنها باید واجد شرایط پس حسا .غرضانه باشد بی واقعی و قابل اتکا،
افرادي که  و اي حرفهنتیجه اخالق حسابداري براي حسابداران  در .باشندنیز برخوردار  اي حرفه و آبرو و حیثیت درستکاريصداقت، 

  . زیادي دارد تاهمیبه خدمات حسابداري تکیه دارند 

متناسب با  تمایل دارند که گزارشگري اجتماعی شرکت را به صورت محدود و ها شرکتمدیران  دهد مینشان  نتایج این پژوهش
ري با اطالعات کافی، قرار دهد، گزارشگ رفتار اخالقی را مد نظر در صورتی که کار گیرند وه هدف حداکثر سازي ثروت سهامداران ب

 . خواهد شد انجام، تر دقیق و جامع

  .يگزارشگري اجتماعی شرکت، اخالق حسابدار ،یاجتماع يحسابدار :واژگان کلیدي

  مقدمه
حرکت در  .در دستور کار قرار گرفته است شیپها  سال مرتبط با آن از يها يگرافشا )CSR( یشرکت یاجتماع يریپذ تیمسئول

 تیولئمنظور از مس. شود یم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر که به تداوم ستا يضرور یعامل یاجتماع يتهایمسئول ریمس
داشته باشد و  تیاز اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئول ییرا جز خودهمواره  دیاست که شرکت با نیا یاجتماع يریپذ

 یاجتماع يتهایولئجامعه از مس يساز گاهآابزار . شرکت تالش کند میمستقل از منافع مستق يبه گونه ا یدر جهت بهبود رفاه عموم
   .استی اجتماع يو گزارشگر يشرکت وسازمان افشاگر

شرکت به  يعملکرد اقتصاد یطیمح ستیو ز یاجتماع اتتأثیر اطالعات مرتبط با انتقال ندی، فرا یاجتماع يو گزارشگر يافشاگر
 :یعنی، در گذشته بوده نچهآسازمان از  يتهایلموضوع داللت دارد که مسئو نیسازمان بر ا يریپذ تیگسترش مسئول .تجامعه اس

                                                                                                                                                                                     
   .کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاداسالمی واحد ھمدان ١
   mehrjoo18@gmail.com. کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاداسالمی مرکز بھار ٢
   .کارشناس ارشد حسابداری و عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ھمدان ٣
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و  يضرور یعامل یطیمح ستیو ز یاجتماع يتهایمسئول ریحرکت در مس .رفته است راترف ،»سهامداران يفراهم کردن پول برا«
  .دگرد یسازمان در بلند مدت منجر م تیاست که به تدا وم فعال یاتیح

شامل، عملیات و انتشارات حسابهایی درباره اقدامات متقابل اجتماع، محیط، عنوان نمود که حسابداري اجتماعی ) 2000(گري 
با . ]18 [به نقل از.(کارمند، جامعه، مشتري و سایر ذینفعان سازمان و تا جایی که امکان دارد نتیجه این اقدامات و فعالیتها است

منسجم کنترل نمی شود، بعضی از شرکتها در  وجود اینکه گزارشگري اجتماعی برخالف گزارشگري مالی توسط چارچوب قانونی
عمال با وجود تضاد موجود بین منافع ) CSR(این بدین معنی است که . زمینه هاي قانونی، افشاگري داوطلبانه را انتخاب می کنند

نابراین بازنگري ب. مدیران و گزارشات اجتماعی منتشره، و اطالعات گوناگون موجود در شرکتها، با گذشت زمان، توسعه یافته است
مقدمه  به عنوان...) گزارشگري زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی و(وبررسی مختصر افشاگریهاي اجتماعی براساس نوع گزارشگري

ات متقابل تأثیر همچنین حسابداري اجتماعی سعی دارد تا .اي مفید درمورد این شیوه گزارشگري مورد استفاده قرار می گیرد
صحیح تر استفاده کنندگان از صورتهاي مالی گزارش  گیري تصمیمي وجامعه پیرامونش را شناسایی وبراي عملکرد واحدهاي تجار

  .کند

 بیان مسئله

 تیاهم ،یفرد به اهداف اجتماع گاهیشده است و از د یو مربوط اجتماع دیمف يها شاخص فیبه تعر يادیکالن توجه ز گاهیاز د
 ییباشد مورد شناسا دیبتواند مف گیري تصمیم ندهیکه در آ ییارهایبه مع ازیده شده است و ندا یسازمان يهاي به استراتژ يا ندهیفزا

بلکه در مقابل  باشد میخود مسئول  يموسسه تحت تصد اتیعمل یینه تنها در خصوص کارا تیریمد اضردر حال ح. قرار گرفته است
  .است مسئول زین دهدی م انجام یاجتماع شماریهر آنچه در مورد مشکالت ب

امکان دارد عنوان شود که  نکهیمسئول کار خود باشند گو ا یاز نظر اجتماع دیدارند که شرکتها با لهمگان قبو باًیراستا تقر نیا در
را در نظر  نیریاعمال خود بر سا تأثیر دیاست که افراد و گروه ها با یشده جهان رفتهیامر پذ نیا افتهی میصرفاً شکل تعم ينظر نیچن

 ].2[اشندداشته ب

خوش (. باشند وجود دارد که به شرح زیر قابل تبیین می ها شرکتهاي اجتماعی  مسئولیتبه طور کلی سه رویکرد در مورد مفهوم 
  )1374، طینت

. شرکت فقط و فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رسانیدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است: نظریه اول
ضوع تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در جهت تالش براي رسیدن به هدف ، چارچوبی اخالقی و حقوقی البته این مو

میالدي ارائه شده  1962به وسیله میلتون فریدمن در سال  ها شرکتاین شکل از مفهوم مسؤولیت هاي اجتماعی . وجود داشته باشد
  .است

دیده و براساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانیدن سود مورد توجه قرار میالدي ارائه گر 1970در دهه : نظریه دوم
باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران، کارکنان، مشتریان، عرضه  ها شرکتطبق این نظریه مدیران . می گیرد

د یک ائتالف و پیوستگی بین منافع و مالحظات متعدد ایجاد در نتیجه بای. کنندگان کاالها و خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد گردد
  .شود و این ائتالف تنها راهی است که شرکت را از هدف حداکثر نمودن سود در دراز مدت مطمئن می سازد
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 پس از کسب سود با مشکل خواسته ها شرکتکه معتقد است سود نقطه پایانی اهداف مؤسسه نیست و مدیران اجرایی : نظریه سوم
هاي کارکنان براي افزایش دستمزد، لزوم اجراي طرحهاي توسعه، درخواست قیمتهاي پایین تر از جانب مشتریان و افزایش کیفیت 

در سال  Ernst & Ernstموسسه جمع آوري اطالعات و بازرسی . روبرو می شوند... محصوالت، سود سهام بیشتر براي سهامداران و
این زمینه ها . انتخاب یکی از آنها درمورد مسئولیتهاي اجتماعی گزارش تهیه کنند مشخص کرد ، شش زمینه را که شرکتها با1978

عبارت بودند از محیط، انرژي، عملیات تجاري منصفانه، منابع انسانی، مشارکت اجتماعی و محصوالت که به عنوان فرآیند اثرات 
  .]16[درجوامع تعریف شده است اجتماعی و محیطی اقدامات اقتصادي شرکتها براي گروههاي ذینفع

طرفداران حسابداري اجتماعی ،ایرادهایی علیه استانداردهاي حسابداري درباره فراهم ساختن اطالعات مربوط ومناسب براي 
عدم شناسایی وگزارش تعهدات اجتماعی،به هزینه منظور کردن مخارج .مدیریت وسرمایه گذاران مطرح کرده اند گیري تصمیم

سط واحد تجاري وتکمبل حساب گري بهتر در صورت استفاده از دارایی هاي بیشتري همچون منابع اجتماعی متحمل شده تو
  . وانسانی از جمله این ایرادهاست

  ماهیت وتعریف حسابداري اجتماعی
 یجتماعمعامالت ا ،يتجار يواحدها ياقتصاد يدادهایمعامالت و رو يو گزارشگر يریبر اندازه گتأکید  مرسوم با يحسابدار
 یدادن معامالت اجتماع يباعث رو یو استفاده از منابع اجتماع يریبگارگ. ردیگ یم دهیرا ناد رامونشیبا اجتماع پ يتجار يواحدها

کاهش منابع  یبه به معن یاجتماع يها نهیهز ،یمعامالت اجتماع نیا امدیپ. شود یم اش یرامونیو جامعه پ يواحد تجار نیب
 يو گزارشگر يریاندازه گ یاجتماع يحسابدار ییهدف نها. است یو بهبود منابع اجتماع شیافزا یبه معن یعو منافع اجتما یاجتماع

  ].1[است یو منافع اجتماع ها نهیمنابع، هز نیا

و جامعه  يتجار يواحدها نیمعامالت ب نیمتقابل ا اتتأثیر و گزارش معامالت و يریاندازه گ ،يگردآور ندیفرا یاجتماع يحسابدار
 یابیارز اش،ی رامونیو جامعه پ يمتقابل واحد تجار اتتأثیر يو گزارشگر يریاندازه گ قیاز طر یاجتماع يحسابدار. اوست یرامونیپ

  ].1[سازدی م يریرا امکانپذ یجتماعتعهدات ا فاءیاز توان ا

  گزارشگري مسئولیتهاي اجتماعی و مشارکت اجتماعی
 لزم مشخص شدن این موضوع است که شرکتها تا چه حد به افشاگري درموردمست) CCI1(ت گزارشگري مشارکت اجتماعی شرک

 این تعریف بسیاري از مشارکتهاي اجتماعی شرکتهاي امروزي که شامل بخششهاي. ي مالی با اهداف غیر انتفاعی می پردازندها بخش
اي از موضوعات اجتماعی را شامل می  نیکوکارانه و حمایتهاي مالی وغیر مالی براي پروژه هاي محیط زیست و مجموعه گسترده

 با توجه به اینکه مشارکت اجتماعی نشانگر مسئولیت پذیري اجتماعی مثبت است، شرکتها هم از حداقل نیاز هاي گزارشگري. شود
 CCIه آنها ممکن است بخش نسبتا زیادي از گزارش ساالنه خودرا ب. پا فراتر گذاشته و سعی در ایفاي وظیفه اجتماعی خود دارند

اگر چه گزارشگري مسائل محیطی . اختصاص دهند، هرچند که این گزارش معموال کمترین بخش از مخارج ساالنه آنها خواهد بود
شرکتهاي پیشرو در امور اجتماعی شروع به بررسی این موضوع کرده اند که  باعث می شودکه موضوعات ارائه شده انتخابی باشند، اما

. بیانجامد و بیشتر درمورد نتایج وبازده سیاستهاي مشارکت اجتماعی بحث می نمایند اطالعات مفید چگونه گزارشگري به ارائه
اماشاید بدلیل حساسیتهاي  درحالیکه اطالعات محصوالت تولید شده می تواند بخشی از افشاگري محیطی شرکت را تشکیل دهد،

                                                                                                                                                                                     
1 Companies Community Involvement  
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قد است به نظر میرسد که افشاگري هاي امنیت محصوالت بجاي ماتئوس معت. قرار نمی گیردCSR تجاري به میزان زیادي درموضوع
  ].17[اینکه به گزارش اطالعات مفید اشاره نماید، بعنوان فرصتی براي تبلیغ تجاري ویا تعریف از خوداستفاده می شود

بایست بهترین  یا اینکه میزمانی تصور بر این بود که سازمانها و تولید کنندگان صرفاً در مقابل سهامداران و کارکنان مسئولند و 
تر و کیفیت باالتر به دست مشتري برسانند غافل از اینکه محصول چه آثار و عواقب ثانوي داشته  محصول مصرفی را با قیمت پایین

رقابت شدید، افزایش جمعیت و کمیابی منابع، آلودگی محیط باعث به وجود آمدن رویکرد هاي نوین به سازمان و مدیریت شد . باشد
در واقع شاید بتوان گفت که مطرح شدن این مسئولیت پاسخی به نیازها و . که تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز نتیجۀ آن تحوالت بود

   .چالشهاي محیطی بود

. آید معتقدند حمایت از محیط خارجی اختیاري نبوده بلکه یک بخش مهم از فرایند کسب و کار به حساب می» کترا«و » گراهام«
اجتماعی، شرکت به طور همه جانبه به مشتري نگریسته و حتی مشکالت زیست محیطی یا رفاه بلند مدت او را نیز در نظر مسئولیت 

اي از مدیریت که طبق آن سازمانها فعالیتهایی را  شیوه: کنند  استوارت و سالمون، مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می. گیرد می
در واقع نگرش استوارت و سالمون بر این مبنا بود که . معه و ترفیع کاالهاي عمومی داشته باشددهند که اثر مثبتی بر جا انجام می

خواهان حذف آثار منفی سازمان بر جامعه هستند و سعی بر آن داشتند بتوانند تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان را در پی داشته 
کنت . اند اند سرتو و گریف، از این دسته را متعهد به ارتقاي رفاه جامعه دانستهبرخی صاحبنظران پا را فراتر گذاشته و سازمانها . باشند

  .شود توجهی بنگاه به ذینفعهاي خارجی سبب بروز مشکالتی براي مصرف کننده کاالي آن بنگاه می هاتن و ماري هاتن معتقدند بی

د که فعالیتهایشان چگونه منافع دیگران را تحت مطلع باشن ها شرکتکند که  در ضمن اصول اخالقی در کسب و کار نیز حکم می
گیرد ساده انگاري است چرا که این تعهد تاثیر بسزایی  اینکه مسئولیت اجتماعی صرفاً مسایل محیطی را در بر می .دهد تاثیر قرار می
اي الزم قابل استفاده در ابزاره )1992( »سیل«و » باوي«. شود هاي بازاریابی داشته و موجب جرح و تعدیل آنها می روي آمیخته

داند که بازاریاب باید با توجه به عامل بالقوه سود و رفاه  بندي، تبلیغات، فروش شخصی و خدمات می مسئولیت اجتماعی را بسته
  .جامعه آمیخته را تعیین کند

و حتی قیمتها را طوري هاي مشتریان محصوالت مناسبی عرضه کرده  در برابر خواسته ها شرکتمسئولیت اجتماعی روشی است که 
مسئولیت اجتماعی فراتر از نگرش مثبت به . تعیین کنند که هم از نظر خریدار ارزشمند بوده و هم تولید کننده سود معقولی ببرد

در این رویکرد نه تنها محیط و اکو . گیرد توسط مشتریان را در نظر می  محیط زیست است چرا که تمامی جوانب مصرف محصول
مسئولیت اجتماعی . گیرد ه سالمت روانی و جسمانی مصرف کننده و حتی معضالتی مثل رشد جمعیت را در نظر میسیستم بلک

  .طلبد دهی صحیح به سلیقه مصرفی جامعه است که این خود دورنمایی بلند مدت را می بازاریابی و جهت 

  اخالق حسابداري
باید اعتبار  کند می دنیاست وبه دلیل نوع وماهیت خدماتی که ارائهحرفه حسابداري یکی از مشکل ترین ومنضبط ترین حرفه هاي 

تداوم این اعتبار واعتماد وتقویت آن ،به پایبندي فکري وعملی اعضاي حرفه به ضوابط رفتاري واخالقی .دواعتماد خاصی داشته باش
  ].4[آن بستگی دارد
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انتظارات جامعه از اهل این حرفه بسیار است ومردم .تم اسبرجستگی متمایزکننگی حرفه حسابداري پذیرش مسئولیت نسبت به عمو
از این رو ،خدمات حرفه حسابداري باید در باالترین سطح ممکن وبا .باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده اعتماد داشته باشند

  .درعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم این خدمات را با کیفیت مناسب تضمین کن

انتظار دارند که  می کنند،انی که از صورت هاي مالی استفاده ت حسابداري بویژه تصمیم گیرندگماکنندگان از خد از طرفی استفاده
 صالحیت.اطالعات ارائه شده به طور قابل توجهی کارآمد،قابل اتکا،واقعی وبی غرضانه باشد،پس حسابداران نه تنها باید واجد شرایط 

از مهمترین دارائی اي  حرفه نیز برخوردار و آبرو و حیثیتاي  حرفه االئی از صداقت ودرستکاريباشند، بلکه باید از درجه باي  حرفه
وافرادي که به خدمات حسابداري تکیه دارند اهمیت زیادي اي  حرفه درنتیجه اخالق حسابداري براي حسابداران].4[هاي آنها باشد

  .دارد

  مبانی رفتار حرفه اي
ي اصلی ها ویژگیاین خط مشی ها ،مواردي چون .،مهمترین خط مشی هاي آن را تشکیل می دهد ضوابط رفتاري واخالقی هر حرفه

از دیدگاه . نامیده می شوداي  حرفه این ضوابط در حرفه حسابداري مبانی رفتار.حرفه و روابط اعضاي حرفه با جامعه را در بر می گیرد
،اجراي عملیات در باالترین سطح اي  حرفه یابی به بهترین اصول وضوابطمبانی رفتار حرفه اي، اهداف حرفه حسابداري عبارت از دست

  .]7[ممکن براساس اصول وضوابط مذکور وبه طور کلی تأمین منافع عمومی است

  اصول اخالق حسابداري
  .الزمه دستیابی به اهداف سابداري ،پایبندي به اصول بنیادي اخالقی حسابداري است

سابداري ،اصول اخالقی خاص خود را تدوین می نمایند که شباهت هاي زیادي به هم داشته حاي  حرفه هریک از انجمن هاي
از جمله کارآمدي اطالعات،قابلیت اعتماد،حرفه اي بودن افرادحرفه حسابداري واعتبار خدمات اي  حرفه وهمگی مبانی رفتار

  .حسابداري را تأمین می نمایند

درستکاري،بی :حسابداري بوده شامل اي  حرفه تفاق نظر همه انجمن هاياصول اخالقی حسابداري که کم وبیش مورد ا
که رعایت آنها،موجب تأمین  باشد اي می حرفه ودر نهایت اصول وضوابطاي  حرفه طرفی،صالحیت ومراقبت حرفه اي،رازداري،رفتار

  .]7[اهداف این حرفه از جمله توسعه گزارشگري اجتماعی می گردد

CSR مور اخالقی بعنوان تعبیري از ا  
به بحثهاي مربوط به گستردگی حسابداري فراتر از تمرکر مالی سنتی آن می پردازد و مسائل محیطی و  1995ماتئوس در سال 

بخش اول، بحثهاي مرتبط به بازار بوده و معتقد است افشاگریهاي مسئولیت پذیري . اجتماعی را تحت سه عنوان کلی بیان می کند
و عملکرد نهایی نتایج مربوط را به  CSRمطالعه و تحقیق در رابطه با . ر مثبتی بر عملکرد بازار بگذارداجتماعی ممکن است تاثی

با این وجود اگر نتیجه به حداقل رساندن ثروت پس از افشاگري هاي اجتماعی شرکت باشد، آنگاه نمی توان  ].17[دنبال داشته است
گروه دوم بحثهاي متمرکز بر ایده هاي حقانیت و مشروعیت . ی طبقه بندي کرداین موضوع به طور صریح بعنوان یک فعالیت اخالق

اگر سازمانها بخواهند اهداف و فعالیتهایشان را بخوبی انجام دهند و آنها را ارتقاء بخشند باید به مشروعیت و . سازمانی هستند
اید بعنوان استراتژي بکار گرفته شده بوسیله گزارشگري اجتماعی داوطلبانه شرکت را ب ].20[حقانیت اجتماعی پذیرفته شوند

می تواند بعنوان ابزاري مشروع براي اعالم موافقت با  CSR.براي کمک به وجود مشروعیت فعالیتهایشان در نظر گرفت ها شرکت
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تماعی فقط حفظ و به عبارت دیگر اگر انگیزه برآورده کردن انتظارات اج. هاي اجتماعی مورد استفاده قرار بگیرد و دغدغه ها ارزش
فرقی با گزارشگري مالی نخواهد داشت  نگهداري موقعیت و فرصتهاي شرکت براي افزایش عملکرد مالی آن شرکت باشد، دیگر هیچ

  . و ممکن است بعنوان یک مساله خالف اخالق به آن نگریسته شود

دهی اخالقی در مورد تاثیرات محیطی و اجتماعی ماتئوس؛ بر پایه این فرضیه قرار دارد که پاسخگویی وحساب  سومین گروه مباحث
انجام شده بر اساس  CSRفعالیتی که در مورد  ةاگرچه بخش عمد. شرکت، ناشی از قرارداد اجتماعی بین تجارت و جامعه است

وحسابدهی که  اینکه این قرارداد باید چگونه و براي چه کسی تهیه شود و ماهیت پاسخگوئی مامفهوم قرارداد اجتماعی بوده است، ا
، بر اساس این تصور می باشد که پاسخگوئی و حسابدهی CSRفعالیت . در نتیجه آن ایجاد می شود، بدون توضیح باقی مانده است

  ].71[اخالقی برخاسته از قرارداد اجتماعی است 

  نتیجه گیري 
گریهاي انتخابی و اجباري در گزارش ساالنه و یا بیشتر به ترکیبی از افشا CSRامروزه  مطالعات انجام گرفته نشان دهنده آن است که

در . ي مربوط به جنبه هاي خاص مسئولیت پذیري اجتماعی همچون مشارکت اجتماعی یا محیطی محدود شده استها گزارشبه 
ا تمایل دارند که گزارشگري اجتماعی شرکت را بصورت محدود و متناسب ب ها شرکتتحقیقات نشان داده شده است که مدیران 

همچنین در تحقیقات نشان داده شده است که مدیران معتقدند فشارهاي . هدف حداکثر سازي ثروت سهامداران بکار گیرند
براي مدیریت رفتار سهامداران و در زمینه هایی به اظهار  ها شرکت. شده است ها شرکتاجتماعی باعث ایجاد نیاز به پاسخگویی 

ي بسیار ها گزارش، 70از اینرو در دهه . استفاده می کنند CSRمداران نیاز دارند، از مجدد حقانیت و مشروعیت شرکت توسط سها
باید  CSRاز دیدگاه ارجحیت ارزش بر سود، . شگفت انگیز منابع انسانی و رشد بارزي در گزارشگري محیطی مشاهده شده است

اگر چه در . مسئولیت پذیري اجتماعی تشویق گردند به رفتار بر طبق ها شرکتدر نظر گرفته شود و  "فعالیت اخالقی"بعنوان یک 
میان گزارشگري اجتماعی و عملکرد اجتماعی انجام نشده است و با وجود تقاضاهایی  ۀرابط ۀایران مطالعه شفاف و منسجمی در زمین

این  اما. نگردیده است وجود داشته است، به نظر می رسد که مقررات جامعی در این زمینه وضع CSRکه براي اجبار در استفاده از 
، با تاکید بر جوانب مثبت عملکرد اجتماعی شرکت، عملکرد شرکت در زمینه هاي آسیب رسان را CSRسوال مطرح است که آیا 

موضوع رفتار  CSRمی تواند چنین فرصتهایی را ایجاد کند و در صورتیکه  مطمئناً، گزارشگري انتخابی یا گزینشی کنترل می نماید؟
و  ها شرکتبا توجه به احساس نیاز . مد نظرقرار دهد، گزارشگري با اطالعات کافی، دقیق و جامع تر، ایجاد خواهد شد اخالقی را

ي اجتماعی مناسب وجود دارد به نظر ها گزارشمدیران به ارائه گزارشات اجتماعی و از طرفی با توجه به محدودیتهایی که براي ارائه 
با . گزارشگري اجتماعی داشته باشند را مجاب نمایند ها شرکتمی بایست قوانینی تدوین نمایند تا می رسد سازمان هاي قانونگذاري 

  .داد سوقرا به سمت پیشرفت و ارائه گزارشات اجتماعی مناسب  ها شرکتتدوین قوانینی منسجم به نظر می رسد که بتوان 
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  حسابداري در ایران اي حرفهموانع اجراي آیین رفتار 

  ٤سمانه طاوسی، ٣هاشمی کهنگی سیدمهدي بنی، ٢فاطمه پورعسکر خواجه خضري، ١طاوسی محمدرضا
  چکیده

به  اي حرفهحسابداري پایبندي حسابداران  ي دستیابی به اهداف حرفه ي حسابرسی، الزمه سازمانطبق دستور العمل کمیته فنی 
 ي حرفه ي برجستگی متمایز کننده. باشد میداري و غیره ، رازاي حرفهطرفی، صالحیت و مراقبت  درستکاري، بی :یادینی ماننداصول بن

قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا،  به طوره شده باید از این رو اطالعات ارائ. امعه استولیت نسبت به عموم جئحسابداري، پذیرش مس
شکستگی هاي میلیاردي، ور برداري ات حسابرسی، کالهمؤسسعلیق ت :برخی از شواهد موجود همچون. اشدواقعی و بدون سوگیري ب

  .باشد میبه نحو احسن  اي حرفهعدم اجراي آیین رفتار  ي دهنده ها و غیره نشان کارخانه

اجراي نا آگاهانه و عدم  که در این بین دو عامل عدم اي هستیم حرفهما در این پژوهش به دنبال عوامل عدم اجراي آیین رفتار 
باشد که در  اجراي آگاهانه از مهمترین عوامل شناسایی گردیده، هر یک از عوامل مذکور نیز خود ناشی از عوامل متعدد دیگري می

  .این تحقیق به آن پرداخته شده است

  .اي حرفه، صالحیت و مراقبت اي حرفه اخالق ،یای حرفهآیین رفتار  :واژگان کلیدي

  مقدمه
، میت برخوردار بوده و هنوز هم هستابداري و حسابرسی در همه ادوار گذشته از زمان تشکیل حکومت بر کره زمین از اهحس

ایران از لحاظ تاریخی از کشور هاي پیشرور در زمینه دیوانی و . در ملل مختلف دارا می باشند اي ویژهحسابداري و حسابرسی جایگاه 
ان ایرانی برمکی در زمان حکومت بنی عباس کلیه امور مالی و محاسباتی ی توان گفت که خانده عنوان نمونه مب.تمالی بوده اس

سابداري در سطح عالی مشغول دستگاه خالفت را انجام می دادند و هنوز هم ایرانیان در اکثر نقاط جهان به ارائه خدمات مالی و ح
پرداخت، انجمن حسابداران خبره ایران بود اي  حرفه آیین رفتار در ایران نخستین تشکیالتی که به تدوین. )1390،سمیعی(د هستن

  .)1389 مدد، علی(د اختصاص دااي  حرفه و آیین رفتاروابط ضدر آیین نامه انظباطی خود فصلی را به  1364که در سال 

دیران و مباشران ، فراهم ساختن امکان پاسخگویی مي به عنوان رشته اي از دانش بشريیکی از مهمترین نقش هاي حسابدار
. شود ي مختلف مالی ایفا میها گزارشاین نقش توسط حسابداران در قالب . باشد میسازمانها به اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعالقه 

دهند در صورتی نتایج کارشان قابل اعتماد و اتکا خواهد بود که عالوه بر دانش، مهارت،  حسابدارانی که چنین خدماتی را ارایه می
خود را با رعایت اي  حرفه آموزش، از فضیلت هاي اخالقی نظیر درستکاري، واقع بینی و صداقت برخوردار باشند و خدمات تجربه و

  .)1389مدد،  علی(د دهن آیین رفتار پذیرفته شده اي انجام

                                                                                                                                                                                     
 .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تھران -  ١
 .ارشد حسابداری دانشگاه تھران دانشجوی کارشناسی -  ٢
   Mehdi.Accountant@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم تحقیقات گیالن -  ٣
 .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شھید بھشتی -  ٤
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رفی الق حسابداري را مع، براي اولین بار اصول اخلی در کتابش با عنوان کلیات حساب، هندسه، نسبت و تناسبویپاچزمانی که از  
  ).1388، پوریا نسب(ت تجربه آموزي حسابداري شده اس دانش آموزي واز آن پس اصول اخالقی بخشی از  .گذرد کرد پانصد سال می

بر مباحث اخالقی رو به گسترس است و تأکید  امروزه .جوانب زندگی بشري را پوشش می دهد اخالق موضوعی فراگیر است که همه
 .)1387همکاران،  آذر و(باشد  میه، توجه به مباحث اخالقی خالقیات در جامعاکردن مباحث  ههاي موثر در اجراییرا از جمله

دوام و بقاي یک ملت و یا  .در جامعه متزلزل می شود جامعه به طور فاجعه آمیزي آسیب پذیر می گردد هنگامی که شخصیت افراد
، نوع دوستی و احترام به دیگران ي ساده و ابتدایی اخالقی نظیر، دالوريها ارزشه یک فرهنگ منوط به این است که آن ملت مجهز ب

  .)1387سرلک نرگس،(د و قانون باش
هاي  اعضا باید در اجراي تمامی مسئولیتهاي خود قضاوتآمده است که  1حسابداران مستقل آمریکااي  حرفه رفتار آیین در ماده یک

 کامالًاي  حرفه ايت اخالقی، اصل اساسی این آیین است و آن را از دیگر آیین هموضوع قضاو. ندررا در نظر بگیاي  حرفه کامل اخالقی
در آیین هاي رفتار سایر حرفه ها به مسئولیت افراد بیشتر از نقطه نظر قانون نگریسته شده است تا اخالقی و همین . متمایز می سازد

و بیطرفی و نشانه اطمینان  2سی پی اي لقبفراد متخصص قرار بگیرد و د ترین اامر باعث شده که در رأس فهرست قابل اعتما
  ).1374نادري، (د درستکاري تلقی می شو

حسابداران پیش فرض اصل این نیست که  .حسابداري در ایران استاي  حرفه قین موانع رشد اخالیعمسئله نوشتار حاضر شناخت و ت
ین عواملی است که می توانند بالقوه و بالفعل رشد یعبلکه مسئله جستجو و تقی مطلوب ندارند و حسابرسان در ایران رشد اخال

  .ی در حرفه حسابداري را تهدید کننداخالق

  پیشینه پژوهش
الزمۀ دستیابی به اهداف حرفۀ حسابداري توسط حسابداران حرفه اي، پایبندي به اصول بنیادي اخالقی حسابداري است اما در مورد 

قدیمی ترین نسخه در دسترس، نوشته اي است از محمد مهدي . متاسفانه تحقیقات زیادي صورت نگرفته استاصول بنیادي اخالقی 
نچه بر مستوفی الزم آ"در این کتاب در بیان . هجري قمري است 1258فروغ اصفهانی در کتابی به نام فروغستان به سال 

امین و راست قلم و حافظ اسرار باشد که ) محاسب(نکه مستوفی آاول  :مطالبی آمده که چند جمله اي از آن به این قرار است"است
دوم آنکه صالح اندیش باشد و نه  .اگر خیانتی و انحرافی در عمل او ظاهر شود سر رشته او را اعتباري نماند و سعی او ضایع گردد

روي سرشته جواب دهد و اگر در حفظ سوم آنکه آنچه پرسند از  .کافر کیش و صالح سلطان و خیر خود را در صالح کار رعیت داند
چهارم آنکه خود نویسنده باشد و کلی اعتمادش به حروف محرر نباشد و  .هم داشته باشد باز رجوع نماید که خبط از او صادر نگردد

  .)1389مصطفی، مدد علی (د خالصه سررشته جات و محاسبات را خود از روي فهمیدگی نویسد و پیش خود ضبط کن

در ایران در سطح آموزش سنتی باقیمانده و آموزش حسابداري . مسائل فنی حسابداري محدود می شوداري به طرح آموزش حسابد
ین در درس حسابرسی کفایت شده است و آموزش نظام مندي در ااي  حرفه در حد معرفی آیین رفتاراي  حرفه به آموزش اخالق
معیار اخالقی دانشجویان حسابداري مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  رفیعی طی تحقیقات خود نشان داد که .رابطه وجود ندارد

  ).1386رفیعی،(د قرار ندارحسابداري در ایران در سطح باالیی 

                                                                                                                                                                                     
1 AICPA  
2 CPA 
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انتقادي و اخالق براي مواجه با  ربونک و اسمیت در یک برسی ادعا نمودند نظام آموزشی حسابداري به منظور باال بردن مهارت تفک
و محور و نیز افزودن جبه نظر آنها ارائه دروس به صورت دانش .بیست و یکم نیاز به بازنگري دارددر قرن  مسائل اقتصادي جهانی

هاي احدوهیلتبیتل و جونز دریافتند که همچنین . باید مورد توجه قرار گیرد کند میدروسی که فن تفکر اخالق و انتقادي را تقویت 
  ).1389و دیگران، ثقفی( موثر استاي  حرفه و آیین رفتارقانون طالیی افشا  ،اعد افشاقودرسی اخالق تجاري بر اتکاي دانشجویان بر 

برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي  درسی رشته حسابداري براساس با برسی تطبیقی عنوان هاي در پژوهشی و دیگرانرحمانی 
نیز جزء این دروس اي  حرفه ، که اخالقمشخص کرده اندا به عنوان مغایرت عنوان درسی ر 18رنامه دانشگاههاي معتبر جهان با ب

   ).1387و دیگران، رحمانی(ت قرار داش

هاي معتبر جهان و نظر سنجی از  سی و مقایسه مجموعه دروس دوره کارشناسی حسابداري در دانشگاهر، برهاي نظري ارائه دیدگاه
در مقطع کارشناسی در دانشگاههاي اي  حرفه ائه دروس اخالقاستادان و صاحبنظران حسابداري در ایران موید آن است که عدم ار

نمی توانند نقش اي  حرفه دي جبران ناپذیر است و فارغ التحصیالن حسابداري بدون آگاهی از اصول و مفاهیم اخالقوایران کمب
  ).1389و دیگران، ثقفی(د موثري در جامعه ایفا کنن

در حسابداري آشنا شوند و نوعی حس مسئولیت و پایبندي اخالقی در کالت اخالقی مربوط به مسائل ومش دانشجویان باید با مباحث
نتایج تحقیات نشان داده اند که  اگر مبحث اخالق را به دو بخش فردي و سازمانی تقسیم کنیم. آنها به وجود آیداي  حرفه کارهاي

 اخالقی فردي گیري تصمیمسی دانشجویان حسابداري در ه برنامه دربایجاد انگیزه و همچنین اضافه کردن دوره هاي آموزشی اخالق 
زیادي ندارد چرا که احتماال متغیر هاي قوي تري مثل محیطی که دانشجو در آن پرورش یافته و در آن بزرگ شده و همچنین  تأثیر

القی و انگیزش اخالقی اما آموزشهاي اخ .باشد میفردي  گیري تصمیمل اصلی در امفرهنگ و الگو هاي اخالقی حاکم در آن محیط ع
  ).1381خلیلی عراقی، (د ده قرار می تأثیر رفتار اخالقی فرد را در تصمیمات مرتبط با محیط و سازمان تحت

  واژه کاوي اخالق
ه ي اخالق جمع خلق ژوا). 1389دهخدا،(ت اخالق جمع خلق و خوي و یکی از سه بخش فلسفه عملیه و مربوط به تدبیر انسان اس

علم اخالق درباره .یا سجایاي زشت و ناپسند آمده است اعم از سجایاي نیکو و پسندیده و »سرشت وسجیه« ه معناياست در لغت ب
و انتخاب راه و روش سخن  گیري تصمیمافعالی که شایسته تحقق وسایر افعالی که سزاوار ترك هستند در کنار اختیار انسان در 

  ).1388اکبري، (د میگویی

ت که علمی اساخالق  ).1387آذر، (د رفتار افراد آن انعکاس می یاب قواعد ارزشی و هنجاري یک جامعه که دراخالق عبارت است از 
پس اخالق علمی است که از چگونه بودن و . زندگی کرده باشیم، چگونه باید زیست، مقدس و تعالی می گوید براي اینکه با ارزش

  ).1390نیکجو،  (کند  میچگونه زیستن صحبت 

و نظام تعهدات  ها ارزشاخالق هنجاري به دو نظریه نظام . »علم اخالق علم چگونه باید زیستن است« :مطهري بیان فرموده انداستاد 
پردازد و اخالق و آیین  ها می پردازد و نظام تعهدات به چگونگی رفتار انسان به ماهیت اخالق می ها ارزششود که نظام  تقسیم می

  ). 1378مطهري،(ت ي از اخالق کاربردي اسا رفتار حسابداران زیرشاخه
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، افراد و گروه ها را تعیین می کنداخالق حرفه اي، مجموعه اي از اصول و استانداردهاي سلوك بشري است که رفتار پس در واقع 
و  شاعه نمودیی را چه موقع باید حفظ و اها ارزشیک فرایند تفکر عقالنی که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه 

  .دهند چوبی براي اقدام ارائه میهدایت استفاده می شود این اصول چاراغلب به عنوان منشوري که براي راهنمایی و 

 با مرتبط موضوعات به ق اخال فرا یا نظري ق اخال. کاربردي ق اخال و هنجاري ق اخال نظري، ق اخال: شده تقسیم شاخه سه بر ق اخال 
 فراهم کردن زندگی چگونه براي را معیارهایی و ضوابط دستوري یا هنجاري ق اخال. پردازد می قی اخال تهايقضاو و مفاهیم ماهیت

 کردن عمل درست راه و آنها بین انتخاب چگونگی و شود می تعریف آن نظایر و نادرست و درست بد، و خوب آن، در و آورد می
 در هنجاري ق اخال تئوریهاي کاربرد آن در که است هنجاري ق اخال ادامه واقع در کاربردي ق اخال. شود می بیان معین قواعد براساس

  .)1383 مدد، علی (د شو می واقع بحث مورد مشابه مسائل و عدالت جنسیتی، و نژادي برابري بشر، حقوق نظیر قیاتی اخال

یاري است و اگرتشبیه کنیم مثل مستحبات و یی که رعایت آنها از سوي افراد، اختها ارزشیکی . ق دو بحث مطرح است در مورد اخال
گردد و  فرد برمی اما عمل به آنها به.تتر اس مکروهات؛ این کارها را اگر انجام دهیم بهتر است و آن کارها را اگر انجام ندهیم مناسب

ه آیین رفتاري کنند ک د میپذیرند و خود را مقی بحث دیگر این است که اعضاي یک جامعه معین می. اگر مراعات نکرد مجازاتی ندارد
جریمه و  آید و در پی آن تنبیه و شود؛ در واقع الزام پیش می خاصی را رعایت کنند یعنی در واقع رابطه واجب و حرام مطرح می

 ،و دیگران علی مدد (د شو این بحث اخیر هم بحث درستی است که دامنه آیین رفتار، به جامعه مورد نظر مربوط می. مجازات
1383.(  

اخالق سازمانی به زبان ساده یعنی علم رفتار در سازمان و محیط کسب و کار که مشتمل بر مجموعه اصول ناظر بر حرمت گذاري به 
ن وفادار، حفظ کارکنان پایبند به متضمن جلب مشتریا تواند میرعایت اخالق سازمانی . باشد میگران و صداقت و پاکدامنی دی

ه مستقیم و قابل مالحظ تأثیر ازمانیاخالق و فرهنگ س .ایتا تداوم و پایداري بنگاه باشدمدت اقتصادي و نه ، کسب منافع درازسازمان
اي اهمیت یافته رعایت اخالق سازمانی تا اندازه . استاي  حرفه بی براي رعایت اخالقمی گذارد و بستر مناساي  حرفه اي بر اخالق

. کند میي ساالنه خود ذکر ها گزارشرا در امروزه بخش بزرگی از شرکتهاي برگزیده جهان موضوع رعایت اخالق سازمانی است که
  ). 1383،فخاریان(ت بخشی از گزارشات ساالنه شده اس میزان رعایت اخالق سازمانی عمال

  حرفه بودن حسابداري
ود رفاه عمومی و نقش خود را در بهبو تخصصی شدن امور، روز به روز منسجم تر می شوند  رورت تقسیم کارحرفه ها به دلیل ض
کیفیت خدماتی آن است که در نتیجه ارائه این و اشتغال اعضاي آن منوط به نوع و تداوم و حیات هر حرفه  .جوامع ایفا می کنند

از آنجا که حسابداري . است و حفظ آن اهمیت واالیی دارد هاین اعتبار و اعتماد سرمایه اصلی هر حرف. خدمات به دست می آورند
درنتیجه . دارد که وابسته به این خبرگی هستندو مهارتی است که نیازمند خبرگی بوده و مشتریانی  باشد میي فوق ها ویژگیداراي 

سرلک، (د فع مشتریان خود باشر متعهد می شود تا مراقب به مناا، حسابدبودناي  حرفه براي. به عنوان یک حرفه تلقی می شود
1387.(  

 باید کند میحرفه حسابداري یکی از مشکل ترین و منضبط ترین حرفه هاي دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه 
رفتاري و ، تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن به پایبندي فکري و عملی اعضاي حرفه به ضوابط اعتماد و اعتبار خاص داشته باشد

در حرفه حسابداري نگاه استراتژیک داشتن از اهمیت چشمگیري برخوردار است و از این منظر رعایت اصول  .اخالقی آن بستگی دارد
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برجستگی متمایز حرفه حسابداري پذیرش مسئولیت نسبت به عموم  .بودمنطقی خواهد  کامالً، اي  حرفه و ضوابط اخالقی و رفتار
  ).1387سرلک، (ت اس

 .ترین موضوعات مرتبط با اشخاص جامعه یعنی مال و دارایی افراد در ارتباط است با یکی از حساس و حسابرسی رفه حسابداريح
اعتمادي صاحبکار آفت  بی .حسابداران مانند پزشکان هستند که اعتماد شخص مقابل نقش اصلی را در شغل و حرفه آنان دارد

فرهنگ و اي به وجود امده توسط شرکتها ، توجه دوباره به ی هاي ایجاد شده و بحرنهرسوای .حسابداري و حرفه است هاي سیستم
  ).2005، 1وود(د ي اخالقی را پرنگ تر نشان می دهها ارزش

بحران ایجاد شده براي حسابداري در زمینه عدم رعایت  بوجود آمده توسط موارد تخلف شرکتهایی مانند انرون برخی از مشکالت
، بلکه قابلیت اعتماد ابل اتکا و معقول به نظر نمی رسدا آشکار تر نمود در نتیجه حسابداري در دنیا دیگر یک حرفه قراي  حرفه اخالق

  ).2005وود، (د رو اعتبار آن زیر سوال رفته است و هم اکنون در بحران اخالقی به سر می ب

گذاري است و بدون آن شکل  هاي اقتصادي و سرمایه تاي بنام حسابداري و حسابرسی پیامد وجود فعالی دانیم که وجود حرفه می
شوند؛ بنابراین کسب اعتماد آنان در استفاده از حرفه حسابرسی و  صاحبان کار محرکان چرخه اقتصادي محسوب می. نخواهد گرفت

ن آینده حرفه منوط به ایبنابر. حرفه حسابداري تضمین شود حسابداري، وظیفه همه حسابداران و شاغالن در این حرفه است تا آینده
در شرایطی که حرفه حسابداري هنوز نتوانسته است جایگاهی در جامعه ایران . ي درستکاري، صداقت و تخصص استها ارزشداشتن 

مخربی در توسعه پایدار حرفه  اعتمادي به حسابداران به هر دلیل و علت نقش مردان به دست آورد افزایش بی و به ویژه در نزد دولت
  ).1389عیسایی خوش،(ت داش خواهد

  حسابداري اي  حرفه ول آیین اخالقاص
و دیگران ،  2ایورت(استاي  حرفه ، آیین رفتارآن ارجاع می شود اصول اخالقی که به طور معمول در رشته حسابداري به منبع

است که به طور اي  حرفه فتارآیین ر، استقرار پذیرش قانونی و درستکاري اخالقی به عبارت دیگر این گام در استقرار فرهنگ ).2005
 ).2007، 3جوزف(کند  می، قلمرو و رفتار قابل پذیرش و خطوط قرمز را تعیین روشن

اي  حرفه افزون بر این هیچ آیین رفتار .ي تعهد نسبت به آن نیستضرورتا به معناي سطح باالاي  حرفه با این حال وجود آیین رفتار
اي  حرفه گیرد و در عین حال آیین رفتارآن روبه رو می شود، در بربا اي  حرفه ، که فردبالقوه اي رار نوع مسئله اخالقی ه تواند مین

د ها عمل کناي  حرفه سود منديبه عنوان طرح اولیه براي استمرار مبانی الزم به منظور ارتقاي صالحیت و  تواند می
  ).4،2006کاست(

، مانع و ناظر به تمامی موقعیت هاي اخالقی جامعاي  حرفه ابداري و آیین رفتاره حسحتی با این فرض که قوانین اصول پذیرفته شد
قوانین و مقررات وضع شوند، همیشه هستند کسانیکه دروغ می گویند؛ فریب می دهند و باشند باز هم جداي از اینکه چه مقدار از 

باید با پذیرش مسئولیت عمل  ازي ندارند تا بدانند کهانسانهاي خوب به قوانین نی: همانطور که افالطون مطرح کرد. دزدي می کنند
   ).2008لو، (د نند تا قوانین را دور بزننجو می کنسان هاي بد همیشه راههایی را جستدر حالی که ا .کنند
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هایی را به عمل آوردند و  انجمن و نهادهاي بزرگ حسابداري جهان کوششاي  حرفه جهت استحکام بخشیدن به آیین اخالق
وین نموده تداي  حرفه داتی اندیشیده اند و حاصل این چاره اندیشی ها را در بیانیه ها و ضوابط مدون تحت عنوان آیین اخالقتمهی

اي  حرفه کلیه انجمن هاي عمال توسطاي  حرفه ضوابط اخالقی و آیین رفتار .ها را الزامی نموده اندو کاربرد آناند و منتشر ساخته اند 
. یین نامه ها هستندآاین ضوابط و ضاي این انجمن ها ملزم به رعایت جهان تدوین شده و انتشار یافته و اع حسابداري و حسابرسی

ن آکه ضمن منتشر ساخت اي  حرفه اطی و رفتارآیین نامه انظبسندي را تحت عنوان 1364انجمن حسابداري خبره ایران در سال 
   ).1383، فخاریان(د تامین نمو راي این موازین راکانیزم هاي رعایت و اجماي  حرفه عالوه بر تشریح اهم آیین و موازین رفتار

 ارائه راهنمایی هاي الزم درباره رفتار هدف این مجموعه .سط سازمان حسابرسی تنظیم شده استحسابداران تواي  حرفه آیین رفتار
ورد نظر به منظور دستیابی به اهداف ماي  رفهح شامل ضوابط عمومی و اصول بنیادي است که باید توسط کلیه حسابداراناي  حرفه

  ).1388 ،اکبري(د حرفه حسابداري رعایت شو

ی به بهترین اصول و ضواط حرفه اي، اجراي عملیات در اهداف حرفه حسابدري عبارت است از دستیاباي  حرفه از دیدگاه مبانی رفتار
اصول اخالقی حسابداري کم و بیش  .تامین منافع عمومی است به طورکلیباالترین سطح ممکن و بر اساس اصول و ضوابط مذکور و 

 شامل کهجب تامین اهداف این حرفه می گردد حسابداري بوده و رعایت آنها مواي  حرفه مورد اتفاق نظر همه انجمن هاي
 سازمان فنی میتهک و1387سرلک، (باشد  اي می حرفه اصول و ضوابط، راز داري ، صالحیت و مراقبت حرفه اي،بیطرفیدرستکاري، 

  )1385،حسابرسی

  حسابداري اي  حرفه نع اجراي آیینموا
تمامی انسانها  ت از ابتداي آفرینش در ذاتنیاز به اخالقیا .اخالقی سازمانی مبحث جدیدي نیست مبحث وجود منافع در محیط

، ن یک قانون دیرپاي جهانی استایید در صورت عدم رعایت اخالق حرفه اي، دیر یا زود از گردونه خارج می شو .وجود داشته است
اندازه که همان اي  حرفه رعایت اخالق .رفتارش زود به شما منعکس می شود مشاغل دنیاي کوچکی است و نتایجاي  حرفه دنیاي

اهمیت است، براي با ) در محیط کسب و کار می پردازنداي  حرفه حسابدارانی که به ارائه خدمات(ت براي حسابداران مدیری
  ).1383فخاریان، (باشد  میابرسان نیز حائز اهمیت حس

که درباره طبیعت و کمال آفرینش بین خواسته ها و خوشایندي هاي مادي و ز این جنگ در درون هر یک از ماست به عقیده جون 
یت آیین رفتاري در عدم رعاما باید در جستجوي موانعی باشیم که موجب  ).1998، 1جونز(د باور هاي عمیق انسانی نبردي وجود دار

در این پژوهش ما تمامی  .به این آیین وفادار بمانیم وانعحرفه حسابداري شده اند تا بتوانیم با پیدا کردن راهی براي برداشتن این م
 سیگاهانه طبقه بندي کرده و به برآاجراي و عدم گاهانه عدم اجراي نا آ :آیین حرفه حسابداري رابه دو شاخه اصلی موانع اجراي

  .عوامل مربوط به آن می پردازیم

                                                                                                                                                                                     
1 Jones 
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  اجراي نا آگاهانهعدم 
  آموزش

توان اخالق را  ، بسیار بحث می شود که آیا میورد توجه فراوان قرار گرفته استاز چندي پیش موضوع اخالق در حرفه حسابداري م
م آموزش حسابداري مناسبتی مرسو؟ بعضی معتقدند که اخالق با شیوه جویان تدریس کردواحد هاي درسی حسابداري به دانشجز 

به اي  حرفه یالتو بنابراین باید نه در دوره هاي حسابداري بلکه در خالل آموزش پایه اي و قبل از ورود دانشجویان به تحصندارد 
  ).1374 خورسند،(د آنان آموخته شو

ن طریق هم دانشجویان را نسبت به مسائل درسی خود قرارداده اند تا از ای موارد اکنون بسیاري از دانشکده ها اخالق را جزو
با این حال  .موفق اخالقی، توانمند تر سازند )و هم چنین گزینش هاي(ها  گیري تصمیمرا در  نهاآگاه کنند و هم آاخالقی حرفه 

ر از ، برخورداید براي رویارویی با مسائل اخالقاحتماال کسانی هستند که این شیوه را هم قبول ندارند و می گویند حسابداري بای
میان مواد آموزشی دیگر تدریس بحث یاد شده بر سر اینکه اخالق به صورت واحد هاي درسی در . درشد خاص و تعلیمات ویژه باش

  ).1374 خورسند،(د مریکا به شکل زنده جریان داریا آن که در درون واحد هاي درسی دیگر گنجانده شود هم اکنون در آ. شود

موزش و تحصیالت باید درك آاما عده اي نیز معتقدند که . که اخالق یک ویژگی ذاتی و آموزش ناپذیر استبسیاري می پندارند 
به همین خاطر ضروري است که دانشجویان با موضوعات مورد بحث و . واقعیت روزمره زندگی پیوند بزند اخالقی و قوه تمیز را با

با آموزش اخالق  .یز آگاه گردندناي  حرفه ظارات و توقعات جامعه از اخالقاخالق در حرفه حسابداري آشنا شوند و همچنین از انت
؛ ن الگوي رفتاري بسیار ضروري استشناخت ای. موجه اخالقی، مجهز خواهند شد گیري تصمیماري براي دانشجویان به الگوهاي رفت

نیازمند توانایی در توصیه هاي مدیریتی و  بخصوص در حرفه هایی که براي بیان نظرات کارشناسی خود به کل جامعه اکنون بیشتر
   ).1374 خورسند،(هستند توافق هاي اجتماعی 

  :با آموزش در ارتباط باشند را نیز مطرح کرد  دتوانن توان موارد زیر را هم که به نوعی می عالوه بر آموزش نادرست می

، دانشجویان را متقاعد می نماید که فقط یک سامانه گاههادانش ها دریکی از مشکالت اساسی در این زمینه این است که برخی آموزه 
یی آنها یاد می گیرند که همه شرکتها. بینی سرمایه داري بی رحمانه است خاص فکري در باره تجارت صحیح است و آن القاي جهان

  .)1387سرلک ،(د ه رقابت نیستند باید ازبین برونقادر ب که

  عدم اجراي آگاهانه 
بر نتایج کوتاه مدت و ارائه خدمات متنوع، تأکید  جاري براي به حداکثر رساندن سود، مقابله با چالشهاي رقابتی،تمرکز واحدهاي ت

حسابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشار قرار داده است که منجر به پیامدهاي غیراخالقی براي آنها گردیده است که در اینجا به 
  .برسی آنها می پردازیم
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و درستکاري که باید در ارائه خدمات حسابداري رعایت شوند و ) بی طرفی(دو اصل استقالل: رقابتی خدمات حسابداري بازار - 1
فشارها در زمینه نگهداري مشتري در ساختار . بدین وسیله کیفیت این خدمات را افزایش دهند، در این بازار دچار خدشه شده اند

قالل در خدمات حسابداري نظیر حسابرسی زیر سوال رفته و بعضا استقالل حسابرس رقابتی بازار، منجر شده است که اصل است
. مشتري حفظ گرددکه  کند میکاهش می یابد؛ چرا که حسابرس نگران از دست دادن شغلش بوده و خدماتش را طوري ارائه 

اي اقتصادي امروز برخالف فواید و بازارهاي رقابتی دنی).1387سرلک،(ت مخدوش شدن درستکاري نیز در اثر اعمال قیمت ها اس
مزایایی که براي مشتریان در جهت استفاده از محصوالت با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر داشته، پیامد هاي غیر اخالقی زیادي هم 

اري کم و حرفه حسابداري نیز در بازار رقابتی براي عرضه خدمات حسابد. براي رقابت کنندگان عرضه کاال خدمات در پی داشته است
  ).2006کاست،(ت اس بیش با معضالت اخالقی روبه رو بوده

در سالهاي اخیر حرفه حسابداري که یک حرفه مفید و شرافتمند  :تمرکز واحد هاي تجاري براي به حداکثر رساندن سود -2
مایه گذاران، متوسل به شرکتهاي بزرگ براي ارائه سود بیشتر و فریب سر .فشار هاي محیطی، تحقیر شده است تأثیر بوده تحت

شرکتهاي مشهور و بلند آوازه و مدیران مالی اجرایی؛ کارگردانان چنین تقلب هایی بوده اند که . فریب سرمایه گذاران شده اند
بوده  شرکتهایی نظیر انرون، تایکو، وردکام نمونه اي از نماي بلند رفتار غیر اخالقی. تضعیف تجارت و بازرگانی را به دنبال داشته است

باشد  مینها این بوده که هدف یک شرکت حداکثر کردن سود براي سهامداران آن حتی به قیمت قربانی شدن اخالق آاند و توجه 
  ).1391،و آرامش شورکیصدیقیان (

توان به هرکاري و به خاطر سود نمی . اما باور فوق کوته بینانه است، زیرا انگیزه هاي فراتر از سود نیز می توانند محرك افراد باشند
د هدف شرکت و کارکنان آنها باید افزایش ثروت مالکان نه فقط سود آنها باش. دست زد و مرتکب رفتار غیر اخالقی شد

  .)1387سرلک،(

نقشهاي آنها . نقش اصلی حسابداران تهیه طرحی از وضعیت و عملکرد مالی یک سازمان است: تنوع خدمات حسابداري - 3
ایفاي همه این . ، برنامه ریزي مالی و مشاوره مالی ایفا می نمایدبرسی، حسابداري مدیریت، حسابداري مالیاتیدیگري را نیز مثل حسا

، که بیشتر نقش ا حرفه حسابداري از یک حرفه سنتینقش ها به خصوص مشاوره مالی و برنامه ریزي مالی موجب گردیده ت
د ی و برنامه ریزي مالی حرکت نمای، مشاور، طراحفه کار آفرینیشت به سمت و سوي حرگزارشگري و حسابرسی را به عهده دا

  ).1391،و آرامش شورکیصدیقیان (

  :باشند  می شود به شرح زیر میاي  حرفه سایر عواملی که باعث نقض و عدم رعایت آیین

ول درستکاري و جاد خطر نقض اصتواند به ای اي یا خویشاوندان نزدیک وي می منافع مالی یا دیگر منافع حسابدار حرفه: منافع مالی .1
  .بی طرفی منتج شود

گیرد و وي ناگزیر به ارزیابی مجدد و  اي در معرض چالش قرار می در مواردي که نتایج کار یا قضاوت حسابدار حرفه :تجدید نظر .2
  .آید شود خطر نقض اصل بی طرفی پدید می تجدید نظر در آن می

اي در مسأله یا دعوایی به طرفداري یا مخالفت با صاحبکار یا کارفرمایش  رفهدر مواردي که حسابدار ح :حمایت یا مخالفت .3
  .کند ممکن است اصل بی طرفی را نقض نماید گیري می موضع
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هاي صاحبکار یا کارفرمایش به  اي به دلیل رابطه نزدیک، آگاهی از مسائل و یا دانستن ویژگی در مواقعی که حسابدار حرفه :قرابت .4
  .آید کند خطر نقض اصول بنیادي توسط وي پدید می پیدا میوي اعتماد کامل 

هاي دیگر اي ممکن است به دلیل تهدید یا ترس از صاحبکار، کارفرما، شخص یا مرجعی مقتدر و یا فشار حسابدار حرفه :تهدید .5
  .)1390،نیکجو رسول(د اصول بنیادي را نقض کن

توان به صورت  ولی موارد زیر را نیز می باشد اي می حرفه ه آیین رفتارمهمترین عوامل عدم اجراي آگاهانء موارد عنوان شده جز
  :تبط دانستمستقیم یا غیر مستقیم به عدم اجراي آگاهانه مر

 در جوامع انسانی جاري بوده و همواره کسانی اقدام به تضرر سایر گذشته جرم خیانت در امانت همانند سایر جرائم علیه اموال از - 1
اختالس هم یکی از انواع خیانت در . اطمینان مردم را فراهم می آورند ، اعتماد وش کرده و موجبات هتک اخالصه اندیافراد ساد

  ).1384اسماعیلی،(د امانت است که بوسیله کارکنان و کارمندان دولت انجام می شو

قسمت اعظم  .و عدم اطمینان ارتباط داردریسک  با اقتصاد 2با اقتصاد غیر قانونی و به نظر آرو 1بارکرفرار از مالیات به نظر  - 2
، ی گوید تقریبا در تمامی این متونم 3پیل هآن طور ک. ز مالیات بر درآمد استمدلهاي ساخته شده در این زمینه مربوط به فرار ا

وزه در همه واقعیت این است که امر. ر رساندن سود خودشان عمل می کنندافراد بدون توجه به اصول اخالقی و در راه به حداکث
، گفته می شود که یکپارچگی روز افزون اقتصاد جهانی و گسترش مبادالت تجاري الیات آسانتر شدهکشورهاي جهان فرار از م

  ).1384امامی، (ت مل تسهیل کننده فرار مالیاتی اسالکترونیکی دو عا

این عارضه . باشد میمنشور اخالقی تدوین شده یکی از مشکالت در سازمانها جهت استقرار اخالقیات در سازمان عدم بکاربستن  - 3
در برخی از موارد مشاهده می . به تدوین نادرست منشور برمی گردد علل متفاوتی داشته باشد که یکی از دالیل تواند مینیز خود 

نکرده و یا  ، منافع و نکات الزم توجه در خصوص هر ذینفع را مشخصه ذینفعانشود که منشور اخالقیات در عین جامع نگري ب
  ).1386، و رحمتیالوانی (ت برقرار کردن تعادل و آشتی بین منافع متنوع و بعضا متعارض ذینفعان ناموفق بوده اس

قوانین و بال تکلیفی قانونی  مربوط به عدم رعایت مدرکشور ما آن چیزي که بهتر و راحت تر از همه چیز قابل بخشیدن است جرائ - 4
   ).1384امامی، (ت ذکر شده در باال کارا نبودن مبحث جریمه و پاداش در ایران نیز مطرح اسپس عالوه بر موارد  .است

 به ویژه نهادینه شدن اصول رفتاراي  حرفه یین رفتارآجامعه حسابداري ایران جوان است و طبیعی است که رعایت مقرارت  - 5
 می توان گفت که تعداد اندکی که توجه کافی به رعایت آییندر حال حاضر تقریبا . در آن و اعضایش به زمان نیاز دارداي  حرفه
   :دو دسته تقسیم شوند  ندارند می توانند بهاي  حرفه

و این قوانین رسمی شده هنوز خود را  است وابط آشنایند ولی چون تازه جامعه تشکیل شدهقدیمی که به خوبی با این ض حسابداران
  .دمقید نمی دانن

  .)1383 مدد، علی(د راندارناي  حرفه اخالق رعایت توان گاهی کوچکند خیلی چون که سابرسیح کوچک خیلی هاي موسسه

                                                                                                                                                                                     
1 Barker 
2 Arrow 
3 Pyle 
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 :تمامی حرفه ها مطرح می باشند شاملنه تنها فقط حرفه حسابداري بلکه براي  برخی از موانع رشد اخالقی که کال در سازمانها -6
می ..واي  حرفه برابر امانت انگاري و فقدان نگرش راهبردي به اخالق، لقمه انگاري در فقدان انگیزشی، نارضایتی شغلی، تحولی نگري

  ).1386صادقی فرجاد، (د باشن

  
  نتیجه گیري

ر حسابرسان و کاالت انعکاس یافته است که ناظر بر در کشور ما عمدتا آن بخش از اخالق مورد توجه قرار گرفته و در نوشتار و مقا
ها اخالقی به  ري باید به مهارت استداللی مجهز شوند تا بتوانند در رویارویی با گزینشدانشجویان حسابدا. موسسات حسابرسی است

اي  حرفه از وظایف، تا درك بهتري از نقش خود در جامعه آگاه باشند دانشجویان باید. میم هاي موجه بگیرندکمک این مهارتها تص
   .خویش بدست آورند

بسیار شده است اما آیا فقط آموزش اخالق کافی تأکید  وزش اخالق و آیین حرفه اییدر یافته هاي تحقیقات گذشته همه بر لزوم آم
، ور شکستگی کارخانه ها و یلیارديبرداري هاي مود از قبیل تعلیق موسسات حسابرسی، کالهبرخی از شواهد موجاست؟ باتوجه به 

ون در ایران متاسفانه آموزشی براي آن به نحو مطلوب که همه نشان از این دارد که با وجود داشتن آیین رفتار حرفه ایی مدغیره 
به نحو احسن اي  حرفه یین رفتارآعدم اجراي همه اینها موجب . موجود نیست همچنین پشتوانه اجرایی کافی براي آن فراهم نیست

  .باشد می

تقسیم می شود؛که عدم اجراي  انهگاهآاجراي و عدم گاهانه عدم اجراي نا آ آیین حرفه حسابداري به دو شاخه اصلی موانع اجراي
به قضاوتهاي اخالقی باید در طراحی و استفاده از تأکید  به دلیل. آگاهانه نقش پررنگ تري را نسبت به عدم اجراي آگاهانه دارد

در امروز و نیز  هاي خبره تا به رسد که در طراحی سیستم هاي الزم را بکاربست و چنین به نظر نمی هاي خبره مراقبت سیستم
که اگر بخواهیم حرفه پژوهش معتقدند نویسندگان این . به عنوان عامل مهم تلقی شده باشدهاي اخالقی  ، قضاوتنوشته هاي موجود

  .د تغییر در این تلقی الزامی استحسابداري موقعیت و جایگاه خود را حفظ کند ایجا

  فهرست منابع
 .2و1، سال سوم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فناوري، »اخالق در علم مدیریت « ،)1387(آذر، عادل، ربیعه، مسعود، قیطاسی، فاطمه،  

 .، شماره پانزدهممجله دانش حسابرسی، »جرائم علیه اموال دولتی، )1384(اسماعیلی، سید حمید،  

همایش سراسري  چهارمین، »بردا در گروههاي مختلف حسابداري به روشاي  حرفه اولویت بندي رعایت اصول اخالق « ،)1388(اکبري، سوده،  
 .دانشجویان حسابداري

 .15، سال پنجم، شماره فرهنگ مدیریت، »فرایند تدوین منشور اخالقی براي سازمانها « ،)1386(الوانی، سید مهدي، رحمتی، محمد حسین،  

 .، شماره پانزدهمیمجله دانش حسابرس، »برسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در شرکتها « ،)1384(امامی، احمد،  

 .، انتشارات دانشگاه تهرانلغت نامه، )1389(دهخدا، علی اکبر،  

 .215، شماره مجله حسابرس، »حسابداري وحسابرسی اخالق حسابداري« ،)1388(پوریانسب، امیر،  

، سال پنجم و فناوري فصلنامه اخالق در علوم، »آموزش اخالق در حسابداري در دوره کارشناسی « ،)1389(ثقفی، علی، رحمانی، حلیمه، رفیعی، افسانه،  
 .2و1، شماره 
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 .، سال هفدهم، شماره یکصدو پنجاهمجله حسابدار، »تغییر شیوه آموزش حسابداري«، )1381(خلیلی عراقی، مریم، 

 .109، شماره ، مجله حسابدار»آموزش اخالق در حرفه حسابداري«، )1374(خورسند، مسعود،  

مجموعه مقاالت ، »بررسی تطبیقی عناوین درسی رشته حسابداري در ایران و سایر کشورها « ،)1387(فیعی، افسانه، رحمانی، حلیمه، رحمانی، زرافشان، ر 
 .، تهرانسومین همایش سراسري دانشگاههاي کشور

، پایان نامه کارشناسی ارشد، »داري در ایراناخالقی حساب گیري تصمیمتاثیر جنسیت، مقطع تحصیلی، دینداري و سابقه کار بر «، )1386(رفیعی، افسانه،  
 . دانشگاه تهران

 .2و1، سال سوم، شماره هاي ، فصلنامه اخالق در علوم و فناوري»اخالق در حسابداري « ،) 1387(سرلک، نرگس،  

  

 .15، شماره ، مجله حسابرس»272چند راه حل پیشنهادي براي وفا داري به ماده  « ،)1390(سمیعی، علی اکبر،  

، سال دهم، شماره حسابدار مجله، »در سیستم هاي خبر حسابرسیاي  حرفه رفتار « )1374(، نادري، نعمت اهللا: مترجم شریفی، محسن، گري ب مکوینز، 
 .2و1

 .185، شماره  تدبیر،  »ازمانهادر ساي  حرفه موانع رشد اخالق«، )1386(صادقی فرجاد، مهدي،  

اي مباحث نوین در  نخستین همایش منطقه، »اخالق اسالمی ،نیازمندي امروز رشته حسابداري « ،)1391(صدیقیان، ابوالقاسم، آرامش شورکی، مسعود،  
 . سما واحد اهوازاي  حرفه ، آموزشگاههاي فنی وحسابداري

  .27شماره  ،حسابرس مجله، »میزگرد آیین رفتار حرفه اي « ،)1383(وهمکاران  علی مدد، مصطفی 

  .، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداري و حسابرسیاي حرفه حسابداران رفتار آئین و اخالق ،)1389( مصطفی، مدد، علی 

 .روزنامه دنیاي اقتصاد، »اعتماد؛ ستون توسعه پایدار حرفه حسابداري « ،)1389(عیسایی خوش، احمد، 

 .163، سال نوزدهم، شمار، مجله حسابدار»براي حسابداران مدیریتاي  حرفه اخالق «، )1383(فخاریان، ابوالقاسم،  

 .ششم حسابرسی، چاپ سازمان انتشارات ،اي حرفه رفتار آیین ،)1385(حسابرسی،  سازمان فنی کمیته

 .عه حسابداران رسمی ایران، سال اول، جامآیین رفتارحرفه اي، )1382(مرکزآموزش وتحقیقات حسابداري وحسابرسی حرفه اي،  

  .هران، تانتشارات صدرا،  )کالم ، عرفان ، حکمت عملی(آشنایی با علوم اسالمی  ،)1387(مطهري، مرتضی،  

 . http://www.accfile.com/download/6186.htm،»اخالق درحسابداري « ،)1390(نیکجو، رسول،  
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  در حسابداري ها شارزآموزش اخالق و  هايچوبچار

  ٣حمیدرضا مهرآور، ٢امید امانداد، ١حسین رحمتی
  چکیده

در . هاي آموزش عالی حسابداري وجود ندارد در دوره ها ارزشآموزش اخالق و  ي در حال حاضر چارچوب پژوهشی خاصی در زمینه
ضوع اصلی این است که آیا اخالق به مو. گردد می تأکیدتمامی تحقیقات حسابداري صورت گرفته در این حوزه بر آموزش اخالق 

تمرکز اصلی این مقاله  شود؟ صورت یک واحد درسی جداگانه یا به صورت ضمنی و یکپارچه با سایر دروس حسابداري آموزش داده
  .باشد میهاي آموزش اخالق در حسابداري مرور اهداف اصلی آموزش اخالق و معرفی استراتژيبر 

  .ي اخالقی، اخالق و حسابداريها ارزشهاي آموزشی،  ، رویکرداي حرفهاخالق  :واژگان کلیدي

  مقدمه
به بیان  .."آورد دست به مجددا، ستاعتبار ا و شهرت همان که را خود گرانبهاي و پرارزش دارایی باید حسابداري حرفۀ": مالنچون

و مورد بازنگري  ترویج را باشدمی اريدرستک به اصولی پایبندي همان کهاش  تاریخی يها ارزشمی بایست  حسابداري حرفۀدیگر 
ویژگی اعتماد عمومی به . شودامروزه حسابداري به عنوان یک رشته مهم در دنیاي تجارت شناخته می). 2003اسمیت، . (قرار دهد

ارد خدماتی جامعه از اعضاء این حرفه انتظار د. هاي اقتصادي و بازرگانی شده استاین حرفه باعث برجستگی آن در بین سایر رشته
از این رو باید اعضا حرفه خدمات مالی خود را با صداقت و . اي عاري از جانبداري باشدرا که ارائه می کنند به شکل قابل مالحظه

در صورتی که استفاده کنندگان از اطالعات حسابداري و حسابرسی، نسبت به صداقت و درستکاري تهیه . درستکاري انجام دهند
 کسانی بنابراین،. دهندهاي خود مورد استفاده قرار میگیريعات باور داشته باشند، آنگاه این اطالعات را در تصمیمکنندگان این اطال

 و صداقت از باالیی درجه از باید بلکه باشند ايحرفه صالحیت و شرایط واجد باید تنها نه کنندمی فعالیت حسابداري رشته در که
  ).2001آلیسون و همکاران، ( باشد آنها داراییهاي مهمترین از ايحرفه حیثیت و آبرو و بوده برخوردار نیز ايحرفه درستکاري

 اعتماد و اعتبار از باید کند می ارائه که خدماتی ماهیت و نوع دلیل به و دنیاست هاي حرفه ترین منضبط از یکی حسابداري حرفۀ

 آن اخالقی و رفتاري ضوابط به حرفه اعضاي عملی و فکري پایبندي به آن، تقویت و اعتماد و اعتبار این تداوم. برخوردار باشد خاصی
  )1385سازمان حسابرسی، 123نشریه (وابسته است 

اي  حرفه برند، لذا توسعه اخالقدر محیط کار رنج میاي  حرفه با توجه به اینکه اکثر مدیران سازمان ها از ضعف و پایمال شدن اخالق
اخالق در حرفه حسابداري با توجه به اهمیت و نقش . اتژیک براي مدیران راهبردي، قلمداد می شوددر محیط کار از وظایف استر

گریفن و ).2006کالر و همکاران ، . (مهم و حیاتی آن در پیشرفت اقتصادي و اجتماعی جامعه عنصري محوري به حساب می آید
تماعی وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ مسئولیت اج"بارنی مسئولیت اجتماعی را اینگونه تعریف می کنند؛ 

                                                                                                                                                                                     
  .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان -  ١
  omidaman.kh1@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشھد -  ٢
  .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان -  ٣
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 کسانی و اي حرفه حسابداران براي حسابداري اخالق نتیجه در ."، انجام دهدکند میو مراقبت و کمک به جامعه اي که در آن فعالیت 

 آن اعضاي که نموده تدوین را قوانینی و اخالقی اصول باید حسابداري حرفه و دارد زیادي اهمیت دارند تکیه حسابداري خدمات به که

  ).1387سرلک، ( است مقررات و قانونی الزامات ماوراي که شوند برخوردار خویشتنداري از سطحی از تا نماید ملزم را

هاي فنی همچون انجام محاسبات، فراگیري قوانین و استانداردهاي در حال حاضر در ایران آموزش عالی حسابداري به تدریس مهارت
و درستکاري تا حد زیادي در آموزش دانشجویان به  ها ارزشو نقش اخالق،  باشد میسابداري و تئوري هاي حسابداري معطوف ح

هاي اخیر این در حالی است که با افزایش رسوایی. عنوان رکن اساسی حرفه حسابداري و حسابرسی در نظر گرفته نشده است
  .کاهش یافته است حسابداري اعتبار حرفه در نزد عموم به شدت

هاي و انجمناي  حرفه ، انجمن حسابداران رسمی ایران و سایر سازمان هايIFAC, AICPAاز جمله اي  حرفه تمامی سازمان هاي
اي براي کنند و همواره بر الزامات آموزش مداوم اخالق حرفهمیتأکید  ايخود بر اخالق حرفهاي  حرفه حسابداري در آزمون هاي

  .می کنندکید تأ اعضاء خود

باشد لذا حسابداران جهت اجراي صادقانه حسابداري مانند بسیاري از حرفه هاي دیگر عالوه بر بعد فنی، داراي بعد اخالقی هم می
و تصمیماتشان  ها فعالیت اعمال، باید با اموري نظیر آگاهی و پویایی سامانه هاي فکري، هوشیاري و تفکر نسبت به نتیجه و بازخورد

  ).ISIB ،2003. (ده و تحت تعلیم قرار گیرندآشنا ش

  اياي و دالیل نیاز به اخالق حرفهتعریف اخالق حرفه
علم اخالق در راستاي بسط و گسترش . اخالق از ریشه خلق به معناي باطن و صفاتی است که به رفتار و حاالت انسان تعلق میگیرد

  .ه استو صداقت، به عنوان یک دانش ارزش فراوان یافت ها ارزش

  .دبازخورد عمل خود توجه نمایند تا بدانند چگونه رفتار کرده و عمل کنن اینکه افراد به شود بهاخالقیات عمدتا مربوط می

. را به عمل تبدیل می کنند ها ارزشدارند و به عنوان ابزاري نگریسته می شوند که  ها ارزشاخالقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با 
یی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام ها ارزشت اصول معنوي و اخالق، یعنی رعای

  ).1374دفت، (است؟ 

و  ها ارزشوجود  ه ازو دانش و مهارتی کاي  حرفه اخالقیات و خلق و خوي :باشد میدربرگیرنده دو معنا و مفهوم اي  حرفه اخالق
  )1383، قراملکی.( .کند میبحث  کسب و کاراي در تجارت و اخالق حرفه

در این راستا دوسکا و . ي اخالقی ذاتی افراد به تنهایی راهگشاي مشکالت اخالقی در حرفه حسابدراي نخواهد بودها ارزشوجود 
رویارویی با مسایل ي اخالقی افراد باعث بروز چالش در ها ارزشافی و ساده بودن نکته اشاره دارند؛ در ابتدا اینکه ناک 3دوسکا به 

در برخی شرایط وجود اصول اخالقی متناقص موجب دشواري در تعیین فعل مورد نیاز می گردد و  ین کها گردند و دوممیپیچیده 
در نهایت ممکن است افراد داراي باورهاي نامناسبی باشند و پیروي از این باورها در تحلیل هاي اخالقی به نمایان شدن نارسایی آنها 

ثقفی، رحمانی و رحیمی، . (ه تا به حال نادرست می پنداشته شود، یا برعکسو فرد متوجه قابل پذیرش بودن آن چشده  منجر
و به دلیل رسوایی هاي به وجود آمده و آماده سازي براي انتخاب هاي اخالقی در  با توجه به آثار و نتایج فراسازمانی اخالق ).1389

در این میان نقش مهم و آثار سازنده دانشگاه . الق در حین تحصیل و کسب و کار گنجانده شودشرایط کسب و کار، باید آموزش اخ
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پایمالی درستی و فقدان وجدان کاري را در محیط آموزشی  ،ها ارزش ها قابل انکار نیست، زیرا دانشجویی که عدم توجه به اخالق،
  ).1383، قراملکی( و کار نخواهد بود تجربه کند، انتظاري بر پایبندي به اصول اخالقی در محیط کسب

براي مقابله با مشکالت حرفه و انتخاب هاي اخالقی در شرایط  به دانشجویان حسابداري جهت آماده سازي ها ارزشآموزش اخالق و 
 همه نظر اقاتف مورد بیش و کم که حسابداري اخالقی اصول )1994هلپس، .( .کسب و کار واقعی باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد

صالحیت و  ،بی طرفی ،درستکاري: شامل گرددمی حرفه این اهداف تأمین موجب ،آنها رعایت و بوده حسابداري ايحرفه هايانجمن
 .)AICPA ،1988و  1385سازمان حسابرسی،  123نشریه (اي  حرفه اصول و ضوابط ،رفتار حرفه اي ،رازداري ،مراقبت حرفه اي

 و توان افزایش مهارت، ارتقاء انگیزش، و تقویت تصحیح بلکه نیست علمی هاي یافته و اطالعات انتقال ياحرفه اخالق آموزش هدف
 از رفتن فراتر :کند می ترسیم را آموزشی چنین ماهیت عناصر این برتأکید  .استاي  حرفه آموزش اخالق ة عمد اهداف از نگرش تحول

 ( آورد می میان به علم نهاد و صنعت بین راعمیقی  ارتباط آموزشهاي اجتماعی، و عمل حین آموزش برتأکید  و مستقیم هايآموزش
، توسعه و گسترش خدمات پیچیدگی محیط تجاري، رشد فناوري هاي جدید رسوایی هاي اخالقی دهه هاي اخیر، ).1383، قراملکی

لذا  .را به وجود آورده استرفه حسابداري تغییر و تحول در ح و افزایش مقررات و استانداردها باعث ایجاد ضرورت وحسابداري 
ضروري است برنامه هاي آموزشی در راستاي این تغییر و تحوالت گام بردارند و تعامل بیشتري بین حرفه و برنامه هاي آموزشی 

می آمریکا انجمن حسابداران رساي  حرفه طبق اصل دوم آئین رفتار. د حسابداران فنی و اخالقی باشیمایجاد شود تا زین پس شاه
رایی را نشان تعهد به حرفه گاعضا باید به رفتاري متعهد باشند که منافع عمومی را تامین کند اعتماد عمومی را محترم شمارد و "

بیشتر استانداردها و قواعد اخالقی در یک فرهنگ نسبت به فرهنگ هاي دیگر و در زمان هاي  ).2003دوسکا و دوسکا، ( دهد
  ).1995هس مر، (وت دارند مختلف با یکدیگر تفا

  شیوه هاي ارائه مباحث اخالقی در حسابداري
رویه رایج در محیط آموزشی جامعه  .شیوه هاي آموزش اخالق در جامعه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندي می گردند

را فاقد کارآیی الزم کرده است در نتیجه شیوه ، از آنجا که مواجهه فرد گرایانه با یادگیري اخالق این رویه باشد میما شیوه مستقیم 
هاي غیر مستقیم که شامل آموزش هاي حین عمل و آموزش اجتماعی را در بر می گیرند مورد توجه قرار گرفته اند، اهمیت رویه 

هیل موجب تساي  حرفه آموزش هاي ضمن خدمت از این دید اهمیت فراوان یافته اند که اخذ مواضع اخالقی در حین زندگی
تفکر جمعی سهم آموزش  تأثیر به دلیلاي  حرفه در چگونگی شکل گیري اخالقیات افراد. یادگیري اخالق در کسب و کار می گردد

هاي اجتماعی سهم بسزایی را به خود اختصاص می دهند در نتیجه رویکرد جدید شیوه هاي آموزش اخالق به سمت روش غیر 
( . یه هاي آموزش حین عمل و آموزش هاي اجتماعی و فرهنگی اهمیت فراوانی دارندمستقیم گرایش دارند که از آن جمله رو

 صحیح تجارت درباره فکري خاص سامانۀ یک فقط که نمایدمی متقاعد را دانشجویان دانشگاهها، در ها آموزه برخی .)1383،قراملکی

 بین از باید نیستند رقابت به قادر که هاییشرکت همه که دگیرنمی یاد آنها. است بیرحمانه داريسرمایه بینیجهان القاي آن و است

آموزش حسابداري عالوه بر این که  ).ISIB ،2003( ندارند ارزشی کدام هیچ اجتماعی نتایج و هااتحادیه افراد، محیطزیست، و بروند
افزایش مهارت هاي ) 1: راهم سازددهد باید مواردي را که در ادامه می ایند براي دانشجویان ف دروس تخصصی رایج را پوشش می

) 4حساسیت در قبال مسئولیت هاي اخالقی، ) 3افزایش آگاهی از سازمان هاي تجاري و محیط آنها، ) 2، گیري تصمیممربوط به 
هکار و به عنوان یک را). 1389، نصیرزاده( توانایی انطباق با فناوري هاي جدید) 5تجربه کاري و تعامل موثر با گروه هاي مختلف، و 

رویکرد، می توان اخالق را در کنار سایر دروس تخصصی تدریس کرد بدین ترتیب اخالق به عنوان محتواي تخصصی ارائه خواهد 
شد، در این صورت دانشجویان هنگام ورود به حرفه با انتظاراتی که از نوع رفتار آن ها وجود دارد آشنا خواهند بود و با رعایت قوانین 
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درسی را به اي  حرفه رویکرد دیگر این است که براي بهبود و افزایش کیفیت اخالق. الي حرفه در جامعه خواهند شدرفتاري باعث اعت
در حد یکی از دروس تخصصی جهت دستیابی و آگاهی همزمان به معیارهاي اخالقی ناظر بر حرفه، و مجموعه اي  حرفه عنوان اخالق

اخالقی در مواجه با مسائل و  و قضاوت هاي گیري تصمیمبداري گنجاند تا فرصتی براي اي از اهداف آموزشی را در برنامه دوره حسا
هایی که متضمن راه حل هاي عملی در رابطه با آن موقعیت و با موقعیت هاي دشوار اخالقی فراهم آید و نتیجه آن، ارائه پیشنهاد

  .باشد میحفظ مقررات رفتاري و چارچوب اخالقی 

آموزش حسابداري به دنبال حسابدارانی هستیم که در مقابل رویارویی با مشکالت و چالش ها، بهترین راه  به طور کلی در تغییر
  باشد میممکن را برگزینند، که این نیازمند تعامل و همکاري مدرسان حسابداري با دست اندرکاران حرفه اخالق 

  نتیجه گیري
تواند ارائه شود باید این نگرش را در آن ها ایجاد کند که آن ها می می هاي کشور به دانشجویاننوع آموزشی که در سطح دانشگاه

فارغ التحصیالن این حرفه هنگام ورود با حرفه با چالش هاي اخالقی و . بگذارند تأثیر ها شرکتو فضایل اخالقی  ها ارزشتوانند بر 
ل خود رها کرده یا با تالش تغییرات الزم را در سازمان به تضادهاي بسیاري روبرو خواهند شد، آن ها می توانند این تضاد ها را به حا

گروه هاي آموزشی در دانشگاه ها باید در همه . وجود آورند، آموزش عالی کشور باید بتواند این باور را در حسابداران ایجاد کند
ها را در ایجاد تغییرات الزم آن تواند می اي با دنیاي واقعی داشته باشند درك آنها از محیط کار و فناوري هاي روزسطوح ارتباط قوي

آمریکا و انگلیس و  حسابداريبه اصولی که مربوط به انجمن هاي  جامعه حسابداري. جهت آموزش دانشجویان یاري کند
در حالیکه اصول اخالقی باید بر . اصول بحث و گفتگو بسیار اندك است ریشه آنسایرکشورها است قانع هستند و حتی در مورد 

 حسابداريزمانی که حرفه . ساس معیار هاي اخالقی و انسانی در هرکشوري و طبق موازین اسالمی در کشور خودمان تدوین شودا
بیش از پیش خود و  توانند می رانباشد حسابدا )برگرفته از جامعه ایرانی(اي  حرفه داراي منشور اخالق ه هامانند بسیاري از حرف

رفی کنند چرا که اصول اخالقی هر حرفه نشان دهنده ارزشی است که آن حرفه براي جامعه، اصول حرفه خود را به جامعه مع
 این .میدهد تشکیل را آن هاي مشی خط مهمترین حرفه، هر اخالقی و رفتاري ضوابط .مشتریان یا مراجعان و حرفه خود قائل است

 هر روابط باالخره و یکدیگر با حرفه اعضاي روابط امعه،ج با حرفه اعضاي روابط حرفه، اصلی يها ویژگی چون مواردي مشیها، خط
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  بررسی اثر استدالل اخالقی بر طرز تفکر، نیت و تمایل اخالقی دانشجویان حسابداري دانشگاه شیراز

  ١موسوي نژاد... سید روح ا
  چکیده

 دانشجویان اخالقی رفتار است ممکن که است عواملی بررسی و اخالقی استدالل توانایی سطح ارزیابی مقاله، این اصلی هدف
 تحصیلی مقطع سه در شیراز دانشگاه حسابداري دانشجویان مقطعی، روش از استفاده با. دهد قرار تأثیر تحت را حسابداري
 و وابسته متغیر عنوان به اخالقی استدالل مقاله، این در. گرفتند قرار پیمایش مورد تخصصی يادکتر و ارشد کارشناسی کارشناسی،

 آزمون از ترتیب به ها آن سنجش براي .شد گرفته نظر در مستقل رمتغی عنوان به اخالقی تمایل و اخالقی نیت اخالقی، تفکر طرز
  .شد استفاده عديب چند اخالقیات مقیاس و اخالقی قضاوت

 تمایل و اخالقی نیت اخالقی، تفکر طرز و حسابداري دانشجویان اخالقی استدالل بین داريمعنی ي رابطه هیچ ،نتایج اساس بر
 اخالقی قضاوت از گیريتصمیم زمان در حسابداري دانشجویان که باشد این بیانگر موضوع این تاس ممکن. ندارد وجود ها آن اخالقی
 حسابداري ي رشته در ايحرفه اخالق آموزش گنجاندن و رشته این دروس مجدد ریزيبرنامه ضرورت بنابراین. کنندنمی استفاده
  . رسدمی نظر به ناپذیر اجتناب

   .، تمایل اخالقیاخالقی ، استدالل اخالقی، طرز تفکر اخالقی، نیتآموزش حسابداري :واژگان کلیدي

  مقدمه
اي، متضمن وجود و فعالیت مستمر نهادهایی همچون خانواده، مذهب، دولت، اقتصاد و تعلیم و ، توسعه و پیشرفت هر جامعهبقا

اي بدون داشتن یک نهاد ط دارد و هیچ جامعهدر این میان نهاد تعلیم و تربیت جایگاهی اساسی در میان نهادهاي مربو. تربیت است
  ).1384مرزوقی، (تواند پیشرفت نماید آموزشی و پرورشی جامع و کارآمد، نمی

کند هاي دنیا است و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه میترین حرفهترین و منضبطاز طرفی، حرفه حسابداري یکی از مشکل
در رابطه با ارائه اطالعات مالی متقلبانه،  ها شرکتهاي اخالقی اخیر شکست). 1387سرلک، (ته باشد باید اعتبار و اعتماد خاصی داش

به طوري که باعث . اعتمادي به حرفه حسابداري شده استداد، موجب بیها را انجام میکه موسسات حسابرسی نامی، حسابرسی آن
-مرگ موسسه آرتور اندرسون یکی از بزرگ. رفه مورد اعتماد مردم، شدزیر سوال رفتن شهرت باستانی حرفه حسابداري به عنوان ح

و این موارد بیانگر فقدان پرورش مناسب حسابداران، ). 2005برون، (ترین موسسات حسابداري دنیا، حرفه حسابداري را شوکه کرد 
  .براي انجام وظایف است

مدت و ارائه خدمات متنوع هاي رقابتی، تاکید بر نتایج کوتاهچالش تمرکز واحدهاي تجاري براي به حداکثر رسانیدن سود، مقابله با
ت ها گردیده اسحسابداري، حسابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشار قرار داده که منجر به پیامدهاي غیراخالقی براي آن

  .رسدسابداري ضروري به نظر میبنابراین بررسی نقش آموزش و پرورش در حرفه به ویژه آموزش اخالق در ح). 1387سرلک، (
                                                                                                                                                                                     

 SRMousawi@gmail.com. شیرازدانشجوی دکتری دانشگاه  ١
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نیت ) 1998(کوهن و همکاران . هاي تخصصی استفاده شده در این مطالعه داشته باشیمقبل از ادامه بحث بهتر است تعاریفی از واژه
 را به عنوان گرایش در استفاده از یکی از 2را به عنوان نیت یک شخص براي رفتار به روشی اخالقی؛ تمایل اخالقی 1اخالقی

هایی که اخالقی یا غیراخالقی را یک توانایی فردي در شناسایی اقدام 3ساختارهاي اخالقی براي قضاوت اخالقی؛ و طرز تفکر اخالقی
هایی درباره موارد خاص هاي جایگزین و قضاوترا توانایی تفکر از طریق راه 4نیز استدالل اخالقی) 1999(برند . هستند، تعریف کردند

  .تعریف کرده است

   5یاخالق رشد تئوري

 مشاهده ضمن وي. )1979رست، (را مورد مطالعه قرار داد  یاخالق قضاوتنخستین کسی بود که فرآیند  ،)1932( اژهیپ ژان
از  و ،ییدروغگو ،يدزد ه،یتنب ای مکافات عدالت،( یاخالق امور درباره که هاییسؤال با ها،ي آنها يباز انیجر در کودکان يرفتارها

 رشد از مرحله چه در که نیا حسب بر ز،یمتما قیطر دو به هاآن که ،دیرس جهینت نیا به ،دیپرس نوجوانان و کودکان از) بیلاین ق
  .)1380آبادي، لطف( کنندیم استدالل یاخالق مسائل درباره هستند، تفکر

 6خارج از گرفته نشأت اخالق مرحله: است یاساس مرحله دو يدارا یاخالق استدالل اژه،یپ نظر بهکند بنا بیان می) 1380(آبادي لطف
 قابل ریغ يامور جامعه نیقوان و عدالت که کند می فکر مرحله نیا در کودك و کند می بروز یسالگ 7 تا 4 يهاسال درفاصله که(

 که فهمدیم فرد و کند می بروز بعد به یسالگ ده از که( 7درون از شده کنترل اخالق مرحله و) است انسان کنترل از خارج و رییتغ
 فاصله اژهیپ). دهد قرار توجه مورد را کارشان جهینت هم و تین هم دیبا اشخاص عمل درباره قضاوت و شده جادیا مردم توسط نیقوان
  .داند یم دوم مرحله به اول مرحله یاخالق قضاوت از انتقال دوره را یسالگ 10 تا 7 یسن

شرط الزم در جهت استدالل کنند که یادگیري فردي یا به عبارتی توسعه ادراکی، پیشنوان میپژوهشگران با پیروي از عقاید پیاژه ع
 رشد است معتقد اژه،یپ مانند) 1986 و 1976 ،1958( کولبرگبه عنوان مثال ). 1388اعتمادي و دیانتی دیلمی، (اخالقی است 

وي،  واقع در. ردیگیم شکل) ینوجوان تا یکودک از( مختلف مراحل یط در که است یاخالق استدالل از گرفته نشأت اساسا یاخالق
 در یجهات از معموالً فرد کی که افتیدر دهیچیپ یاخالق يمعماها کولبرگ با طرح. است اژهیپ یاخالق رشد يتئور کنندهلیتکم

 خود، سن شیافزا رغمیعل فراد،ا یبرخ است ممکن و ردیگیم قرار باالتر مرحله در يگرید جهات از و یاخالق قضاوت ترنییپا مرحله
 يو یاخالق استدالل ینوجوان دوره به یکودک دوره از فرد رشد با که دیرس جهینت نیا به نیچن هم او. کنند تنزل يترنییپا مرحله به
  .)1380آبادي، لطف(کند  می دایپ رییتغ 8شده یدرون کنترل حالت به یرونیب کنترل حالت از

 از است عبارتکولبرگ  یاخالق گانهسه سطوح. داندمی سطح سه داراي و یجیتدررا فرآیندي  یاخالق قضاوت رشد کولبرگ
  :)1976کولبرگ، (

                                                                                                                                                                                     
1 - Ethical Intention 
2 - Ethical Orientation 
3 - Ethical perception 
4 - Moral Reasoning  
5 - Moral Development Theory 
6 - Heteronymous Morality 
7 - Autonomous Morality 
8 - Internalized Control 
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 و است نکرده یدرون را یاخالق يها ارزش از کی چیه هنوز فرد ،یاخالققضاوت  رشد از سطح نیا در: 1يقراردادشیپ استدالل -1 
  .شودیم يو رفتار کنترل موجب رونیب از هک است یهیتنب و پاداش تابع او یاخالق استدالل

 از و گرانید جانب از اساساً که است ياشده یدرون يهنجارها تابع فرد ،یاخالق قضاوت رشد از سطح نیا در:  2يقرارداد استدالل - 2
  .شود یم لیتحم او به یاجتماع طیمح

 بر و است شده یدرون فرد در کامل طور به یاخالق لاستدال آن در که است رشد سطح نیباالتر نیا: 3يقراردادپس استدالل - 3
  . 4ستین یمبتن گرانید يهنجارها

اعتمادي و دیانتی (هاي متفاوتی رشد کند هاي قضاوت اخالقی ممکن است در افراد مختلف به نسبتکند که مهارتکولبرگ بیان می
؛ پونمون و 1992گاآ، (ي از استدالل اخالقی هستند ترمطالعات نشان داده که حسابداران داراي سطح پایین). 1388دیلمی، 

ها بیانگر این موضوع باشد که حسابداران در زیر سطح قراردادي استدالل ممکن است این یافته). 1994؛ شاب، 1994گابهارت، 
هاي تعیین شده لعملاي از قوانین و دستورادر این سطح که سطح دوم قضاوت اخالقی است، حسابداران مجموعه. اخالقی قرار دارند

  .برنداز قبیل استانداردها را در حل معضالت اخالقی را بکار می

-براي سرمایه ي مالی منتشر شدهها گزارشمسئولیت اصلی حسابداران و حسابرسان مستقل شرکت، داشتن اخالق در تهیه و تایید 
  ). 2005استابوس، (گذاران است 

  آموزش اخالق
یابد در حسابداري وجود دارد مبنی بر این که رشد اخالقی از طریق فرآیند تحصیلی افزایش میفرض منطقی در آموزش اخالق 

بیان نمود که ) 1979(براي مثال رست . در مطالعات پیشین نیز شواهدي براي اثبات این قضیه وجود دارد). 1993هاس و پترسون، (
ممکن است آموزش اخالق، بر روش حل معضالت اخالقی در . هستند تر، سطوح باالتري از قضاوت اخالقی را دارادانشجویان قدیمی

و در صورت برگذاري یک دوره آموزشی اخالقی، ) 1991هیلتربیتال و جونز، (دانشجویان حسابداري و حسابداران اثرگذار باشد 
هد که دوره آموزشی رشد و دمطالعات نشان می). 1997گرین و وبر، (کند استدالل اخالقی و طرز تفکر اخالقی بهبود پیدا می

و همچنین رابطه مثبتی بین ) 2006داالپورتوس، (ها دارد دار مثبتی بر آناستدالل اخالقی براي دانشجویان حسابداري، اثر معنی
  )2007پلیسز و همکاران، دیس(هاي اخالقی و طرز تفکر اخالقی در دانشجویان حسابداري وجود دارد دستورالعمل

هاي مالی و فقدان اساتید مجربی که اخالق را آموزش دهند، اخالق در کند به دلیل محدودیتبیان می )2007(میسیویسز 
وي نیاز به تغییر برنامه درسی حسابداري را براي رفع گسستگی بین نیاز . ها پوشش داده نشده استحسابداري در بسیاري از دانشگاه

براي مثال، فیشر و . دهدالعات دیگر نیز این موضوع را به وضوح نشان میمط. داندحرفه و آموزش فعلی حسابداران ضروري می
ها وجود هاي زیادي براي تقویت تعلیم اخالق در برنامه آموزشی حسابداري در دانشگاهعقیده دارند که درخواست) 2007(همکاران 

خالق را در حرفه حسابداري مهم دانسته و خواستار حتی دانشجویان حسابداري آموزش ا. ها غیرکافی هستنددارد اما هنوز این برنامه
                                                                                                                                                                                     

1 - Pre conventional Level 
2 - Conventional Level 
3 - Post conventional Level 

. تربیت مجله . )١( کلبرگ و اژهیپ یاخالق رشد هینظر: یآموزش یکاربردھا). ١٣٧۶. (مرزوقي، رحمت اله: جھت مطالعه بیشتر مراجعه شود به - ٤
  ٢٩-٣٣ص ص . ١٢٣شماره  - ١٣٧۶آذر 
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معتقدند که فرد از طریق دادن آگاهی ) 2008(ماتیاسن و تیلور ). 2007بلنتوم، (هاي عملی و جامع براي آموزش اخالق هستد دوره
ان را براي بهتر انجام دادن هاي اخالق را توسعه داده تا دانشجویهاي تجارت باید دورهگیرد و دانشکدهبه وي، تحت تاثیر قرار می

  .هاي اخالقی، آماده کنندوظیفه خود در مواجهه با چالش

هاي با بررسی پایگاه) 1387(سرلک . هاي اخیر مطالعات اندکی در حوزه اخالق حسابداري انجام شده استدر ایران نیز در سال
ابداري را تببین کرده و مهمترین مسائل اخالقی حسابداري را اي، اصول بنیادي اخالق حسالکترونیکی و با استفاده از روش کتابخانه

وي با توضیح مختصري از حسابداري، به شرح ارتباط این رشته با اخالق، . در حال حاضر با راهکارهاي پیشنهادي، ارائه کرده است
اي و به نقش دولت و مجامع حرفههایی از آن در خارج از کشور، اي، مشکالت اخالقی حسابداري و ذکر نمونهمبانی رفتار حرفه

- می ناپذیرها را امري اجتنابها در توسعه اخالقیات پرداخته و آموزش اخالق حسابداري در دانشگاهموسسات حسابرسی و دانشگاه
   .داند

هاي اخالقی نامه موقعیت اخالقی، و بیان فقدان پژوهش در مورد دیدگاهبا استفاده از پرسش) 1388(اعتمادي و دیانتی دیلمی 
. انددر بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرده ها شرکتي مالی ها گزارشمدیران مالی، تاثیر دیدگاه اخالقی مدیران مالی بر کیفیت 

داري بر کیفیت گرایی اثر مثبت معنیي مالی موثر است و آرمانها گزارشها نشان داد که دیدگاه اخالقی مدیران بر کیفیت نتایج آن
گرایی مدیران و اي و مراجع مسئول براي تقویت آرمانریزي نهادهاي حرفهها عقیده دارند که برنامهآن. ي مالی داردها ارشگز

ها بیان کردند که تدوین مباحث درسی اخالقی باید در برنامه همچنین آن. ي مالی ضروري استها گزارشدرنتیجه ارتقاي کیفیت 
هاي واقعی از مسائل اخالقی نیز اي حسابداري نیز با ذکر مثالنامه رفتار حرفهده شود و آییندرسی دانشجویان حسابداري گنجان

  .براي دانشجویان حسابداري تدریس شود

نظران آموزش حسابداري، لزوم قرار گرفتن درس اخالق حسابداري در برنامه با استفاده از پیمایش صاحب) 1389(ثقفی و همکاران 
دانشگاه برتر دنیا به این نتیجه رسیدند که ارائه درس اخالق  150ها با بررسی آن. را مورد بررسی قرار دادند درسی دوره کارشناسی

شود بنابراین توصیه شده اي در مقطع کارشناسی یک ضرورت است و مطالب این درس از طریق سایر دروس پوشش داده نمیحرفه
  .شناسی افزوده شوداست که این واحد درسی به مجموعه دروس مقطع کار

  بیان مسئله و چارچوب نظري
و از ). 1388اعتمادي و دیانتی دیلمی، (اي دارد هاي حرفهتکننده در قضاودهد که استدالل اخالقی نقش تعیینها نشان میپژوهش

مواجه است، بررسی  هایی در بازیابی اعتماد عمومیهاي اخالقی تجاري اخیر، با چالشآنجایی که حرفه حسابداري پس از شکست
توان همچنین با روشن شدن ابعاد اخالقیات در حرفه حسابداري می. رسدجایگاه و سطح اخالقیات در حرفه ضروري به نظر می

  .اي براي تغییرات اجتماعی مثبت وجود داشته باشدانتظار داشت مزایاي بالقوه

هاي اي و اخالق در حسابداري در سرفصل دروس دانشگاهفتار حرفهاي، آیین راز طرفی با توجه به وجود دروسی نظیر اخالق حرفه
سنجی تدوین این نوع دروس را در رشته حسابداري در مقاطع مختلف تحصیلی به تواند به نوعی ضرورتمعتبر دنیا این پژوهش می

  .تصویر بکشد

که ممکن است رفتار اخالقی دانشجویان  هدف از این مطالعه، ارزیابی سطح توانایی استدالل اخالقی و بررسی عواملی است
  :فرضیات آزمون شده در این پژوهش به شرح زیر است. حسابداري را تحت تاثیر قرار دهد
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  .هستند دارا را اخالقی تفکر طرز از باالتري سطح اخالقی، استدالل از باالتري سطح با حسابداري دانشجویان -1 

  .هستند دارا را اخالقی نیت از باالتري سطح اخالقی، استدالل از باالتري سطح با حسابداري دانشجویان - 2

  .دارد وجود رابطه ،اخالقی قضاوت هنگام هاآن اخالقی تمایل و حسابداري دانشجویان اخالقی استدالل بین - 3

  روش پژوهش 
 با. وصیفی و همبستگی استطرح پژوهش، کمی، ت .شد استفاده پژوهش این در 1ها از روش پیمایشی و مقطعیآوري دادهبراي جمع

 از ،واقعی گیرندگانتصمیم با دانشجویان هايتصمیم نداشتن تفاوت مورد در) 2011( اسمیت جمله از پژوهشگران نظرات به توجه
دانشگاه شیراز استفاده شد بنابراین جامعه آماري کلیه دانشجویان حسابداري دانشگاه شیراز در مقاطع  حسابداري رشته دانشجویان

گیري با توجه به ماهیت پژوهش، روش نمونه. حصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی به تفکیک در نظر گرفته شدت
استدالل اخالقی به عنوان متغیر وابسته و . شوداسنوبال بوده که در این روش از هر نمونه در دسترس، براي انجام آزمون استفاده می

استیودنت براي -از آزمون تی. ی و تمایل اخالقی به عنوان متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شدندطرز تفکر اخالقی، نیت اخالق
  . داري فرضیات پژوهش استفاده شدبررسی معنی

رست در ادامه کار کولبرگ، براي ارزیابی سطح رشد اخالقی . هاي مختلفی ارائه شده استبراي بررسی استدالل اخالقی، آزمون
هاي اخالقی حسابداري مورد را ارائه داد که به علت کمی بودن و کاربرد آسان، در تعداد زیادي از پژوهش 2ثآزمون تعریف مباح

  ).1388اعتمادي و دیانتی دیلمی، (ها نشان دادند که از اعتبار فراوانی برخوردار نیست استفاده قرار گرفت در حالی که پژوهش

این پرسشنامه . شوداستفاده می) 2008( 3ل اخالقی از آزمون قضاوت اخالقی لیندبنابراین در این پژوهش براي ارزیابی استدال
-مورد پیش 2004مورد بازنگري مجدد قرار گرفت و روایی نسخه فارسی آن نیز در سال  2007و سپس  2001استاندارد، در سال 

هاي بعدي از آن دهد که به منظور تحلیلنده ارائه میشورا به عنوان امتیاز اخالقی آزمون 5این آزمون، امتیاز سی. 4آزمون قرار گرفت
  .استفاده شد

) 1990و1988(باخ و روبین ریدن 6براي سنجش طرز تفکر اخالقی، نیت اخالقی و تمایل اخالقی نیز از مقیاس اخالقیات چندبعدي 
گیري اندازه 11و خودخواهی 10گرایی، مطلوبیت9یگرای، نسبیت8شناسی، وظیفه7در این ابزار، تمایل اخالقی با ابعاد عدالت. استفاده شد

نحوه عمل بدین گونه است که بعد از ارائه سه داستان در مورد اعطاي وام به صورت غیرمنصفانه، نادیده گرفتن حق انتشار . شودمی
-گزینه 7نیز از مقیاس  کننده سواالتی پرسیده شد که براي پاسخ به سواالتافزار و دادن رشوه در یک کشور خارجی از مشارکتنرم

                                                                                                                                                                                     
1 - Cross-Sectional 
2 - Defining Issues Test 
3 - Moral Judgment Test 

 .مراجعه شود www.uni-konstanz.de/ag-moralاينترنتي  جھت كسب اطالع بیشتر در مورد اين آزمون به سايت -  ٤
٥ - C-Score 

6 - Multidimensional Ethics Scale 
7 - Justice 
8 - Deontology 
9 - Relativism 
10 - Utilitarianism 
11 - Egoism 
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اي الیکرت گزینه 7در این ابزار آزمون، براي سنجش طرز تفکر اخالقی و نیت اخالقی نیز سواالتی با مقیاس . اي الیکرت استفاده شد
  .در نظر گرفته شده است

  ها گزارش یافته
دهد، نرخ طور که این جدول نشان میهمان. دهدمشخصات جامعه و نمونه مورد بررسی این پژوهش را نشان می 1جدول شماره 

بیشترین % 75در این میان دانشجویان کارشناسی ارشد با نرخ پاسخگویی . بوده که نرخ نسبتاً مناسبی است% 39پاسخگویی کلی 
  .دهدمیزان پاسخگویی را به خود اختصاص داده که عالقه و اهمیت موضوع اخالقیات در حرفه را در این مقطع نشان می

  

  
    مشخصات جامعه و نمونه مورد بررسی: 1جدول

  درصد  گویانپاسخ  جامعه مورد بررسی  مقطع تحصیلی
  درصد  کل  درصد  نامشخص  درصد  زن  درصد   مرد  درصد کل  تعداد کل  مشارکت

  %33  %69  59  %67  6  %88  43  %37  10  %83  180  کارشناسی
  %75  %25  21  %33  3  %12  6  %44  12  %13  28  کارشناسی ارشد

  %50  %06  5  %0  0  %0  0  %19  5  %4  10  خصصیدکتري ت
  -  %100  85  %100  9  %100  49  %100  27  %100  218  جمع 

  %39  %100  85  %10  9  %58  49  %32  27  %100  218  میانگین کلی
  

است سال  32تا  18گویان بین سن پاسخ. انددرصد، عالقه بیشتري به موضوع اخالقیات نشان داده 58افزون بر این دانشجویان زن با 
گویان درصد پاسخ 88. دهدگویان را نیز نشان میترکیب جنسیتی پاسخ 1جدول شماره . سال محاسبه شد 22ها و میانگین سنی آن

هم ) نفر 9(گویان درصد پاسخ 10. در مقطع ارشد مشغول به تحصیل هستند) نفر 6(درصد 12در مقطع کارشناسی و ) نفر 43(زن 
  .اندجنسیت خود را مشخص نکرده

گویان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده و سن پاسخ) استدالل اخالقی(نبودن رابطه متغیر وابسته  1به منظور بررسی چندخطی
ي چندخطی بین این متغیرها وجود نشان داد که رابطه 394/0داري با سطح معنی -1/0ضریب همبستگی بین این دو متغیر . شد

  . هاي متغیر وابسته در زیر خالصه شده استویژگی. غیرهاي وابسته و مستقل محاسبه شدمیانگین و انحراف معیار مت. ندارد
  انحراف معیار  میانگین  بیشینه  کمینه

0  5/50  38/9  9  

همان گونه که مشخص است، میانگین امتیاز اخالقی . توان به هر شخص اختصاص داد از صفر تا صد استمیزان امتیاز سی را که می
-دهنده ضعیف بودن استدالل اخالقی در بین پاسخدد بسیار پایینی است و پراکندگی آن نیز بسیار باالست که نشانگویان، عپاسخ

  .دهدگویان را نشان میمیانگین و انحراف معیار طرز تفکر، نیت اخالقی و تمایل اخالقی پاسخ 2جدول شماره . گویان است

                                                                                                                                                                                     
1 - Multicollinearity 
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و  81/1و انحراف معیار  39/5افزار با میانگین کنندگان براي طرز تفکر اخالقی در مورد نادیده گرفتن حق انتشار نرمامتیاز مشارکت
قی، اعطاي وام به طور غیر بیشترین مقدار و براي نیت اخال 67/0و انحراف معیار  15/4همچنین در مورد تمایل اخالقی با میانگین 

نیز بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد و این در حالی است که مورد رشوه به مسئولین  79/1و انحراف  43/4منصفانه با میانگین 
ه ترین موضوع تعیین شدکنندگان اخالقیهاي مطرح بود که از نظر مشارکتترین موضوع در بین داستانکشور خارجی غیر اخالقی

- دهد که طرز تفکر، نیت اخالقی و تمایل اخالقی آزموناین نتیجه نشان می. بود چون کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است
افزار، باال بودن امتیاز داستان نادیده گرفتن حق مبا این وجود، به دلیل قانونی نبودن انتشار نر. شوندگان در سطح پایینی قرار دارد

  . فزار نشان داد که دانشجویان، قوانین و مقررات را در طرز تفکر خود در نظر دارنداانتشار نرم

هاي مربوط به آزمون قضاوت اخالقی لیند و مقیاس اخالقیات چندبعدي توسط آلفاي کرونباخ مورد آزمون قرار نامهپایایی پرسش
بدست آمد که نشان از پایایی  775/0یات چندبعدي و براي مقیاس اخالق 53/0مقدار آلفا براي آزمون قضاوت اخالقی . گرفت

  .هاي بکار گرفته شده استنامهپرسش

دو آزمون . ها از همبستگی جزئی استفاده شد تا اثر سن و جنسیت به عنوان متغیر کنترلی لحاظ شودبه منظور آزمون فرضیه
یک آزمون کلی براي تمام مقاطع براي هر یک از جداگانه براي مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه دکتري و همچنین 

و همچنین خالصه نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول شماره  3خالصه نتایج آزمون فرضیه اول در جدول شماره . فرضیات انجام شد
  .آمده است 4

  

  رابطه بین استدالل اخالقی و طرز تفکر اخالقی-خالصه نتایج آزمون فرضیه اول: 3جدول

اعطاي وام به طور غیر   )سطح(ضریب   لیمقطع تحصی
  منصفانه

نادیده گرفتن حق 
  افزارانتشار نرم

رشوه به مسئولین کشور 
  خارجی

  )643/0( 068/0  )382/0( 128/0  )897/0( - 019/0  )داريمعنی(همبستگی   کارشناسی
  )725/0( - 081/0  )299/0( 245/0  )833/0( 05/0  )داريمعنی(همبستگی   کارشناسی ارشد و دکتري

  )863/0( 021/0  )3/0( 125/0  )872/0( - 019/0  )داريمعنی(همبستگی   کل
  

 اخالقی، استدالل از باالتري سطح با حسابداري دانشجویاندهد، فرضیه اول مبنی بر این که نشان می 3طور که جدول شماره همان
نشان داد که فرضیه اول چه براي دانشجویان کارشناسی و  نتایج. ، مصداق نداردهستند دارانیز  را اخالقی تفکر طرز از باالتري سطح

  گویان براي طرز تفکر، نیت و تمایل اخالقیامتیاز پاسخ) انحراف معیار(میانگین : 2جدول 
  تمایل اخالقی  نیت اخالقی  طرز تفکر اخالقی  داستان تجاري

  )72/0( 11/4  )79/1( 43/4  )69/1( 01/5  اعطاي وام به طور غیر منصفانه
  )67/0( 15/4  )16/2( 21/4  )81/1( 39/5  افزارنادیده گرفتن حق انتشار نرم

  )81/0( 9/3  )95/1( 58/3  )89/1( 21/4  یرشوه به مسئولین کشور خارج



 74                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

داري بین استدالل اخالقی و شود و بنابراین رابطه معنیچه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري و همچنین در مجموع تایید نمی
  .طرز تفکر اخالقی دانشجویان حسابداري وجود ندارد

  

 اخالقی، استدالل از باالتري سطح با حسابداري دانشجویاندهد، فرضیه دوم مبنی بر این که نشان می 4طور که جدول شماره همان
نتایج نشان داد که فرضیه دوم چه براي دانشجویان کارشناسی و چه . ، مصداق نداردهستند دارانیز  را قیاخال نیت از باالتري سطح

داري بین استدالل اخالقی و طرز شود و بنابراین رابطه معنیدانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري و همچنین در مجموع تایید نمی
نها در مورد رشوه به مسئولین کشور خارجی و فقط براي دانشجویان کارشناسی ت. تفکر اخالقی دانشجویان حسابداري وجود ندارد

  .بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تایید قرار نگرفت. دار استمعنی% 6در سطح  431/0ارشد و دکتري، ضریب همبستگی 

و ) دو مقطع(اي هر مقطع تحصیلی بر. ضریب همبستگی محاسبه شد 5به منظور آزمون فرضیه سوم براي هر بعد تمایل اخالقی 
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم را به تفکیک هر بعد از تمایل  5جدول شماره . ضریب همبستگی محاسبه شد 15براي مجموع 

  .دهداخالقی نشان می
  گیريتمایل اخالقی در زمان تصمیم رابطه بین استدالل اخالقی و- خالصه نتایج آزمون فرضیه سوم: 5جدول

اعطاي وام به طور غیر   )سطح (ضریب   ابعاد تمایل اخالقی  طع تحصیلیمق
  منصفانه

نادیده گرفتن حق 
  افزارانتشار نرم

رشوه به مسئولین 
  کشور خارجی

  کارشناسی

  )765/0( 05/0  )703/0( 06/0  )471/0( - 11/0  )داريمعنی(همبستگی   عدالت
  )46/0( 11/0  )44/0( - 15/0  )451/0( 11/0  )داريمعنی(همبستگی   شناسیوظیفه
  )254/0( 17/0  )255/0( 17/0  )923/0( - 01/0  )داريمعنی(همبستگی   گرایینسبیت

  )99/0( 002/0  )44/0( - 11/0  )082/0( - 26/0  )داريمعنی(همبستگی   گراییمطلوبیت
  )244/0( 17/0  )255/0( 3/0  )12/0( 23/0  )داريمعنی(همبستگی   خودخواهی

 کارشناسی ارشد و
  دکتري

  )78/0( 06/0  )076/0( 39/0  )617/0( - 12/0  )داريمعنی(همبستگی   عدالت
  )923/0( 02/0  )252/0( - 26/0  )586/0( 13/0  )داريمعنی(همبستگی   شناسیوظیفه
  )357/0( - 21/0  )525/0( - 15/0  )201/0( - 29/0  )داريمعنی(همبستگی   گرایینسبیت

  )294/0( - 24/0  )321/0( 23/0  )361/0( - 21/0  )داريمعنی(همبستگی   گراییمطلوبیت
  )779/0( - 06/0  )515/0( 15/0  )884/0( - 03/0  )داريمعنی(همبستگی   خودخواهی

  مجموع

  )75/0( 04/0  )404/0( 10/0  )368/0( - 11/0  )داريمعنی(همبستگی   عدالت
  )458/0( 09/0  )14/0( - 18/0  )733/0( 04/0  )داريمعنی(همبستگی   شناسیوظیفه
  )587/0( 07/0  )459/0( 09/0  )549/0( - 07/0  )داريمعنی(همبستگی   گرایینسبیت

  )572/0( - 07/0  )599/0( - 06/0  )227/0( - 14/0  )داريمعنی(همبستگی   گراییمطلوبیت
  )403/0( 1/0  0  )227/0( 15/0  )داريمعنی(همبستگی   خودخواهی

  

  ین استدالل اخالقی و نیت اخالقیرابطه ب-خالصه نتایج آزمون فرضیه دوم: 4جدول

اعطاي وام به طور غیر   )سطح(ضریب   مقطع تحصیلی
  منصفانه

نادیده گرفتن حق انتشار 
  افزارنرم

رشوه به مسئولین کشور 
  خارجی

  )476/0( - 103/0  )432/0( 114/0  )467/0( - 125/0  )داريمعنی(همبستگی   کارشناسی
  )051/0( - 431/0  )73/0( - 08/0  )477/0( - 164/0  )اريدمعنی(همبستگی   کارشناسی ارشد و دکتري

  )126/0( - 181/0  )598/0( 063/0  )278/0( - 129/0  )داريمعنی(همبستگی   کل
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ها مربوط به بیشترین همبستگی در بین این گزاره. دار نبودضرایب بدست آمده معنی آزمون همبستگی انجام شده، 45یک از در هیچ
استدالل اخالقی و بعد عدالت از تمایل اخالقی براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري در مورد داستان عدم رعایت حق انتشار 

گرایی براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري در بیتاست و کمترین آن مربوط به نس% 8و سطح خطاي  39/0افزار با ضریب نرم
بنابراین فرضیه سوم پژوهش نیز مورد . است% 21و سطح خطاي  -29/0مورد داستان اعطاي وام به صورت غیرمنصفانه با ضریب 

  .تایید قرار نگرفت

  گیري و بحث و بررسی درباره نتایجنتیجه
موضوع مورد بحث  ها شرکت، فساد اخالقی در 1هایی چون انرون و وردکامسته شدن غولهاي مالی اخیر و بقانونیاز زمان انجام بی
ها در تهیه اطالعات مالی صحیح یکی از عالیق جامعه تجاري، رفتار اخالقی حسابداران و نقش آن. ها بوده استبسیاري از رسانه

ی، نیت اخالقی و تمایل اخالقی دانشجویان حسابداري بررسی در این رابطه این مقاله اثر استدالل اخالقی بر طرز تفکر اخالق. است
  .شد

براي ارزیابی استدالل اخالقی از آزمون قضاوت اخالقی لیند و براي سنجش طرز تفکر، نیت و تمایل اخالقی نیز از مقیاس اخالقیات 
داران داراي سطح پایینی از استدالل همانند مطالعات پیشین نتایج نشان داد که حساب. باخ و روبین استفاده شدچندبعدي ریدن
که ممکن است بیانگر این موضوع باشد که حسابداران در زیر ) 1994؛ شاب، 1994؛ پونمون و گابهارت، 1992گاآ، (اخالقی هستند 

ین و اي از قواندر این سطح که سطح دوم قضاوت اخالقی است، حسابداران مجموعه. قراردادي استدالل اخالقی قرار دارندسطح 
نتایج حاصل از آزمون در مورد میانگین . برندهاي تعیین شده از قبیل استانداردها را در حل معضالت اخالقی را بکار میدستورالعمل

  .گویان، موید این مطلب استافزار توسط پاسخامتیاز اختصاص داده شده به عدم رعایت حق انتشار نرم

یک از فرضیات مطرح شده که بین استدالل اخالقی با هر یک از موارد طرز تفکر هیچ نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که
برخی از ضرایب همبستگی مربوط به فرضیه سوم در مورد رابطه . داري وجود ندارداخالقی، نیت اخالقی و تمایل اخالقی رابطه معنی

دار نبودند، نیاز به مطالعات جه به اینکه از نظر آماري معنیاستدالل اخالقی با هر یک از ابعاد تمایل اخالقی منفی بود که با تو
رو اخالقیات را همانند سایر مطالعات انجام شده در ایران، نتایج نشان داد که حسابداران در حل مسائل مختلف پیش. بیشتري دارد

  .کنندها از آن استفاده نمیگیريدر نظر نداشته و در تصمیم

  پیشنهادها
گویان در مورد استدالل اخالقی پایین است و همچنین هیچ کدام از فرضیات اد که امتیازهاي بدست آمده از پاسخنتایج پژوهش د

؛ اعتمادي و دیانتی دیلمی، 1387سرلک، (این نتیجه در راستاي نتایج مطالعات پیشین در ایران . پژوهش مورد تایید قرار نگرفت
-در دروس رشته حسابداري و گنجاندن دروسی با محتواي اخالقیات را اجتناب ضرورت بازنگري) 1389؛ ثقفی و همکاران،1388

  . کندناپذیر می

                                                                                                                                                                                     
1 - Enron & Wordcom 
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هاي تخصصی در وزارت علوم و همچنین نشست شوراي عالی انقالب شود با توجه به نزدیک بودن برگذاري کمیتهپیشنهاد می
هاي دروس به همچنین مطالعات مشابه براي تغییر سرفصل هاي علوم انسانی، نتایج این مطالعه وفرهنگی براي بازنگري دروس رشته

  .ویژه حسابداري مدنظر قرار گیرد

هاي مربوط به جامعه مورد دهندگان در شرایط واقعی و شرایط پژوهش و همچنین محدودیتبه دلیل امکان تفاوت رفتار پاسخ
همچنین . اید با احتیاط و بررسی بیشتري انجام شودتعمیم نتایج این مطالعه ب) دانشجویان حسابداري دانشگاه شیراز(بررسی 

گري چون نژاد، مذهب و فرهنگ در نظر گرفته شده و از افراد باتجربه نظیر شود در مطالعات آتی متغیرهاي مداخلهپیشنهاد می
  .حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی در پژوهش استفاده شود
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  بلوچستان و سیستان استان در حسابرسان و حسابداران اخالقی هوش سنجش

  2بر حسینمحسن ، 1بخشانیصفیه 
  چکیده
 که جا آن از .است ها آن اخالقی يها ارزش تأثیر تحت امروزي يها سازمان در مدیران و کارکنان هاي تصمیم و رفتارها از بسیاري
 شمار به رقابتی تمزی عامل مهمترین همچنان دیگران، با تعامل در و گروهی تصور به چه و فردي صورت به چه انسانی، نیروي

 ي نتیجه در ،سازمان عملکرد ،تبع به و آنان عملکرد کیفیت و تکمی بر کارها نادرستی یا درستی مورد در افراد قضاوت آید، می
 اند دریافته پژوهشگران .است ناپذیر اجتناب ضرورتی ها نسازما براي اخالقی اصول به توجه رو این از .دارد تأثیر شدت به آن موفقیت

 درست راه تنها اخالقی هوش .کنند می استفاده یسازمان و شخصی اهداف به دستیابی براي خود اخالقی هوش از رهبران چگونه که
 در .است دشوار و سخت ها سازمان براي اخالقی هوش تجاري فواید کردن یکم اما .است مفید نیز تجارت براي بلکه نیست؛ زندگی

 بین يدار معنی ارتباط وجود بر اصلی ي فرضیه دارند، اجتماع و ها سازمان در حسابداران که خطیري وظایف به توجه با ،پژوهش این
 در و تصادفی صورت به نمونه. است استوار ها آن خدمت محل با همچنین شناختی جمعیت يها ویژگی با اخالقی هاي هوش مؤلفه
نتایج . آماري قرار گرفتند تحلیلو مورد  آوري جمع نامه پرسش طریق از ها داده و گردیده انتخاب بلوچستان و سیستان استان سطح

 عمل کردن مبتنی بر اصول، :شامل  مؤلفهشش  بین. باالي حد متوسط است ،هوش اخالقی جامعه مورد مطالعه ،دهد نشان می
توانایی در بخشش اشتباهات دیگران با  دادن خود جوش به دیگران و اهمیت وفاي به عهد، ،راستگویی، استقامت و پافشاري براي حق

  .ي وجود دارددار معنیتباط عوامل جمعیت شناختی ار

  .حسابرس حسابدار، ،اخالقی هوش ،اخالقی اصول :کلیدي واژگان

   مقدمه
 یک یا و ملت یک بقاي و دوام .دمیگرد پذیر آسیب زيآمی فاجعه طور به جامعه شود، متزلزل جامعه در افراد شخصیت که هنگامی
 و دیگران به احترام دوستی، نوع دالوري، نظیر اخالقی وابتدایی ساده يها ارزش به مجهز ملت آن که است این به منوط فرهنگ

. باشد شخصی سود از فراتر هایی انگیزه عملشان مبناي که باشد افرادي داراي اینکه مگر داشت نخواهد بقا ملت یک.باشد قانون
 مالیات، پرداخت و مستمندان به کمک ملی، اهداف از دفاع خانواده، به ورزي عشق بشر، داراییهاي و زندگی به احترام قانون، رعایت

 احساس و نزاکت ادب، همدردي، نیکوکاري،احساس گذشت، صداقت، وفاداري، دلیري، نظیر افراد شخصی فضایل به همه و همه
  ). 71 ص1387سرلک،. (دارند بستگی وظیفه

 کارهاي بین مرز زیرا.نامند می اخالقی معماي را آن که بینند می اي مسئله درگیر را خود اي فزاینده صورت به سازمانها امروزه
 می خالف به دست آنها اطراف و سازمان در که هستند افرادي شاهد سازمان اعضاي.است رفته بین از پیش از بیش خالف و درست

 و رفتارها از بسیاري ،باشد می آنها به عمل و قوي اخالقی اعتقادات خالف،داشتن از درست درك توانایی اخالقی،شامل هوش.دزنن
                                                                                                                                                                                     

  Bakhshanis@yahoo.com یرانشھروالیت ا گروه حسابداری دانشگاه علمی عضو ھیئت ١
  .ایرانشھر پزشکی علوم دانشکده روانشناسی، مدرس ارشد کارشناس ٢



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             79

 صورت به چه انسانی نیروي که آنجا از .تآنهاس اخالقی يها ارزشتأثیر تحت امروزي هاي سازمان در مدیران و کارکنان هاي تصمیم
 یا درستی مورد در افراد می آید،قضاوت شمار به تولید عامل مهمترین همچنان ، دیگران با تعامل در و گروهی صورت به چه و فردي

 ، رو این از .ددار تأثیر شدت به آن موفقیت نتیجه در و سازمان عملکرد ، تبع آن به و آنان عملکرد کیفیت و کمیت بر کارها نادرستی
  ).1388سیادت، و پور مختاري( است ناپذیر ناباجت ضرورتی ها سازمان براي اخالقی اصول به توجه

 و صحیح جهت در رفتار و آنها به عمل و قوي اخالقی اعتقادات داشتن خالف، از درست درك توانایی و ظرفیت« اخالقی هوش
  ).3-4ص2005بوربا،( »است درست

 است شهروندي حقوق و صادقانه و آزاد اتارتباط واجتماعی، اقتصادي رفاه طبیعت، و انسان زندگی به توجه معناي به اخالقی هوش
 بشر جهانی اصول چگونگی تعیین براي روانی ظرفیت اخالقی هوش.است بازي میدان مانند اخالقی هوش) .71ص1387، سرلک(

  ).2-6صص2005کیل، و لینک( است

 درستی با فعالیت براي ذاتی تمایل داراي افراد که معنا بدان است،یعنی اولویت یک اخالقیات که است تعریف،آن این از برداشت یک
 و کند می هدایت را ها فعالیت تمامی که اوست يها ارزش و فرد عمیق اعتقاد اخالقی هوش .هستند بخشندگی و دلسوزي ،مسئولیت،

 سلونا و راو مارتین،(ت نیس مذهبی فعالیت یا ملیت نژاد، جنسیت، چون دموگرافیکی عوامل به مشروط اخالقی گیري تصمیم فرایند
 موفقیت براي زیر اخالقی هوش اصل چهار ، است اشتباه از درست تشخیص توانایی اخالقی هوش مدیریت). 36-51صص 2008
  :است ضروري شخصی و سازمانی مداوم

 حقیقت گفتن و است درست آنچه اجراي.  دهیم می انجام آنچه و داریم اعتقاد آن به که آنچه بین هماهنگی ایجاد یعنی: درستکاري
  . بود سازگارخواهد وعقایدش اصول با اعمالش دارد، باالیی اخالقی هوش که کسی. شرایطی هر در

 و اشتباهات به همچنین ،پذیرد می را خود کارهاي پیامد و مسئولیت دارد، باالیی اخالقی هوش که کسی: پذیري مسئولیت
  .کند می اقرار خود شکستهاي

 همدردي ما با نیز آنان باشیم، سوز دل و مهربان دیگران به نسبت اگر .تاس متقابل یرتأث داراي که دیگران به توجه: سوزي دل
  .میکنند

  ).2-6صص2005کیل، و لینک.( دیگران اشتباهات تحمل و خود عیبهاي دانستن:بخشش

  :اند گرفته نظر در اخالقی هوش براي شایستگی10 ،) 2005( کیل و لینک

 عهد به وفاي ،)حقیقت بخاطر ایستادگی( حق براي پافشاري و ،استقامت ،راستگویی اورهاب و ها ارزشاصول، بر مبتنی کردن عمل
 عالقه دیگران،فعاالنه به خدمت براي مسئولیت قبول ها، شکست و اشتباهات به اقرار شخصیت، تصمیمات براي ،مسئولیت پذیري،

 دیگران اشتباهات دربخشش خود،توانایی اشتباهات شبخش در توانایی ،)دیگران به جوش خود دادن اهمیت( دیگران به بودن مند
  ).201-215ص1389،دیگران و شمامی عزیزي آراسته،(

 یک در آمیز موفقیت عملکرد اصلی عوامل از تنوعی ومدیریت اخالقیات سازمانی، قوي فرهنگ که دارد وجود راسخ اعتقاد این امروزه
 از و میباشد دیرینه اخالقی يها ارزش داراي سو یک از که جوامعی در مانهاساز مدیریت در اخالق به توجه عدم. است رقابتی محیط
 اقدامات و رفتارها از بسیاري. آورد وجود به سازمانها براي بزرگ معضالتی دارند،میتواند توجهی قابل فاصله مدرن دنیاي با دیگر سوي



 80                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

 یا و بودن اخالقی مورد در افراد قضاوت میان، این در. اردد اخالق در ریشه و بوده اخالقی يها ارزش از متأثر کارکنان و مدیران
 در. دارد توجهی قابل تأثیر )درآمد و سود افزایش( سازمانی موفقیت نتیجه در و آنان کار وکیفیت کمیت بر کارها بودن غیراخالقی

 بهره و توان تمام با بتوانند آنان تا آورد وجود به سازمان در کارکنان براي سالم جوي اخالقی نظر از بایستی مدیر شرایطی چنین
 را درست کار باال اخالقی هوش با رهبران. است باال اخالقی هوش با رهبري وجود نیازمند امر، این که کنند کار بیشتر هرچه وري

 با را کارها شههمی و میدهند ارائه باالیی عملکرد است، هماهنگ عقایدشان و ها ارزش با پیوسته آنها اعمال میدهند، انجام درست
 و انتظارات به توجه و اخالق به پایبند مدیران و کارکنان بر تکیه). 36 ص 1389کاظمی، و پور مختاري( میدهند پیوند اخالقی اصول

. کنند می غفلت آن از ها سازمان مدیران از بسیاري که است واقعیتی این. است ها سازمان موفقیت رموز از اجتماعی هاي حساسیت
 نیاز مورد اطالعات ارائه از خودداري عمدي، کاري کم رشوه، دادن و اخذ قبیل از اخالق خالف اعمال ها سازمان از بسیاري در امروزه،

 گیري تصمیم بر مؤثر محیطی و فردي عوامل به توجه ، منظور بدین. گردد می مشاهده تبعیض و دروغگویی آمیز، توهین ،رفتارهاي
 درشرایط تا کند کمک ها سازمان به تواند می کار اخالق بهبود هاي برنامه و اخالقی رشد بر مؤثر واملع سازمان، در اخالقی رفتار و

 در توانند می باال اخالقی هوش با تنهارهبران ، امروز دنیاي در بنابراین. نمایند حفظ را خود اخالقی عملکرد امروز، پیچیده و آشفته
 ژاپن آمریکا، در تجاري مدیران هاي تجربه .تاس درست و گسترده تجارت براي اییمبن که کنند ایجاد تعهد و اعتماد سازمان

 کار انجام بلکه نیست، کار درست انجام تنها رفتاراخالقی که است داده نشان کارآفرینی يها شرکت و خصوصی موسسات از وبسیاري
  ).31-304 صص2002بارلینگ، و ترنر( است درست

 الزم رهنمود ،ارائه رفتاري هاي آیین چنین از اساسی هدف. اند کرده تهیه رفتار آیین یک خود راي،ب شده شناخته هاي حرفه تمام
 سلیمانی ارباب(د بخش بهبود را آنها حرفه ضوابط کیفبت که است اي گونه به رفتار اعمال واي  حرفه تشخص حفظ براي اعضا به

 خدماتی ماهیت و نوع دلیل به و دنیاست هاي حرفه ترین منضبط و متشکلترین از یکی نیز حسابداري حرفۀ). 51 ص1389ونفري،
 اعضاي عملی و فکري پایبندي به آن، تقویت و اعتماد و اعتبار این تداوم. باشد داشته خاصی واعتماد اعتبار باید کند می ارائه که

 ،آرتور،اندرسون،تیکو انرون،وردکام چون زیادي هاي نمونه).72 ص1387سرلک،(د دار بستگی آن اخالقی و رفتاري ضوابط به حرفه
 ولی.است شده گزارش حسابداران اخالقی غیر رفتارهاي از بسیاري شود،داستانهاي می مشاهده... و پروکامپ،اینفودیسک،تنتکس،ریبا

 در اخالقی اررفت بر حساسیت که است آن از داستانها،حاکی گونه این.کرد اخالقی غیر رفتارهاي چنین به متهم حسابداران همه نباید
 منافع حسابداران توسط اخالقی موازین رعایت عدم با است ممکن اینکه بر عالوه زیرا.باشد می ضروریات از حسابداري حرفه

 می اقتصادي هايگیری تصمیم هاي سامانه از بسیاري حسابداري،ورودي اطالعات اینکه حیث شود،از گذاشته پا زیر سهامداران
 آمیز مسئله و حذف با فناوري،همزمان و علم شتاب پر رشد به توجه با هم طرفی است،از اهمیت حائز یاربس حسابداري نقش شود،نیز

  ).80 ص1388رحمانی، و اعتمادي(د شو می تلقی مهمی بسیار موضوع اخالق نقش جوامع،بررسی در اخالقی سنتی نظامهاي شدن

 باشد،بلکه ومقررات قوانین مطابق باید تنها نه حسابداران عمل.دارند قیاخال اصول تمرین و آموزي باز به نیاز هماي  حرفه حسابداران
 و ها انگیزه همین وجود دلیل به.است ها نظریه و ها انگیزه اساسی تفسیر از متشکل فرایندي بودن اخالقی.باشد نیز اخالقی باید

  ).355ص2010،دیگران و لو،مارینیوساری(د شو می تفسیر "بد" برخی اقدامات و "خوب" برخی اقدامات که است نظرات

  : تحقیق پیشینه
 و ترنر( دارد سازمان مالی برعملکرد قوي بسیار تاثیر اخالقی هوش که داد نشان شرکت 100 از بیش در شده انجام تحقیقات
 بري ا حرفه تعهد و اخالقی گیري جهت بررسی مورد در جفایی و زاده عباس توسط که پژوهشی در).31-304 صص2002بارلینگ،
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 حرفه تعهد میزان مالی، مدیریت سمت در افراد کاري تجربه افزایش با که دهد می نشان ها یافته.است شده انجام سود رفتارمدیریت
 براي بیشتري کاري وجدان تر مجرب کارمندان که دهد می نشان این. یابد می کاهش آنان سود مدیریت رفتار میزان و افزایش اي

 میزان افراد، سن افزایش با که است داده نشان پژوهشها. داشت خواهند تر تجربه کم کارمندان به نسبت خود مسئولیتهاي اجراي
 یافته.کند تأییدمی را یافته این نیز) 2005(د گرینفیل تحقیق نتایج.دیاب می کاهش آنان سود مدیریت رفتار و افزایش اي حرفه تعهد

 لحاظ از اما. زنند می سود مدیریت به دست کمتر ها، رشته دیگر مدیران به بتنس حسابداري رشته مدیران که است داده نشان ها
 گرینفیلد تحقیق.ندارند تفاوت غیرحسابداري هاي رشته در افراد سایر با حسابداري تحصیلی رشته داراي افراد اي حرفه تعهد میزان

 مدیریت تصمیم و اي حرفه تعهد مورد دو هر لحاظ زا غیرحسابداري دانشجویان و حسابداري دانشجویان که رسد می نتیجه این به
  ).40-41صص1390 جفایی، و زاده عباس(د ندارن یکدیگر با تفاوتی هیچ سود

 آموزشی مدیران اخالقی هوش با سازمانی هوش بین ،رابطه گردید انجام) 1389(کاظمی و پور مختاري توسط که دیگري پژوهش در
 ویژگیهاي با اخالقی هوش بین ارتباط مذکور تحقیق در.است گرفته مقایسه مورد و بررسی اناصفه دولتی دانشگاههاي غیرآموزشی و

 مؤلفه بین داد نشان نتایج. است شده مقایسه آنان سازمانی هوش با و واقع بررسی مورد آموزشی غیر و آموزشی مدیران دموگرافیک
 برحسب هوش هاي نمره میانگین بین دارد، وجود مثبت دار معنی رابطه آموزشی مدیران اخالقی هوش و سازمانی هوش هاي

 تفاوت آموزشی گروه و دانشکده برحسب آموزشی مدیران اخالقی هوش هاي نمره میانگین بین و آموزشی گروه و دانشکده دانشگاه،
 تفاوت بودن شغله چند و خدمت سابقه برحسب آموزشی مدیران اخالقی هوش هاي نمره میانگین بین و. دارد وجود داري معنی
 و پور مختاري.(ندارد وجود داري معنی تفاوت غیرآموزشی مدیران اخالقی هاي نمره میانگین بین ولی دارد وجود داري معنی

  ). 36ص1389کاظمی،

 اخالق مدارس،از جوان مدیران که طوري به میگذارد، تأثیر آنان اخالقی قضاوت بر مدیران خدمت تجربه:دهد می نشان تحقیقات
 می پیش در را ومنتقدانه کنندگی مراقبت اخالق شامل عمومی بیشتراخالق مسن مدیران اما کنند، می استفاده انصاف و عدالت

 اقتصادي سامانه حیاتی،زیرا استاي  حرفه امروز اقتصادي پیشرفته دنیاي در حسابداري). 247ص2007 الپونیت و النگلویس(د گیرن
 عموم به نسبت مسئولیت حسابداري،پذیرش حرفه کننده متمایز برجستگی.اشدب داشته وجود تواند مین آن بدون جاري
 و برخوردار نیز درستکاري و صداقت از باالیی درجه از باید بلکه باشند نیز حرفه صالحیت و واجدشرایط باید تنها نه حسابداران.است
 و پور مختاري توسط شده انجام تحقیقات).71- 81صص1387سرلک،.(باشند آنها داراییهاي مهمترین ازاي  حرفه حیثیت و آبرو

 هوش پرسشنامه از استفاده با که هستند تحقیقاتی معدود جمله از دیگران و شمامی آراسته، تحقبق همچنین و)1389( کاظمی
 تیدول دانشگاههاي آموزشی غیر و آموزشی مدیران ترتیب به که نظر مورد جامعه در اخالقی هوش سنجش به کیل و لنیک اخالقی
 پور مختاري توسط راهه یک واریانس تحلیل از حاصل نتایج. اند پرداخته باشند، می تهران دولتی دانشگاههاي دانشجویان و اصفهان

 بین که است آن بیانگر شناختی جمعیت ویژگی حسب بر وغیرآموزشی آموزشی مدیران اخالقی هوش که داد نشان کاظمی و
 میانگین بین دارد،ولی وجود تفاوت بودن شغله چند و خدمت سابقه برحسب تنها آموزشی نمدیرا اخالقی هوش هاي نمره میانگین

 با آموزشی مدیران که است داده نشان نتایج همچنین.ندارد وجود داري معنی تفاوت غیرآموزشی مدیران اخالقی هوش هاي نمره
-51صص1389کاظمی، و پور مختاري(د ان کرده سبک باالتري اخالقی هوش پایینتر، خدمت سابقه به نسبت باالتر خدمت سابقه

35.(  
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 گرفت صورت 90-89 سال در دیگران و آراسته توسط که تهران شهر دولتی دانشگاههاي دانشجویان اخالقی هوش وضعیت بررسی
 میان داري یمعن و مثبت رابطه بر همبستگی نتایج همچنین.دارد وجود داري معنا تفاوت اخالقی هوش هاي مولفه بین که داد نشان

  ).201ص1390،دیگران و شمامی آراسته،عزیزي(د دار وجود دانشجویان اخالقی هوش و تحصیالت سن،سطح

 صورت حسابرسان و حسابداران همچنین و حسابداري رشته دانشجویان نظرات بودن اخالقی بررسی مورد در بسیاري تحقیقات
 رسد می نظر به اما.است شده بررسی تخیلی سناریوي یک رویدادهاي با ههمواج در نظر مورد جامعه نظرات اغلب که ، است پذیرفته
 در آنان شناختی جمعیت و فردي ویژگیهاي ارزیابی جهت حسابرسان و حسابداران اخالقی هوش سنجش مورد در تحقیقی تاکنون
  . است نگرفته صورت جهانی اخالق اصول با آن تطابق و زندگی روزمره رویدادهاي با مواجهه

  :باشد می زیر سوالهاي به گویی پاسخ صدد در پژوهش شد،این گفته آنچه به توجه اب

 از برخی به توجه با اخالقی هوش گانه ده هاي مولفه زمینه در حسابداري رشته تحصیلی مدرك داراي شاغلین نظرات بین آیا- 1
  دارد؟ وجود آماري نظر از داري معنی ارتباط )تحصیل محل و تحصیلی مقطع سن، جنس،( آنها شناختی جمعیت يها ویژگی

 در آنها نظرات با دهند می انجام آموزشی، و نظارتی اجرایی، يها حوزه در حسابداري مدرك داراي شاغلین که فعالیتی نوع بین آیا- 2
  دارد؟ وجود معنی داري ارتباط نظرآماري از اخالقی، هوش زمینه

  : بررسی روش
  :آماري نمونه و آماري جامعه
 سیستان استان سطح دانشگاههاي و دولتی سازمانهاي در حسابداري تحصیلی مدرك داراي شاغلین شامل تحقیق این آماري جامعه

 روش از نمونه اعضاي انتخاب منظور به کارکنان، بین پرسشنامه توزیع سازمانها جهت از برخی مخالفت علت به. باشد می بلوچستان و
 می خوانده نیز تصادفی یا اتفاق گیري نمونه اوقات بعضی دسترس در گیري نمونه.ستا شده استفاده دسترس در گیري نمونه
  ).82 ص1388رحمانی، و اعتمادي(د شون می انتخاب دسترسی مبناي بر نمونه اعضاي تعداد دسترس در گیري نمونه روش در.شود

  .ودندب شده داده برگشت هاي پرسشنامه 100تعداد که گردید توزیع پرسشنامه 150 تعداد

  :ها داده ابزارگردآوري
 استفاده، مورد پرسشنامه.شود می استفاده پرسشنامه از حسابداري مدرك با شاغلین اخالقی هوش سنجش منظور به تحقبق این در

 یابی هنجار نیز ایران در. است شدهتأیید  )2010( آستین و مارتین توسط آن پایایی و روایی و طراحی)2005(کیل و لینک توسط
  .گرفت انجام)1389( دیگران و شمامی آراسته،عزیزي توسط آن

 بدست کرونباخ اند،آلفاي گرفته نظر در اخالقی هوش براي را شایستگی10 آن در که است عبارت 40 شامل اخالقی هوش پرسشنامه
 بر مبتنی کردن عمل:است شرح این به ها مولفه از یک هر براي) b(آراسته تحقیق و)  a(آستین و مارتین تحقیق در آمده

 ،) حقیقت بخاطر ایستادگی(حق براي پافشاري و استقامت).a:0.72,b:0.51( راستگویی،). a:0.84,b:0.65(  باورها، و ها ارزشاصول،
)a:0.69,b:0.51.(عهد، به وفاي )a:0.65,b:0.57.(شخصی، تصمیمات براي پذیري مسئولیت )a:0.73,b:0.45 .(و اشتباهات به اقرار 

 اهمیت( دیگران به بودن مند عالقه فعاالنه).a:0.74,b:0.66( دیگران، به خدمت براي مسئولیت قبول).a:0.75,b:0.50 ( ها، شکست
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 اشتباهات دربخشش توانایی).a:0.66,b:0.52( خود، اشتباهات بخشش در توانایی).a:0.81,b:0.58(  ،) دیگران به جوش خود دادن
  ). a:0.74,b:0.54( دیگران،

 می تعلق 5 نمره مواقع همه در و...  ،2 نمره ندرت به ،1 نمره هرگز به که است، اي گزینه 5 لیکرت طیف اساس بر گذاري نمره
 می محاسبه صورت همین به نیز اخالقی هوش مقیاسهاي زیر نمره.کنیم می تقسیم 2 عدد بر را کل جمع گذاري نمره از پس.گیرد
  .شد خواهد 2 بر یمتقس مقیاس زیر هر سواالت نمره جمع یعنی شود،

  :آماري آزمونهاي و گیري اندازه ابزارهاي
 گرفته صورت Spss17 افزار ازنرم بااستفاده ها داده تحلیل و تجزیه.است شده گردآوري1391 سال در تحقیق به مربوط يها داده
 اجرا )T_TEST, ANOVA,TUKy(استنباطی آمار ازازمونهاي و)استاندارد ،میانگین،انحراف فراوانی( آمارتوصیفی وازروشهاي.است

  .گردید

    :ها یافته
 سنی؛ فراوانی مذکر،) 51%=51(د تعدا و مونث) 49%=49(د تعدا:از عبارتند موردبررسی نمونه شناختی جمعیت اطالعات

 ،)1%=1(کاردانی :تحصیلی مقطع براساس فراوانی و) 25%=25( باالتر و سال32 ،)47%=47( سال 31 تا 27 ،)28%=28(سال26تا22
 دولتی دانشگاه :تحصیلی مقطع آخرین تحصیل محل براساس فراوانی ؛)25%=25(د ارش کارشناسی ،)85%=85( کارشناسی

 ،)77%=77(اجرایی: فعالیت حوزه نوع براساس فراوانی و) 7%=7(نور پیام دانشگاه ،)53%=53(د آزا دانشگاه ،)%40=40(
  .باشد می ) 5%=5( آموزشی و) 18%=18(نظارتی

 در استاندارد انحراف و میانگین همچنین و جنسیت با اخالقی هوش مولفه10 بین ارتباط بررسی جهتt آزمون اجراي از حاصل نتایج
  .است شده داده نشان ) 1( شماره جدول

 T Sig  استاندارد انحراف  میانگین  تعداد  جنسیت  متغییر

عمل کردن 
  مبتنی بر اصول

  1,05  7,80  49  زن
1,38  0,169  

  0,93  7,52  51  مرد

 0,004  2,91  1,09  8,22  49  زن  راستگویی
  0,94  7,62  51  مرد

استقامت و 
پافشاري براي 

  حق

  1,35  6,93  49  زن
0,78 -  0,432  

  1,05  7,13  51  مرد

  پایبندي به عهد
  1,08  8,47  49  زن

  1,02  7,94  51  مرد  0,012  2,54
مسئولیت پذیري 
براي تصمیمات 

  شخصی

  1,04  7,57  49 زن
3,19  0,751  

  1,19  7,50  51 مرد

  )1(جدول شماره 
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اقرار به اشتباهات 
  و شکست ها

  0,277  - 1,09  1,08  7,80  49  زن
  0,76  8,01  51  مرد

قبول مسئولیت 
براي خدمت به 

  دیگران

  0,87  7,81  49  زن
0,86  0,387  

  1,06  7,64  51  مرد

اهمیت دادن خود 
  جوش به دیگران

  0,872  -0,16  1,16  8,10  49  زن
  1,00  8,13  51  مرد

توانایی در 
بخشش اشتباهات 

  خود

  1,22  8,04  49  زن
1,15  0,250  

  1,06  7,77  51  مرد

توانایی در 
بخشش اشتباهات 

  دیگران

  1,24  7,60  49  زن
1,11  0,269  

  1,19  7,39  51  مرد

  درصد95 سطح در داري معنا* 

تفاوت وجود p<0.05 ورد مولفه هاي راستگویی و پایبندي به عهد با جنسیت در سطحنتایج نشان می دهد،بین نظرات افراد در م
  .دارد

مولفه هوش اخالقی با سن،مقطع تحصیلی،محل 10جهت بررسی ارتباط بین  ANOVA,TUKEYنتایج حاصل از اجراي آزمونهاي 
  .تحصیل و حوزه فعالیت نشان داده شده است

  متغیر
  حوزه فعالیت  محل تحصیل  مقطع تحصیلی  سن

  

َAnovas  Tukey Anovas  Tukey  Anovas  Tukey  Anovas  Tukey  
F sig Sig  F  Sig  Sig  F  sig  Sig  F Sig  Sig  

 کردن عمل
  0,980  0,95  0,04  0,117  0,03  3,55  0,249  0,92  0,07  0,249  0,25  1,4  اصول بر مبتنی

  0,322  0,47  0,74  0,671  0,02  4,04  0,399  0,58  0,54  0,399  0,37  1,00  راستگویی
 و استقامت

 براي پافشاري
  حق

0,20  0,81  0,829  0,11  0,89  0,829  0,91  0,40  0,717  5,97  0,04  0,796  

 به پایبندي
  0,505  0,64  0,44  0,709  0,04  3,19  0,94  0,73  0,31  0,941  0,10  2,35  عهد

 مسئولیت
 براي پذیري

 تصمیمات
  شخصی

1,75  0,18  0,203  0,11  0,89  0,203  0,59  0,55  0,797  0,03  0,96  0,943  

 به اقرار
  0,169  0,10  2,31  0,363  0,17  1,77  0,377  0,08  2,53  0,377  0,33  1,11 و اشتباهات

  )2(جدول شماره 
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  ها شکست

 مسئولیت قبول
 به خدمت براي

  دیگران
0,39  0,67  0,704  0,64  0,52  0,704  2,70  0,07  0,702  0,10  0,90  0,959  

 دادن اهمیت
 به جوش خود

  دیگران
0,58  0,56  0,537  2,38  0,09  0,533  2,23  0,11  0,431  4,71  0,01  0,200  

 در توانایی
 بخشش
  خود اشتباهات

1,10  0,33  0,322  1,40  0,25  0,322  0,52  0,59  0,818  1,07  0,34  0,352  

 در توانایی
 بخشش

 اشتباهات
  دیگران

1,57  0,00  0,160  0,40  0,66  0,160  0,45  0,63  0,851  2,78  0,06  0,561  

  

  .رابطه معنی داري وجود داردp<0.01یافته ها نشان می دهد که بین توانایی در بخشش اشتباهات دیگران و افزایش سن در سطح 

  .رابطه معنی داري وجود دارد p<0.05 در سطح عمل کردن مبتنی بر اصول،راستگویی و پایبندي به عهد با محل تحصیل
  .مطالعه و مولفه هاي هوش اخالقی ارتباط معنی داري وجود ندارد بین مقطع تحصیلی افراد مورد

نظرات افراد نسبت به مولفه هاي استقامت و پافشاري براي حق و اهمیت دادن خود جوش به دیگران با حوزه فعالیت آنان 
  .رابطه معنی داري وجود دارد p<0.05 سطح در )اجرایی،نظارتی و آموزشی(

  :بحث و نتیجه گیري
ه شیوه هاي خاص همراه باانگیزه هاي درونی مثبت و ترویج رفتار اخالقی می توانند شخصیتهایی شکل دهند که موجب عمل ب

 سطح در حسابرسان و حسابداران اخالقی است،هوش مشهود پژوهش هاي یافته در که همانطور. و فضیلتها می شود ها ارزشتوسعه 
ي اخالقی و ها ارزشاما باید به این نکته توجه داشت که با توسعه .باشد می طمتوس سطح باالتر از بلوچستان و سیستان استان

 فضیلتها و پرورش افراد پایبند به اصول اخالقی است که می توان حسابدارانی تربیت نمود که درمقابل فشارهاي منفی اطراف مقاومت
  .باشند اخالقی تصمیمات اخذ به قادر و کرده

و فضائل در ترکیب با قوانین و مقررات به حسابداران بینش کافی  ها ارزش.ضعیتها پاسخ مناسبی ندارندقوانین و مقررات براي همه و
جهت قضاوت می دهند،چنین افرادي باعث ارتقاء تشخص حرفه حسابداري،وجلب اعتماد اجتماعی نسبت به خدمات حرفه ،می 

  .گردند
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در  آنچه«و » آنچه باید باشد«بررسی فاصله میان : ایرانات مالی در مؤسسو  ها بانکحسابرسی اسالمی در 

  »شودمی انجامعمل 

  ٣بهنام کرمشاهی، ٢سید جواد حسینی، ١امید پورحیدري
  چکیده

طبق اصول و موازین اسالمی صورت  ي آنها بانکو  ي مؤسسات مالیها فعالیت ي کلیه از جمله کشورهاي اسالمی است که ایران
اي صورت گیرد که از  هاي بانکی به گونه با توجه به اسالمی بودن سیستم بانکداري الزم است رسیدگی و حسابرسی فعالیت. دگیر می

نفعان آنان  رفی حقوق ذيات مالی با اصول و ضوابط اسالمی اطمینان حاصل گردد و از طمؤسسو  ها بانکي ها فعالیت ي انطباق کلیه
ي احتمالی موجود، ها تفاوتدر این راستا این پژوهش به بررسی . گذاران نیز به صورت منصفانه حفظ گردد مانند سهامداران و سپرده

پذیرد و آنچه از دیدگاه مدیران، حسابرسان و  اي صورت می بین حسابرسی متداول که بر اساس استانداردها و آیین رفتار حرفه
نتایج به دست آمده بر اساس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین صالحیت . پردازد ال است، می حالت ایده ها بانکزرسان با

تا حدي تفاوت وجود  آل ایی الزم براي حسابرسی اسالمی ایده و مؤسسات مالی در ایران و صالحیت حرفه ها بانکایی حسابرسان  حرفه
و مؤسسات مالی ایران و آنچه در حسابرسی اسالمی  ها بانکهاي حسابرسی متداول در فرایندلیات و از طرفی بین کفایت عم. دارد
و مؤسسات مالی در ایران و حالت  ها بانکبین اجراي خدمات مالی ارائه شده توسط . آل باید باشد، تا حدي تفاوت وجود دارد ایده
همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که حسابرسی اسالمی . داري وجود داردآل ارائه خدمات مالی طبق عقود اسالمی تفاوت معنا ایده
  . و مؤسسات مالی ایران به چارچوب نظري اسالمی نیاز دارد ها بانک

  .و مؤسسات مالی ایران ها بانکآل، حسابرسی متداول،  حسابرسی اسالمی ایده :واژگان کلیدي

  مقدمه
سود در اسالم . استوار است و مشارکتاستفاده از عقود مختلف  ربانکداري اسالمی ب. است بانکداري اسالمی نوعی از بانکداري جهانی

هاي اسالمی  اما، بانک. هاي مبتنی بر ریسک براي باالبردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است فعالیت انجام پاداش نام دارد و
هاي اسالمی در  ي بانکها فعالیت تنی بر عقود و مشارکت اکثربا توجه به انجام عملیات بانکی مب. هاي خاص خود را دارند ویژگی

باشد که دین  می "بهره"داري اسالمی  داري غیراسالمی و بانک هاي بانک ترین تفاوت از عمده. گذاري است زمینه تجارت و سرمایه
هاي اقتصادي زیادي را  مورد نیاز بنگاه ها و مؤسسات مالی اسالمی وجوه بانک. اسالم دریافت و پرداخت بهره را حرام اعالم کرده است

-1974هاي  دارند که با افزایش قیمت نفت در سال بیان می) 1997(به نقل از ویلسون ) 2001(ریفات و کریم . نمایند تأمین می
ستم بانکی بر اهمیت بانکداري اسالمی افزوده شده، بخصوص این که در کشورهایی نظیر ایران و تا حد زیادي پاکستان که سی 1937

                                                                                                                                                                                     
 Opourheidari@uk.ac.ir دانشیار حسابداری دانشگاه شھید باھنر کرمان ١
 .کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شھید باھنر کرمان ٢
 .عضو ھیئت علمی دانشگاه شھید باھنر کرمان ٣
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میلیارد دالر  137مؤسسه مالی به  166ها و موسسات مالی در  هاي بانک باشد، افزایش دارایی اسالمی و شرعی می کامالًاین کشورها 
  .رسیده است 1996طی سال 

ي ذینفعان مختلف هاي مالی، و لزوم گزارشگري مالی برا هاي این نهادها و سازمان رشد روز افزون بانکداري اسالمی و افزایش دارایی
وقتی که . سبب به وجود آمدن مشکالتی در خصوص گزارشگري اسالمی شده است از جمله اعتباردهندگان، سهامداران و دولت

 نمایند، در انجام عملیات حسابداري و گزارشگري ها از سیستم بانکداري مبتنی بر اصول و شریعت اسالمی استفاده می بانک
 کامالًکنندگان نباشند و حتی در بعضی مواقع  ن المللی ممکن است پاسخگوي نیازهاي اطالعاتی استفادهاستانداردهاي حسابداري بی

گذارانی که وجوه خود را به صورت قرض الحسنه در اختیار بانکها و موسسات  به عنوان نمونه، سپرده. مغایر با اصول اسالمی باشند
انند آیا وجوه مذکور به مصارف تعیین شده در قرارداد رسید است یا خیر؟ در نتیجه مالی و اعتباري قرار می دهند تمایل دارند که بد

استانداردها حسابداري باید شیوه گزارشگري این موارد را تعیین و حسابرسان نیز با توجه به استانداردهاي حسابرسی افشاي مناسب 
ها و مؤسسات مالی و اعتباري اسالمی از آنها  ی مانند صکوك که بانکاز طرف دیگر، بسیاري از ابزارهاي مال. آنها را تایید نموده باشند

و نیاز به استانداردهاي حسابداري مناسب براي آنها وجود  باشد میکنند متفاوت از ابزارهاي مالی مورد استفاده در غرب  استفاده می
  . ري و حسابرسی تدوین گردددارد و الزم است این استانداردها از طرف تدوین کنندگان استانداردهاي حسابدا

باشد و  المللی می اي حسابرسی بین رفتار حرفه اي حسابرسی فعلی کشور مشابه استانداردها و آیین  رفتار حرفه استانداردها و آیین 
گذاران  سپرده  نظر ذینفعان بانکها و موسسات اعتباري نظیر ال که مد اي حسابرسی ایده رفتار حرفه ممکن است با استانداردها و آیین 

بین حسابرسی متداول که بر  هاي احتمالی موجود،  با توجه به موارد ذکر شده این پژوهش به بررسی تفاوت. باشد متفاوت باشد می
هاي اسالمی حالت  پذیرد و آنچه از دیدگاه مدیران، حسابرسان و بازرسان بانک اي صورت می اساس استانداردها و آیین رفتار حرفه

  .پردازد ست، میال ا ایده

  مبانی نظري پژوهش
که یک مرجع خصوصی قانونگذاري است توسط ) AAOIFI(سازمان حسابرسی و حسابداري مؤسسات مالی اسالمی  1990در سال 

هاي این سازمان تدوین استانداردهاي حسابداري اسالمی براي  از مسئولیت. هاي ذینفع تأسیس گردید هاي اسالمی و سایر بخش بانک
اجراي استانداردهاي سازمان حسابرسی و حسابداري مؤسسات . باشد هاي اسالمی بر اساس اصول اسالمی می ت مالی و بانکمؤسسا

ي مؤسسات مالی اسالمی خواهد گردید، زیرا استانداردهاي این ها فعالیت مالی اسالمی سبب افزایش شفافیت و قابلیت مقایسه
  .ندگرد سازمان بر اساس اصول اسالمی تدوین می

ویلسون، (د باشن هاي یکسانی در بانکداري اسالمی برخوردار نمی نمایند از ویژگی داري اسالمی استفاده می کشورهایی که از بانک
هاي این  این است که بیانیه) AAOIFI(یکی از مشکالت بر سر راه سازمان حسابرسی و حسابداري مؤسسات مالی اسالمی ). 1997

هاي برخی کشورها که  المللی، ضمانت اجرایی کافی ندارند و حتی مؤسسات مالی و بانک ي حسابداري بینسازمان مانند استانداردها
کمیته باسل نیز بیان ). 1998اریکو و فرهبخش، (نمایند  ها استفاده نمی نمایند از این بیانیه داري اسالمی پیروي می از سیستم بانک

هاي  توسط این کمیته، تدوین شده است هرگز توسط بانک) عمل(بهترین رویه اجرا  داشته که تعدادي از استانداردها که به عنوان
مشکل دیگر این است که برخی از استانداردهاي حسابداري بین المللی با اصول ). 2001ریفات و کریم، (اسالمی اجرا نشده است 
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با  31نماید، مثالً استاندارد حسابداري بین المللی  یمتفاوت عمل م کامالًباشد و حتی در بعضی مواقع  اسالمی پاسخگوي سازگار نمی
  .متفاوت است کامالً 2و مشارکت 1با مرابحه» گزارشگري بهره در مشارکت خاص«عنوان 

هاي سهامی عام، سهام  ها این است که شرکت هاي اسالمی تفاوت هاي زیادي دارند که از جمله آن هاي سهامی عام و بانک شرکت
بگذارند و در خالص  تأثیر هاي شرکت توانند بر سیاست باشند و می فروشند و و دارندگان سهام داراي حق رأي می خود را به عموم می

توانند  اند و نمی خالص بانک سهیم) زیان(هاي اسالمی در سود  گذاران در بانک حال آنکه سپرده. باشند هاي شرکت سهیم می دارایی
  .هاي بانک ها ندارند نمایند و حق رأي ندارند و هیچ سهمی در دارایی هاي سرمایه گذاري بانک دخالت در سیاست

شوند و بیشتر به بهاي تمام شده تاریخی  گیري نمی ها و مؤسسات مالی بر اساس ارزش منصفانه یا ارزش بازار اندازه هاي بانک دارایی
در سیستم ). 1995کریم، (د ساز بسیار مشکل می هاي اسالمی را هاي بانک شوند و این امر تعیین ارزش دارایی گیري می اندازه
ها بسیار ساده است، اما به عنوان نمونه در یک مشارکت خاص در یک مؤسسه مالی و اعتباري  داري سنتی تعیین ارزش دارایی بانک

تشکل از اسالمی تعیین ارزش سهم یکی از افراد شرکت کننده در مشارکت خاص بسیار دشوار و فقط از طریق اعزام تیمی م
  ).1984استیل، (هاي مشارکت خاص امکان پذیر است  ایی براي تعیین ارزش دارایی حسابداران حرفه

هاي سهامی عام، تفاوت در پاسخگویی مدیران  ي مالی مؤسسات مالی اسالمی و غیراسالمی و شرکتها فعالیت در با توجه به تفاوت 
مفهومی » پاسخگویی«در بانکهاي اسالمی  .رسد می مشهود به نظر میهاي غیراسال این مؤسسات در مقایسه با مدیران بانک

شود که یک شخص مسئولیت آنرا  در رابطه با اقداماتی تعریف می گزارشگویی به عنوان وظیفه ارائه  پاسخ .تر از مباشرت دارد گسترده
در بانکهاي . باشد امات انجام شده به کارفرما میمربوطه به اقد گزارش فراتر از ارائه اسالمی اما دامنه پاسخ گویی ،به عهده دارد

پاسخگویی «در . شود گویی به جامعه ایفا می این وظیفه از طریق پاسخ به این دامنه اضافه کرد و باید پاسخگویی به خدا را نیزاسالمی 
 ،ل معنويئنه تنها در قبال مسا ساناناست و اساس مفاهیم قرآنی انسان خلیفه اهللا است که امانت الهی به او سپرده شده  اسالمی بر

ف اصلی اهداتواند به عنوان  این نوع پاسخگویی می .اید پاسخگو باشدنیز بتجاري و قراردادي  ،بلکه در رابطه با موضوعات اجتماعی
سعه عملی تواند به عنوان بزرگترین محرك براي تو این مفهوم آنچنان در جامعه اسالمی ریشه دارد که می .حسابداري تلقی شود

کارفرما  هاي سهامی در شرکتاسالمی کارگزار و  يها سازمان دربراي ایفاي پاسخ گویی اسالمی  .شود حسابداري اسالمی به کارگرفته 
  .مسئولیت دارند

اي هاي سهامی عام نیاز به تدوین استاندارده ي مالی مؤسسات مالی اسالمی و غیراسالمی و شرکتها فعالیت در با توجه به تفاوت 
دهد این است که آیا حسابرسی که  اما سؤال اصلی که مبناي پژوهش حاضر را نیز تشکیل می. گردد حسابداري متفاوت احساس می

                                                                                                                                                                                     
1 Murabaha 

اساس آن فروشنده ھزينه و سود مورد  مرابحه قراردادي است كه بر. از نظر لغوي به معني توافق دوطرفه براي سود يك معامله است »مرابحه«
مالي  به عنوان يك تكنیك .ھاي كاري خود پذيرفته است بانكداري اسالمي اين نوع قرارداد را به عنوان يكي از تكنیك .كند انتظار خود را اعالم مي

ھزینه خرید به مشتری كند كه يك كاالي مشخص را براي وي خريداري كند و بانك با اعالم میزان سود عالوه بر  مشتري از بانك درخواست مي
  .دھد این کار را انجام می

 
2 Musharakah 

 
مشاركت  .شود ام كار بین طرفین تقسیم ميارتباطي است كه برمبناي يك قرارداد ھمكاري تجاري دوطرفه، سود و زيان حاصل از انج »مشاركت«

در  .شود كند كه اين سرمايه با آورده ديگر طرفین قرارداد و شركت تجاري تركیب مي يك توافق است كه در آن بانك سرمايه مورد نیاز را تامین مي
در اين عقد تجاري سود به  .ي به انجام آن نیستاين قرارداد ھمه طرفین حق دارند كه در مديريت فعالیت تجاري يا صنعتي مداخله كنند اما نیاز

  .آورده سرمایه تقسیم خواھد شداما زيان احتمالي حاصل از كار براساس نسبت  ؛شود دست آمده براساس توافق قبلي تقسیم مي
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پذیرد، پاسخگوي حسابرسان جهت تامین نیازهاي  ایی انجام می در حال حاضر بر مبناي استانداردهاي حسابرسی و آیین رفتار حرفه
باشد مانند گزارش  باشد؟ آیا همه مواردي را که جامعه نیازمند گزارش آنها می خدمات بانکی می کنندگان از اطالعاتی استفاده

گیرد؟ و آیا نیازي به تدوین استانداردهاي حسابرسی  توسط حسابرسان مورد بررسی قرار میزیست  مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط
به بررسی تفاوت ) 2007(و سید علوي ) 2009(ته توسط قسیم اسالمی وجود دارد یا خیر؟ این پژوهش مشابه پژوهش صورت گرف

داري اسالمی را به صورت  ها و مؤسسات مالی ایران که از جمله کشورهایی است که سیستم بانک احتمالی حسابرسی متداول در بانک
  . پردازد یباید وجود داشته باشد م) آل ایده(نمایند و آنچه که به عنوان حسابرسی اسالمی  قانونی اجرا می

  پیشینه پژوهش
تتیجه پژوهش او نشان داد که اختالف معناداري بین . آل پرداخت در پژوهش خود به بررسی نیاز به حسابرسی ایده) 2009(قسیم 

. آل اسالمی و شرعی وجود دارد و در واقع حسابرسی اسالمی در مالزي در عمل وجود ندارد حسابرسی متداول و حسابرسی ایده
حبه از پرسش شوندگان نیز نشان داد که مصاحبه شوندگان بر نیاز به یک چارچوب نظري اسالمی براي حسابرسی نتیجه مصا

  .دارندتأکید  اسالمی

نتایج تحقیق او نشان داد که گزارش . ها در بنگالدش پرداخت در پژوهش خود به بررسی حسابرسی بانک) 2002(سیدیکیویی
در پژوهش خود در بحرین به ) 2002(پومرانز . نمایدافشا انند نشان دادن بیش از اندازه سود را ها نتوانسته مواردي م حسابرسی بانک

هاي  ي اسالمی براي تدوین استانداردهاي حسابداري اسالمی پرداخت و دلیل پژوهش خود را رشد روز افزون داراییها ارزشبررسی 
و بلیر ) 1997(، ناپیر ) 1998(، بل )2000(، هومفري )2003(ك ، هو)2005(سلیمان. ها بیان داشته است مؤسسات مالی و بانک

اند و نیاز به تدوین  پرداخته) آل ایده(هاي حسابرسی متداول و حسابرسی اسالمی  هاي خود به بررسی تفاوت نیز در پژوهش) 1990(
  .اند حسابرسی اسالمی را ابراز داشته

، )1349( خواجه سیاوشیتوان به مطالعه  یی در ایران نیز صورت گرفته که میها ها و مؤسسات مالی پژوهش در زمینه حسابرسی بانک
در پژوهش خود به ) 1383( کشتکار .اشاره نمود) 1383( کشتکارو ) 1362( محمدپور، )1362(پور صفاریون، )1360(پوربهرامی

مؤثر بودن حاکی از  نتایج مطالعه او. تهاي بانکی پرداخ در جذب سپردهثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد شعب بانک مسکن أررسی تب
اما تاکنون در رابطه با نیاز به تدوین استانداردهاي حسابرسی اسالمی . هاي بانکی بوده است حسابرسی داخلی بر افزایش سپرده

  .دباش کننده نیاز و ضرورت انجام پژوهش حاضر میتأیید  در ایران پژوهشی صورت نپذیرفته است که این خود) آل  ایده(

  هاي پژوهش فرضیه
  :هاي پژوهش به صورت زیر بیان شدند هاي پیشین فرضیه با توجه به مبانی نظري پژوهش و مرور پژوهش

H01 :آل ایده(اي الزم براي حسابرسی اسالمی  ها و مؤسسات مالی در ایران و صالحیت حرفه اي حسابرسان بانک بین صالحیت حرفه (
  .تفاوت معناداري وجود ندارد

H02: باید ) آل ایده(ها و مؤسات مالی ایران و آنچه در حسابرسی اسالمی  بین کفایت عملیات و فرآیندهاي حسابرسی متداول در بانک
  .باشد تفاوت معناداري وجود ندارد

H03 :آل یدها(ها و مؤسسات مالی در ایران و ارائه خدمات مالی طبق عقود اسالمی  بین اجراي خدمات مالی ارائه شده توسط بانک (
  .تفاوت معناداري وجود ندارد
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H04 :آل تفاوت معناداري وجود ندارد ها و مؤسات مالی ایران و حالت ایده سازي قوانین اسالمی در بانک بین پیاده.  

H05 :ها و مؤسسات مالی ایران به چارچوب نظري اسالمی نیاز ندارد حسابرسی اسالمی در بانک.  

H06: تفاوت معناداري وجود ندارد کند میآل تعیین  و مؤسسات مالی ایران و آنچه حالت ایدهها  بین استقالل فعلی بانک.  

  روش پژوهش
ي پژوهش با استفاده از پرسشنامه کتبی که پایایی و روایی آن با روشهاي مختلف ها داده. باشد میروش پژوهش حاضر پیمایشی 

   .آوري شده است مورد تایید قرار گرفته جمع

  آماري و نمونه جامعه
ها و مؤسسات مالی و اعتباري داراي مجوز از سوي بانک مرکزي جمهوري  جامعه آماري این پژوهش مدیران و بازرسان کلیه بانک

براي تعیین نمونه آماري از فرمول کوکران با حجم نا محدود استفاده شده که به صورت . باشد می 1390اسالمی ایران در طی سال 
  :باشد میزیر 

푝: که در این فرمول = q = 푧و 0.05 = 푑( 푑(و مقدار خطا 1.96 =   .باشد می 0.1

با توجه به این که جامعه مورد نظر مدیران و بازرسان . آید نفر به دست می 96تعداد نمونه آماري تحقیق  با توجه به فرمول ذکر شده
هاي ارسالی جهت دستیابی به نمونه مورد  یزان برگشت پرسشنامهها و مؤسسات مالی می باشند و ممکن است م و حسابرسان بانک

پرسشنامه برگشت داده  107پرسشنامه بین جامعه آماري مورد نظر، توزیع و در نهایت تعداد 140نظر پایین باشد، در نتیجه تعداد 
کلیه پرسشنامه هاي برگشتی قابل یاب نشان داد که  بررسی هاي انجام شده در خصوص پرسشنامه ها با توجه به سواالت دروغ. شد

  .باشد استفاده می

ها و مؤسسات  روز بین مدیران و بازرسان و حسابرسان بانک 45در این تحقیق پرسشنامه هاي ارسالی در دو نوبت و به فاصله زمانی 
هاي آنها صرفاً در قالب  سخشوندگان به آنها اطالع داده شده که پا همچنین هنگام توزیع پرسشنامه براي پرسش. مالی توزیع گردید

این جمله به منظور تشویق . دهندگان قابل ردیابی نخواهد بود هاي تکمیل شده به پاسخ نتایج آماري انتشار خواهد یافت و پرسشنامه
ین همچن. هاي تکمیل شده ذکر گردیده بود ها و در نتیجه افزایش تعداد پرسشنامه شوندگان به تکمیل و استرداد پرسشنامه پرسش

پنهان و یا . دهنده شود، خواسته نشده بود که منجر به شناسایی پاسخ در پرسشنامه اطالعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، و آدرس
همچنین جهت افزایش . باشد هاي مؤثر افزایش درصد استرداد پرسشنامه می مخفی نگاه داشتن هویت پاسخ دهندگان یکی از روش

اي از نتایج تحقیق به آدرس الکترونیکی آنها ارسال  طالع داده شده بود که در صورت تمایل، نسخهدرصد استرداد پاسخ دهندگان ا
  .گردد

تواند سبب آلودگی نتایج تحقیق شود و از اعتبار  باشد که می ها می هاي بالقوه پاسخ دهندگان به پرسشنامه نارسایی پرسشنامه جواب
این روش . روش مقایسه تطبیقی پاسخ ها به پرسشنامه هاي مختلف استفاده شده است جهت مقابله با این احتمال، از. نتایج بکاهد

بدیهی است در صورت نبودن تفاوت معنادار بین نتایج به دست آمده از . در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است
ل شود که پاسخ بالقوه پاسخ دهندگان توان تاحدودي اطمینان نسبی حاص هاي برگشت شده در فواصل زمانی مختلف می پرسشنامه
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در تحقیق حاضر، از روش . تأثیري بر نتایج تحقیق نخواهد گذاشت و به تبع آن اطالعات به دست آمده از اعتبار الزم برخوردار است
ط به توزیع اطالعات مربو. و مقایسه نتایج حاصله از هر یک از فواصل زمانی استفاده شده است» اي چند مرحله«ارسال پرسشنامه 

  .آورده شده است 1هاي دریافت شده در نگاره شماره  پرسشنامه تحقیق و پاسخ

  درصد  تعداد  شرح
  100  140  :پرسشنامه هاي توزیع شده

  :پرسشنامه هاي پاسخ داده شده
  :مرحله اول
  :مرحله دوم

107  
56  
51  

42/76  

  58/23  33  :پرسشنامه هاي پاسخ داده نشده

پرسشنامه کتبی جهت پاسخگویی به مدیران و  140همان طور که در بخش جامعه آماري و نمونه آماري تحقیق ذکر گردید، 
شنامه طی دو نوبت پرس 107هاي توزیع شده،  از مجموع کل پرسشنامه. ها و مؤسسات مالی ارسال گردید بازرسان و حسابرسان بانک

این مقایسه با استفاده از آزمون آماري . در این ارتباط نتایج به دست آمده در نوبت اول و دوم با یکدیگر مقایسه گردیدند. دریافت شد
 انجام پذیرفت و نتایج به دست آمده نشان می دهد تفاوت معنی دار آماري بین نتایج به 05/0تحلیل واریانس و در سطح معنی دار 

تواند اطمینان خاطر  هاي برگشت داده شده، می دست آمده در خصوص پاسخ به یکایک سؤاالت در دو نوبت وجود ندارد و پرسشنامه
نسبی فراهم کند که اطالعات استفاده شده در این تحقیق تا حدود زیادي عاري از آلودگی ناشی از پاسخ ندادن به پرسشنامه ها می 

  .باشد

  ها داده تحلیل و تجزیه و گردآوري روش
پرسشنامه مورد استفاده توسط (هایی که در کشور مالزي  به دلیل تفاوت. استفاده گردید  ها از پرسشنامه آوري داده براي جمع

ها و مؤسسات غیر اسالمی نیز  ها وجود داشت زیرا در این کشور بانک و بانکداري آن) که مبناي پژوهش حاضر است) 2009(قسیم
و با توجه به اینکه کشور ایران سیستم بانکداري خود را به صورت قانونی شرعی و اسالمی اعالم نموده است؛ ابتدا از فعالیت دارند 

پرسش شوندگان مصاحبه شفاهی نیز به عمل آمد و بعد سؤاالت مد نظر به پرسشنامه اضافه گردید و بین تعدادي از اعضاي جامعه 
در . ؤاالت نامرتبط حذف و پرسشنامه نهایی طراحی شده به صورت گسترده توزیع گردیدتوزیع گردید و پس از بررسی س) نفر 32(

بدست % 81تن از صاحبنظران، 20 قضاوتاین پژوهش، روایی محتوایی پرسشنامه به روش صوري و سیگماي شمارشی با استفاده از 
به دست آمده که نشان دهنده این امر است که % 98ضریب آلفاي کرونباخ که نشان دهنده قابلیت اعتماد ابزار پژوهش است، . آمد

  . ابزار تحقیق از قابلیت اعتماد الزم برخوردار است

  
  
  
  
  
  

  هاي دریافت شده اطالعات مربوط به توزیع پرسشنامه و پاسخ: 1نگاره شماره 
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  مدل پژوهش

روش . نشان داده شده است 2باشد که در نگاره شماره  در کشور مالزي می) 2009(مدل مورد استفاده برگرفته از پژوهش قسیم
آزمون ) آل ایده(و حسابرسی اسالمی ) متداول(ر دو دسته حسابرسی جاريهاي پژوهش د پژوهش به این صورت است که فرضیه

بررسی خواهد  )دو نمونه وابسته t(هاي تکراري  خواهند شد و تفاوت معناداري آنها از طریق آزمون مقایسه دو میانگین با اندازه
  .گردید

  
 

) اسالمی(رویه حسابرسی شرعی  
  )I(آل ایده

  تفاوت
A1-I2   (حسابرسی ) متداول(رویه جاريA(  

  تفاوت  ایی حسابرسان صالحیت حرفه  فرضیه اول
A-I  

  ایی حسابرسان صالحیت حرفه

  تفاوت  کفایت عملیات و فرآیندهاي حسابرسی  فرضیه دوم
A-I  

  کفایت عملیات و فرآیندهاي حسابرسی

  تفاوت  حسابرسی خدمات مالی  فرضیه سوم
A-I  

  رسی خدمات مالیحساب

  تفاوت  اجراي قوانین اسالمی  فرضیه چهارم
A-I  

  اجراي قوانین اسالمی

ایی استفاده شده است تا نیاز به چارچوب نظري براي حسابرسی اسالمی توسط  تک نمونه tبراي آزمون فرضیه پنجم از روش آزمون 
اي استفاده شد تا  تک نمونه tششم نیز از روش آزمون  در مورد آزمون فرضیه. پاسخ دهندگان در ایران مورد آزمون قرار گیرد

  .تعیین کرده، بررسی گردد) آل ایده(ها و مؤسسات مالی ایران و آنچه شرع و اسالمی  استقالل در مؤسسات اسالمی در بانک

  هاي پژوهش نتایج آزمون فرضیه
  نتایج آزمون فرضیه اول

ها و مؤسسات مالی در ایران و  اي حسابرسان بانک بین صالحیت حرفه فرضیه اول تحقیق به این صورت مطرح گردیده بود که
چون سطح خطا  3با توجه به نگاره شماره . تفاوت معناداري وجود ندارد) آل ایده(اي الزم براي حسابرسی اسالمی  صالحیت حرفه

توان ادعا کرد که بین صالحیت  می0/ 95شود و در سطح اطمینان بیش از  است پس فرضیه اول پذیرفته نمی 05/0کمتر از  000/0
تا حدي تفاوت ) آل ایده(اي الزم براي حسابرسی اسالمی  ها و مؤسسات مالی در ایران و صالحیت حرفه اي حسابرسان بانک حرفه

اي خود را با کسب  دهد که حسابرسان جهت انجام حسابرسی اسالمی باید صالحیت حرفه نتایج این فرضیه نشان می. وجود دارد

                                                                                                                                                                                     
1 - Actual  
2 -Ideal 

  مدل مورد استفاده پژوهش : 2نگاره شماره 
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ها و مؤسسات  نیز بیانگر این مدعا است که براي حسابرسی بانک) 2009(نتایج پژوهش قسیم . موزشهاي اسالمی الزم ارتقا دهندآ
  . اي حسابرسان از جنبه اسالمی باید ارتقا یابد مالی اسالمی صالحیت حرفه

  

ایی حسابرسان  صالحیت حرفه
  ها و مؤسسات مالی بانک

  میزان خطا  tمقدار   میزان فاصله  عملکرد جاري  )اسالمی(ایده آل
٠٠٠/٠  - ٥٧٦/٨  ٧٥٧٠/٤  ٩٤٣٩/٣٠  ٧٠٠٩/٣٥  

  نتایج آزمون فرضیه دوم
ها و مؤسسات مالی ایران و آنچه در  رسی متداول در بانکنمود که بین کفایت عملیات و فرآیندهاي حساب فرضیه دوم تحقیق بیان می

 05/0کمتر از  000/0چون سطح خطا  4با توجه به نگاره شماره . باید باشد تفاوت معناداري وجود ندارد) آل ایده(حسابرسی اسالمی 
کفایت عملیات و فرآیندهاي توان ادعا کرد که بین  می0/ 95شود و در سطح اطمینان بیش از  است پس فرضیه اول پذیرفته نمی

نتایج . وجود داردتا حدي تفاوت باید باشد ) آل ایده(ها و مؤسسات مالی ایران و آنچه در حسابرسی اسالمی  حسابرسی متداول در بانک
  . نمایدفشا اها نتوانسته مواردي مانند نشان دادن بیش از اندازه سود را  نشان داد که گزارش حسابرسی بانک) 2002(پژوهش سیدیکیویی

  

کفایت عملیات و فرآیندهاي 
  ها و مؤسسات مالی حسابرسی بانک

  میزان خطا  tمقدار  میزان فاصله  عملکرد جاري  آل حالت ایده
٠٠٠/٠  - ٧٨١/٥  ٨٥٩٨/٢  ٦٥٤٢/٢٥  ٥١٤٠/٢٨  

  
  نتایج آزمون فرضیه سوم
ها و مؤسسات مالی در ایران و ارائه خدمات مالی  نمود که بین اجراي خدمات مالی ارائه شده توسط بانک فرضیه سوم تحقیق بیان می

است پس  05/0کمتر از  000/0چون سطح خطا  5با توجه به نگاره شماره . تفاوت معناداري وجود ندارد) آل ایده(طبق عقود اسالمی 
توان ادعا کرد که بین اجراي خدمات مالی ارائه شده توسط  می95/0شود و در سطح اطمینان بیش از  فرضیه صفر پذیرفته نمی

  .تا حدي تفاوت وجود دارد) آل ایده(ها و مؤسسات مالی در ایران و ارائه خدمات مالی طبق عقود اسالمی  بانک
  

ها و  اجراي خدمات مالی در بانک
  مؤسسات مالی

  میزان خطا  tمقدار  میزان فاصله  عملکرد جاري  آل حالت ایده
٠٠٠/٠  -٣١٦/٣٣  ٩٧١٩/١٩  ١٥٨٩/٤٩  ١٣٠٨/٦٩  

 

  نتایج آزمون فرضیه چهارم
آل تفاوت  ها و مؤسات مالی ایران و حالت ایده سازي قوانین اسالمی در بانک بین پیادهپردازد که  فرضیه چهارم به این موضوع می

شود و در  است، پس فرضیه صفر پذیرفته نمی 05/0کمتر از  000/0چون سطح خطا  6با توجه به نگاره شماره . معناداري وجود ندارد

  آل اي ایده صالحیت حرفه ها و مؤسسات مالی و اي حسابرسان بانک بررسی اختالف بین صالحیت حرفه :3نگاره 

  ها و مؤسسات مالی و کفایت عملیات در حسابرسی اسالمی بررسی تفاوت بین کفایت عملیات بانک: 4نگاره 

  آل  ایده ها و مؤسسات مالی و اجراي خدمات مالی اسالمی انکبررسی تفاوت در اجراي خدمات مالی در ب: 5نگاره 
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ها و مؤسسات مالی در ایران و ارائه  مالی ارائه شده توسط بانکتوان ادعا کرد که بین اجراي خدمات  می0/ 95سطح اطمینان بیش از 
  .این خدمات مالی تا حدي تفاوت وجود دارد) آل ایده(خدمات مالی طبق عقود اسالمی 

  

زي قوانین حسابرسان پیاده سا
  ها و مؤسسات مالی بانک

  میزان خطا  tمقدار  میزان فاصله  عملکرد جاري  )اسالمی(ایده آل
٠٠٠/٠  -١١٢/٣٩  ٩٣٤٥/٦  ٤٢٩٩/٢٢  ٤٩٥٣/١٥  

  
  نتایج آزمون فرضیه پنجم

. ظري اسالمی نیاز نداردها و مؤسسات مالی ایران به چارچوب ن پردازد که حسابرسی اسالمی در بانک فرضیه پنجم به این موضوع می
شود و در سطح اطمینان بیش  است پس فرضیه پنجم پذیرفته نمی 05/0کمتر از  000/0چون سطح خطا  7با توجه به نگاره شماره 

  .ها و مؤسسات مالی ایران به چارچوب نظري اسالمی نیاز دارد توان ادعا کرد که حسابرسی اسالمی در بانک می 95/0از 
  
  

   t آماره  میانگین  سطح خطا
  چارچوب نظري  552/46  3364/40  000/0

  

  نتایج آزمون فرضیه ششم
تفاوت  کند میآل تعیین  ها و مؤسسات مالی ایران و آنچه حالت ایده نمود که بین استقالل فعلی بانک فرضیه ششم تحقیق بیان می

شود و  است پس فرضیه ششم پذیرفته نمی 05/0کمتر از  000/0چون سطح خطا  8با توجه به نگاره شماره . اردمعناداري وجود ند
ها و مؤسسات مالی ایران و آنچه  توان ادعا کرد که بین استقالل در مؤسسات اسالمی در بانک می 95/0در سطح اطمینان بیش از 

بیانگر این مدعا است که براي ) 2009(نتایج پژوهش قسیم. وت وجود داردتا حدي تفا کند میتعیین ) آل ایده(شرع و اسالمی 
  .ایی الزم است ها و مؤسسات مالی صالحیت شرعی و اسالمی نیز به جزء صالحیت حرفه حسابرسی بانک

  

   t آماره  میانگین  سطح خطا
  در مؤسسات اسالمی استقالل حسابرسی  300/34  2243/17  000/0

  

  گیري بحث و نتیجه
پذیرد و آنچه از دیدگاه  اي صورت می هاي احتمالی موجود، بین حسابرسی متداول که بر اساس استانداردها و آیین رفتار حرفه تفاوت

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حسابرسانی که حسابرسی و . پردازد ال است، می ها حالت ایده مدیران، حسابرسان و بازرسان بانک

  ) آل ایده(ها و مؤسسات مالی و پیاده سازي قوانین اسالمی  سازي قوانین حسابرسان بانک بررسی تفاوت بین پیاده: 6نگاره 

  چارچوب نظري -ایی تک نمونه tجدول آزمون : 7نگاره شماره 

  استقالل حسابرسی در مؤسسات اسالمی -ایی تک نمونه tجدول آزمون : 8نگاره شماره 
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هاي  بازرسی بانکها و مؤسسات اعتباري اسالمی را بر عهده دارند عالوه بر مدارك علمی نیاز به داشتن اطالعات دینی و صالحیت
نه تنها در مقایل  هاي خاص پاسخگو بودن حسابرسان دلیل نیاز به صالحیت. باشند خاص اسالمی براي حسابرسی اسالمی می

تا چنین صالحیت اخالقی و اسالمی فرآهم نیاید به احتمال . ذینفعان بلکه پاسخگو بودن حسابرسان در مقابل خداوند متعال است
  . ها کافی نخواهد بود هاي مالی بانک زیاد فرآیندهاي حسابرسی متداول براي اظهار نظر در مورد مطلوبیت صورت

ر کشور ما باید در ارائه خدمات مالی اصول اسالمی را در نظر بگیرند و بر مبناي عقود اسالمی به ارائه ها و مؤسسات مالی د بانک
ها بر این اعتقاد هستند که هنوز  اما نتایج پژوهش نشان داد که احتماالً مدیران و حسابرسان و بازرسان بانک. خدمات مالی بپردازند

پس نیاز به پیاده سازي قوانین اسالمی . گیرد انکی کشور در قالب عقود اسالمی قرار نمیتمام خدمات مالی ارائه شده توسط سیستم ب
  .باشد ها و مؤسات مالی ایران به عنوان کشوري که تمام سیستم بانکی آن به صورت رسمی، اسالمی اعالم گردیده است؛ می در بانک

، باید باشد میوط براي استفاده کنندگان مالی در کشورهاي اسالبراي ارائه گزارشات حسابرسی که در بر گیرنده اطالعات مالی مرب
اي نیز باید اصول  اي حسابرسان شاغل در چنین جامعهچارچوب نظري را با توجه به شرع و اسالم تصویب نمود و آیین رفتار حرفه

حسابرسی اسالمی، انتخاب یک تکنیک براي انتخاب چارچوب . اخالق اسالمی را براي حسابرسان فعال در این حرفه مد نظر قرار دهد
اي باشد که با توجه به شرایط مطلوبترین تصمیم انتخاب شود و همچنین بر ثبات و قابلیت  هاي متداول باید به گونه از بین تکنیک

سالمی به شود که موسسات مالی ا با توجه به این چارچوب، این ایده حاصل می. گذار باشدتأثیر بینی بسیاري از قواعد فقهی پیش
آید که یک کشور به شدت در به کارگیري استانداردهاي  تضاد زمانی به وجود می. شوند منظور سودآوري به کل جامعه ایجاد می

فقدان رهنمودها و استانداردهاي حسابرسی اسالمی . گیرد هاي قانونی غربی قرار می سیستم تأثیر حسابداري و اعمال بازرگانی تحت
 .که چارچوب حسابرسی اسالمی کنونی با آن مواجه استیک مشکل اساسی است 

استقالل حسابرس از مهمترین مسائلی است که همواره مد نظر استفاده کنندگان از گزارشات حسابرسان و بازرسان قانونی قرار گرفته 
گیرد که ذینفعان در  ار میترین شکل قر در مورد استقالل، جامعیت و مقبولیت حسابرسان اسالمی زمانی در بهترین و مناسب. است

هاي مالی بر طبق مفاهیم شرعی و اسالمی و در همه  مؤسسات مالی اسالمی از استقالل حسابرسان در اظهار نظر در خصوص صورت
یابد مالك استقالل  زمانی که مسئولیت پاسخگویی حسابرسان و جواب گویی به جامعه اهمیت می. ها اطمینان حاصل کنند جنبه

وظیفه اجتماعی حسابرسان در مؤسسات مالی اسالمی ایجاد منافع براي امت اسالمی . اید در شدیدترین حالت بروز کندحسابرسان ب
زمانی که حسابرسان به طور کامل داراي استقالل . کند میاست که نیاز به استقالل حسابرس را در مؤسسات مالی اسالمی ایجاب 

نتیجه پژوهش حاضر حاکی از این است که حسابرسی . اش شکست خواهد خورد عینباشند، حسابرسی در رسیدن به اهداف اجتما
  . آید ایده آل که تمام اصول و آداب اسالمی در آن حفظ گردد با استقالل فعلی حسابرسان به دست نمی

  پیشنهادهاي پژوهش
المی اعالم نموده است، گزارش حسابرس و اس کامالًو مؤسسات مالی خود را   ي بانکهاها فعالیت با توجه به اینکه کشور ایران - 1

گیرند باید بر اساس اصول و قوانین شرعی اسالم تهیه شوند  هاي مردم را در اختیار می بازرس قانونی این مؤسسات مالی که سرمایه
زم را به عمل هاي ال گردد که در مورد تدوین استانداردهاي حسابرسی اسالمی بررسی پس به مراجع تدوین استاندارد پیشنهاد می

 .آورند

ها و موسسات مالی مستقر شوند تا بر کار حسابداران و حسابرسان نظارت هاي دولتی در بانکافرادي مانند ذي حسابان دستگاه - 2
 .هاي جاري حسابرسی با قوانین و مقررات مالی اسالمی اطمینان الزم کسب شودها و مطابقت رویهنموده و از نحوه عمل آن
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    ي پژوهش ها محدودیت
ها به شرح  اهم این محدودیت. هایی روبرو بود که ممکن است نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهند انجام این تحقیق، با محدودیت

  :باشد  زیر می

داشت احتمال عدم فهم و بربرند  هاي مورد نیاز بهره می آوري داده مانند اکثر تحقیقات علوم اجتماعی که از پرسشنامه براي جمع - 1
  . دها از سؤاالت پرسشنامه وجود دار یکسان آزمودنی

در حالیکه آنچه را که . توان مورد بررسی قرار داد دهد می پرسشنامه متکی به حافظه افراد است و فقط آنچه را که فرد گزارش می - 2
  .کند دهد ممکن است متفاوت با مواردي باشد که ذکر می فرد انجام می

پرسشنامه این پژوهش نیز ممکن است باعث خستگی پاسخ دهندگان و در نتیجه کاهش میزان دقت  تعداد زیاد سؤاالت - 3
  . پاسخگویی مدیران قرار گیرد
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  بر کیفیت آموزش حسابداري ها آني اطالعاتی حسابداري و اثر ها سیستمفناوري اطالعات، 

  ٢دمریم دانشور مفر،  ١خشهناز مشای

  چکیده
کنند و پیشرفت روزافزون فناوري اطالعات نیز  ده که دائماً در حال تغییر است، فعالیت میپیچی کامالًامروزه حسابداران در محیطی 

ماند که حسابداران به عنوان   بنابراین، تردیدي باقی نمی .است  داده  قرار تأثیر ي اطالعاتی حسابداري را تحتها سیستمبیش از پیش، 
هارت ي اطالعاتی حسابداري، دانش و مها سیستمفناوري اطالعات و  ي زمینهعاتی حسابداري، الزم است در ي اطالها سیستمکاربران 

ها، کیفیت آموزش  آموزشی دانشگاه ي ، با گنجاندن این مطالب در برنامهاز این رو. کسب نمایند کافی و متناسب با علم روز
  .کنند الزم را کسب می هاي تجاري آمادگی حسابداري ارتقا یافته و دانشجویان نیز براي رویارویی با موقعیت

  .سیستم اطالعاتی حسابداري، کیفیت آموزش حسابداري فناوري اطالعات، :واژگان کلیدي

 مقدمه

هاي گوناگون زندگی  اي است، که از جنبه منظور از فناوري اطالعات، سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده در سیستم اطالعات رایانه
تجزیه و  ها تولید، امروزه در عصر اطالعات، کارکنان کمتري به تولید محصوالت پرداخته و اغلبِ آن .قرار داده است تأثیر ما را تحت

نامیده می شوند ٣"کارکنان دانشی"ي موسسه را برعهده دارند؛ این افراد اغلب ها فعالیت تحلیل و توزیع اطالعات)Thottam, 2004( 
فعالیت . تفاده یا سوء استفاده از اطالعات تولید شده به وسیلۀ این کارکنان داردهاي زیادي، بستگی به اسموفقیت یا شکست شرکت و

مند است از این رو، حسابداران نیز همواره  هاي عالقه حسابداران شامل ارائۀ اطالعات مالی دقیق در مورد عملکرد سازمان به گروه
  .) Bagranoff et al ,2005 ( باشد میبراي حسابداري اند و عصر اطالعات، مفهومی مهم  ٤"فعالیت هاي اطالعاتی  "درگیر

هاي حسابداري  جمع آوري، ثبت و انتقال داده. ي تجاري را دگرگون کرده استها فعالیت فناوري اطالعات، حسابداري و بسیاري از 
ي مالی براساس ها گزارشین گیرد، همچن در یک سیستم رایانه اي، به صورت خودکار یا با دادن فرمان براي انجام فرایند صورت می

اي  افزاري به همراه نرم افزار براي انجام وظیفه دستورالعمل داده شده به رایانه تولید می شوند و در واقع یک گروه از اجزاي سخت
مطالعۀ کنند تا سیستم اطالعاتی حسابداري را قادر سازند وظایف خود در هر سازمانی را به انجام رساند؛ پس،  خاص با هم عمل می

  .رسد این تکنولوژي از لحاظ مفید بودن و کاربرد آن در موقعیت تجاري، ضروري به نظر می

ها نیز در استفاده از این  ها و دانشگاه طی چند سال گذشته، به دنبال استفاده از فناوري اطالعات در زمینه هاي مختلف ، سازمان 
، کند میآل براي بهبود و ارتقا فرایندهاي آموزشی ایجاد  عات که روشی ایدهتکنولوژي عقب نمانده و از مزایاي مختلف فناوري اطال

هاي فناوري اطالعات در  هاي تکنولوژیکی و استفاده از روش همچنین، تحقیقات قابل توجهی دربارة اتخاذ نوآوري. اند بهره برده

                                                                                                                                                                                     
  )س(استادیار حسابداري، عضو ھیئت علمی دانشگاه الزھرا - ١
  Daneshvar.mofrad20@yahoo.comی، کارشناس ارشد حسابدار - ٢

3 Knowledge workers 
4Information business  
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 )2005(، سیام و راحیل )1997(، هایگلند )1984(و وو ) 1983(توماس  ،)2003(، لس )1995(هاي آموزشی توسط راجرز  زمینه
  . است  انجام شده

بر این عقیده است که وقتی فناوري اینگونه رواج یافته است، استادان و دانشجویان نیز نیاز به تغییر روش در فرایند ) 1996(یاورباوم  
بود و روش مناسب   دهند، مناسب نخواهد گوید و دیگران گوش می یادگیري دارند و دیگر روش سنتی که در آن یک نفر سخن می

   .محیط یادگیري دارد بستگی به چگونگی هماهنگی و یکپارچگی فناوري با

اي بین ساختار  به این نتیجه رسید که ارتباط قوي نیز فرایند انتقال اطالعات را مورد بررسی قرار داد و) 1998(از طرفی دیگر، نجار  
هم دریافتند که از جمله مزایاي آموزش از راه دورِ حسابداري، دسترسی ) 2001(داچستد و تورکات  .ارائه و اجراي آزمون وجود دارد

. به اطالعات از طریق اینترنت است، شیوة جذابی براي دانشجویان که بتوانند در هر مکان و زمانی به مطالب درسی دسترسی یابند
هایی در مورد به  نیز پژوهش) 2007(، دانیلز و همکاران)2002(، هیکس )a2001(،)b2001(، رنکین و هواس )2000(د هایگلن

در این میان، برخی از مطالعات صورت . پاورپوینت بر عملکرد دانشجویان انجام دادند تأثیر کارگیري فناوري اطالعات در آموزش و
. هاي دانشگاهی شد عات در آموزشگرفته در این زمینه، منجر به شناسایی بعضی از مشکالت پیشِ روي استفاده از فناوري اطال

گیري از فناوري اطالعات در توسعه  ها با آن روبرو هستند، روشِ بهره نشان داد که یکی از مشکالت اصلی که دانشگاه) 1990(قباح  ابو
ر آموزش کردند که براي به کارگیري فناوري اطالعات دتأیید  )1998(گرنجر و بنک . رسانیِ آموزش حسابداري است  روز  و به

این تکنولوژي توجه نمود و از  ها از دربارة چگونگی درك آن) در این مورد دانشجویان(نفعان  دانشگاهی باید به مشکالت مربوط به ذي
ها از اهمیت به کارگیري فناوري یا ناشی از عدم مهارت  فهمی آن سویی دیگر، باید در نظر داشت که ممکن است سوء تعبیر و یا کج

زبان انگلیسی باشد؛ خصوصاً اینکه زبان انگلیسی، زبان  هایی و یا به دلیل فقدان مهارت آنان در ستفاده از چنین تکنولوژيها در ا آن
از منطقه اي به منطقۀ , ها همچنین، باید در نظر داشت که در این زمینه عالوه بر تفاوت بین فرهنگ. فناوري اطالعات امروزي است

در ایران نیز پژوهش قدیري مقدم، قلی زاده و . و اتخاذ استفاده از فناوري اطالعات اختالف نظر دارندافراد نیز در پذیرش  دیگر،
ها در مورد کیفیت آموزش در برخی موارد با آنچه در واقعیت دیده  نظرات اساتید دانشگاه"دهد که  نشان می) 1387(طبرستانی 

ریق طراحی و استفاده از یک سیستم مدون، می توان زمینۀ پیشرفت و دهد که از ط شود، متفاوت است؛ این مسئله نشان می می
طی پژوهشی به این ) 1389(پر  مجتهدزاده، علوي طبري و مرادي ".ها را فراهم کرد آل ارتقاي کیفیت آموزش و نزدیک شدن به ایده

، در جامعۀ کنونی کسب و کار ایران، )ناستادان، شاغالن حرفه و دانشجویا( از دیدگاه سه گروه پاسخ دهنده"نتیجه رسیدند که 
آموختگان رشتۀ حسابداري از اولویت اول برخوردار است و دانش و مهارت ارائه شده در سیستم  مهارت کار با رایانه براي دانش

از  -يدر مقایسه با اهمیت آن براي دانش آموختگان رشته حسابدار-هاي کنونی آموزش حسابداري ها با برنامه آموزشی دانشگاه
   ".کفایت الزم برخوردار نیست و برنامۀ آموزشی حسابداري کنونی نیاز به بازنگري دارد

اند و تعداد نسبتاً  فناوري اطالعات بر بهبود عملکرد دانشجویان در کالس درس متمرکز شدهمطالعات قبلی، بیشتر بر استفاده از  
اند؛ از جمله  بداري و اثر این دو بر کیفیت آموزش حسابداري پرداختههاي اطالعاتی حسا کمی به اثرِ فناوري اطالعات بر سیستم

دهد که پیشرفت  است که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می) 2011(مطالعات صورت گرفته در این زمینه، مقالۀ شمسی و باوانه 
  .داري اثرگذار استهاي اطالعاتی حسابداري و بر کیفیت آموزش دانشگاهی حساب در فناوري اطالعات بر سیستم

ها  هاي اطالعاتی حسابداري و اثرات آن این مقاله سعی بر آن داشته تا مزایاي استفاده از فناوري اطالعات و اهمیت آن براي سیستم
  .بر کیفیت آموزش حسابداري در سطح دانشگاه را مطرح کند
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   شناخت فناوري اطالعات و مزایاي استفاده از آن
. اند که اجزاي دیگرِ سیستم به آن وابسته کند میعمل  فرم پلت ي خودکار، فناوري اطالعات به عنوان یکدر یک سیستم حسابدار 

. که با یکدیگر در تعاملندها  روشو  اشخاص، ها داده ،نرم افزار، سخت افزارمجموعه اي است از پنج جزء  سیستم اطالعات حسابداري،
افزار تنها بخشی از این مجموعه است؛ براي انجام فرایند  اما سخت افزار رایانه باشد، ترین عنصر در این مجموعه، سخت شاید ملموس
افزار قادر به انجام این کار  افزار، سخت افزار باید با دیگر اجزاي مجموعه به صورت هماهنگ عمل کند؛ بدون نرم ها، سخت پردازش داده

توانند با  هاي حسابداري نمی فایده خواهد بود و بدون روش، داده فزار بیا افزار و نرم نیست و بدون داده براي پردازش، وجود سخت
آوري و توزیع شوند و در نهایت غیرممکن است که بدون وجود اشخاص، بقیۀ سیستم بتواند براي مدت  دقت و به شکل صحیح جمع

  ) Bagranoff et al , 2005.(طوالنی فعالیت کند یا مورد استفاده قرار گیرد

اي براي ایجاد سیستم  اي تنگاتنگ با یکدیگر دارند و یک سیستم رایانه اطالعات و سیستم اطالعاتی حسابداري رابطهفناوري  
استفاده و توسعۀ فناوري . )Anderson,2002; Huber,2004(د اطالعاتی حسابداريِ کارآمد، باید با دیگر اجزاي سیستم در تعامل باش

د وري را بهبود بخشن توانند موقعیت خود را تحکیم کرده و بهره هاي حسابداري می رکتست که از طریق آن، ش اطالعات عاملی
)Giddens,1984( .  

 تأثیر هاي حسابداري، از جمله حسابداري مالی و مدیریتی، حسابرسی و مالیات را تحت عصر اطالعات و فناوري اطالعات، تمام زمینه 
هاي مالی حسابرسی شدة دوره اي، با عصر اطالعات کمتر  قدان بر این باورند که صورتدر زمینۀ حسابداري مالی، منت. قرار داده است

اطالعات حسابداري، به این  مربوط بودنِکنندگان اطالعات مالی و افزایش  اما حرفۀ حسابداري با مطالعۀ نیازِ استفاده. در ارتباطند
یابی بر مبناي فعالیت  هاي هزینه یابی، از جمله سیستم اي هزینهحسابداري مدیریت نیز در حال توسعۀ روش ه. دهد مسئله پاسخ می

اطالعات به مدیران  فناوري. )Kaplan & Norton,2001( استهاي جدید اندازه گیري عملکرد مانند کارت ارزیابی متوازن  و روش
حال توسعه است و شامل انواع  حسابرسی نیز در. )Zeller et al ,2001(د تر یاري می رسان جهت اخذ تصمیمات تجاري آگاهانه

هاي مالیاتی  افزارهاي مالیاتی و پایگاه داده و درنهایت دسترسی به نرم) AICPA/CICA,1999(باشد  خدمات جدید قابل اطمینان می
تم هاي فناوري اطالعات در طراحی سیس درنتیجه، استفاده از پیشرفت .دهد قرار می تأثیر ریزي مالیات را تحت گسترده، برنامه

بنابراین، حسابداران باید به پنج دلیل مهم با مفاهیم . اطالعاتی حسابداري موجب ارتقاي نقش حسابداران در سازمان خواهد شد
  :فناوري اطالعات آشنایی داشته باشند

رود مهارت  ظار میالتحصیالن این رشته، به هنگام استخدام، انت از این رو از فارغ ،حسابداران، کاربران سیستم محسوب می شوند)الف
هاي شخصی داشته باشند و بدانند چگونه از آن براي دستیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات شرکت استفاده  باالیی در زمینۀ رایانه

  .نمایند

فناوري اطالعات، نمادي از تغییر و . اي اطالعاتی حسابداري داشته دارنده حسابداران، نقش اساسی در طراحی و ارتقاي سیستم) ب
  .برند ي تجاري خود به کار میها فعالیت ها براي اداره و هدایت تحول در روشی است که شرکت

که بدون شناخت وآگاهی نسبت به مفاهیم و مبانی  حسابداران، مسئولیت ارزیابی سیستم اطالعاتی حسابداري را بر عهده دارند)ج
  .افزار و نرم افزار، ارزیابی اثربخشی سیستم مشکل است سخت
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ها ممکن است خرید سیستم را بررسی نموده و کاربران  آن. کنند اي را مدیریت و سرپرستی می غالباً حسابداران، منابع رایانه) د
  .اي را ارزیابی کنند ها را سرپرستی کنند و استفاده از منابع رایانه سیستم

  .)Romney & Steinbart,2012(د ننک از نظر علمی ارتقا پیدا می حسابداران، اگر دانش رایانه اي داشته باشند)ه

  اهمیت فناوري اطالعات در توسعۀ سیستم هاي اطالعات حسابداري
  ها جزئی از با را درك کنیم، که هر دوي آن ٢اطالعاتو  ١دادهبراي شناخت سیستم اطالعات حسابداري ابتدا باید اصطالحات  

  .)Romney & Steinbart,2012(د هاي سازمانن ترین دارایی ارزش

کار سیستم اطالعات . منظور از داده، هرگونه رویدادي است که به وسیلۀ سیستم اطالعاتی جمع آوري، ذخیره و پردازش شده باشد 
. ها را براي اتخاذ تصمیم به کار برد حسابداري این است که این حقایق را به اطالعات مفید تبدیل کند به گونه اي که بتوان آن

سیستم . هاي حسابداري است هاي اطالعاتی حسابداري، مطالعۀ کاربرد فناوري اطالعات در سیستم تمتوان گفت مطالعۀ سیس می
و  کند میکنندگان را تولید  هاي پردازش است که اطالعات مورد نیازِ استفاده ها و روش اطالعاتی حسابداري، مجموعه اي از داده

  .)Bagranoff et al ,2005( هاي اطالعاتی است حسابداري و سیستمدرواقع سیستم اطالعات حسابداري، محل تالقی دو موضوع 

هاي حسابداري را براي  اي از اجزاء که داده توان مفهوم سیستم اطالعاتی حسابداري را مجموعه می با توجه به تعاریف ارائه شده، 
. )Moscove & SimKin,1984(ت ، دانسندک میسازي کرده و براي کاربران نهایی پردازش  آوري، ثبت و ذخیره کاربردهاي آتی جمع

زیرا ممکن است کاربران نهاییِ یک  ها و اطالعات مالی و غیرمالی مرتبط است، هاي اطالعاتی حسابداري با داده ، سیستمامروزه
هاي  زمانکنندگان، تحلیلگران مالی و سا گذاران، تأمین سیستم اطالعات حسابداري، عالوه بر حسابداران شامل مشتریان، سرمایه

حسابداري را به عنوان  بنابراین تعریف حاضر از سیستم اطالعاتی حسابداري به عنوان یک سیستم گستردة سازمانی،. دولتی باشند
مطابق با دیدگاه صرفاً مالی نبودن ِ  یک تولید کننده و توزیع کنندة اصلی انواع مختلف اطالعات سازمان در نظر دارد؛ این تعریف

   .)(Drucker,1992بداري است هاي حسا سیستم

هاي فناوري  افزار و زیرساخت ها، نرم ها، داده اشخاص، روش: همانطور که ذکر شد، سیستم اطالعاتی از پنج مؤلفه تشکیل شده است 
  :سازند سه نقش مهم در هر سازمان ایفا کنند اطالعات که این پنج مؤلفه، سیستم اطالعاتی حسابداري را قادر می

  ي انجام شدة سازمانها فعالیت ها در مورد و ذخیره سازي دادهجمع آوري. 
 سازد می ها فعالیت ریزي، اجرا و کنترل گیري که مدیریت را قادر به برنامه تبدیلِ داده به اطالعات مفید براي تصمیم. 
 دقیق  ها در هنگام نیاز، در دسترس، دادهتا اطمینان حاصل شود که  ها دادههاي سازمان از جمله  ایجاد کنترل کافی براي حفاظت از دارایی

 .و قابل اعتماد هستند

آوري، پردازش، ذخیره سازي، تبدیل و توزیع  اي، در عصر اطالعات، وظایف بسیاري را مانند جمع هاي حسابداري رایانه سیستم 
هاي دستی سنتی صورت  وسیلۀ سیستم که پیش از این به-گیري و کنترل  ریزي، تصمیم اطالعات مالی و غیرمالی، براي اهداف برنامه

طی  پذیرد، اکثر معامالت حسابداري که توسط رایانه به صورت خودکار یا با دادن فرمان به آن صورت می. دهند انجام می -پذیرفته می

                                                                                                                                                                                     
Data1  
 
Information2  
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نقطۀ شروع این چرخه براي پردازش معامالت  .شوند پردازش می) ١خروجی-پردازش-وروديچرخۀ (یک عملیات سه فازي 
هاي  سیستم ها کوچک است، بنابراین حتی در جایی که مقدار داده. است) مدارك مربوط به فعالیت هاي تجاري(ورودي  داري،حساب

هاي  آوري و ورود داده هاي جمع هاي ورودي دارند تا اطمینان حاصل شود که روش اطالعات حسابداري رایانه اي نیاز به روش و رویه
هاي  هاي حسابداري، در بیشتر سیستم آوري داده نقطۀ شروع براي جمع .ع و مقرون به صرفه استموق به حسابداري، کامل، دقیق،

فرمی الکترونیکی است که فعالیتی تجاري مانند خرید و فروش کاال در  اسناد مثبته، کاغذ یا .است ٢اطالعات حسابداري، اسناد مثبته
ها به کمک  ابتدا باید داده هاي مدارك مثبته به صورت الکترونیکی، هبنابراین به منظور پردازشِ داد .آن ثبت و ضبط شده است

هایی از دریافت  برداري شوند و اغلبِ طراحان سیستم اطالعات حسابداري روش شدن توسط ماشین، نسخه هایی با توان خوانده واسطه
دهند چراکه اسناد مثبتۀ الکترونیکی، عاري  ح میشدن توسط ماشین گردآوري شده باشند، ترجی خوانده  هاي قابلِ داده را که در فرمت

اي، موجب استفادة  هاي اطالعات حسابداري رایانه از این رو سیستم. پذیرد از بسیاري خطاهاست که به وسیلۀ انسان صورت می
 Bagranoff et al (ند کن هاي حسابداري کمک می شوند، از سوي دیگر اسناد مثبته به مدیریت جریان داده گسترده از اسناد مثبته می

,2005 (.  

هایی با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین  هایی در فرمت هاي اطالعات حسابداري را قادر به دریافت داده ابزارهاي زیادي، سیستم 
و تمامیت آن  ها، صحت دهند، اما در ذخیره و بایگانی داده و با اینکه به سیستم اجازة دسترسی و تغییر سریع اطالعات را می کند می

  .) Shamsi & Bawaneh,2011 (د کنن را حفظ می

هاي محصوالت  تواند به وسیلۀ بهبود کیفیت و کاهشِ هزینه درستی طراحی شده باشد، می اگر یک سیستم اطالعاتی حسابداري، به 
گیري با  تر، بهبود تصمیم ه موقعیا خدمات از طریق کاهش مقدار مواد ضایع شده، بهبود کارایی عملیات با فراهم کردن اطالعات ب

  .موقع و انتقال و تقسیم دانش با فراهم کردن مزایاي رقابتی، به ارزش سازمان بیافزاید ارائۀ اطالعات دقیق و به

اول،  بخشند؛ گیري را بهبود می اي، به طرق مختلف، تصمیم اطالعات تولید شده به وسیلۀ سیستم اطالعاتی حسابداري رایانه 
دوم، اطالعات حسابداري، با کاهش عدم اطمینان، مبنایی براي  .کند میایی را که نیاز به اقدامات مدیریت دارد، شناسایی ه موقعیت

 کند میسوم، اطالعات در مورد نتایج تصمیمات قبلی، بازخورد ارزشمندي فراهم  .کنند انتخاب از میان اقدامات جایگزین فراهم می
  ). Romney & Steinbart, 2012(د مات آتی استفاده شوتواند براي بهبود تصمی که می

. کند میامکان تولید بیشتر اطالعات را براي سیستم اطالعاتی حسابداري فراهم بنابراین پیشرفت در زمینۀ فناوري اطالعات  
گیري  وجب کاهش کیفیت تصمیمیابد، م هاي تولید و ارائۀ اطالعات، افزایش می اطالعات اضافی، پرهزینه است زیرا همانطور که هزینه

هاي اطالعاتی باید درنظرداشته باشند که  درنتیجه طراحان سیستم. کاهد شود، بنابراین اطالعات اضافی از ارزش اطالعات می می
 گیرندگان کمک کند و به این کردن مؤثر اطالعات به تصمیم تواند با فیلترکردن و متراکم چگونه پیشرفت در فناوري اطالعات، می

  .وسیله، از اطالعات اضافی اجتناب کند

. بخشند گذاري در فناوري اطالعات وجود دارد که عملکرد سیستم اطالعات حسابداري را بهبود می هاي زیادي براي سرمایه فرصت 
تصمیم مهم هاي اطالعاتی دارند؛ به همین دلیل،  گذاري جهت بهبود سیستم ها منابع محدودي براي سرمایه هرحال اکثر سازمان به

                                                                                                                                                                                     
1Input-processing-output cycle  
2Source documents   
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اتخاذ خردمندانۀ این تصمیم، . هاي بالقوة سیستم اطالعاتی حسابداري است که با بیشترین بازده همراه است دیگر، شناسایی پیشرفت
   .)Porter , 1996(ت هاي تجاري سازمان اس هاي اطالعاتی از استراتژي مستلزم درك حسابداران و متخصصان سیستم

کنند و با  درستی عمل می هاي اطالعات حسابداري به چگونه سیستم :دهند، این سوال را مطرح کنیم که ها به ما اجازه می این بحث 
دهد که  که بخش مهمی از سیستم حسابداري است، توضیح می ١مستندسازي رسانند؟ هاي حسابداري را به ثبت می دقت داده

هاي حسابداري، مراحلی  تندسازي وظایف مربوط به ثبت دادهمس کنند؛ براي مثال، هاي اطالعاتی حسابداري چگونه عمل می سیستم
و جریان  کننداي دنبال میهاي رایانهمراحل پردازشی که سیستم هاي کاربردي رایانه عمل کنند، برنامه که کاربران باید انجام دهند تا

  .) Bagranoff et al ,2005 (کند  میهاي حسابداري در درون سیستم را توصیف  فیزیکی و منطقی داده

توان از نوشتن شرح گزارش استفاده کرد؛ اما چندین ابزار گرافیکی از  اگرچه براي مستندسازي سیستم اطالعاتی حسابداري، می 
نمودار گردش اسناد و . ، معموالً با کارایی بیشتري دردسترس هستندها دادهقبیل نمودار گردش اسناد و مدارك و نمودار گردش 

همچنین  )Romney & Steinbart,2012( هاي مسئولیت یک سازمان است ة جریان مدارك و اطالعات، بین حوزهدهند مدارك، نشان
ها را  یی که آنها فعالیت ،کند میها را دریافت و بررسی  این نمودار ، نمایی کلی از منبعی که اسناد تولید می کنند، بخشی که آن

نمودارهاي گردش سیستم، مشابه نمودارهاي گردش اسناد . )Lehman , 2000(دهد  شوند و جاي ذخیرة اسناد را ارائه می مسبب می
هاي اطالعاتی  ها در سیستم و مدارك هستند، با این تفاوت که معموالً تمرکز نمودارهاي گردش سیستم، بر جریان الکترونیکی داده

هایی را که کارمندان  اي و روش ن یک سیستم رایانهها را، درو همچنین مستندسازي جریان منطقی داده. حسابداري رایانه اي است
  .کند میشده باید دنبال کنند، توصیف  براي انجام وظایف محول

ها، پردازش و  هاست که به توصیف ورودي و سایر نوشته ها گزارشبنابراین، مستندسازي شامل مخابرة همۀ نمودارهاي گردش ،شرح  
هاي فشرده  ها را به صورت مصور در فرمت دش با به کارگیري فناوري اطالعات، مسیر دادهاین نمودارهايِ گر. پردازد ها می خروجی

  .)Bagranoff et al ,2005(د گیر دهند، درنتیجه صفحات شرح گزارش کاهش یافته و مخابرة بهتر صورت می نشان می

مند داخلی و  کنندگان عالقه توسط استفاده اي، هاي اطالعاتی حسابداري رایانه اطالعات ایجاد و مستند شده به وسیلۀ سیستم 
ها و اطالعات حسابداري به  در این وضعیت، فناوري اطالعات در انتقال داده. خارجی سازمان، در مناطق مختلف استفاده خواهند شد
 ها به راه دور اشاره دارد، دهها از راه دور یا انتقال دا که به انتقال داده ٢ها نقاط مختلف بسیار مفید خواهد بود، زیرا مخابرة داده

اي مخابره  هاي گستردة محلی و منطقه هاي حسابداري را به سراسر شبکه سازند که داده هاي اطالعات حسابداري را قادر می سیستم
 در هاي کاربردي حسابداري از مخابرة داده شود اگر بدانیم که بسیاري از برنامه و اهمیت این موضوع بیشتر آشکارتر می. کنند

به این دلیل که بسیاري از  کنند؛ پس حسابداران باید مفاهیم مخابر داده را درك کنند، ي معمول تجاري خود استفاده میها فعالیت
هاي اطالعاتی  کنند و همچنین به این دلیل که بسیاري از مشتریان، سیستم ها استفاده می هاي اطالعاتی حسابداري از آن سیستم

  .که متکی بر مخابرة داده استکنند  ل میتحصیاي را  حسابداري

هاي گسترده براي پست الکترونیکی، اشتراك  هاي محلی یا شبکه هاي اطالعات حسابداري از شبکه بسیاري از سیستم در حال حاضر،
 .کنند فاده میها است هاي ورودي یا توزیع خروجی جمع آوري داده افزاري، هاي نرم صرفه جویی در هزینه اي، گذاريِ منابع رایانه
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توجهی توانایی حسابداران را براي برقراري ارتباط با دفاتر و مشتریان، در هر زمان و مکانی،  طور قابل در آینده به Wi-Fiتکنولوژي 
هاي اطالعاتی  مطالب یاد شده، مزیت هاي استفاده از فناوري اطالعات را در توسعه سیستم .) Malik ,2003(افزایش خواهدداد 

  .کند میتأیید  ريحسابدا

  شکاف بین آموزش حسابداري و عملکرد حسابداري 
و اکثر این مطالعات  کند میهاي تجاري واقعی روبرو ن مطالعات زیادي نشان داده اند که آموزش حسابداري، دانشجویان را با موقعیت 

تهیه شده است،  ٢من حسابداري آمریکاکه توسط انج ١در گزارش کمیتۀ بدفورد. دهند از مشکالت جدي آموزش حسابداري خبر می
مدت بدون تغییر بوده است براي نیازهاي آتی  اي طوالنی اي که براي دوره مطالب آموزش حسابداري حرفه": بیان شده است

دهند  شکاف بزرگی بین آنچه که حسابداران انجام می"در ادامۀ این گزارش آمده است که . )AAA , 1986( "حسابداران کافی نیست
  ".کنند، وجود دارد هاي درس تدریس می و آنچه که مربیان حسابداري در کالس

هاي  مقدماتی باید مهارت دانشجویان بعد از اتمام دورة"اظهار داشته که  ٣بیانیۀ شماره دو گزارش کمیتۀ تغییرات آموزش حسابداري 
ها  گزارشدر تمامی این . )AECC ,1992, p.3("اشته باشندنشده را د تحلیلی پیشرفته و توانایی رویارویی با مشکالت از پیش تعیین

هاي پیش روي حسابداري، نباید هدف آموزش حسابداري را نادیده  شده است که هرگونه تالش در جهت رسیدگی به چالشتأکید 
 .بگیرد

 نجام داد؟توان ا هاي پیش روي حسابداري چه کارهایی می شود که براي غلبه بر چالش حال، این سوال مطرح می 

کنندگان و  توانستند تغییرات زیر را ایجاد کنند، شکاف بین استفاده ها می دهد که اگر دانشگاه پیشنهاد می) 2002( چنگ 
  :رفت دهندگان ِ آموزش حسابداري از بین می ارائه

 عتی ادغام حسابداري پایه، حسابداري میانه، حسابداري پیشرفته،حسابداري و حسابرسی مدیریت و صن) الف

  هاي تکمیلی هاي ارتباطی انگلیسی، تجارت الکترونیک و مدیریت استراتژیک به عنوان دوره هایی مانند مهارت استفاده از دوره) ب

  ها  ، براساس عالقۀ آن)حرفه اي و غیرحرفه اي(تقسیم دانشجویان به دو گروه ) ج

  ها بر مطالعۀ موردي و ترویج آن در دانشگاهتأکید  )د

و مباحث تئوریک قلمداد  این نکته ضروریست که بحث ادغام دوره هاي مختلف نباید به معناي کمرنگ شدن بحث آموزش البته ذکر
  .شود بلکه میتوان حذف موضوعات تکراري که در دوره هاي مختلف مورد اشاره قرار میگیرد را درنظرگرفت

هاي تحلیلی  رترین روش براي پرورش تفکر و مهارتنیز نشان دادند که روش موردي، موث) 1994(و ایون ) 1992(الویت  
پیشنهاد کردند که براي کاهش شکاف بین ) 2000( ،آلبرشت وسک) 1993(، ویلیامز ) 1993(همچنین ریچارد  .دانشجویان است

  :هاي زیر داشته باشد بیشتري بر دورهتأکید  آموزش حسابداري باید عملکردحسابداري، آموزش حسابداري و

                                                                                                                                                                                     
1Bedford Committee  
2American Accounting Association  
3 Accounting Education Change Commission 
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اطالعاتی حسابداري، استراتژي هاي تجاري، قانون تجارت، تجارت بین الملل، تجارت الکترونیک، اخالق تجاري و  سیستم هاي
  تحقیق در حسابداري

که بیشتر  کند میهایی را به مربیان حسابداري توصیه  هاي حسابداري و آموزش روش گسترش دوره) 2003(در این میان، هاویسون  
مواردي را براي بهبود آموزش حسابداري پیشنهاد کرده که در ادامه به چند مورد آن اشاره  وي همچنین. دان بین رشته اي و تحلیلی

  :شود می

  .هاي آموزشی، که الزم است بیشتر مورد توجه قرارگیرد استفاده از آموزش گروهی در دوره) الف

هاي درسی با عملکرد  ایجاد ارتباط بین مطالب دورهبرانگیختن عالقۀ دانشجویان و  استفادة مداوم از مطالعات موردي براي) ب
  حسابداري

اي که بیشتر، مطالب مربوط به سیستم را دربرگیرند؛ بدین معنا که عالوه بر دستورهاي فنی  استفاده از فعالیت هاي کالسی) ج
تفاده از آن در تجزیه و تحلیل هاي اس ها و همچنین شیوه هاي فناوري اطالعات، مطالبی دربارة چگونگی طراحی این سیستم سیستم

  .را نیز دربرگیرد

  استفادة بیشتر از شبکۀ جهانی وب به عنوان منبع مرجع ) د

درسطح دانشگاهی؛ براساس میزان یادگیري و طبق برنامۀ تحصیلی (ارزیابی مجدد آموزش حسابداري در محل کار ) ه
  )التحصیالن فارغ

هاي ذکر شده در باال اغلب در کشورهاي توسعه یافته صورت گرفته است اما، برنامه  الزم به ذکر است که گرچه مطالعات و پژوهش 
  .اند هاي حسابداري خارجی سیستم تأثیر شدت تحت شوند و به هاي آموزش حسابداري در کشورهاي درحال توسعه از صفر شروع نمی

  فناوري اطالعات، سیستم هاي اطالعاتی حسابداري وکیفیت آموزش حسابداري 
اي با  شود و ویژگی اصلی دنیاي تجارت امروز، تعامل حسابداران حرفه اگرچه امروزه حسابداري به عنوان سیستمِ اطالعاتی تعریف می 

فناوري اطالعات بر آن در برنامۀ آموزشی  تأثیر اي است، اما درس سیستم اطالعات حسابداري و هاي اطالعاتی رایانه سیستم
هاي کشور ما نیز از این مقوله مستثنی نیست و این درس  برنامۀ آموزشی رشتۀ حسابداري دانشگاه. نداردها جایگاه فعالی  دانشگاه

شود، درحالیکه دانشجویان رشتۀ  تنها در دورة کارشناسی ارشد به صورت یک درس اختیاري و اغلب به صورت تئوري ارائه می
  .یستم اطالعاتی مواجه خواهند شدحسابداري در آیندة شغلی خود، با حسابداري به عنوان یک س

    

  

  

  فناوري اطالعات و سیستم اطالعاتی حسابداري بر کیفیت آموزش حسابداري تأثیر )1(شکل 

QAUE AIS IT 
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همواره این بحث مطرح بوده است که فارغ التحصیالن دانشگاهی فاقد صالحیت الزم براي رسیدگی به وظایف حسابداري در محل  
گرفته در این زمینه نشان می دهدکه بین آموزش حسابداري و آنچه که در عمل از حسابداري انتظار  مطالعات صورت. کار هستند

بیشتر بر آمادگی تأکید  رود، فاصلۀ زیادي وجود دارد؛ به همین علت، پیشنهاد شده که برنامۀ آموزش حسابداري سنتی با می
  .)Wally , 2011(د دنبال شواي  حرفه دانشجویان براي امتحانات صالحیت

  :باید عناوین زیر را دربرگیرنداي  حرفه هاي آموزش حسابداري المللی آموزش حسابداري، محتواي دوره مطابق با استانداردهاي بین 
 حسابداري، امور مالی و سایر علوم مرتبط 
 دانش سازمانی و بازرگانی 
 هاي فناوري اطالعات دانش و قابلیت 

. آورد اي فراهم می ر علوم مرتبط، زمینۀ فنی الزم را براي موفقیت فرد به عنوان حسابدار حرفهدروس حسابداري، مدیریت مالی و سای 
اما فناوري اطالعات، نقش . پردازد کنند، می در آن فعالیت میاي  حرفه دانش سازمانی و بازرگانی به معرفی محیطی که حسابداران

هاي کنترلی در  هاي اطالعاتی و به کارگیري مهارت عالوه بر استفاده از سیستماي  حسابدار حرفه. اي را تغییر داده است حسابدار حرفه
در این زمینه، این بحث باید شامل این مباحث و .هاي مذکور ایفا می نماید آن، نقش مهمی جهت ارزیابی، طراحی و مدیریت سیستم

  :قابلیت باشد
 دانش عمومی دربارة فناوري اطالعات 
 اتدانش کنترل فناوري اطالع 
 هاي کنترل فناوري اطالعات قابلیت 
 هاي کاربران فناوري اطالعات قابلیت 
 ها هاي اطالعاتی یا ترکیبی از آن قابلیت ایفاي نقش به عنوان مدیر، ارزیاب یا طراح سیستم 

، از مطالعات هاي عملی دانشجویان در آموزش رسمی فناوري اطالعات به منظور بهبود نحوة ارائۀ مطالب و کمک به افزایش مهارت 
مدیریت آموزش و (د شو هاي عملی فناوري اطالعات استفاده می با دوره اي و روش هاي مشابه، همراه موردي، تجربیات افراد حرفه

  ). 1390تحقیقات،

  نتیجه گیري
ي ها فعالیت استار انجامها نیز با استفاده از فناوري اطالعات، خو پیشرفت در فناوري اطالعات با سرعت فزاینده اي ادامه دارد؛ شرکت 

هاي دانشگاهی،  سازد تا در مسائل عملی از طریق طرح ها را ملزم می خود با کمترین هزینه و بیشترین سود هستند؛ این امور، دانشگاه
و  به دانشجویان کمک کنند تا مطالب هاي حسابداري تشویق کرده و دانشجویان را به مطالعۀ کاربرد فناوري اطالعات براي سیستم

  .آوري و ارائه کنند تکالیف درسی خود را با استفاده از فناوري، جمع

سازي  کارفرمایان، اهمیت پیشرفت فناوري اطالعات در توسعه و ارتقاي کیفیت آموزش حسابداري دانشگاهی را از نظر ذخیره 
دهد این فناوري  د چراکه به حسابداران اجازه میکنن میتأیید  ها به اطالعات مفید ها و تبدیل داده هاي حسابداري بر روي رسانه داده

بنابراین دانشجویان . جویی در صفحات شرح گزارش به کار برند را در تغییر سریع اطالعات حسابداري، ایجاد ارتباطات بهتر و صرفه
عاتی حسابداري از این مفاهیم هاي اطال ها را آموخته و درك کرده باشند، زیرا بسیاري از سیستم حسابداري باید مفاهیم مخابرة داده
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هاي اطالعاتی حسابداري را که برانتقال داده متکی است،  کنند و همچنین به این دلیل که بسیاري از مشتریان، سیستم استفاده می
  . کنند تحصیل می

هاي درسی  ده از کتابها باید توانایی فنی و تسلط زبان انگلیسیِ دانشجویان حسابداري را با استفا در مسائل عملی، دانشگاه 
ها را به وسیلۀ  هاي ارتباطی آن دهند و مهارت افزار و مسائل روز را پوشش می حسابداري انگلیسی افزایش دهند که موارد فناوري نرم

 & Shamsi(د ده هاي مستندسازي مانند نمودارهاي گردش، افزایش می نویسی و استفاده از تکنیک ها در گزارش توانایی آن

Bawaneh , 2011(.  

  کار برده ها را به هاي مربوط به آن هاي اطالعاتی را شناخته و درك کرده و فناوري بنابراین وقتی دانشجویان حسابداري، سیستم 
شوند و اطالعات مورد نیازِ کاربران داخلی  باشند، تبدیل به کارکنان دانشی، سازندگان و توزیع کنندگان سیستم اطالعاتی سازمان می

  .کنند و درنهایت نقش حسابداران در سازمان افزایش خواهد یافت ی را فراهم میو خارج
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  ؟ضرورت یا انتخاب: حسابداريفناوري اطالعات در آموزش 

  ٢امیر میرزائی، ١کیهان آزادي
 

  چکیده 
آموزش را چگونه متحول نمایند در این  که شود می معطوف موضوع این به دانشگاهی جامعه جدید، توجه يها روش و مفاهیم ظهور با

 .آماده سازد و آینده حال در ها سازمان به خدمت براي را آنان که ردگی انجام شکلی به بایستی دانشجویان حسابداري آموزشتحول، 

اي از نظام آموزش، باید در راستاي الکترونیکی شدن تجارت و جهانی شدن اقتصاد، از  ي به عنوان زیر مجموعهنظام آموزش حسابدار
  .تفاده نمایداین فناوري در جهت کارایی و کارآمدي خود و همگام شدن با تغییرات بین المللی اس

هاي اثر گذار بر کیفیت آموزش حسابداري را تحلیل و  موزش حسابداري، مشکالت و نارساییصدد است تا با بررسی آ این مقاله در
  .کارهایی را در جهت بهبود پیشنهاد نماید راه

  .ي اطالعاتی حسابداريها سیستمطات، آموزش حسابداري، فناوري اطالعات و ارتبا :کلیدي گانواژ

  مقدمه
 این. است آورده وجود به را حسابدارى ى حرفه در و تحول تغییر ایجاد ضرورت امروز، تجارى محیط ى پیچیده و پویا طبیعت 

 انواع گسترش استانداردها، و افزایش مقررات جدید، هاى فناورى سریع رشد تجارت، و اقتصاد شدن جهانى ناشى از ها ضرورت
آگاهی و درك سبک هاي  )1389نصیر زاده ،( .است حسابدارى مؤسسات درون ساختارى و تحول حسابدارى مؤسسات خدمات

یک دانش آموخته حسابداري در )1388پور یوسف،.(یادگیري و عالیق ذهنی دانشجویان اساس پرورش مهارت هاي فردي است
سیستم ها بخوبی آموزش ببیند و بتواند به دنیاي امروز باید هم در زمینه کاربرد سیستم هاي حسابداري و هم در قلمرو مدیریت این 

وظیفه مهم نظام هاي  .هنگام تحول سازمان یا محیط، عمل آن در امر تحول این سیستم ها نقش خود را به درستی ایفا کند
ي مختلف جامعه در جهت تعالی و توسعه متوازن جامعه است و یکی از راه کارهاي ها بخش آموزشی، پرورش علمی براي تصدي

از این رو به نظر می رسد . تیابی به این مهم آشنا ساختن فراگیران با وجوه مختلف دانش و فناوري در زندگی اجتماعی استدس
آشنایی و آموزش افزارهاي فناوري اطالعات یکی از جنبه هایی است که باید در برنامه رسمی نظام آموزش کشور در سطح عمومی 

منتظر، غالمعلی، (د نظام آموزش قرار گیر) کارآمدي(فرا گیري سنتی و ارتقاء کارآیی جهت فاصله گرفتن از فرآیند آموزش و
اما در محیط تجاري امروز چه تغییر قابل توجهه اي بر آموزش حسابداري و یا کدام درس جدید به مجموعه دروس تخصص ).1381

رشته اي که همه چیزش با نظامهاي  ذیرفته استرشته افزوده شده است یا کدام روش تازه براي آموزش از سوي اساتید صورت پ
  )1382عرب مازار، (د اما در آموزش هیچگونه فناوري اطالعات و یا سیستمهاي اطالعاتی وجود ندار. اطالعاتی گره خورده است

                                                                                                                                                                                     
  .عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - ١
  mirzaei.acc@gmail.com. کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - ٢
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  سیر تحوالت تاریخی، آموزش حسابداري در جهان 
ندند اما اثر این انقالب بزرگ بر رشته اي که همه چیزش با میالدي را عصر انقالب انفورماتیک خوا 1980تمامی جهان ، دهه   

کمیته ي ساختار محتوي و حدود آموزش حسابداري انجمن  1986نظامهاي اطالعاتی گره خورده چه بوده است؟ در سال 
بل توجهی تغییر طی گزارشی اعالم کرد به رغم این که حرفه حسابداري به میزان قا) معروف به کمیته بدفورد(حسابداران امریکا 

سرانجام در سال . کرده است ولی در طول پنجاه سال اخیر تحوالت اندکی در برنامه هاي آموزشی حسابداري صورت گرفته است
که این امر باعث . از سوي کمیته اجرایی انجمن حسابداران امریکا تاسیس گردید(AECC)کمیسیون تغییر آموزش حسابداري  1989

  اي شد که عبارتند از ابتکارات و نو آوري ه

 .باز طراحی برنامه هاي درسی و تغییر آنها از حالت سنتی اولیه .1

 . ارزیابی کارایی برنامه هاي درسی از دیدگاه استفاده کنندگان .2

 .جایگزینی دروس حسابداري سنتی با مجموعه کاربردي و یکپارچه .3

بیشتر بر آموزش دروس عمومی مربوط به کسب و کار علوم  استفاده از روش هاي آموزشی مبتنی بر به کارگیري رایانه و تمرکز .4
 )1389نصیر زاده ،( .انسانی

مجموعه اي را تحت عنوان شرایط و آموزش هاي الزم براي ورود به حرفه  1988انجمن حسابداران رسمی امریکا درسال   
ش هاي وسیعی ببینند و سطح دانش امر حسابداري آموز حسابداري انتشار داد که طی آن درخواست نمود دست اندارکاران

در سال . تخصصی، توانایی تحلیل، مهارتهاي ارتباطی و آگاهی هاي فرهنگی الزم رابراي ایفاي نقش خود در جامعه تقویت نماید
تا انجمن مدارس عالی بازرگانی امریکا براي دوره هاي آموزشی حسابداري و بازرگانی خود استانداردهاي جدیدي را وضع کرد  1991

 تا باشند جدید آموزشى هاى تدوین برنامه دنبال به بیشتر بگذارند تأکید ى کار نتیجه به صرفاًي حسابداري ها بخش به جاي آن که

 در تا خواهند مى حسابدارى مدرسان استانداردها از این حقیقت در .باشند مؤسسات حسابدارى و ها شرکت نیازهاى گوى بتوانند پاسخ

 )(Bean, d., R. Bernardi. 2009 .باشند آنها تقاضاهاى و نیازها بتوانند پاسخگوى تا کنند کار صنایع صاحبان با ارتباط پیوند و

 آموزشى مؤسسات است شده سبب واحدهاى تجارى، جانب از چه حسابدارى ى حرفه از سوى چه تغییر، هاى درخواست و نیازها این 

   .بپردازد خود هاى برنامه به بازبینى مرتباً ها دانشگاه و کنند تجدیدنظر دعلمى خو و آموزشى هاى برنامه محتواى و در شکل

  آموزش حسابداري در ایران 
حسابداري به عنوان یک زیر نظام آموزشی در توسعه اقتصادي کشورها نقش مهمی دارد زیرا با طراحی نظام هاي اثر بخش به 

  :کند میردازد و به کشورها در موارد زیر کمک گزارشگري مالی مربوط، غیر قابل انکار و به موقع می پ

  استفاده از منابع اقتصادي موجود براي بهبود سطح زندگی) 1

  جلوگیري از به هدر رفتن تالش ها و کاهش ضایعات، سرقت و سایر زیانهاي اقتصادي) 2

  پاسخ گویی نسبت به درآمد دولت از محل مالیات ها و منابع دیگر) 3

   ).1387شیپوریان، سعید و همکاران، ( بل سرمایه گذاري داخلی و خارجی و جذب سرمایه گذارانپاسخ گویی در مقا) 4
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 تمرکز امتحانات گذراندن براى دانشجویان سازى آماده تخصصى و دروس آموزش بر خود، سنتى شکل در حسابدارى در ایران آموزش 

کی از مهمترین علل پایین بودن دانش و مهارت حسابداران و در برنامه آموزشی نامناسب و ضعف سایر عوامل نظام آموزشی ی. دارد
بر تأکید  نتیجه کیفیت اطالعات مالی بوده و آموزش مکانیکی و ناقص حسابداري به شیوه حل مسئله در سطح دانشگاهها بدون

 وامل نظام آموزشی،کمبودبینش فلسفی و انتقال مفاهیم و نیز توسعه کمی این رشته در دانشگاهها در کنار کاستیهاي موجود ع
پیش از ) 1385به آیین،. (از علل ضعفها بر شمرده شده است... اقتصادي امروز کشور و  -برنامه درسی متناسب با نیازهاي اجتماعی

 .تهمه باید به خاطر داشته باشیم که هدف آموزش حسابداري جز فراهم آوردن مجموعه اي از کارگزاران یا عوامل اطالعاتی نیس
به کارگیري سیستم هاي  "ن کسانی که باید مسئولیت هایی چون طراحی، توانمند سازي، نگهداري، کنترل و حسابرسی و مسلماهما

  )1382عرب مازار،. (حسابداري را بر عهده گیرند

   فناوري اطالعات
 یگاه داده، نرم افزار، شبکه ها و سایر فناوري اطالعات به جنبه اي از فناوري سیستم هاي اطالعاتی اشاره دارد که شامل سخت افزار ،پا

در تعریفی دیگر اصطالح فناوري اطالعات، عالوه بر جنبه تکنولوژیکی سیستم اطالعاتی به عنوان مجموعه چندین سیستم . ابزارها می شود
 ).Turban ,2004(د اطالعاتی، استفاده کنندگان و مدیران آن ها تلقی می شو

 ري اطالعات، استفاده از رایانه و ارتباط دوربر براي جمع آوري، پردازش، ذخیره سازي و انتشار اطالعات از نظر تانسی و همکاران، فناو
 ).Tansy ,2003(ت صوتی، تصویري، متنی و عددي اس

  آن دفتر تحلیل هاي اقتصادي آمریکا، فناوري اطالعات را تجهیزات محاسباتی و حسابگري دفتري و اداري می داند که رایانه در راس
 .باشد می

  اثر فناوري اطالعات بر توسعه آموزش 
از بعد نظري و . به بعد بوده است 1990تاثیر فناوري اطالعات بر بهره وري نیروي کار از موضوعات مورد بحث در اقتصاد از دهه 
مطالعات تجربی ). 1386،محمود زاده(ت تجربی مطالعات زیادي در کشورهاي توسعه یافته و کشورهاي در حال توسعه انجام یافته اس

ي فناوري اطالعات که در کلیه امور کاربري آن ها ویژگیدر زمینه اثر فناوري اطالعات بر توسعه آموزش نشان می دهد که یکی از 
مناسبی است که اکنون در سراسر جهان  "این سرعت ناشی از بستر ارتباطی نسبتا. باشد میقابل مالحظه است، سرعت توسعه آن 

تبدیل متون کاغذي به . استفاده از این فناوري به عنوان ابزار توسعه بشر مورد توجه کاربران آن قرار گرفته است. شده استگسترده 
  ). 1388کریمی علویجه، .(الکترونیکی، ایجاد لوح هاي فشرده چند رسانه اي از نمونه هاي بارز آن است

از این رو مزیت هاي عمده کار بست فناوري . اطالعات رابطه مستقیم دارد امروز کارایی و اثر بخشی آموزش با به کارگیري فناوري
افزایش کانالهاي ارتباطی از طریق : اطالعات و ارتباطات در نظام آموزش جهان در جهت افزایش میزان رشد و توسعه عبارت اند از

پذیري فراوان براي دانشجویان و اساتیددسترسی ابزاري چون پست الکترونیکی، گروه هاي بحث و مذاکره، اتاق هاي گفتگو، انعطاف 
سریع به اطالعات در هر زمان و مکان، توسعه سبک هاي یادگیري، افزایش و بهبود کیفیت دروس از طریق مشارکت میان استادان و 

انباشت حقایق علمی بنابراین شواهد حاکی از آن است که دانشجویان باید بیاموزند که به جاي ). 1383جاللی و عباسی، (دانشجویان
در ذهن، چگونه بیاندیشند، تصمیم بگیرند و درباره امور به درستی قضاوت کنند و اساتید نیز به این باور برسند که موقعیت تفکر و 

زیرا محدود ساختن فرآیند آموزش به . فرصت خالقیت را نمی توان با دستور دادن، موعظه کردن و اطاعت از دیگران به وجود آورد
انیس، لیپمن و پاول با توجه به تحوالت، چالش ها و . قال و حفظ حقایق علمی، رشد طبیعی اندیشه را محدود خواهد ساختانت

د رویکردهاي جدید علمی بر این باورند که تربیت انسان متفکر، کاوشگر، خالق و نقاد باید نخستین هدف تعلیم و تربیت باش
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بد مگر آنکه براي رقابت در عرصه تعلیم و تربیت بین الملل در عصر فناوري اطالعات توشه و این امر تحقق نمی یا). 1383شعبانی، (
لیکن دیگر روش هاي آموزش سنتی پاسخ گوي نیازهاي دانشجویان و . اي که ما را به سالمت به مقصد برساند به همراه داشته باشیم

یادگیري به سه -ار تحول فناوریهاي آموزش و روشهاي یاددهیپیوست).1388کریمی علویجه،(د شرایط آموزش زمان حاضر نخواهد بو
  :دوره به شرح جدول زیر قابل تقسیم بندي است

  دوره اول دوم سوم

 محدوده زمانی 1900- 1950 1960- 1980 1990- ....

 رویکرد و مکتب غالب رفتارگرایی شناخت گرایی ساختارگرایی

پیشرفت سریع فناوریهاي 

 رنتارتباطی،رایانه و اینت

ارائه تئوري ارتباطات و نگرش 

 سیستمی

اختراع و تولید انبوه وسایل 

 آموزشی

 تحوالت موثر

میالدي،توسعه فناوري اطالعات باعث ظهور الگوهاي جدید دسترسی به اموزش و ایجاد نظامهاي جدید ارائه خدمات  90از دهه 
کامل تر شدن پیوسته تجهیزات الکترونیکی،سهولت به .تآموزشی براي پاسخگویی با انواع تقاضاهاي آموزشی روبه رو شده اس

کارگیري و آشنایی با کاربریهاي این تجهیزات،کاهش هزینه ها،قابلیت حمل و نقل و یکپارچگی آنها همراه با افزایش انعطاف پذیري 
یجاد نظامهاي توسعه یافته،مترقی این تغییرات باید به ا.نظامهاي آموزشی،طیف وسیعی از فرصتهاي جدید را در اختیار قرار داده است

  ).1388مهدي، (د و کارآمد آموزشی منتهی شون

  تاثیر فناوري اطالعات بر کارآمدي نظام آموزش حسابداري
این مهم مادامی صورت . توجه دانشگاه هاي امروز است دانشجویان از موضوعات قابل و مهارتهاي ارتباطی سطح توانایی ارتقاي 

 و ورود به اینترنت یک رایانه دسترسی چیزي بیشتر از داشتن. به فناوري اطالعات دسترسی داشته باشند نمیپذیرد که دانشجویا
امروزه در اکثر . دسترسی یعنی اینکه فرصت پیدا کردن منابع و امکان کپی کردن محتوا براي دانشجوي کاربر فراهم شود. است

فناوري به طور فزاینده  "زیرا که اوال. اوري اطالعات در بخش آموزش میباشدکشورهاي پیشرفته، بیشتر سرمایه گذاریها در زمینه فن
فناوري اطالعات ابزار مهمی در زمینه پردازش  "اي در کلیه ابعاد زندگی بشر از قبیل کار،یادگیري،بهداشت و غیره نفوذ نموده و ثانیا

و ابتکاري  دانش و اطالعات را با کارایی به خدمات و کاالهاي نودر جهان امروز،مهارتهایی که ).1389تاروردي زاده، (د اطالعات میباش
از آنجا که دانش و اطالعات به سکه اي رایج براي . تبدیل می کنند، معرف اقتصادهاي موفق مبتنی بر دانش به شمار می آیند

یه انسانی اولویت باالتري قائل شده کشورها نیز براي توسعه سرما.دستیابی به بهره وري،رقابت پذیري و ثروت رفاه تبدیل شده است
. به این ترتیب در سرتاسر جهان،دولتها بر روي راهبردهایی به منظور افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت بهتر متمرکز شده اند. اند

موزش و نظام در آ). 1389نبی زاده،(ت یکی و شاید مهم ترین این راهبردها استفاده از فناوري اطالعات در نظامهاي اموزشی اس
در صورتیکه با پیشرفت . سه رکن اصلی آموزش شامل مدرس،دانشجو و محتوا مورد توجه قرار میگیرد یادگیري-سنتی یاد دهی

تداعی آموزش سنتی کالس با به  ي مدرس به صورت کنشی متقابل با دانشجویان به منظور ایجاد یادگیريها فعالیت فناوریها،
در عصر حاضر با گسترش ارتباطات و تجارت جهانی کارشناسان حسابداري ).1388مهدي،(ت حضوري اسکارگیري ارتباط رو در رو و 
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تغییرات سریع در فناوري اطالعات، گسترش همه جانبه . نیز با مسائل پیچیده اي روبرو شده اند که در گذشته وجود نداشته است
ستم ها و نرم افزارهاي جدید، سبب شده است تا رایانه ها خیلی سیستم هاي چند کاربره و تمایل سازمان ها به تهیه و اجراي سی

حسابداري به . ساده تر و بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار گیرند و وظایف حسابداري نیز سریع تر و دقیق تر از پیش انجام شود
بتواند در خدمت استفاده کنندگان عنوان زبان تجارت و یک سیستم اطالعاتی، باید خود را با فناوري جدید هماهنگ سازد تا 

از آن جا که محیط تجاري به شدت در حال تغییر است و چالش دنیاي مدیران، ).1386عرب مازار یزدي،(د اطالعات مالی باش
موفقیت در دنیاي تجارت است، افق هاي جدیدي در عرصه هاي تجارت گشوده شده است و گرایش هاي نوینی در مدیریت 

  :یدار شده است، از جملهواحدهاي تجاري پد
  در بیشتر کشورها  ها شرکتپدید آمدن بازار مشترك جهانی و گسترش فعالیت 
  گسترش فناوري اطالعات، پیدایش شبکه هاي اطالعاتی و مشارکت بین المللی در ایجاد و استفاده از اطالعات نمونه هایی در این زمینه

 ).1381ثقفی،  (د هستن

اوري اطالعات باعث گسترش فرصت هاي یادگیري و دسترسی به منابع آموزشی شده است، به گونه اي پیشرفت جهانی در حوزه فن
به کارگیري این فناوري نو پدید نه تنها موجب تسریع و تسهیل فراوان در آموزش . که این امر با ابزارهاي صنعتی امکان پذیر نیست

هاي آموزشی می شود، بلکه باعث تغییر و تحول در مفاهیم و مبانی و یادگیري و هم چنین ارتقاي سطح مدیریت اثر بخش نظام 
بنابراین میزان اهمیت و اتکا بر کتاب و مواد درسی از پیش تعیین شده براي . بسیار متداول در نظام هاي آموزش سنتی نیز می شود

ت، تحول کیفی یافته و سطح کارآمدي آن ها هر کالس و هر دوره، نحوه ارزیابی شیوه هاي آموزشی، برآورد اثربخشی و میزان اطالعا
  ).1386رویایی، (د ارتقاء می یاب

  نقاط ضعف آموزش حسابداري در ایران 
با بررسی تاریخ علم چنین استنباط می شود که هر علمی در طول تاریخ، افت و خیزهایی در نحوه آموزش خود داشته و اگر در حال  

یون تالش و بررسی علل ضعف ها و کاستیها و به کارگیري روشهاي موثر رفع آنها بوده حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار است مد
مستمر و بهبود اي  حرفه بر اجراي برنامه هاي آموزشتأکید  دست اندرکار هموارهاي  حرفه در مورد حسابداري نیز، جوامع. است

  .است که می توان برخی را بشرح زیرارائه نموداما آموزش حسابداري در ایران داراي ضعفهاي . روشهاي آموزش داشته اند

 همگام نبودن برنامه درسی با شتاب تکنولوژي اطالعات  - 1

 به کاربرد تکنولوژى و دانش به توجه .شوند آشنا دیجیتالى محیط در تکنولوژى اطالعات نقش با که دارند نیاز حسابدارى دانشجویان 

  ).1388رویایی،(ت اس ضرورى تقلب بررسى و هاى پیشگیرى امهبرن و قانونى حسابدارى براى افزون روز طور

 همگام نبودن برنامه هاي درسی با قوانین و مقررات کشور -2

حسابداري باید درچهارچوب اقتصادي هر کشور و با الزامات و شرایط اقتصادي آن منطبق باشد، همکاري بین دولت، حرفه  
لی این است که تجدید ساختار برنامه و سرفصل دروس رشته حسابداري با در نظر نتیجه ک. حسابداري و دانشگاهها وجود ندارد

با توجه به این نکته مهم که در قانون اساسی کشور ما یکی  به عنوان مثال. گرفتن پیشرفتهاي جهانی و نیازهاي کشور ضروري است
  ی سالهاي آموزش ذکري به میان نمی آیدي تعاونی در طها شرکتتعاونی است، درباره  ي اقتصاديها فعالیت از سه بستر
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 سیستم هاي اطالعاتی بحث به سنتى حسابدارى آموزش توجهی کم - 3

سیستمهاي جدید اطالعاتی و ارتباطی تحولی عمده در نحوه ارتباط و دریافت اطالعات ایجاد کرده و به همین دلیل، دانشجویان 
حسابداري باید نسبت به قبل داراي آمادگی هاي بیشتري باشند، یکی از این حسابداري براي ورود به دنیاي پیچیده و در عین حال 

 .آمادگی ها، برخورداري از دانش سیستم هاي اطالعاتی و نقش آن در بهینه سازي عملیات حسابداري در سازمانهاي امروزي است

 عدم آموزش صحیح سیستم هاي اطالعاتی حسابداري -4

. بداري، درس سیستم هاي اطالعاتی حسابداري در مجموعه دروس حسابداري قرار گرفته استسالهاست که در مراکز آموزش حسا 
اغلب اساتیدي که درس پیش گفته را به همراه سایر دروس حسابداري تدریس می کنند، در مقایسه با سایر دروس نمره ارزیابی 

وان به اساتید مربوط، نسبت داد، زیرا اطالعات استاد یا مربی و یکی از علل این امر را می ت. پایین تري از دانشجویان دریافت کرده اند
   )1389میرزائی،.(تجربه وي در این زمینه با سرعت فوق العاده زیاد توسعه فن آوري همخوانی ندارد

 .بر یادگیري و به کارگیري این دانشتأکید  صرف بر یادگیري دانش حسابداري به جايتأکید  - 5

د به دنبال به کارگیري روش هایی باشند که به جاي ارزش یابی مجزاي میزان یادگیري، کیفیت ساختاري و استادان حسابداري بای 
براي مثال، سواالت چند گزینه اي و تشریحی که در آن به جواب صحیح و به هر قسمت از . منسجم یادگیري را ارزیابی کنند

یا ) . روش سطحی(حفظ کردن و یادگیري متداول و عادي می شود  معلومات درست، نمره داده می شود باعث شکل گیري راهبردها
پروژه هاي ارزشیابی شونده ي گام به گام، تنوع در یادگیري، و سواالت تشریحی، باعث تشویق دانشجویان به نشان دادن کیفیت و 

تأکید  همچنین ).1388ر یوسف،پو. (یکپارچگی یادگیري شان می شود و در پی آن، دست یابی به رویکرد عمیق آسان تر می گردد
و تلقی گذراندن امتحانات تحصیالت تکمیلی به  علمی –بر تئوري و دیدگاه آموزش تأکید  بیش از حد بر روشهاي سنتی و عدم
  . عنوان هدف اصلی آموزش حسابداري

 . دیجیتالى هاى محیط در هاى مالى تقلب کشف براى اطالعات تکنولوژى به نیاز افزایش - 6

یاري از موارد مشکالت جامعه ما ناشی از ضعف کنترلهاي مالی و نبود سیستمهاي مناسب مالی است و متاسفانه در موارد در بس 
تصمیمگیري، از حسابداران اثري نیست، سرفصلهاي آموزش در این رشته فاصله اي طوالنی با واقعیت روز و نیازهاي جامعه ما دارد و 

  ) 1387قدیري مقدم،.(زهاي آن نیستبه هیچ وجه پاسخگوي سواالت و نیا

 عدم آموزش مهارت هاي جانبی در حسابداري -7

نداشتن مهارت کافی برقراري ارتباط، عدم توانایی مدیریت و رهبري، فقدان تجارب علمی و ضعف حضور در کارهاي گروهی به فارغ  
یی از سیستم ها بخش ن حسابداري نشانگر ضعف دراین تقاط ضعف در فارغ التحصیال. التحصیالن حسابداري را می توان نام برد

  )1384نوروش،.(باشد میآموزشی موجود 

 عدم انتخاب شیوه درست تدریس با توجه به تغییرات پر شتاب فناوري اطالعات  -8

ي روش تدریس، چگونگی فعالیت فراگیران را براي رسیدن به هدفها. انتخاب روش تدریس یکی از مراحل با اهمیت آموزش است
در مراکز آموزشی از روشهاي سنتی از قبیل سخنرانی، روش آمرانه، و روش کتاب محوري ها  سال .آموزشی مشخص می سازد

 )1385عظیمی،.(استفاده شده است
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  راهکارهاي تکامل آموزش حسابداري در ایران 
. ادي عمل و گفتگوي مشترك داردو ایجاد انتشار درستکاري و شفاف سازي، آز ها ارزشمفهوم نوین آموزش نیاز به تقویت  
حرفه حسابداري به وضوح عرصه اي پویا و در حال تحول است توجه به وظایف و کارکردهاي اصلی حسابداران در  )1385علمشاهی،(

 در را پذیرتر انعطاف رویکردى آینده،.ما را به سوي برنامه آموزشی مناسب رهنمون کند تواند میدنیاي امروز یکی از راههایی است که 

 ناپذیر اجتناب رویکرد باشد،این پاسخگو را تجارت دنیاى و حرفه این هاى چالش است قرار اگر طلبد و مى حسابدارى آموزش با رابطه

  :بنابراین می توان راهکارهایی را براي تکامل آموزش حسابداري در ایران به شرح زیر بر شمرد. است

 حسابداري با الزامات فعالیت هاي اقتصادي در جامعه اطالعاتی نوینتطبیق عناصر و اجزاي متشکله برنامه درسی  .1

ي نگهداري یا ذخیره ها دادهتوجه به نیازهاي متغیر کاربران اطالعات حسابداري و ظرفیت و توان پاسخگویی به هرگونه نیازي که با  .2
 .شده قابل تامین باشد

هاي اقتصادي مرتبط با هر نوع موجودیت، نهاد یا موسسه در  ایجاد و بهبود قابلیت تحلیل سیستم هاي حسابداري و فعالیت .3
 .دانشجویان رشته حسابداري

ایجاد و بهبود توانایی نگهداري سیستم هاي اطالعاتی حسابداري و ایجاد تحول و تغییر الزم در آنها در واکنش به نیازهاي کاربران و  .4
 .محیط

توسعه آن و آثار واقع شده یا متحمل آن بر سیستم هاي اطالعاتی حسابداري و ایجاد مبانی درك فناوري اطالعات و ارتباطات، روند  .5
 .سیستم هاي اطالعات مدیریت

و استفاده از کامپیوتر در شبیه ) مدلسازي( ایجاد توانایی شبیه سازي شیوه هاي اتخاذ تصمیمات اقتصادي و مدیریتی و ایجاد مدل .6
 سازي

 نظامهاي مدیریت پایگاههاي اطالعاتی رابطه اي در سیستم هاي اطالعاتی حسابداريایجاد توانایی درك، طراحی و استفاده از  .7

 تاکید بر نقش حسابداري به عنوان یک سیستم اطالعاتی و کاربرد فناوري هاي نوین ایجاد و نگهداري سیستمها از این طریق .8

 ارائه دروس حسابداري مبتنی بر فناوري اطالعات  
 ایجاد سیستم هاي اطالعاتیدروسی در زمینه فرایند  ارائه  
 تاکید بر رویکردیهاي مبتنی بر مدلسازي  
 تعامل میان حسابداران و جامعه از طریق درك حسابداري اجتماعی و روانشناسی اجتماعی  
 درك مسئولیتهاي مربوط به پاسخگویی به جامعه و آثار گزارش دهی بر رفتار بازار  
 1382عرب مازار،(العات تاکید بر کنترل هاي داخلی در محیط فناوري اط(  

 حسابداري آموزشدر  اي،برنامه دانش و تخصصی دانش عمومی، دانشتاکید مساوي بر سه بخش  .1

 به کار گرفتن ابزار و سیستم هاي فناوري اطالعات مناسب براي مسایل حسابداري و تجاري .2

 استفاده مناسب از کنترل ها در هر سیستم خاص .3

 اخالقى، هاى مسئولیت قبال در حساسیت و آموزش .4
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 استفاده از ابزار و تکنیک هاي نوین در آموزش  .5

   )رویکرد یادگیري مشارکتی( استفاده از رویکردهاي جدید آموزشی  .6

  نتیجه گیري
تحوالت اقتصادي دنیاي امروز نیاز به تربیت نیروي انسانی متخصص در زمینه حسابداري را افزایش داده است براي دستیابی به این  

  ک ساختار آموزشی با کیفیت، ضروري به نظر می رسدمهم ایجاد ی

 هاى برنامه و مؤسسات آموزشى است ضرورى کند، سازگار پیچیده و تحول حال در محیط اقتصادى با را باید خود حسابدارى حرفه
 در ایجاد تحول. ودش ایجاد آموزشى مؤسسات و حرفه بین بیشترى تعامل و ساز شوند دم و سازگار تحوالت این با نیز آنها آموزشى

یک  آموزشى، واحدهاى مدرسان سوى از و حرفه این اندرکاران سوى دست از دانشگاهى و آموزشى مؤسسات دانشجویان سازى آماده
  .است ضرورت

  :موجب ابتکارات و نوآوري شود که میتوان به موارد ذیل اشاره نمود تواند میبه این ترتیب بازنگري آموزش حسابداري 

 با تغییراتی که بتوانند تا بخشند استمرار را خود آموزش باید چگونه که بدانند دارند نیاز دیگر اشخاص از بسیاري همانند حسابداران

کنند تحقق عملی این رویکرد جز با مشارکت متخصصین برنامه ریزي و صاحبنظران  مقابله آید می پدید آنان ي وظیفه و نقش در
  .رشته عملی نخواهد بود

 مشکالت ابتکاراتى این حل براى بتوانند و باشند ترى داشته وسیع دید مشکالت و مسائل در خصوص که است افرادى ازمندنی جامعه

بتوانند  باید آموزشى یکنواخت نیستند، برنامه هاى و یکسان همواره ها و راه حل و مشکالت مسائل که آنجا از .آورند عمل به
باید  بیاموزند را خود تخصصى دروس که باید این ضمن دانشجویان ترتیب این به .آماده کنند موارد اینگونه حل براى را دانشجویان

  .کنند تقویت در خودشان نیز را گروهى کارهاى براى الزم هاى و مهارت اخالقى و اى حرفه هاى آگاهى خالق، تفکر

  فهرست منابع
 .1385، 34رس، شماره به آیین، یعقوب، تفکر انتقادي در آموزش حسابدار، فصلنامه حساب

فناوري اطالعات بر بهبود یاددهی و یاد گیري،کنفرانس ملی نقش فناوري اطالعات در توسعه آموزش،دانشگاه  تأثیر ،بررسی چگونگی1389تاریوردي زاده،داود،
 آزاد کرج 
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  بر کیفیت آموزش مؤثرعوامل بر  تأکیدتدریس حسابداري با  يها روش

  ١علی بهرامی نسب
  چکیده 

اخیر مورد توجه بسیاري از نهادهاي  ي دو دهه و بهبود کیفیت آموزش حسابداري در ي آموزش حسابداريها روشنیاز به تغییر در 
ي مورد استفاده براي آموزش ها روشتقدند که اکثر و صاحب نظران بحث آموزش بوده است و همگی مع استادان ،اي حرفه

هاي تعیین شده براي دروس  بر این در اکثر موارد سرفصل افزون. ده و نیاز به بازنگري اساسی داردیی منسوخ بوها روش ،حسابداري
فناوري  ،در حسابداري آموزش قواعد اخالقی :مانندو دروسی  باشد میها متناسب با نیازهاي روز جامعه ن حسابداري در دانشگاه

هایی مانند  مهارت ي هاي تدریس باعث توسعه شیوه. رشته حسابداري تعریف نشده است دانشجویانهاي  در سرفصل... و  اطالعات
هاي  کالساکثر  در فعلیتدریس  هاي شیوهاما  ؛گردد میرهبري و استقالل در دانشجویان  ،مسئولیت پذیري ،مشارکت گروهی

کمتر منجر هاي آموزش فعلی  بنابراین شیوه. باشد میمشارکت دانشجویان در تدریس کمتر و  بودهي استاد محور اه روش ،دانشگاهی
و متفکرین  اي حرفهنهادهاي  تأکیدبه همین دلیل  .گردد دانش حسابداري میفراگیران بین در مشارکتی ق و  به ایجاد تفکر خال

  . اشدب میدانش حسابداري ي آموزش ها روشبهبود جدید بر 

 ،دشو میهاي آموزش حسابداري به منظور بهبود کیفیت آموزش حسابداري پرداخته  یق ابتدا به ضرورت تغییر در شیوهدر این تحق
است که ي ا هناکتابخ ي یک مطالعهاین . گردد مشخص می ها آنو مزایا و معایب جدید در آموزش حسابداري تشریح ي ها روشسپس 

تفاده قرار گرفته و یا توسط که در کشورهاي دیگر مورد اس ییها روش. زدپردا میآموزش حسابداري  ي جدیدها روشتشریح به 
بر کیفیت آموزش حسابداري را  مؤثرتوان عوامل  سپس به کمک نتایج این تحقیق می. ن حسابداري پیشنهاد شده استمحققا

  .یستم دانشگاهی ایران ارائه نمودکیفیت آموزش حسابداري س کارهایی را براي ارتقاي نمود و راهمشخص 

  .آموزش، حسابداري، هوش چندگانه، معلم محور، یادگیرنده محور :واژگان کلیدي

  مقدمه 
چرا که مملو از تعاریف  ،نامیده اند و محاسباتیخشک  یدروس حسابداري را دروس ،بسیاري از اساتید و دانشجویان رشته حسابداري

دانشجویان حسابداري همواره به خاطر عدم انعطاف . باشد می زیادمحاسبات  ومعیارهاي پیچیده اصول و  ،واژه هاي فنی ،ساختاري
از آنجائیکه آموزش مباحث کمی و مقداري  ،پذیري شان در حل مسائل و مهارتهاي ارتباطی ضعیف شان مورد انتقاد قرار می گیرند

مواقع دانشجویان قادر به درك مباحث کمی نباشند بنابراین  یکی از چالش هاي اساسی در حسابداري محسوب می گردد و در اکثر
  .آموزش حسابداري بر مبناي صفحه گسترده را مطرح نموده اند ،محققین براي رفع این مشکل

خواستار اصالح  ،با اذعان بر وجود تفاوتهاي بسیار در میان دانشجویان )AECC، 1990( کمیسیون تغییر در نظام آموزشی حسابداري
تبدیل محیط یادگیري خشک به یک  ،ایجاد یادگیري سازنده ،متوازن سازي تدریس سنتی ،مه درسی دوره هاي حسابداريبرنا

                                                                                                                                                                                     
  Abahrami59@yahoo.comعضو ھیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه سمنان  - ١
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بنابراین گروهی  ،ه استمحیط با نشاط تر و مهم تر از همه آماده ساختن فارغ التحصیالن حسابداري براي محیط هاي کاري پویا شد
تالش نمودند تا مشخص نماید که دانشجویان با کدام سطح هوش معموال در ) MI(تئوري هوش چند گانه از محققین به کمک 

یادگیري مطالب حسابداري نسبت به سایرین از توانایهاي بیشتري برخوردار بوده و به صورت ساده تري قادرند مطالب را آموزش 
  . هوشی متفاوت را مطرح نموده اندهمچنین روشهایی علمی براي آموزش حسابداري براي گروههاي مختلف با سطوح  ،ببینند

دو روش متداول براي آموزش در تمام علوم وجود دارد که عبارتند از آموزش معلم محور و یادگیرنده محور که بررسی این روشهاي 
رداخته بنابراین گروهی از محققین به بررسی این موضوع پ ،آموزشی بر روي دانشجویان حسابداري از اهمیت باالیی برخوردار بوده

  . اند
در این تحقیق ابتدا به ضرورت تغییر در شیوه هاي آموزش حسابداري به منظور بهبود کیفیت آموزش حسابداري پرداخته می شود و 

  :این موضوعات عبارتند از  ،سپس به تشریح سه موضوع ذکر شده در باال پرداخته می شود
    آموزش حسابداري بر مبناي صفحه گسترده - الف

  )MI(تئوري هوش چند گانه حسابداري بر مبناي  آموزش -ب
  آموزش حسابداري بر مبناي رویکرد معلم محور و یادگیرنده محور -ج 

  متدولوژي تحقیق
این تحقیق از طریق کتابخانه اي انجام شده و از طریق مطالعه منابع و مقاالت موجود به تشریح روشهاي جدید آموزش حسابداري 

براي مطالعه . شورهاي دیگر مورد استفاده قرار گرفته و یا توسط محققین حسابداري پیشنهاد شده استپرداخته می شود که در ک
روشهاي مختلف تدریس حسابداري از مطالعه موردي استفاده شده و با مبنا قرار دادن مقاالت منتخب به بررسی روش هاي مختلف 

  .تدریس حسابداري پرداخته شده است

  ش حسابداري نیاز به تغییر در آموز
هشدار داده اند که شیوه هاي آموزش حسابداري و سرفصل هاي آموزش حسابداري باید اي  حرفه در طول دو دهه اخیر اکثر نهادهاي

 ،1994اشاره نمود که در سه مرحله در سالهاي  ١)IMA(براي نمونه می توان به تالشهاي انجمن حسابداران مدیریت  ،تغییر نمایند
نیازهاي صنعت را  تواند میالم نموده است که روشهاي آموزش حسابداري باید تغییر نماید در غیر این صورت ناع 1999و  1996

نیازهاي  تواند میاعالم نمود که آموزشهاي حسابداري ن 1998در سال  ٢)AICPA(انجمن حسابداران رسمی آمریکا  ،پوشش دهد
پنج موسسه بزرگ و پس از آن هشت موسسه  ،ابداري ضرورت داردحسابداران رسمی را پوشش دهد و تغییر در آموزشهاي حس

میلیون  5نمودند که نیاز به تغییر در آموزش حسابداري بسیار ضروري است و از این بابت مبلغ تأکید  بزرگ حسابرسی در مقاله خود
یق چندین نشریه به ارائه روشهاي این کمیسیون، از طر. دالر براي تامین بودجه کمیسیون تغییر آموزش حسابداري اختصاص دادند

جدید در برنامه هاي آموزش حسابداري پرداخت اما متاسفانه فقط تعداد انگشت شماري از دانشگاهها به انجام تغییراتی در 
  .سال قبل را به کار می برند 30آموزشهاي حسابداري پرداختندو مابقی دانشگاهها همان شیوه هاي 

                                                                                                                                                                                     
1 - Institute of Management Accountants (IMA) 
2 - American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
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در شیوه هاي آموزشی دانشگاهها این است که در طول دهه هاي گذشته اقتصاد اکثر کشورها با رشد همراه بوده  یکی از دالیل اصلی عدم تغییر
بنابراین اکثر فارغ التحصیالن رشته حسابداري جذب  ،است و شرکتها و موسسات زیادي ایجاد شده است که نیاز به حسابداران زیادي داشته اند

اما در طول چند سال اخیر و ایجاد بحران هاي اقتصادي در اکثر دنیا شرایط بازار کار .خصوص نداشته اند بازار کار شده و اعتراضی در این
نامطلوب گردیده و اشتغال براي کسانی ایجاد می گردد که از بهترین آموزش ها برخوردار باشند و در نتیجه نیاز به تغییر در آموزشهاي 

  .تحسابداري در این سال ها بسیار ضروري اس

نماید و تحول سازگار تغییر و با محیط اقتصادي در حال  با توجه به موارد فوق مشخص می گردد که دانش حسابداري باید خود را
خود را متناسب با این تحوالت تغییر داده تا بتوانند دانشجویان را متناسب با نیازهاي رنامه هاي آموزشی نیز بسسات آموزشی دانشگاهها و مو

روشهایی منسوخ بوده و نیاز به بازنگري اساسی دارد و  ،در حال حاضر اکثر روشهاي مورد استفاده براي آموزش حسابداري. ش دهندجامعه آموز
و دروسی مانند آموزش  باشد میدر اکثر موارد سرفصل هاي تعیین شده براي دروس حسابداري در دانشگاهها متناسب با نیازهاي روز جامعه ن

قوانین کار و تامین اجتماعی و دروس کارورزي و عملی در سرفصل هاي  ،نرم افزارهاي حسابداري ،فناوري اطالعات ،سابداريقواعد اخالقی در ح
روشهاي استاد محور بوده و مشارکت  ،شیوه هاي تدریس فعلی در اکثر کالسهاي دانشگاهی. دانشجویان رشته حسابداري تعریف نشده است

دانش فراگیران بین در مشارکتی ق و  کمتر منجر به ایجاد تفکر خالبنابراین شیوه هاي آموزش فعلی  ،دانشجویان در تدریس کمتر بوده
  . باشد میدانش حسابداري بهبود روشهاي آموزش و متفکرین جدید بر اي  حرفه نهادهايتأکید  به همین دلیل ،حسابداري می گردد

  آموزش حسابداري بر مبناي مدل صفحه گسترده -روش نخست 
در آموزش حسابداري و مدیریت مالی VBA و excelدر تحقیقی با عنوان استفاده از برنامه هاي صفحه گسترده نظیر ) 2005( ١هس

به این موضوع اشاره می نماید که آموزش مباحث کمی و مقداري یکی از چالش هاي اساسی در حسابداري محسوب می گردد زیرا 
. مباحث تئوري و نظریه هاي مربوطه را نیز درك نمی نمایند ،ه درك مباحث کمی نباشنددر اکثر مواقع اگر دانشجویان قادر ب

آموزش مفاهیم کمی به کمک مدل سازي صفحه گسترده و کامپیوتر از یک سو درك مطالب کمی براي دانشجویان حسابداري و 
مهارت هاي تجزیه و تحلیل دانشجویان در مدیریت مالی آسان می نماید و از سوي دیگر باعث بهبود مهارت هاي کامپیوتري و 

  .محیط صفحه گسترده شده و زمینه هاي مساعدتري را براي ورود به بازار کار براي آنان فراهم می نماید
در رویکرد سنتی چرخه حسابداري از طریق تحلیل رویدادهاي مالی با اصطالحات تخصصی بدهکار و بستانکار شروع شده سپس با ورود 

که  کند میاستدالل  (1997) وانگر مرچ. استفاده از کاربرگ و تهیه صورتهاي مالی خاتمه می یابد ،انتقال به دفتر کل ،دفتر روزنامه اطالعات به
اما در حالی که روش هاي سنتی  باشد میتسلط در روش هاي سنتی جزء مهارت هاي ضروري براي حسابداران آینده و صاحبان کسب و کار 

براي دیگر دانشجویان درك مفاهیم بدهکار و بستانکار مشکل  ،ارچه براي درك مطالب توسط برخی از دانشجویان استیک روش موثر و یکپ
راه حلی براي رفع  تواند میبنابراین استفاده از برنامه هاي کامپیوتري صفحه گسترده  ،بوده و مانع از درك مباحث اساسی حسابداري می شود

مانع درك جامع سیستم ضبط و گزارشگري مالی  تواند میی دهد به کارگیري هر یک از این روشها به تنهایی تجربه نشان م. این مشکل باشد
  .شود

                                                                                                                                                                                     
2- Hess 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             121

  : طراحی نمودند ) excel(چرخه استاندارد حسابداري را به شرح زیر در صفحه گسترده اکسل ) 2009(١نیتکین و جونز 
 تجزیه و تحلیل رویدادهاي مالی  
 تهیه تراز آزمایشی  
 وارد اصالحیثبت م  
 جمع اصالحات با مانده هاي قبلی  
 تهیه صورتهاي مالی 

روش کار به این صورت است که هر ردیف در صفحه  ،همچنین مراحل باال امکان تهیه صورت جریان وجه نقد را نیز فراهم می آورد
است و نقش دفتر کل را براي به عبارت دیگر هر ردیف نشان دهنده اطالعات یک حساب خاص  ،اکسل به یک حساب تعلق می گیرد

که با قراردادن فرمول جمع در ستون ها می توان آزمون  باشد میهر ستون بیان گر یک رویداد مالی  ،آن حساب ایفا می نماید
نام شرکت و نام ماه ها نوشته شده است تا معامالت هر ماه  ٢در باالي تمام صفحات اکسل .تساوي بدهکار و بستانکار را مشخص نمود

نام تمام حساب ها نوشته می شود و از یک ردیف با رنگ مشکی براي جدا کردن دارایی ها  Aدر زیر ستون  ،در همان ماه ثبت گردند
از بدهی ها و حقوق صاحبان سهام استفاده می شود و حساب هاي مربوط به صورت حساب سود و زیان در قسمت آخر با رنگی 

  :باالي هر صفحه سه ردیف براي موارد زیر در نظر گرفته می شود در قسمت .متفاوت نمایش داده می شوند
 تاریخ انجام معامله  
  شرح رویدادهاي مالی  
 تاثیر رویدادها بر صورت جریان وجه نقد 

  .ریال سرمایه باشد 5000ریال ملزومات و  3000 ،ریال وجه نقد 2000فرض نماییم که مانده حسابها در ابتداي فروردین شامل 

  ریال  1000دین سرمایه گذاري مجدد مالک به شکل نقدي به مبلغ پنجم فرور

  ریال 2000خرید زمین به صورت نقدي در دهم فروردین به مبلغ 

  ریال 4000ارائه خدمات و دریافت وجه آن در بیست ام فروردین به مبلغ 

  ریال بابت هزینه اجاره در سی ام فروردین 500پرداخت 

 فروردین: ماه مورد نظر  شرکت آلفا: نام شرکت 

مانده  معامالت تاریخ
ابتداي 

 دوره

 

5 10 20 30 
مانده اصالح 

 نشده
 اصالحات

مانده اصالح 
 شرح رویدادهاي مالی  شده

افزایش 
 سرمایه

 خرید نقدي

 زمین
 خدمات ارائه

 پرداخت

 اجاره

 عملیاتی عملیاتی گذاري سرمایهتامین  صورت جریان وجه نقد اثر بر
   

                                                                                                                                                                                     
1- Jones Nitkin  
2 - sheet 

  : ترده را براي این رویدادها نمایش می دهدنمونه صفحه گس 1نگاره شماره 
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 مالی

 دارایی ها
        

 4500 500- 4000 2000- 1000 2000 وجه نقد
 

4500 

 حسابهاي دریافتنی
     

0 
 

0 

 3000 ملزومات
    

3000 
 

3000 

 زمین
  

2000 
  

2000 
 

2000 

 ساختمان
     

0 
 

0 

 استهالك انباشته ساختمان
     

0 
 

0 

 9500 0 9500 500- 4000 0 1000 5000 جمع دارایی ها

 بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
        

 حسابهاي پرداختنی
     

0 
 

0 

 1000 5000 سرمایه
   

6000 
 

6000 

 درآمد
   

4000 
 

4000 
 

4000 

 هزینه حقوق
     

0 
 

0 

 هزینه اجاره
    

-500 -500 
 

-500 

 9500 0 9500 500- 4000 0 1000 5000 یهجمع بدهی ها و سرما

 0 0 0 0 0 0 0 0 کنترل تساوي بدهکار و بستانکار

  

 تواند میاین صفحه گسترده  ،استفاده از چنین صفحه گسترده اي در اکثر کتابهاي کاربرد اکسل در حسابداري تشریح شده است
همچنین دانشجویان به خوبی می توانند ارتباط  ،جویان تداعی نمایدمفهوم برابري اقالم بدهکار و بستانکار را به خوبی در ذهن دانش

بین حسابهاي سود و زیانی را با اقالم ترازنامه مشاهده نمایند و به کمک ستون آخر این صفحه گسترده صورتهاي مالی را تهیه 
  :از دیگر کاربردهاي صفحه گسترده در حسابداري می توان به موارد زیر اشاره نمود .نمایند
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 تجزیه وتحلیل صورتهاي مالی  
 تهیه صورتهاي مالی تلفیقی  
 تهیه پرتفوي مناسب  
 بهاي کاالي تولید شده و فروش رفته ،حقوق و دستمزد ،تهیه جداول مواد مصرفی  

  ) MI( تئوري هوش چند گانهآموزش حسابداري براساس  -روش دوم 
تئوري هوش چند گانه تلف هوش را مورد بررسی قرار داد او از موضوع آموزش حسابداري به دانشجویان با اشکال مخ) 2008( ١چنگ

)MI ( مطرح گردیده استفاده نموده طبق تعریف هوارد گارنر انواع هوشهاي هشت گانه شامل موارد زیر است هوارد گاردنر توسط که : 

 زبانی- کالمی هوش 

هاي شنیداري تکامل یافته اي دارند و معموال سخنوران  این افراد مهارت .این نوع هوش یعنی توانایی استفاده از کلمات و زبان
گوش دادن، حرف زدن، قصه گویی، توضیح دادن، تدریس، : شود شامل موارد زیر می مهارت هاي این گونه افراد. هستند برجسته اي

   .ظر آنها، تحلیل کاربرد زباننقطه ن از طنز، درك قالب و معنی کلمه ها، یادآوري اطالعات، قانع کردن دیگران به پذیرفتن استفاده

  ریاضی -هوش منطقی
کنند و از  منطقی فکر می این اشخاص به صورت مفهومی با استفاده از الگوهاي عددي و. استدالل، منطق و اعداد توانایی استفاده از

 ه حل کردن، تقسیم بندي ومسئل: شود مهارت هاي آنها شامل این موارد می. کنند این طریق بین اطالعات مختلف رابطه برقرار می

کاربردن زنجیره طوالنی از استداللها براي  طبقه بندي اطالعات، کار کردن با مفاهیم انتزاعی براي درك رابطه شان با یکدیگر، به
وکنجکاوي در پدیده هاي طبیعی، انجام محاسبات پیچیده ریاضی، کار کردن با  پیشرفت، انجام آزمایش هاي کنترل شده، سوال

   .هندسی هاي شکل

  فضایی –هوش دیداري  -  3
داراي این نوع هوش، گرایش دارند که با تصاویر فکر کنند و براي به دست  افراد. این نوع هوش توانایی درك پدیده هاي بصري است

، ویدیو و فیلم نمودارها، تصاویر آنها از نگاه کردن به نقشه ها،. اطالعات، نیاز دارند یک تصویر ذهنی واضح ایجاد کنند آوردن
  .آید خوششان می

  جنبش -بدنی هوش -4
آنها درك .کنند حرکت بیان می این افراد خودشان را از طریق. توانایی کنترل ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشیا این هوش یعنی

جسمی مهارت دارند آنها از مثال در بازي با توپ، یا کنترل تعادل  به عنوان. خوبی از حس تعادل و هماهنگی دست و چشم دارند
   .اطرافشان قادر به یادآوري و فرآوري اطالعات هستند طریق تعامل با فضاي

                                                                                                                                                                                     
1- Chang 
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  هوش موسیقایی - 5
تعریف و چه با انتقاد، به موسیقی  آنها بالفاصله چه با. کنند ها و الگوهاي موسیقی فکر می استفاده از صداها، ریتم این اشخاص با

  .دهند عکس العمل نشان می

  هوش بین فردي - 6

آنها معموال .کنند اندیشند و احساس می تا بفهمند آنها چگونه می کنند چیزها را از نقطه نظر آدم هاي دیگر ببینند این افراد سعی می 
هستند، هرچند بعضی  آنها سازمان دهنده هاي خیلی خوبی. ها دارند اي در درك احساسات، مقاصد و انگیزه توانایی خارق العاده

آنها هم از . گروه آرامش را برقرار کنند و همکاري را تشویق کنند کنند که در آنها معموال سعی می. شوند ها به دخالت متوسل می وقت
تا کانال هاي  کنند مانند حرف زدن و هم مهارت هاي غیرکالمی مانند تماس چشمی و زبان بدن استفاده می مهارت هاي کالمی

  .ندارتباطی با دیگران برقرار کن

   فردي هوش درون - 7 
کنند احساسات درونی، رویاها، روابط با  می این اشخاص سعی. این هوش یعنی توانایی درك خود و آگاه بودن از حالت درونی خود 

  .دیگران و نقاط ضعف و قوت خود را درك کنند

  هوش طبیعت گرا -8
اطراف  ه، تحقیق و جمع آوري اطالعات مربوط به طبیعتگونه هاي متعدد از یک نوع موجود زند تبحر در تشخیص و طبقه بندي

بندي و فهرست بندي  طبیعت، مهارت در رده ارتباط با عالقگی به یادگیري موضوعات بی سایر خصوصیات این افراد شامل بی. خود
   .روي و چادر زدن در طبیعت پیاده اطالعات، لذت مفرط از باغبانی، کشف طبیعت،

تالش نمود تا مشخص نماید که دانشجویان با کدام سطح هوش معموال در ) MI(ري هوش چند گانه تئوبه کمک ) 2008(چنگ 
یادگیري مطالب حسابداري نسبت به سایرین از توانایهاي بیشتري برخوردار بوده و به صورت ساده تري قادرند مطالب را آموزش 

آنان در  .ي مختلف با سطوح هوشی متفاوت را مطرح نمودندهمچنین روشهایی علمی براي آموزش حسابداري براي گروهها ،ببینند
افته هاي بدست ی. دانشگاه مشغول به تحصیل بودند را مورد بررسی قرار دادندترم اول که در دانشجوي استرالیایی  136تحقیق خود 

مقایسه با دانشجویان برخوردار در  "هوش ریاضی"آمده از آزمونهاي رگرسیون فوق الذکر به روشنی نشان داد که دانشجویان داراي 
افزایش کارایی در ارائه زیر را براي آموزشی بتابراین روشهاي  .از سایر هوشها نسبت به فراگیري دانش حسابداري پذیراتر هستند

  : نمودند برنامه هاي درسی حسابداري پیشنهاد 

  ) یعت گرامیان فردي، درون فردي و طب(براي هوشهاي شخصی شیوه آموزشی مناسب  -الف 

. کنند دانشجویان برخوردار از هوش میان فردي بهتر با دیگران ارتباط برقرار کرده و به طور طبیعی در حل تعارضات بهتر عمل می
. براي آنها مناسب تر است گروهیبه معناي دقیق کلمه، رویکرد یادگیري . آنها از بودن در یک محیط یادگیري گروهی لذت می برند

به روشی اشاره دارد که در آن، اعضاي یک گروه در اهداف وابسته به هم سهیم هستند اما هر عضو به طور  گروهیي رویکرد یادگیر
ها قادر باشند به عنوان یک هویت واحد فکر کرده، خلق  یادگیري گروهی بدین معناست که تیم. گیرد انفرادي مورد ارزیابی قرار می

شود که نتایج حاصله  اي همسو می توسعه یافته و به گونه ءکه طی آن ظرفیت اعضااست ي یادگیري جمعی فرایند ،کنند و بیاموزند
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به تعبیري دیگر، یادگیري گروهی عبارت است از توانایی یک سازمان در  .اند از آن چیزي خواهد بود که همگان واقعا طالب آن بوده
  .کرد خود بر اساس بصیرت جدیدکسب بصیرت از تجارب خود و دیگران و ایجاد تغییر در چگونگی عمل

، هوش درون فردي، هوشی است برخوردار از یک هشیاري و آگاهی باال از انگیزه ها و احساسات درونی که خود MIطبق نظریه 
براساس این ویژگیهاي فردي، مؤثرترین روش آموزش براي این دانشجویان محول . باشد میانگیخته بوده و داراي حس خود انعکاسی 

که به آنها امکان انعطاف پذیري بیشتري را در کار کردن به صورت تنها و انفرادي میدهد؛ براي  باشد می آموزپروژه هاي خودکردن 
  .مفید باشد تواند میمثال تکالیف کامپیوتر محور شامل برنامه صفحه گسترده و نرم افزار حسابداري و حسابرسی 

افراد داراي این هوش از کارکردن در محیط طبیعی و  ،است گرا هوش طبیعتش هو ،MIهشتمین هوش وارد شده به جریان نظریه  
یافت نشده هماهنگ و متناسب براي طبیعت گرایان  کامالًهیچ روش آموزشی  کنونا اما ت کند و کاو در موجودات زنده لذت می برند

  . است

  )فضایی - بصري(براي هوش هاي وابسته به اشیا شیوه آموزشی مناسب  -ب

فضایی داراي حسی قوي نسبت به دنیاي دیداري بوده، چیزها را بیشتر از طریق  -، افراد داراي هوش بصريMIطبق این نظریه  بر 
روش نقشه کشی تصویري به عنوان یک ابزار یادگیري  ،تصور ذهنی به خاطر آورده و با تصاویر و نمودارهاي مصور بهتر کاري کنند

اهمیت این روش شامل . سازماندهی اطالعات و توسعه مهارتهاي تفکري نقادانه به کار می رودمکمل براي کمک به دانشجویان در 
یک تکنیک بسیار  ،بدون شک تجسم. باشد می خاصاز طریق ترسیم و نمودار، ارتباطات ذهنی و تداعی الگوهایی  دادن به مطالب

براي ایجاد تصاویر، نمودار یا منحنی ها براي  ونیمل فنبه طور کلی، تجسم شا. رود کالس به شمار میدروس در مؤثر در تدریس 
  . باشد میانتقال یک پیام 

این روش . باشد میهمین صورت، تدریس حسابداري از طریق قیاس، دیگر روش مفید براي دانشجویان داراي هوش تصویري  به
رتبط سازند تا عالقه دانشجویان را به این درس تا شباهت هاي موضوعاتشان را به حوادث شخصی واقعی تر م کند میمعلمان را ملزم 

توان  به عنوان مثالی براي توجیه اینکه چگونه می شدن در پژوهش اخیرشان، از فارغ التحصیل) 2006(هنسون و فیلیپس . برانگیزند
که فارغ  کنند می آنها بیان. نمودندمدت را به عنوان یک بدهی جاري در سال سر رسیدش طبقه بندي نمود، استفاده بلندبدهی 

التحصیلی در زمانی که دانشجویان سال اولی هستند، مثل یک رویداد دراز مدت است، اما سرانجام در سال آخر به یک رویداد جاري 
به نحوي مؤثر به یک موضوع عینی ) حصه جاري بدهی هاي بلندمدت(در این مثال، یک موضوع ذهنی و انتزاعی . شود تبدیل می

  . شود که به طور شخصی به دانشجویان مربوط است، پیوند داده می) فارغ التحصیلی(

  )موزون -حرکتی، و موسیقیایی -زبانی، جسمانی -کالمی(براي هوشهاي مستقل از شی شیوه آموزشی مناسب  -ج 

و توانایی طبیعی بیان  نسبت به ترتیب و معناي کلمات، طرززبانی می باشند یعنی  –کالمی ویژگیهاي هوش براي کسانی که داراي 
یادگیري مورد محور به عنوان وسیله اي  .مورد محور مناسب استرویکرد  به کارگیري دندر گفتگو، مباحثه و نوشتن حساس می باش

به کارگیري نظریات فراگرفته شده براي حل  ،باشد میمؤثر در تقویت و مرتبط ساختن نظریه ها به ابعاد مختلف تجارت مناسب 
  .کند میموجب پرورش تفکر نقادانه شده و در نتیجه به یادگیري دائمی و دائم العمر کمک  مشکل مورد نظر،
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ي ها فعالیت رویکرد یادگیري گروهی که شامل حرکتی می باشند به کارگیري –جسمانی ویژگیهاي هوش براي کسانی که داراي 
سرعت یادگیري این گروه از دانشجویان را افزایش  مثل نقش گزاري، مسابقه، بازیها و شبیه سازي کاري میباشد، بی شک یکالس

  .خواهد داد

 هوش موسیقی متأسفانه تاکنون شیوه آموزشی خاصی مناسب حال دانشجویان دارايبیان می دارند که ) 2001( و دیگراندریک 
قیایی همچنان بدون پاسخ له چگونگی بهبود روند یادگیري براي دانشجویان حسابداري برخوردار از هوش موسیامس. یافت نشده است

 .شود و مبهم باقی مانده و به تحقیقات بعدي موکول می

  2و یادگیرنده محور 1رویکرد معلم محور  - روش سوم 
در گروه اول آموزش دهنده نقش اصلی را در آموزش بر عهده  ،به طور کلی رویکردهاي یادگیري را می توان به دو گروه تقسیم نمود

اي آموزشی از طریق معلم انجام می شود و معلم از طریق سخنرانی و بحث در کالس سعی می نماید مباحث را ه دارد و عمده فعالیت
در گروه دوم یادگیرنده نقش اصلی را در یادگیري بر عهده دارد و معلّم به عنوان کمک رسان و مشاور  ،به دانشجویان آموزش دهد

 رویکرد یادگیرنده محور.نامند و رویکرد دوم را رویکرد یادگیرنده محور می نامند می محور رویکرد اول را رویکرد معلّم. عمل می نماید

معلم  که حالی در است اعتماد ،محور یادگیرنده رویکرد در اصلی عنصر بر اطالعات، تا شود می متمرکز فردي یادگیرنده بر کالس در
 کند و می اعتماد خودشان، یادگیري براي گرفتن مسئولیت هدهع به براي آموزان دانش به معلم است، دسترس در کمک براي همواره

  .شوند می طراحی مسئله حل هاي مهارت از بر استفاده تأکید با اغلب یادگیري هاي فعالیت

برخی از  دو روش متداول براي آموزش را که عبارتند از آموزش معلم محور و یادگیرنده محور و نیز) 2009( ٣موهیدین و دیگران
در کیفیت آموزش اثرگذار باشد را برروي دانشجویان دوره کارشناسی حسابداري  تواند میي شخصیتی آموزش دهنده را که ها ویژگی

) 1995(و باستیک ) 2002(آنان در انجام تحقیق خود با بهره گیري از چهارچوب مفهومی توتونچی و دیگران .مورد ارزیابی قرار دادند
  :ایند توانستند الگوي زیر را مطرح نم

و متغیر وابسته در این تحقیق آموزش موثر  باشد میي آموزش دهنده ها ویژگیمتغیرهاي مستقل در این تحقیق روش تدریس و 
  :فرضیات تحقیق نیز به صورت زیر مطرح گردید . باشد می

  .بین رویکرد یادگیرنده محور و آموزش موثر ارتباط معناداري وجود دارد -1فرضیه 

  .ویکرد معلم محور و آموزش موثر ارتباط معناداري وجود داردبین ر -2فرضیه 

  .بین دانش و تخصص آموزش دهنده و آموزش موثر ارتباط معناداري وجود دارد -3فرضیه 

  .بین رفتار و نحوه برخورد آموزش دهنده و آموزش موثر ارتباط معناداري وجود دارد -4فرضیه 

 .موثر ارتباط معناداري وجود دارد بین شخصیت آموزش دهنده و آموزش -5فرضیه 

                                                                                                                                                                                     
1 - Teaching-Centered Approach 
2 - Learning-Centered Approach 
3- Mohidin & et all 
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را دانشجویان پسر % 28آن را دختران و % 72مالزي بود که  UMSدانشجو رشته حسابداري از دانشگاه  107نمونه تحقیق آنها شامل 
  :  باشد مینتایج تحقیق به شکل زیر .تشکیل می داد

می گردند تأیید  فرضیه 5ل انجام شد مشخص شد که هر زمانی که آزمون رگرسیون به صورت تک تک براي متغیرهاي مستق -الف 
  .متغیر مستقل رابطه معناداري با آموزش موثر دارند 5و هر 

متغیر مستقل رابطه  4زمانی که از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد نتایج کمی متفاوت بود و مشخص شد که فقط  -ب 
رفتار و نحوه برخورد  ،دانش و تخصص آموزش دهنده ،تند از رویکرد معلم محورمتغیر عبار 4این  ،معناداري با آموزش موثر دارند

  .آموزش دهنده و شخصیت آموزش دهنده

  نتیجه گیري
هشدار داده اند که شیوه هاي آموزش حسابداري و سرفصل هاي آموزش حسابداري باید اي  حرفه در طول دو دهه اخیر اکثر نهادهاي

ر این تحقیق ابتدا ضرورت تغییر در آموزش حسابداري مطرح گردید سپس به بررسی سه روش تغییر نمایند به همین منظور د
  : نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر است  ،مختلف براي تدریس حسابداري پرداخته شده است

ا صفحه گسترده ها اول اینکه آموزش مفاهیم کمی در حسابداري باید به کمک مدل سازي صفحه گسترده و کامپیوتر انجام شود زیر
از یک سو درك مطالب کمی براي دانشجویان حسابداري و مدیریت مالی را آسان می نماید و از سوي دیگر باعث بهبود مهارت هاي 
کامپیوتري و مهارت هاي تجزیه و تحلیل دانشجویان در محیط صفحه گسترده شده و زمینه هاي مساعدتري را براي ورود به بازار 

  .فراهم می نماید کار براي آنان
دانشجویان از هوش هاي متعددي برخوردار می باشند و در صورتیکه در ترم اول  )MI(تئوري هوش چند گانه دوم اینکه بر طبق 

بتوان نوع هوش دانشجویان را مشخص نمود می توان از شیوه هاي آموزشی مناسب تري استفاده نمود تا دانشجویان به صورت ساده 
در مقایسه با دانشجویان  "هوش ریاضی"که دانشجویان داراي  نتایج تحقیق محققین نشان می دهد ،وزش ببینندتري مطالب را آم

   .برخوردار از سایر هوشها نسبت به فراگیري دانش حسابداري پذیراتر هستند

گردد تا تأکید  گیرنده محور نیزسوم اینکه براي آموزش حسابداري نباید فقط از رویکرد معلم محور استفاده شود بلکه بر رویکرد یاد
رهبري و  ،مسئولیت پذیري ،دانشجویان از مهارت هاي گروهی نیز برخوردار گردند و باعث توسعه مهارتهایی مانند مشارکت گروهی

  .استقالل در دانشجویان گردد
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  هاي حسابداري دانش و مهارت ي هاي آموزشی جهت توسعه مدلو تبیین تحلیل 

  ١الهام شتایی
  چکیده

هایی را کسب  ها شناخته شوند و مهارت و محصول مفید از دانشگاه خواهند که به عنوان یک خروجی التحصیالن آموزش عالی می فارغ
توانایی همگام بودن با تغییرات تکنولوژي را نیز داشته  که ضمن آن د؛استفاده کنن ها آنکرده باشند که در محیط کار بتوانند از 

را به فراگیران این هاي الزم  مهارتنه تنها اي باشد که  جایی که در راستاي این هدف، آموزش حسابداري باید به گونه از آن. باشند
بسیاري  اهمیتمدل آموزش حسابداري  لذا د؛هاي مطرح و رقیب را آموزش ده ريهاي تئوریک و تئو بلکه جنبه رشته بیاموزد،

   .یابد می

هاي  هاي آموزش حسابداري در ایران، به منظور انتخاب یک مدل آموزشی مناسب، مهارت اي کوتاه به چالش در این مقاله ضمن اشاره
الون تطبیق داده و به این هاي آموزشی جویس، ویل و ک را با طیف مدل ها آنحسابداري را بررسی کرده و سپس  ي مورد نیاز حرفه

تواند یک مدل مناسب  هاي آموزشی اجتماعی است می هاي مدل ایم که مدل یادگیري مشارکتی که یکی از زیر مجموعه نتیجه رسیده
  .براي آموزش حسابداري باشد

  .هاي حسابداري سابداري، یادگیري مشارکتی، مهارتآموزش ح :واژگان کلیدي

  دمهمق
هاي  ها و نگرش شود که با فراهم آوردن و ارتقاء بخشیدن دانش، مهارت ذاري مهمی در منابع انسانی تلقی میگ آموزش عالی سرمایه

آموزش عالی به طور قطع نه تنها موجب . کند میاي و مدیریتی به توسعه اقتصادي کشور کمک  مورد نیاز کارکنان ارشد فنی، حرفه
ریزي آموزش عالی به  برنامه. آورد تی، علمی و تکنولوژیک، دانش جدید را بوجود میهاي تحقیقا شود بلکه با پیشرفت ترویج دانش می

  . منظور پاسخگویی به تقاضاهاي بازار کار براي نیروي انسانی ماهر و متخصص از توجه خاصی در اکثر کشورها برخوردار است

آموزش حسابداري در . توسعه وجود دارد از طرف دیگر مشکالت بسیاري سر راه توسعه و رشد آموزشی در کشورهاي در حال
هدف اصلی آموزش حسابداري آماده نمودن فراگیران براي فعالیت مؤثر و موفق در . ها نیز از این نارسایی به دور نمانده است دانشگاه

  .هاي آن است ترین ویژگی محیطی که تغییر یکی از مهم. محیط بازار کار است

هاي محیط کار، تغییرات اجتماعی و  جهانی شدن، پیشرفت تکنولوژي، پیچیدگی: شود  شی میفشار این تغییرات از چند جهت نا
ها  هاي مهمی مطرح است که پاسخ به آن سؤال. گذاران و نهادهاي نظارتی اقتصادي و در نهایت توسعه گروه ذینفعان شامل قانون

  : ملهسازد از ج ارزیابی سیستم آموزش عالی در رشته حسابداري را ممکن می
 التحصیل رشته حسابداري قادر است خود را با این تغییرات جلو ببرد؟  آیا یک فارغ  

                                                                                                                                                                                     
 elham.shetaie@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شھید بھشتی  -١
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 هاي الزم را براي حل مسئله در شرایط مختلف دریافت کرده است؟   آیا آموزش  
 هاي آموزش حسابداري که تاکنون در ایران اجرا شده تا چه حد پاسخگوي این نیاز جامعه بوده است؟ مدل  
 از این نوع که هایی و سؤال :  
 وري در زمینه آموزش حسابداري پرداخته شده است؟  آیا تا کنون به مفهوم بهره  
 ها با آن میزان سرمایه، زمان  هاي رشته حسابداري از دانشگاه ها است؛ آیا خروجی ها به ورودي وري نسبت خروجی ترین تعریف بهره اگر رایج

   هاي آن بوده تناسب دارد؟ و انرژي که ورودي
  تا کنون چه مقدار به معیارهاي ارزیابی عملکرد واحدهاي آموزشی کشور اهمیت داده شده است؟  

اي از مشکالت شناخته شده و  خوشبختانه در دهه اخیر موضوع آموزش حسابداري مورد توجه برخی از پژوهشگران قرار گرفته و پاره
هاي آموزش حسابداري در ایران نیازمند تغییر است  مدل. ی استشناخت مشکل خود سرآغاز رفع آن مشکل و راهی به سوي رشد آت

بندي شود تا نظام آموزشی بتواند به  هاي مورد نیاز در بازار کار بدرستی شناسایی و دسته و قبل از ایجاد تغییر باید ابتدا مهارت
  .صورتی متناسب با آن تغییر یابد

هاي  التحصیالن حسابداري را برشمرده و سپس تحلیلی کوتاه بر مدل نیاز فارغ هاي مورد در تحقیق حاضر برآنیم تا در ابتدا مهارت
  .آموزشی داشته باشیم تا بتوانیم مدلی مناسب و منطبق با آموزش حسابداري در کشور برگزینیم

  نیاز حرفه حسابدار هاي مورد مهارت
ن بازارها، نقش حسابداران کنونی از تهیه اطالعات و با توجه به تغییرات محیط تجاري از جمله پیشرفت سریع فناوري و جهانی شد

کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی  هاي مالی به تهیه و تفسیر اطالعات گوناگون اعم از مالی و غیرمالی براي استفاده صورت
هاي  امروزي، داشتن صالحیتعالوه بر این در محیط کار ). ٣،2000آلبرچت و سک؛ ٢،1994ویلیامز؛ ١،1992ساندم(ت تغییر یافته اس

  . اي حسابداري به تنهایی کافی نیست هاي حرفه صالحیت

هاي تکنیکی بیشتر از هر چیزي اهمیت  انجام داد عنوان کرد که فراگیران حسابداري به مهارت 1985در تحقیقی که در سال  ٤ربل
و هارتل (د ها دار ی در موفقیت شغلی آنهاي عمومی فراگیران نیز سهم بسزای دهد که مهارت دهند اما مطالعات اخیر نشان می می

  ). ٥،2011دیگران

ترین عامل مؤثر در  وي عنوان کرد که مهم. هاي بنیادي داشته است بیشتري بر مهارتتأکید  2007در مطالعه خود در سال  ٦هارت
مؤسسه  122بر روي  2009در تحقیقی که در سال  ٧و دیگرانگرین . آینده کاري حسابداران داشتن مهارت تفکر انتقادي است

هاي ارتباطی بویژه مهارت نوشتن براي حسابداران بسیار  حسابداري در آمریکاي شمالی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مهارت
  .مهم است

  
                                                                                                                                                                                     

1 Sundem 
2 Williams 
3 Albrecht and Sack 
4 Rebele 
5 Hartle & et al 
6 Hurt 
7 Green & et al 
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  :هاي فکري شامل موارد زیر است مهارت

  .هاي جدید توانایی برقراري ارتباط میان مفاهیم آموخته شده قبلی و موقعیت) 1

  .هاي جدید توانایی ارزیابی انتقادي اطالعات و موقعیت) 2

  .توانایی بکارگیري دانش فراگرفته در محیط کار) 3

هاي فکر کردن تعریف  سازي تئوري در عمل، تحلیل انتقادي و مهارت توان حل مسئله را توانایی پیاده) 2003( ١و دیگرانکاواناق 
هاي پراکنده محیط دارند قضاوت مناسبی  بر اساس درکی که از واقعیت) 1تا  کند می هاي فکري به حسابداران کمک مهارت. کنند می

  .از تفکر استنتاجی و استداللی برخوردار باشند) 2داشته باشند و 

هاي ارتباطی را نیز براي موفقیت شغلی حسابداران و تأمین  هاي فکري داشتن مهارت عالوه بر مهارت) 2009(   و دیگرانکاواناق 
. هاي ارتباطی به معنی دریافت و انتقال آسان اطالعات از طرف فرد است مهارت. دانند زهاي محیط کاري آنان ضروري مینیا

هاي مخالف، و داشتن توانایی براي ارائه ایده  هاي ارتباطی شامل گوش دادن مؤثر براي به دست آوردن اطالعات، درك دیدگاه مهارت
  ).٢،2009و دیگرانهنکوك (د شو ر مورد مسائل با دیگران میبه صورت شفاهی و یا کتبی و بحث د

ها نیاز به کارکنان  شرکت. تر شود هاي بین فردي حسابداران نیز موجب خواهد شد تا واحد تجاري بتواند به اهداف خود نزدیک مهارت
  ). 1990زش حسابداري، کمیسیون تغییر آمو(د هاي بین فردي خوب و توانایی کار در یک محیط مشارکتی دارن با مهارت

. هاي مختلف براي مذاکره در یک کار مشترك است هاي بین فردي شامل توانایی تعامل با نفوذ در افراد مختلف با سیستم مهارت
توانایی براي سازماندهی و تفویض وظایف، ایجاد انگیزه، حل و فصل مناقشات و تقویت روابط : هاي بین فردي نیز عبارتند از مهارت
  ).٣،2009باالنتین و الرس(گیري ي و تصمیممشتر

اي از  حسابداران به مجموعه. عنوان کردند که فکر یک گروه مؤثرتر از فکر یک نفر به تنهایی است 1928در سال  ٤گیلس و آشمن
توانایی ) الف: هاي بین فردي نیاز دارند شامل هاي حسابداري فنی، فکري، ارتباطی و مهارت هاي گسترده فراتر از صالحیت مهارت

(  هاي خود بر اساس سطوح مورد نیاز بازارهاي جهانی توانایی باال بردن صالحیت) مقابله مؤثر در فضاي چالشی محیط تجاري و ب
  ).٥،2010جاکلین و واتی

کار باشد و هاي کسب و  ترین عامل در حل طیف متنوعی از چالش تواند مهم ها می معتقدند ترکیبی از مهارت) 2010(جاکلین و واتی 
  .ها داشته باشند التحصیالنی واجد این مهارت توانند فارغ ها چگونه می سازد که دانشگاه این موضوع این سؤال اساسی را مطرح می

  هاي آموزش حسابداري چالش
ونی محتواي هاي تدریس دروس حسابداري در ایران سنتی است و به رغم تأکیدهایی که محققان صاحبنظر به دگرگ ها و شیوه برنامه

هاي  پیشرفت و تغییرات سریع فناوري اطالعات و لزوم استفاده از سیستم. اند، تاکنون تحولی به وجود نیامده است درسی داشته

                                                                                                                                                                                     
1 Kavanagh & et al 
2 Hancock & et al 
3 Ballantine & Larres 
4 Gillies, R & Ashman 
5 Jackling & Watty 
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ها در حسابداري آشنا شوند و الزم است  که دانشجویان با چگونگی کاربرد و آثار این نوع نوآوري کند میها ایجاب  اطالعاتی در سازمان
  ).1390صالحی،(اران خود را با سرعت تغییرات فناوري اطالعات در محیط کسب و کار تطبیق دهند که حسابد

اي  هاي حسابداري حرفه کمتري بر پیشرفت صالحیتتأکید  هاي آموزش رایج، اند که مدل بیان کرده) 2007(١کاواناق و درنان
 ٢و دیگرانکریمر . کنند میتأکید  اي مورد نیاز حسابدارانه ، بر اهمیت توسعه مهارت)2000(آلبرشت و ساك . دانشجویان دارند

حسابداري در بخش دولتی و خصوصی  التحصیالن حسابداري براي شغل که بسیاري از فارغ دارند میدر تحقیق خود بیان ) 2005(
فه در بخش دولتی و حر بین استادان حسابداري و شاغالن صالحیت کافی ندارند و دلیل اصلی آن، وجود خالء ناشی از ارتباط

  . خصوصی است

اي، یکی دیگر از  نبود استانداردهاي آموزشی براي فراگیري تدریجی و پیوسته مطالب مورد نیاز و استفاده از استادان غیرحرفه
نه از براي نمو. ها و مراکز علمی شهرهاي کوچک است ویژه در دانشگاه  ها به مشکالت آموزشی فعلی حسابداري در برخی از دانشگاه

التحصیل  شود که آثار زیانبار آن پس از فارغ استادان رشته مدیریت و اقتصاد براي تدریس دروس اختصاصی حسابداري استفاده می
گونه استادان و میزان مطالبی که باید  گونه سیستم ارزیابی براي نظارت بر کار این شود و هیچ شدن دانشجو در جامعه آشکار می

اي  صورت سلیقه شده توسط شوراي آموزش عالی انقالب فرهنگی داده شود، وجود ندارد و آموزش بیشتر به نمطابق سرفصلهاي تعیی
بنابراین دانشجو فقط به همان میزان مطالبی که استاد در کالس درس ارائه . شود داننـد، انجام می گونه استادان خود می و آنچه این

  ).1390صالحی، (کند  میکرده است، بسنده 

تواند  و نمی کند تأکید می هایی است که بیشتر بر حافظه هاي آموزشی به کار برده شده توسط اساتید رشته حسابداري مدل مدل
ها  هاي آموزشی و نحوه کاربرد آن اساتید این رشته در مورد مدل. هاي مورد نیاز آنان را در محیط تجاري کنونی برآورده کند مهارت
، هایی مانند تفکر انتقادي، خالقیت تواند مهارت هاي سنتی تدریس نمی روش. کنند ا نیز استفاده نمیه اي نداشته و از آن مطالعه

لذا ضروري است دیدگاهی جدید نسبت به این موضوع داشته و با بحث و بررسی در این حوزه . خودباوري و کار تیمی را توسعه دهد
  . اشیمهاي آموزشی مناسب براي رشته حسابداري ب به دنبال مدل

هاي سنتی مبتنی بر سخنرانی،  هاي آموزشی ترکیبی نسبت به روش دریافتند که استفاده از روش) 2010( ٣فورتین و لیگالیت
  .هاي عمومی مورد نیاز حسابداران را توسعه دهد تواند مهارت می

  : هاي زیر است  با توجه به آنچه گفته شد تحقیق حاضر درصدد یافتن پاسخ براي پرسش

  هایی دارد؟  دل آموزشی حسابداري مناسب چه ویژگییک م

  هاي مطرح در این زمینه کدامند؟  مدل

  التحصیل حسابداري کدامند؟  هاي مورد نیاز براي یک فارغ مهارت

  هاي مورد نیاز را برآورده سازد؟  تواند مهارت چه مدلی می
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  ترین مدل آموزش انتخاب مناسب
  هاي یک مدل آموزشی مناسب ویژگی)الف

، هدف علم 2001در سال  ١به گفته آلبرشت و ساكسؤال مهم این است که چه چیزهایی در آموزش حسابداري ضرورت دارد؟ 
هیئت تدوین استانداردهاي . حسابدار شوند خواهند حسابداري آموزش حسابداري نیست، بلکه آموزش به فراگیرانی است که می

شرح زیر   را به 2006الی  2003المللی از سال  استاندارد بین 8ـوزش حسابداري براي آم) IAESB( ٢المللی آموزش حسابداري بین
داراي صالحیت در سطح جامعه است  اي شایسته و ها تربیت حسابداران و حسابرسان حرفه تعریف و ارائه کرده که هدف آن

   ).1385بهشتیان، (

   اي حرفهالزامات ورود به برنامه آموزش حسابداري : 1استاندارد شماره  •

   اي هاي آموزشی حسابداري حرفه محتواي برنامه: 2استاندارد شماره  •

   اي هاي حرفه مهارت: 3استاندارد شماره  •

   اي ي حرفهها ارزشها، رفتار و  نگرش: 4استاندارد شماره  •

   الزامات تجربه کاري: 5استاندارد شماره  •

   اي گی حرفهها و شایست ارزیابی قابلیت: 6استاندارد شماره  •

   اي مستمر و توسعه حرفه: 7استاندارد شماره  •

   .اي شایستگی الزم براي حسابرسان حرفه: 8استاندارد شماره  •

هاي شخصی،  هاي فنی و کارکردي، مهارت ، مهارتیهاي ذهن اي مورد اشاره در استاندارد شماره سه شامل مهارت هاي حرفه مهارت
اي این توانایی را  ها به حسابداران حرفه این مهارت. هاي سازمانی و مدیریت تجاري است ، مهارتفردي هاي ارتباطی و میان مهارت

   .روزافزون، اداي وظیفه کند اي شایسته در محیطی نیازمند و با پیچیدگی عنوان فرد حرفه بخشد که در مسیر شغلی خود به می

 ٣کمیته آموزش و یادگیري در کشور استرالیا. د تعریف نشده استرو در ایران آنچه از یک سیستم آموزشی حسابداري انتظار می
خواهد وارد بازار کار شود به صورت مشخصی در یک گزارش  التحصیل حسابداري را که می هاي الزم براي یک فارغ دانش و مهارت

هایی زیر  مناسب باید توانایی التحصیل حسابداري از یک سیستم آموزشی که یک فارغ کند میاین گزارش عنوان . تعریف نموده است
  :را داشته باشد

  هاي کمی، سیستم هاي  اي از حسابرسی و بیمه، امور مالی، اقتصاد، روش دانش نظري و فنی حسابداري که شامل مجموعه: دانش
  .اطالعاتی، حقوق تجارت، حقوق شرکت، و قانون مالیات است

  هاي اجتماعی، اخالقی، اقتصادي، قانونی جهانی معمول در زمینهقضاوت تحت نظارت براي حل مشکالت حسابداري : قضاوت.  
 هاي نظري و فنی به صورت انتقادي براي حل مشکالت معمول حسابداري به کار بردن دانش حسابداري و مهارت: هاي کاربردي  مهارت.  
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 هاي مشارکتی هها و نظرات در زمین توانایی انتقال و یا دریافت ایده: هاي ارتباطی و کار تیمی  مهارت.  
  هاي یادگیري و ارتقاء خود تأمل در بازخورد عملکرد براي شناسایی فرصت: خود مدیریتی.  

کدام مدل آموزشی قادر است این : سؤال. این موارد براي ارزیابی یک سیستم آموزشی مناسب رشته حسابداري تعریف شده است
  استانداردها را برآورده سازد؟

  هاي مربوط به یادگیري یههاي آموزش و نظر مدل) ب

هاي پردازش  مدل: اند هاي آموزش را به چهار گروه تقسیم کرده اي از مدل طیف گسترده 2009در سال  ١جویس، ویل و کالون
  .هاي اجتماعی هاي فردي و مدل هاي رفتاري، مدل اطالعات، مدل

هاي آموزش را براي  ترین مدل رد بررسی قرار دادند، و مناسبها را در رابطه با ضوابط ذکر شده در باال مو ها هر یک از این گروه آن
هاي آموزشی مرتبط با آن به فراگیران به صورت یک جایگاه حفظ  گروه پردازش اطالعات و مدل. رشته حسابداري انتخاب کردند

  . که باید اطالعات آن را سازماندهی کرد کند میاطالعات نگاه 

گروه . کنند هاي رسیدگی به اطالعات یادگیرندگان تمرکز می گیرند بیشتر بر راه عات جاي میهایی که در گروه پردازش اطال مدل
هاي  ترین روش معمولی. کند تأکید می هاي بهبود حافظه ذاتی پردازش اطالعات با ارائه و سازماندهی اطالعات به فراگیران بر روش

نقش مربی در سیستم پردازش اطالعات . هاي درسی است رائه کتابآموزشی پیشنهاد شده در گروه پردازش اطالعات، سخنرانی و ا
  ).٢،1996مایر(  یک فرستنده اطالعات است و فراگیران نیز گیرندگان این اطالعات هستند

هاي پردازش اطالعات بر چگونگی توجه افراد به رویدادهاي محیط، رمزگذاري اطالعات آموخته شده و ارتباط اطالعات به دانش  مدل
  ).٣،1996اسچانک(  شود افظه متمرکز میو ح

فراگیران به صورت منفعالنه یاد  کند میهاي مربوط به آن، زمانی که مربی پاسخ مثبت رفتاري را تقویت  در گروه رفتاري و نظریه
وهاي پاسخ هایی است که تکرارهاي ضروري را براي تقویت موثر الگ هاي رفتاري متکی بر تمرین آموزش مبتنی بر مدل. گیرند می

  ).٤،2005رید(  کند میفراهم 

در نظریه رفتاري فرض بر این است . هاي اولیه است هاي آموزشی پیشنهاد شده توسط مدل رفتاري تمرین مهارت ترین روش معمولی
اده ها استف سیستمی که مربی در این مدل. گیرد اي از یک واکنش است که به دنبال یک محرك خاص شکل می که یادگیري نتیجه

توان بر این روش وارد کرد این است که در این گونه آموزش  البته انتقادي که می). 1996مایر،(سیستم تنبیه و پاداش است  کند می
هاي رفتاري فرصت تعامل با فراگیران به صورت  بنابراین در مدل. هاي منفعل هستند فرض بر این است که فراگیران صرفاً گیرنده

  . فتفعال از بین خواهد ر
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هاي آموزشی فردي بر ظرفیت خودآموزي و  مدل. هاي فردي بر توسعه یکپارچه احساس و تفکر خود فرد تمرکز دارد گروه مدل
ها فرد ساختارهاي وجودي خود را سازماندهی  در این مدل). 2009جویس، ویل و کالون،(کند  میاعتماد به نفس و درك افراد تکیه 

  .کند میهاي فراگیران اعتماد  ها به توانایی شناسایی مسئله و تدوین و فرموله کردن راه حل در این روش مربی براي. کند می

. دارد هاي آموزشی اجتماعی در جهت توسعه تعامل اجتماعی در میان فراگیران براي ارتقاي یادگیري دانشگاهی گام برمی گروه مدل
سازي افراد براي داشتن رفتارهاي منسجم و  نقش اصلی آموزش آماده هاي اجتماعی بر این باورند که بسیاري از طرفداران از مدل

  ).2009جویس، ویل و کالون،(  اجتماعی براي بهبود زندگی فردي و اجتماعی و همینطور اطمینان از نظم اجتماعی در جامعه است

به عبارت . کنند ردي خود استفاده میگو با همساالن خود از زبان تعامالت درونی براي سازماندهی یادگیري ف و فراگیران در گفت
هاي خود را مطرح کنند  توانند دیدگاه دیگر، هنگامی که فراگیران با هم کار کنند و در تعامل با همساالن و مربیان خود هستند، می

  ).١،2002جانسون و جانسون(د که این خود موجب درك بیشتر از موضوع خواهد ش

هاي درس موجب اجتماعی  وزشی اجتماعی این است که فعل و انفعاالت مشارکتی در کالسهاي آم یکی از مزایاي کلیدي از مدل
  ). 2009جویس، ویل و کالون،(د شدن فراگیران خواهد ش

تئوري . باشد براي ارتقاي یادگیري دانشگاهی می هاي اجتماعی در جهت توسعه تعامل اجتماعی در میان فراگیران گروه مدل
هاي اجتماعی است که بر تعامالت اجتماعی فراگیران به عنوان یک منبع اصلی یادگیري  بخشی از مدل وابستگی متقابل اجتماعی

 افتد که اهداف افراد توسط اعمال دیگران تحت اظهار داشتند که یادگیري زمانی اتفاق می) 2005(جانسون و جانسون . تمرکز دارد
  . هاي اجتماعی الزم میان فراگیران است هایی براي ارتقاء موفقیت فرصتنقش مربی در اینجا فراهم آوردن . گیرد قرار می تأثیر

  یادگیري مشارکتی )ج

در این روش، ). 2007جانسون و جانسون،(ت یادگیري مشارکتی یک مدل آموزشی مبتنی بر تئوري وابستگی متقابل اجتماعی اس
یادگیري مشارکتی اساتید و فراگیران را به . گیرد هاي کوچک و یادگیري با کمک اعضاي گروه صورت می آموزش در قالب گروه

در کار مشارکتی آموزش به ندرت توسط مربی صورت . و همین امر موجب خالقیت افراد خواهد شد کند مییادگیري متقابل تشویق 
یت فراگیران و اگر یادگیري مشارکتی سازمان یافته باشد موفق. دهد هاي فردي جاي خود را به مشارکت می گیرد و سخنرانی می

دهد که  ترین منطق یادگیري مشارکتی این است که به فراگیران اجازه می مهم. هاي اجتماعی آنان را بهبود خواهد بخشید مهارت
هاي نهفته و دانش خود را به بیشترین حد ممکن توسعه دهند، عالوه براین امنیتی که در گروه وجود دارد موجب خواهد شد  مهارت

  .هاي خود را به نمایش بگذارند نیز اعتماد به نفس داشته باشند و ایدهشاگردان آرام 

اند که یادگیري مشارکتی موجب شده فراگیران این  برخی تحقیقات پیشین نیز در زمینه آموزش حسابداري به این نتیجه رسیده
شواهدي را ) 2009،2007( ٢ن و الرسبه عنوان مثال باالنتی. اي حسابداري خود را زودتر توسعه دهند هاي حرفه رشته صالحیت

هاي عمومی  دهد فراگیران سال آخر رشته حسابداري معتقدند که یادگیري مشارکتی در انتقال مهارت فراهم کردند که نشان می
ها همچنین دریافتند که یادگیري مشارکتی یک مدل مؤثرتر از یادگیري گروهی ساده براي انتقال  آن. تر عمل کرده است موفق

  .باشد هاي بین فردي و ارتباطی می ارتمه
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هاي  هاي مناسبی را براي بهبود ارتباطات بین فردي، مهارت دریافتند که یادگیري مشارکتی فرصت 2008در سال  ١فارل و فارل
حسابداري  هاي مقدماتی عنوان کرد که در دوره 2002نیز در سال  ٢میگلتی. کند میفراهم  ،اي و نوشتاري مورد نیاز فراگیران حرفه

همچنین یادگیري مشارکتی موجب پرورش مهارت تفکر انتقادي،  باشد و هاي کوچک داراي اهمیت خاصی می استفاده از گروه
  .هاي بین فردي و توانمندي مشارکت فعال خواهد شد مهارت

اري یکدیگر جهت دستیابی رویکرد یادگیري مشارکتی نوعی فعالیت گروهی کوچک اما سازمند است و اعضاي گروه یادگیري با همک
هدف مشترك گروه ممکن . خواهند یادگیري خود و دیگر اعضاي گروه افزایش یابد فراگیران می. کنند به هدفی مشترك فعالیت می

این رویکرد مبتنی بر وابستگی متقابل مثبت بین اعضاي . باشد میحل یک مسئله یا اجراي یک تحقیق عل، است فراگیري یک مفهوم
  ).٣،1996کالدول(ت هاي اجتماعی و پردازش گروهی اس ت ئولیت شخصی اعضا، مهارگروه، مس

شود فراگیران اطالعات بیشتري را براي  دهد استفاده از یادگیري مشارکتی باعث می نشان می) 1996ادوارد،(مطالعات انجام شده 
هاي تحلیلی  ش سخنرانی منجر به پرورش مهارتکاربست این روش در کالس درس همراه بارو. تر نگهداري کنند مدت زمان طوالنی

  ).1385عظیمی،(  فراگیران خواهد شد

  :آمیز در یادگیري مستلزم برداشتن چند گام اساسی است  مشارکت موفقیت) 1991(جانسون

  .کنند هاي یادگیري اقدام می در این مرحله فراگیران به تشکیل گروه: گام اول 

 سازد و بر ماهیت مشارکتی انجام تکالیف ها و مواد درسی الزم را براي فراگیران فراهم می یف و هدفدر این گام مربی، تکال: گام دوم 
  .بسیار حائز اهمیت استتأکید  این. ورزد میتأکید 

و در هنگام ضرورت یک  کند میهاي مشارکتی اقدام  در این مرحله مربی بر پیشرفت هر گروه نظارت و به تدریس مهارت:گام سوم 
  .دهد م درسی را توضیح میمفهو

  .کند میدر نهایت مربی کیفیت کار هر گروه را ارزیابی : گام چهارم 

  ):1996کالدول،(هاي یادگیري مشارکتی باید به شکلی سازمان یابد که پنج عنصر اصلی را در بربگیرد  فعالیت

هاي مشترك یادگیري توسط فراگیران  ردن هدفاین نوع وابستگی با انجام کار گروهی و با دنبال ک: وابستگی متقابل مثبت - 1
کدام از آنان در کوشش جمعی  به منظور کسب موفقیت کامل در انجام فعالیت، فراگیران باید احساس کنند هر. شود حاصل می

  .سهیمند؛ به عبارت دیگر باید درك کنند با یکدیگر همکاري عمیق دارند

 گروهی به منظور یادگیري و نه صرفاً انجام یک وظیفه طراحی شود، هر یک ازچنانچه فعالیت : شخصی) پاسخگویی(ت مسئولی - 2
  .شوند هاي کسب شده به طور انفرادي ارزشیابی و آزمون می اعضاي گروه داراي مسئولیت شخصی بوده و به منظور آگاهی از مهارت

هاي  هنگامی که از فراگیران انتظار آموخته دهد؛ هاي کوچک یادگیري رخ می در گروه) همکنشی(این تعامل : تعامل رو در رو - 3
هدف فراگیران، مشارکت . اند ارتباط برقرار کنند، همدیگر را تشویق و ترغیب و به یکدیگر یاري رسانند قبلی و آنچه در حال آموختن

                                                                                                                                                                                     
1 Farrell and Farrell 
2 Miglietti 
3 Caldewell 
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فراگیران . به خاطر بسپارند کنندگان غیرفعال اطالعات باشند و فقط اطالعات را آنان نباید صرفاً دریافت. فعال در امر یادگیري است
  .هاي علمی خود ترفیع بخشند در هنگام همکنشی با دیگر اعضاي گروه، باید یادگیري اعضا را همراه با موفقیت

هایی است که براي کار با دیگران ضرورت دارد؛ مانند برقراري  منظور مهارت: هاي کوچک هاي اجتماعی و کار با گروه مهارت - 4
اگر فراگیران فاقد تجربه قبلی در یادگیري مشارکتی باشند، ممکن است . تماد و حفظ آن، رهبري و مدیریت تضادارتباط، ایجاد اع

  .فراگیران باید رفتار مشارکتی را بیاموزند و به استفاده از ان ترغیب شوند. داراي این قبیل مهارتها نباشند

پردازش به فراگیران فرصت خواهد داد . مشغول فعالیت اثربخش استدهد گروه یادگیري  این عنصر اطمینان می: پردازش گروهی - 5
بر این فراگیران به خاطر پشتیبانی و   عالوه. قرار دهند تا نحوه کار گروهی و انجام اصالحات الزم را ارزشیابی کنند و مورد بررسی

در رویکرد یادگیري مشارکتی، مربی با . هستند رسانی به دیگر اعضاي گروه نیازمند بازخورد از سوي مربی و اعضاي دیگر گروه یاري
هاي کوچک  هاي اجتماعی و کار با گروه اعمال نظارت بر تعامل و همکنشی عضوهاي گروه، مداخله به موقع، الگوسازي، تقویت مهارت

  .کند میو هدایت عالمانه و مدبرانه، نقش فعالی را ایفا 

  انهاي مورد نیاز حسابدار هاي آموزشی و مهارت مدل
هاي  هاي پردازش اطالعات، مدل مدل) 2009(بندي شده توسط جویس، ویل و کالون هاي آموزشی طبقه رسد از میان مدل به نظر می

  .هاي مورد نیاز حسابداران در محیط تجاري را به آنان آموزش دهند توانند مهارت هاي فردي نمی رفتاري و مدل

توانند انتقال دهنده دانش حسابداري به فراگیران باشند و استانداردهاي  نها میهاي رفتاري ت هاي پردازش اطالعات و مدل مدل
هایی نظیر  توان مهارت با کار کردن با حافظه فراگیران و اجبار آنان به ماندن در کالس درس نمی. آموزشی مورد نیاز را فراهم کنند

هاي  هاي آموزشی پردازش اطالعات و مدل لذا مدل. ه دادهاي کاربردي، ارتباطی، جمعی و خود مدیریتی را توسع قضاوت، مهارت
هاي فردي وارد  ترین انتقادي نیز که به مدل مهم. توانند به عنوان یک مدل مناسب براي آموزش حسابداري انتخاب شوند رفتاري نمی

هاي فردي نیز مناسب  تیجه مدلدر ن. هاي ارتباطی و جمعی خواهد شد شود این است که به دلیل تمرکز بر فرد مانع رشد مهارت می
  .نخواهد بود

هاي مورد نیاز حسابداران که  تواند مهارت هاي آموزشی تا چه حدي می هاي مدل دهنده آن است که هر یک از گروه جدول زیر نشان
  .در پیش به آن اشاره کردیم برآورده سازد

  تماعیهاي اج مدل  هاي فردي مدل  هاي رفتاري مدل  هاي پردازش اطالعات مدل  
  بله  بله  بله  بله   دانش

  بله  خیر  خیر  خیر  قضاوت

  بله  خیر  خیر  خیر  هاي کاربردي مهارت

  خیر  هاي ارتباطی و کار تیمی مهارت
  

  خیر
  

  بله
  

  بله
  

  بله  خیر  خیر  خیر  خود مدیریتی
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بنابراین . شده را برآورده سازد توانند تمام ضوابطی که در باال گفته تئوري وابستگی متقابل اجتماعی و مدل یادگیري مشارکتی می
  .تواند یک مدل مناسب براي آموزش حسابداري در محیط امروزي مطرح شود مدل یادگیري مشارکتی می

  گیري  نتیجه
هاي ارائه شده توسط جویس، ویل و  هاي آموزشی و انتخاب یک مدل مناسب، مدل در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی مدل

هایی که در تحقیقات مختلف صورت گرفته نشان دادیم که مدل آموزشی سنتی یک مدل  طبق تحلیل بررسی شد و) 2009(کالون
. شود میتأکید  و تنها بر حافظه فراگیران کند میدر مدل آموزشی سنتی تنها مربی سخنرانی . مناسب براي آموزش حسابداري نیست

دهد بدون توجه به این که فراگیران پردازشی براي یافتن این  میهاي صحیح را در اختیار فراگیران قرار  در این روش مربی پاسخ
. دهند تا نقاط مبهم را در کالس براي خود رفع کنند در روش سنتی مربیان به فراگیران این فرصت را نمی. ها داشته باشند پاسخ

. چه وقت و چگونه و چه چیزي را یاد بگیرندکنند تا به آنها بگوید  بنابراین در چنین محیط آموزشی فراگیران تنها بر مربی تکیه می
  .داردتأکید  ها و نظارت مشترك افراد یادگیري مشارکتی بر بحث و بررسی و کشف راهنمایی      در حالی که مدل

ا را با آنه) 2009(هاي آموزشی جویس، ویل و کالون  هاي مورد نیاز حسابداران پرداخته و سپس مدل در این تحقیق ابتدا به مهارت
هاي  ایم که مدل یادگیري مشارکتی که یکی از زیر مجموعه ایم و با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین در این زمینه یافته تطبیق داده

  .هاي مورد نیاز حسابداران باشد تواند مدلی مناسب براي آموزش حسابداري و تأمین مهارت هاي آموزشی اجتماعی است، می مدل
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  بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان حسابداري نسبت به آموزش مجازي در دانشگاه آزاد مشهد

  ٣مریم محمدي، ٢عبدالرضا گل فرخانی، ١منیژه محمدي
  چکیده

ي کاري بسیاري  س برنامهمکان درطی سالیان اخیر در رأ مان وآموزش مجازي به دلیل قابلیت ارائه و دستیابی آموزش در هر ز
کشور آموزش مجازي را  هاي د در حال حاضر بسیاري از دانشگاهبا این وجو. تي سراسر جهان قرار گرفته اسها نشگاهو دا سساتمؤ

هدف از این پژوهش بررسی نگرش و . نوظهور است نوپا و در دانشگاه آزاد نسبتاًبه شیوه الکترونیک  اما آموزش ؛اند شروع نموده
  .تد نسبت به آموزش مجازي اسعملکرد دانشجویان حسابداري دانشگاه آزا

وده که به نفر ب 80حجم نمونه  ،به بعد هستند 1385دانشجویان حسابداري ورودي  ي براي این منظور جامعه پژوهش شامل کلیه
ده از اند و درنهایت با استفا به صورت میدانی گردآوري شده ها دادهو  نامه پرسش ها دادهابزار گردآوري  .دان روش تصادفی انتخاب شده

  .دان مورد تحلیل قرار گرفتهSPSS نرم افزار

 کامالًدر صد  5 ق ومواف کامالًدرصد  6 ،درصد جامعه مورد پژوهش با پیاده سازي آموزش مجازي موافق 89که  دهد میها نشان  یافته
 لذا بستر و ؛دهد می این تحقیق نظر مساعد دانشجویان حسابداري نسبت به آموزش مجازي را نشان ي نتیجه .اند مخالف بوده

  .رسد ضروري به نظر می ي این امر الزم وسازي برا زمینه

  .، دانشجویان حسابداريآموزش مجازي، نگرش، عملکرد :واژگان کلیدي

  :مقدمه
در سال هاي .)1382معینی (در حال حاضر ، آمورش به عنوان حقوق اولیه افراد و از عوامل پیشرفت فرد در جامعه محسوب می شود 

آموزش مجازي ، آموزشی است که از ) 1376بیاتی (یر تالش هاي بسیاري براي گسترش آموزش مجازي صورت گرفته است اخ
امروزه فرایند آموزش بسیار کسترده شده است و آموزش مجازي به  .دطریق شبکه اینترنت و بدون حضور در کالس صورت می گیر

   .ده کارگرفته می شوعنوان یک منبع یاددهی و یادگیري در سطح وسیعی ب

چطور بیاموزند ، به خاطر بسپارند و مسائل ومشکالت  یاد بگیرنداز جمله نکات مهم آموزشی این است که دانش پژوهان بتوانند 
  ).1998بالمونت ( .دبه عالوه ، دانش پژوهان باید با موثرترین ونوین ترین شیوهاي آموزش را فرا گیرن .دپیرامون خود را حل کنن

به شکل تعامل درونی با محتوا یا  تواند میتعامل  .تین تعامل از جمله نکات اصلی براي پردازش محتوا ومفاهیم در یادگیري اسهمچن
 .)2007مروا (در شکل گسترده تر به صورت تعامل با دیگران باشد ، که براي آموزش بسیار مهم و حیاتی در نظر گرفته می شود 

                                                                                                                                                                                     
   mohammadi_manizheh@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد،  -١
  .کارشناسی حسابداری -٢
  .دانشجوی دکتری آموزش بھداشت -٣
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د از مطالب را با دیگران به اشتراك ویري حضور در کالس درس است تا فراگیران فهم اولیه خیادگ همچنین یکی از اصول اصلی
  ).2000شوراي ملی تحقیقات (در غیر این صورت آ نها نمی توانند به اطالعات و مفاهیم جدید دست پیدا کنند  بگذارند،

شیوه هاي جدید امروزي فرایند یادگیري را در  درست تاکنون شیوه غالب آموزش ، تدریس استاد در کالس درس بوده است ولی
بسیاري از کشور هایی که در زمینه یادگیري الکترونیکی پیشرو هستند  . )2003دایل (خارج از کالس درس نیز ممکن ساخته است 

  ).1386فتح نژاد (.د، در حال توسعه نظام هاي سنتی خود هستند و ایجاد دانشگاه ها و کالس هاي مجازي هستن

روزه باتوجه به عالقه مندي بیشتر دانش آموزان براي ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و از طرفی کم بودن ظرفیت ها براي ام
خیل عالقه مندان ، ایجاد سازکارهایی که بتوانند آموزش را سطح گسترده با کیفیت مطلوب و هزینه کم تحقق بخشد الزم وضروري 

 ) 1376بیاتی ( .تاس

اما باید مراقب بود  .تاده گسترده از رایانه در ارائه آموزش ها در دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی یکی از این راهکار ها اساستف
همچنین دانشجویان براي حرکت به سوي ) .  1386فتح نژاد(تغییرات ایجاد شده به موازات فرهنگ و میزان پذیرش جوامع باشد 

  :این نکات عبارتند از  .ده داشته باشند و چه بهتر که یادگیري این نکات قبل از شروع آموزش باشاین نوع آموزش با به نکاتی توج
  در دسترس بودن امکانات سخت افزاري ونرم افزاري 
  برخورداري از توانایی ومهارت کافی در به کارگیري این ابزارها 
  تجربه کاربا یک سیستم آموزش مجازي 
 داشتن وقت وعالقه کافی 
 نان داشتن به این شیوه آموزش اطمی. 

  از بین نکات باال مهمترین نکته اطمینان داشتن به شیوه آموزش است 

استانداردهاي زیادي در این زمینه  .تاز جمله مباحث با اهمیت در زمینه آموزش مجازي ، توجه به ساختار ومحتواي آموزش اس
 SCORM )Sharable Content Object Reference Model) ، (Advanced (Distributed Learning موجود است از جمله استاندارد

)ADLاشیاء بودن اشتراك گذاري به قابلیت مفهوم استاندارد این در اصلی نکته .تاس گردیده تهیه آمریکا در مؤسسه توسط که است 

 تواند می دروس دیگر در دارد که وجود بخشی الکترونیکی، درس دریک اگر اشتراك گذاري یعنی این که به قابلیت .باشد میآموزشی 
   .گرفت بکار صورت مجزا به استاندارد، پایۀ بر و سادگی به را آن بتوان که شود طراحی گونه اي بخشباید یه این باشد، استفاده قابل

خواهد  بر در را تمشکال کمترین استاندارد، بر آموزشی مبتنی هاي سیستم در گیرد، صورت پایۀ استاندارد ها بر اگر محتوا تولید
 .) 2000 فردریکسن وهمکارانش (ت داش

بر آن .تبا توجه به اینکه در نظام آموزشی ایران نیز استفاده از فن آوري اطالعات باعث ایجاد تغییراتی هر چند به آرامی شده اس
  .شدیم تا تحقیقی براي نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به این سیستم آموزشی را انجام دهیم 

    مزایا ومحددیت هاي آموزش مجازي 
  :آنچه جی مارك گفته است مزایا ي آموزش مجازي براساس -الف 
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آموزش الکترونیکی باعث کاهش هزینه هاي بی مورد رفت وآمد براي حضور در کالس در س میشود ، و به دلیل :  مزایاي اقتصادي
برداري نیست باعث کاهش هزینه هاي تولید لوازم تحریر و به این که آموزش به صورت صوت و تصویر است و نیازي به یادداشت 

متعاقب آن کاهش ضررهاي وارد بر محیط زیست می گردد و از دیگر مزایاي اقتصادي آن است که با سخت افزار ها و نرم افزارهاي 
 .در نمواموجود می توان این دوره ها را برگز

عث ات به سهولت امکان پذیر است ، بامخاطبان است ، دسترسی به منابع و امکان این نوع آموزش با توجه به نیاز:  مزایاي آموزشی
افزایش قدرت نگه داري اطالعات از طریق ثبت و ضبط آنها می شود ، در صورتی که فراگیران یک مطلب را فرا نگیرند در زمان 

 .دگام با فن آوري روز می شومناسب دوباره می توانند به آن رجوع کنند و باعث تربیت نیروي انسانی مجرب هم

به این دلیل که این نوع آموزش از طریق اینترنت صورت می گیرد می توان در محیط وب یک اجتماع توسط :  مزایاي فرهنگی
 .دافراد ساخت و از این طریق آموزش به صورت جهانی صورت می گیر

زرسانی اطالعات با سرعت باال صورت می گیرد همچنین در این نوع آموزش چناچه تغییراتی صورت بگیرد به رو:  مزایا زمانی
 .تمطالب آموزشی به صورت شبانه روز دراختیار فراگیران است و مانند کالس هاي حضوري آموزش تنها در ساعات خاصی نیس

  محدودیت هاي آموزش مجازي  - ب
  : براساس آنچه روزنبرگ گفته است محدودیت هاي آموزش مجازي عبارتند از 

  .نوع آموزش باالست مانند هزینه به کارگیري خطوط تلفن  هزینه باالي راه اندازي این: ت هاي اقتصاديمحدودی

بعضی دانشجویان دانش کافی جهت به کارگیري رایانه را ندارند و نیز تمام دانشجویان به رایانه :  محدودیت هاي آموزشی
  .ددسترسی ندارن

وانین کپی رایت آشناییی ندارند و در این نوع آموزش ممکن است تنوع فرهنگی از تمامی مدرسین به ق:  محدودیت هاي فرهنگی
  .دبین برو

  :مروري بر بیشینه تحقیق
  :تحقیقات خارجی

با این نوع . به کار گرفته شود هاي همزمان وغیر همزمان به صورت تواند میدر تحقیقی نشان داد ، آموزش مجازي ) 2003(نیکولز
   .دان به روز شده و چناچه با مشکلی روبرو شوند می توانند به استاد مربوطه مراجعه کننآموزش اطالعات فراگیر

نفر از روساي دو دانشکده  30 1اساتید دانشگاه میدوست نفر از 207نظرسنجی از  در تحقیقی طی) 2000(راك ول و همکارانش
حال استفاده ه و تاب هستند ازي در فرآیند تدریس آگاهاساتید از راهکارها و شیوه هاي آموزش مج 26% مختلف نشان داده است که

معتقدند که بکارگیري روش ها و راهکارهاي آموزش مجازي و الکترونیک کیفیت آموزش را ارتقاء داده و  40%نموده اند، حدود 
  . می نماینداین اساتید تابحال به شیوه هاي آموزش مجازي اعتقادي نداشته و از این شیوه ها استفاده ن 34%همچنین 
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  .داین عوامل انعطاف ، تعامل و مشارکت هستن .ددرتحقیقی عوامل مهم طراحی دوره هاي آنالین راشناسایی کر )2003(مک گري 

فناوري اطالعات را در ارائه  تأثیر ، »فناوري اطالعات و ارتباطات براي آموزش و پیشرفت«در تحقیقی تحت عنوان ) 2007(کازال 
  .ررسی کرد و پیشنهاداتی ارائه نمودآموزش هاي مجازي ب

   .دمی گذار تأثیر در پژوهشی نشان داد؛ تعامل ، طراحی وتسهیالت بر درك یادگیرندگان در کیفیت آموزشی) 2004(سانک 

در تحقیقی نشان دادند ، افزایش انگیزه وتعهد به برنامه یادگیري الکترونیکی و موقعیت تحصیلی باعث ) 2004(چن وهمکارانش 
  .دایت بیشتر یادگیرندگان می شورض

  :تحقیقات داخلی 
در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه هاي تهران و تربیت  درتحقیقی، فاکتورهایی مؤثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت) 1380(جنیدي 

به استفاده از کامپیوتر نتایج تحقیق نشان داد که اعضاء هیأت علمی، دانشجویان خود را . مدرس در ایران را مورد بررسی قرار داد
ولی دانشجویان به علت کمبود کامپیوترهاي دانشکده در رسیدن به این امر با  کند میبراي انجام تکالیف و منابع تحقیقی تشویق 

  .محدودیت روبرو بودند
نشگاه خواجه ادطی پژوهشی نشان داد که برنامه درسی یادگیري الکترونیکی در رشته مهندسی کامپیوتر در ) 1387(بدریان 

  .تنصیرالدین طوسی از دیدگاه استادان ودانشجویان مطلوب اس

ي آموزشی و پژوهشی اعضاء ها فعالیت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در«در تحقیقی تحت عنوان  )1380(یعقوبی 
ؤثر در پذیرش اینترنت را مورد بررسی چندین عامل م» هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته ترویج آموزش کشاورزي

  .بسزایی در انجام بهینه امور آموزش و پژوهشی جامعه مورد مطالعه داشته است تأثیر نتیجه گرفت ، اینترنت قرارداد و

در تحقیقی نشان داد ، دوره آموزش الکترونیکی رشته فن آوري اطالعات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی داراي ) 1388(مومنی 
  .تیفیت الزم اسک

 تأثیر در تحقیقی نشان داد توسعه فرهنگ و توجه به رویکرد آموزش مجازي و شیوه هاي آن تاحد زیادي تحت2008(مهدي زاده 
دیدگاه و باورهاي و سطح دانش و اطالعات فنی اساتید دانشگاه و مدرسین از جزئیات، شیوه ها و ابزارهاي ارائه آموزش به شیوه 

  .باشد مییک مجازي و الکترون

در پژوهشی نشان دادند که بین یادگیري در روش سنتی و روش الکترونیک تفاوت معناداري وجو ) 1386(لفقاري و همکارانش اذو
  .ددار

  روش پژوهش 
جامعه پژوهش شامل . در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد انجام شده است 1391مطالعه حاضر توصیفی از نوع مقطعی است که در سال 

ابزار گردآوري  .دنفر بوده که به روش تصادفی انتخاب شده ان 80به بعد هستند ، حجم نمونه  1385ویان حسابداري ورودي دانشج
و ) سوال 26(، سواالت سنجش نگرش )سوال 7(سؤالی بوده که شامل سه بخش اطالعات دموگرافیک  39اي  ها پرسشنامه داده

ب شده ، مربوط به نگرش، بعد از نمره دهی به هرسوال بر اساس بار ارزشی آن ، مجموع امتیاز کس .بوده است) سوال 6(عملکرد 
. تقسیم گردید) 0,75کمتر از (و کامالً مخالف ) 1,5تا  0,75بین (، مخالف )2,25تا  1,5بین(، موافق )3تا  2,25از (کامال موافق 
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. )Alpha=0/812(ایلوت و محاسبه آلفا کرونباخ تأیید شد روایی وپایایی پرسشنامه به ترتیب به روش اعتبار محتوا و اجراي طرح پ
نظر مخالف،  کامال موافق، موافق، بی(اي در بخش سنجش عملکرد از سواالت پنج گزینه. ها به صورت میدانی بوده است گردآوري داده
حلیل سؤاالت بسته از آمار جهت ت. مجموعه سواالت بسته و باز استفاده شده است از و در بخش سواالت عملکردي) کامال مخالف

  . هاي آماري مرتبط استفاده شد توصیفی و همچنین آزمون

  ها یافته
نگرش کلی دانشجویان حسابداري نسبت .. اند زن بوده) نفر 32(درصد  40جامعه زن و ) نفر 48(درصد  60دهد که ها نشان می یافته

ساي آموزش  درصد افراد با پیاده 89به صورت کلی . آمده است 1دول سازي نظام آموزش مجازي در دانشگاه آزاد مشهد در ج به پیاده
  . اند درصد هم کامالً مخالف بوده 5درصد موافق و  6مجازي موافق، 

ها از سایت  درصد آن 21درصد هم به این سؤال پاسخ ندادند  5اند،  درصد افراد تجربه آموزش الکترونیکی را داشته 46,5تا کنون 
اند که بستر الزم جهت  درصد افراد اعالم کرده 23همچنین . اند درصد از لوح فشرده به این منظور استفاده نموده 25,6،  استفاده کرده

. اند که تا حدودي این بستر فراهم است درصد هم اعالم کرده 45,8ها فراهم است و  یادگیري به شیوة آموزش مجازي براي آن
و بحث ) 3,72 ±1,3(دهد که این افراد بیشتر از روش سخنرانی  جهت تدریس نشان می هاي مورد استفاده ها در خصوص شیوه یافته

تحلیل  .اند استفاده کرده) 2±1,6(و یادگیري مسأله محور ) 1,77±1,3(هاي آموزش مجازي  و ندرتاًً از روش) 3,47±1,07(گروهی 
یوه آموزش مجازي نشان نداد و تنها رابطه آماري آماري تفاوت معنی داري از نظر سن ، جنسیت دانشجویان جهت یادگیري به ش

    )P=0,02(د معنی داري بین سابقه استفاده با نگرش آنان مشاهده ش

  گیري بحث و نتیجه
سازي نظام  پژوهش حاضر به صورت توصیفی و مقطعی با هدف بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان حسابداري نسبت به پیاده

  .انجام شده است 1388مشهد در سال  آموزش مجازي در دانشگاه آزاد
اند که نوع رسانه و رویکردهاي نوین آموزشی  اند و اعتقاد داشته اکثر افراد مورد پژوهش با استفاده از روش مجازي تدریس موافق بوده

همچنین . یان شودتواند بر میزان یادگیري تأثیر مثبت داشته و باعث ایجاد استقالل، و خودآموزي و تسهیل یادگیري در دانشجو می
در تحقیقی که توسط کالبروت گرالدین و همکاران انجام شد به این نتیجه رسیدند که یادگیري الکترونیکی به طور معنی داري بر 

هاي فردي یکی دیگر از دالیلی است که نیاز به استفاده از  آگاهی و رفتارهاي خود تنظیمی موثر است عالوه بر این وجود تفاوت
پذیري در شیوة آموزشی را براي مدرس فراهم   نماید و آموزش مجازي این توانایی انعطاف ختلف آموزشی را ضروري میهاي م شیوه

 نماید  می
توان به موقع و سریع به اطالعات الزم دسترسی داشت و مطالب را با دقت و  آوري می همچنین اعتقاد بر این بوده که با کمک فن

البته استفاده از این روش از دیدگاه جامعۀ مورد .یادگیرندگان ارائه داد  یکسان براي همۀ صحت بیشتري به صورت هماهنگ و
توان به نظارت بر محتواي تولید شده توسط استاد، اختصاص  ها می نیازهایی است که از جملۀ آن پژوهش مستلزم فراهم کردن پیش

آموزشی جهت تدوین مناسب محتوا، فرهنگ سازي و تغییر نگرش  هاي برگزاري کارگاه  واحد بیشتر به شیوه تدریس آموزش مجازي،
  جامعه و در نهایت ایجاد مکانیزم هاي انگیزشی اشاره کرد
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اند حاکی از این است که علیرغم تولید محتوا توسط اساتید به  درصد کمتري ازدانشجویان که از روش تدریس مجازي استفاده کرده 
هاي ذکر شده  محدودیتتواند در  مهمترین دالیل آن را می که. دازه مورد اقبال قرار نگرفته استاین روش، استفاده از آن به این ان

این موضوع باعث شده که روش غالب در . درمتن و همچنین نبود یا محدودیت بستر مناسب جهت استفاد از این روش دانست
  . شیده شودک )سخنرانی و سمینار و بحث گروهی(تدریس اساتید بیشتر به سبک سنتی 

ها پرداخت و  نیازهایی دارد که باید به آن گرفت که آموزش مجازي عالوه بر تغییر نگرش نیاز به پیش توان نتیجه به صورت کلی می
  . گردد همچنین استفاده از آموزش مجازي به همراه آموزش سنتی جهت ارتقاي کیفیت آموزش در حال حاضر پیشنهاد می

  سازي آموزش مجازي ویان حسابداري دانشگاه آزاد دربارة پیادهنگرش دانشج: 1جدول شماره 

انحراف   میانگین  کامال مخالف  مخالف  موافق  کامال موافق  سواالت
  معیار

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  12/1  98/1  7/4  2  5/12  10  57/5  46  5/27  22  موافق هستم مجازي به روش آموزشبا 

نظارتی بر محتواي تولید شده توسط  باید
 استاد وجود داشته باشد

50  5/60  30  2/37  0  0  0  0  58/2  62/0  

بهتر است تا ایجاد زمینه مناسب آموزش 
آموزش سنتی تواما حضوري به همراه 

 .انجام گیرد

40  5/46  40  5/46  6  7  0  0  4/2  8/0  

 مجازي بایستی جهت تدریس به روش
 واحد بیشتري اختصاص یابد

5  7  32  43  35  43  8  7  5/1  19/1  

هاي آموزشی جهت تدوین  بایستی کارگاه
مناسب محتوا به روش الکترونیکی برگزار 

 گردد

40  2/51  33  2/44  7  7/4  0  0  47/2  72/0  

  96/0  29/2  3/2  3  1/8  7  7/47  40  3/3  30 فرهنگ سازي و تغییر نگرش جامعه 

  00/1  03/1  6/18  15  59/3  45  1/22  20  0  0 نوع رسانه تاثیري بر یادگیري ندارد

  92/0  78/0  9/34  32  3/52  40  8/12  8  0  0  روش آموزش تاثیري بر یادگیري ندارد

  08/1  62/1  3/2  3  4/38  32  7/54  40  7/4  5یادگیري به روش آموزش مجازي باعث 
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انحراف   میانگین  کامال مخالف  مخالف  موافق  کامال موافق  سواالت
  معیار

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

ایجاد استقالل و خودآموزي در 
  دانشجویان می شود

استفاده از رویکردهاي نوین تدریس 
تسهیل یادگیري در یادگیرندگان باعث 

 شود می

20  3/23  47  3/59  11  1/15  2  3/2  3/2  01/1  

هاي فردي نیاز به  به دلیل وجود تفاوت
هاي مختلف آموزشی  استفاده از شیوه
 ضروري است

26  6/32  44  3/52  8  8/12  2  3/2  1/2  02/1  

اگر محتواي درس در اختیار دانشجو قرار 
در کالس  گیرد دیگر دلیلی براي حضور

 وجود ندارد

4  7/4  10  3/16  40  2/44  26  9/34  91/0  19/1  

شیوه آموزش مجازي موجب انعطاف 
  پذیري در شیوه هاي آموزشی می شود

12  14  59  9/70  7  5/10  2  7/4  94/1  92/0  

ز وظایف مهم اساتید عرضه اطالعات و ا
 باشد انتقال آن در کالس می

39  5/46  35  43  6  5/10  0  0  3/2  91/0  

تدریس به روش الکترونیکی هزینه بر 
 است

11  14  26  7/33  43  3/52  0  0  6/1  19/1  

قرار داریم  اطالعات عصربا توجه به 
هاي مختلف  تدوین محتوا در سایت

 ضرورتی ندارد

20  3/23  49  5/60  11  3/16  0  0  07/1  00/1  

  36/1  6/1  6/11  9  1/29  22  7/40  33  6/18  16  تدریس به شیوه آموزش مجازي باعث 

  33/1  7/1  3/9  7  7/26  22  43  35  9/20  16ر هتکیفیت یادگیري در روش حضوري ب
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انحراف   میانگین  کامال مخالف  مخالف  موافق  کامال موافق  سواالت
  معیار

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

 است

آموزش حضوري در تغییر نگرش 
  فراگیران موثرتر از آموزش مجازي است

20  3/23  45  57  15  8/19  0  0  3/2  00/1  

دسترسی آسان به حجم باالیی از 
اطالعات، کیفیت یادگیري را افزایش 

 دهد می

5  7  35  3/45  33  7/40  7  7  02/1  19/1  

اجراي آموزش مجازي مستلزم ایجاد 
مکانیزم هاي انگیزشی براي دانشجویان 

  .است

20  9/27  50  5/60  6  7  4  7/4  1/2  99/0  

توان به موقع و  آوري می با کمک فن
 سریع به اطالعات الزم دسترسی داشت

31  2/37  44  7/54  5  1/8  0  0  2/2  81/0  

دروس به ی الکترونیکن محتواي یوتد
  زمان زیادي نیاز دارد

12  14  56  6/68  10  1/15  2  3/2  9/1  95/0  

دقت و صحت مطالب در روش 
 الکترونیکی بیشتراست

22  3/23  35  3/45  23  4/31  0  0  9/1  16/1  

و  یادگیري الکترونیکی منجربه هماهنگی
 یکسان سازي امکانات یادگیري براي همه

 شود یادگیرندگان می

19  9/20  35  5/46  22  9/27  4  7/4  8/1  23/1  

کارگیري این  در جهان توسعه یافته به
 شیوه آموزشی یک هدف راهبردي است

23  6/32  44  2/51  10  14  3  3/2  1/2  05/1  

  منابع
ریک سیمز،پایان ، ارزشیابی برنامه درسی الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی براساس الگوي رود)1387(بدریان ، مرضیه 

  .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی 
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 . دانش،شماره یک آورد ره پزشکی، گروه آموزش در کامپیوتر کاربرد ،1376،.ا بیاتی، 

  صالحیتهاي آموزش از راه دور اعضاء هیأت علمی در ایران). 1380(جنیدي، - 

دوروش الکترونیک و سخنرانی بر یادگیري دانشجویان پرستارس ، مجله آموزش ،  تأثیر ،) 1384(، ناصر  ذولفقاري ، میترا ، مهرداد ،ندا،پارسا ،یکتا و بحرانی
  39-31، ص 7شماره 

  .183ص, تدبیر سوم علمی انقالب از اي جلوه مجازي؛ آموزش ،)1386(,مختاري و. ف, نژاد فتح

  ..9، ص 13شماره , رهیافت). ها چالش و ها صتفر( عالی آموزش نظام در دور راه از آموزش توسعه ،) 1382(،ر ،منیعی

، بررسی کیفیت رشد فن آوري اطالعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس ) 1388(مومنی راد ، مرتضی 
  .استانداردهاي آموزش الکترونیکی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی 

ي آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ها فعالیت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در). 1380(جعفریعقوبی، 
  .رشته ترویج آموزش کشاورزي، مجله علوم کشاورزي ایران

Chen, N., Lin, K. & Kinshuk, C. (2004). Assessment of e-learning satisfaction Karimzadgan-Moghaddam D. (In translation) e– 
learning: strategies for delivering knowledge in digital age. 

 Clarebout, G., et al., Learner Control and Support Devices in an Electronic Learning Environment 

Fredericksen, E., et al. Student Satisfaction and Perceived Learning with On-line Courses-Principles and Examples from the 
SUNY Learning Network. 2000: Olin College-Sloan-C 

Mcgorry, S. Y. (2003). Measuring quality in online programs. Internet andHigher Education. 6(2), 159-177. 

Mahdizadeh, H., Biemans, H., & Mulder, M. (2008). Determining factors of the use of e-learning environments by university 
teachers. Computers & Education, 51(1), 142-154. doi: 10.1016/j.compedu.2007.04.004 

Nichols, M. (2003) A theory for e- learning. Educational Technology and Society, 6(2), 1-10. 
Rosenberg MJ. Tehran: Payame Noor publication. 2001. 15- 

Song, H. (2004). The perceptions of college students regarding the instructional quality of 
online courses delivered via WebCT. A dissertation presented to the faculty of the college of education university of Houston. 

 Thiele, J., Learning patterns of online students. Journal of Nursing Education, 2003. 42: p. 364-366 
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  ي آموزشی حسابداري مقطع کارشناسی استان خوزستان ها گروهبندي رتبه

  ٢محمدامین اجاقی، ١زاده کنگرلوئیسعید جبار
  چکیده
بندي براي  ایران رتبه سفانه درمتأ. انشگاه براي ادامه تحصیل استآموزان و دانشجویان انتخاب د هاي دانشیکی از دغدغهامروزه 

هاي دولتی و دانشگاه ي ها، کلیهه شده از سوي دانشگاههاي ارائ بندي وجود ندارد و رتبه ي آموزشی حسابداري در هر استانها گروه
حسابداري همواره با این  ي مند به رشتهآموزان عالقه گیرد و دانشجویان و دانشغیرانتفاعی را در بر نمی نور واسالمی و پیام آزاد

  . اند که کدام دانشگاه را براي ادامه تحصیل خود انتخاب کنند مشکل مواجه

» هااز تحلیل پوششی دادهي آموزشی حسابداري مقطع کارشناسی استان خوزستان با استفاده ها گروه بندي رتبه«هدف این پژوهش 
به این منظور ابتدا لیستی از . حسابداري ایجاد نمود ي مند به رشتهاست تا از این طریق بتوان نگرشی براي دانشجویان عالقه

 دانشجو،(ي آموزش حسابداري مقطع کارشناسی استان خوزستان تعیین و با مشخص کردن پرکاربردترین متغیرهاي ورودي ها گروه
 فارغ معدل مجموع ارشد و کارشناسی شدگان قبول پژوهش، التحصیالن، فارغ(و خروجی  )دانشگاه فضاي انسانی و نیروي

رهاي ورودي و خروجی براي و ترکیب متغی) 1990(چارنز وکوپر ي آموزشی با رعایت قاعده سرانگشتی ها گروهبراي این  )التحصیالن
ها نموده، سپس با انتخاب هاي مختلف تحلیل پوششی دادهارزیابی کارایی در مدل هاي موجود اقدام بهمتغیرحداکثر استفاده از 

نهایت  در. ي آموزشی حسابداري استان خوزستان گردیدها گروهبندي اقدام به رتبهها تفکیک پذیرترین مدل تحلیل پوششی داده
شده در این زمینه مقایسه  انجامهاي تایج پژوهش با پژوهشهاي باالتر تعیین و ني آموزشی ناکارا به رتبهها گروهالگویی براي رسیدن 

  .گردید

  .ها، استان خوزستان، تحلیل پوششی دادهبندي رتبهآموزش حسابداري،  :واژگان کلیدي

    مقدمه
 و مجرب انسانی نیروي ارائه با جهانی توسعه هاياستراتژي از آنها. موسسات آموزشی نقش حیاتی در توسعه ملی و جهانی دارند

مخصوصاً  پرورش، و آموزش مختلف سطوح میان در). 2003، 3تورکی و دوفوا-آي(کنند بیشتر حمایت می رشد براي الزم تحقیقات
 بهبود براي اصلی راه و ملی کیفیت افزایش در کلیدي عامل که .شودنوین می تکنولوژي استعداد و ترویج به منجر است عالی آموزش
ملت  یک رقابتی مزیت توسعه بر زیادي تأثیر عالی، آموزش بنابراین،). 2000، 5؛ فایرویتر2000، 4یکم(کشوراست  یک پذیري رقابت
  ). 2000، 7؛ دایل و تایکسرا1997، 6دایل(دارد 

                                                                                                                                                                                     
 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه -  ١
 ojaghi.amin@yahoo.com. واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربي اسالمي آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه -  ٢

3AI-Turki and Duffuaa   -  
4Meek  -  
5Fairweather  -  
6Dill  -  
7Dill and Teixeira   -  
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 راه که است گیريتصمیم این .است مهم تصمیم یک آموزش عالی و حرفه ایست انتخاب رشته دانشگاهی دنبال که به کسی هر براي
آینده شغلی افراد ارتباط نزدیکی با ). 2006، 1پورتر و آمباچ(دهد می قرار تأثیر تحت را خود اطراف جهان در مردم هنگا روش و

. اهمیت، آنها همیشه عالقه دارند تا راهنمایی را پیدا کنند که به آنها در انتخاب رشته کمک کند این به توجه با. تحصیالتشان دارد
اي که حقشان گیرند تا درنهایت به نتیجهاي دردسترس براي رسیدن به نتایج نهایی را در نظر میهدانش آموزان همیشه راه حل

  ). 2008، 2باداربات(د است برسن

هاي داخلی سازمان هر چند به عنوان خطوط راهنما، نقش هاي انجام شده بوسیله سیستمشود که سنجشاز سوي دیگر گفته می
توانند عالیق و توجهات مردم را جهت پشتیبانی از نظام آموزشی به دنبال عهده دارند، اما نمیمهمی در آگاهی وضعیت موسسه بر 

در ایران نیز با آگاهی از این مسئله، و به عنوان قسمتی از ساز و کارهاي بکار گرفته شده جهت . خود داشته و آنها را برانگیزند
مانند دیگر کشورها مدنظر قرار دهیم تا موسسات کشور ما هم بتوانند در جهت بندي دنشگاهی را بازگشت به جامعه جهانی، باید رتبه

  ).3،2000کینگ(د ارزیابی و افزایش پاسخگویی خود گام بردارن

جهانی  بازار شرایط جهانی، هاي رقابت از کلی، طور دهد که این تغییرات بهها رخ میامروزه تغییرات زیادي در محیط فعالیت شرکت
 دنیاي از ترسریع آمده بوجود تغییرات مقابل در تجارت دنیاي). 4،1989استوت وشیویکارت(آید حوال سیاسی بوجود میو اوضاع و ا

هاي حرفه هاي دنیاي تجارت ضرورت اصالح و تعریف دوباره نقشدگرگونی. )2003، 5محمد(دهد  می نشان واکنش آموزش
کیفیت کار حسابداران به طور مستقیم بر . ها استبه کیفیت حسابداران شرکتکار حسابداري وابسته . سازدحسابداري را آشکار می

امروزه، اعضاي حرفه حسابداري با ). 2000، 7؛ کولینز2003، 6بیرنی و فلوود(ت اساس سطح آموزش و ادراکات آموزشی آنهاس
بداري ضروري است تا آموزش حسابداري نیز در نتیجه تغییر در مفاهیم و تعاریف حسا. شوندتري روبرو میهاي غیر منتظرهموقعیت

هاست اي دانشگاهبا توجه به اینکه آموزش حسابداري بخشی از ساختار سلسله). 8،2009چلیک و اسر(تغییر یافته یا تجدید نظر شود 
رچ و آلب(شود، سرعت واکنشی به تحوالت جدید کاهش می یابد اي نیز میو در بردارنده همه موانع این ساختار سلسله

امروزه، ). 1991، 10بگلس و کافی(نسبت به آموزش حسابداري، این مورد یک حوزه مسئله مهم محسوب می شود  ).9،2002ساك
شود شکاف حسابداري موجود بین شیوه هاي حسابداري و آموزش حسابداري به تدریج گسترده تر می

شوند از براي انتخاب دانشگاه مورد نظر با ابهاماتی روبرو میو دانش آموزان ) 1992، 13؛مولفرد و ورچ12،2001؛متیوز11،2002آلبرچ(
تواند توجه و نیاز این استفاده کنندگاه را به طور کامل ها و سیستم داخلی نمیهاي ارائه شده از سوي دانشگاهبنديسوي دیگر رتبه

                                                                                                                                                                                     
1Porter & Umbach  -  
2Boudarbat  -  
3King -  
4Stout and Schweikart  -  
5Mohamed  -  
6Byrne and Flood   -  
7Collins  -  
8Celik and Ecer  -  
9Albrecht and Sack  -  
10Beegle and Coffee  -  
11Albrecht   -  
12Mathews  -  
13Mulford and Werich  -  
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هایی توسط بنديزم وضروري است که رتبهدرنتیجه ال. ها همیشه با ابهام همراه استبنديپوشش داده و استفاده از این رتبه
  .براي انتخاب دانشگاه محل تحصیل خود مرتفع شود پژوهشگران و محققین نیز صورت گیرد تا از این طریق نیاز دانش آموزان

یم تا از این درنتیجه با توجه به مطالب بیان شده برآن شدیم تا رتبه بندي از گروه هاي آموزشی حسابداري استان خوزستان ارائه نمای
هاي گوناگونی روش. هاي همجوار را برطرف نماییممند به رشته حسابداري در استان خوزستان و استانطریق نیاز دانش آموزان عالقه

گیرنده وجود دارد از آنجایی که کارایی رابطه مستقیم با کیفیت جامع دارد و یکی از روشهاي با بندي واحدهاي تصمیمبراي رتبه
در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل . بندي داردهایی نیز براي رتبههاست که مدلارزیابی کارایی تحلیل پوششی داده پشتوانه

  .هاي آموزشی حسابداري استان خوزستان گردیده استها اقدام به رتبه بندي گروهپوششی داده

    مروري بر ادبیات پژوهش
 1رودس دکتراي رساله موضوع به مربوط گردید، 1978 سال درDEA عمومی معرفی درباره مقاله چاپ به منجر که اي اولین مطالعه

گیري اندازه روش عنوان به عمدتاً که روش این. بود آمریکا پرداخته دولتی مدارس بندي رتبه به که باشد می 2کوپر راهنمایی با
 کاربرد اتکا است غیرقابل یا نیست دسترس در معموالً آنها قیمتی که اطالعات هاییسازمان براي است شده شناخته جهان در کارآیی

گیري و هدف در این مدل، اندازه). 1391،و دیگران؛عسکري 1384؛امامی میبدي،3،1987چارنز،کوپر و رودز(د دار ايمالحظه قابل
است که داراي چندین .. . ها وها، شهرداريها، شعب بانکمقایسه کارایی نسبی واحدهایی مانند مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان

هاي تا کنون صدها مقاله در این خصوص در جهان ارائه شده است و مدل). 1383مهرگان،(د باشنورودي و خروجی شبیه به هم می
جزئیات توصیف مدل تحلیل . به وجود آمده است) DMU(مختلف و متنوعی براي اندازه گیري کارایی واحدهاي تصمیم گیرنده

  ).2000کوپر، ،;1978 دیگران،چارنز و (ت را در چندین منبع می توان یاف ها دادهپوششی 

  ها دادهمدل هاي اساسی تحلیل پوششی 
  :باشندها به شرح زیر میاصلی ترین مدل هاي مورد استفاده در زمینه تحلیل پوششی داده

 4(ت مدل بازگشت به مقیاس ثابCRS.( 
  مدل بازگشت به مقیاس متغیر)VRS5.( 
  بازگشت به مقیاس افزایشیمدل)I RS6.( 
 7(مدل بازگشت به مقیاس کاهشیDRS.( 

باشد که در نمی) ورودي محور و خروجی محور(الزم به ذکر است که مدلی نیز با نام مدل ترکیبی وجود دارد که داراي جهت مطالعه
  .طراحی شده است دیگرانتوسط چارنز و  1985سال 

                                                                                                                                                                                     
1 Rhodess  -  
2Cooper  -  
3Charnes &Cooper &Rhodes  -  
4Constant Returns to Scale  -  
5Variable Returns to Scale  -  
6Increasing Returns to Scale  -  
7Decreasing Returns to Scale  -  
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هاي تحلیل پوششی ارائه شد و جزء اولین مدل1987ش در سال دیگران  ل توسط چارنز واین مد :به مقیاس ثابت مدل بازگشت
. ها ایجاد شدهاي خروجی به ورودياي از وزنفرض بازگشت ثابت، در ابتدا بوسیله تعریف کارایی بعنوان نسبت ساده. باشدها میداده

براي خروجی و ورودي ها، غیر ) ثابت(یاس گذاري مثبت مشابهطبق این تعریف امتیاز کارایی یک واحد تصمیم گیرنده بوسیله مق
هاي مثبت مشابه براي خروجی ها و ورودي هاي واحدهاي تصمیم بنابراین این مدل موقعی کاربرد دارد که مقیاس. شودموثر می

   ).1،2002 پانوس و دیگران(بندي کارائیشان نداشته باشد بر طبقه تأثیر گیرنده

- شناخته میBCC ارائه شد و اغلب با حروف 1984این مدل توسط بانکر، چارنز و کوپر در سال : یاس متغییرمدل بازگشت به مق

ها تر از حداکثر مقادیري که براي هر یک از وروديشود که مقیاس گذاري یکسان باالتر و پایینشود این مدل در مواقعی استفاده می
   ).2002 دیگران،پانوس و (د ها مشاهده شده است، امکان پذیر نباشو خروجی

این مدل موقعی استفاده می شود . ارائه شده است 1984این مدل توسط چارنز و کوپر در سال : مدل بازگشت به مقیاس افزایشی
هایشان با وجیخر ،1ورودي ها با نسبت  "افزایش"که براساس شناختی که از تکنولوژي تولید داریم، بدانیم همه واحدها با 

  .)1388 گیتی، گستر بهین عملیات در تحقیق موسسه(کند اما مقدار آن را ندانیمبرابر افزایش پیدا می نسبت بیش از 

شود که ارائه گردید این مدل موقعی استفاده می 1990این مدل توسط سیفورد و ترال در سال : مدل بازگشت به مقیاس کاهشی
برابر شدن  1دانیم که بازگشت به مقیاس همه واحدها نزولی است و با مبناي شناختی که از تکنولوژي تولید داریم میبر 

 گستر بهین عملیات در تحقیق موسسه(اما مقدار آن را ندانیم. کنندافزایش پیدا می ها با نسبت کمتري از ها، خروجیورودي
.)1388 گیتی،

  

گوییم واحد تصمیم گیرنده کارا است و روي مرز کارایی باشد می%100 اگر نتایج بدست آمده از مدل در کلیه مدل هاي ورودي گرا،
 .گوییم که واحد تصمیم گیرنده ناکارا استقرار دارد و اگر کوچکتر از یک باشد می

شوند اما در وجود دارد این است که تفاوتی بین واحدهاي کارا قائل نمی هاي قبلیمشکلی که در مدل: مدل اندرسون پیترسون
ارائه شد و کارایی واحدها براساس حداقل نقطه کارا سنجیده می شود  1993این روش که توسط اندرسون و پیترسون در سال 

این با استفاده از این مدل می توان را به خود اختصاص دهد بنابر%100بنابراین یک واحد کارا خواهد توانست کارایی بیشتر از 
  ). 1386 دیگران،قیصري و (د واحدهاي کارا را رتبه بندي کر

  هاي خارجی پژوهش
این روش مخصوصاً در ارزیابی . هاي یک دانشگاه بکار بردتوان براي تعیین کارایی و رتبه بندي بخشها را میتحلیل پوششی داده

-ها با استفاده از برنامهاین وزن. شوندها با استفاده از یک وزن مناسب ترکیب میو خروجی هاورودي. واحدهاي آموزشی مفید است
از طرفی چون تعیین ارزش . ها وجود نداردها و خروجیشوند و هیچ احساس اقتصادي در تعیین ارزش وروديریزي خطی تعیین می

ها در این زمینه انتخاب خوبی مدل تحلیل پوششی داده. تهاي واحدهاي آموزشی مشکل اساقتصادي تعدادي از ورودي و خروجی
از این رو ). 2000، 2کولبرت(توانیم با چندین ورودي و خروجی محاسبه کنیم از طرفی کارایی نسبی واحدهاي آموزشی را می. است

                                                                                                                                                                                     
1Panos& et.al  -  
2Colbert   -  



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             153

هیچ رتبه بندي خارجی در رابطه با با استفاده از کارایی می توان به راحتی گروه هاي آموزشی حسابداري را رتبه بندي کرد متاسفانه 
بندي گروه هاي آموزشی و دانشگاه هاي انجام شده در زمینه رتبههاي آموزشی حسابداري وجود ندارد درنتیجه تعداد از پژوهشگروه

  :گردد ها بشرح زیر بیان می

متوسط : هایی همچون تفاده از شاخصپرداخت و در این پژوهش با اس MBAدر مقاله به بررسی اشتباهات رتبه بندي )1993(1شوتز
اند، در صد دانشجویانی که تجربه کار در نمره آزمون پذیرش، درصد متقاضیانی که در آزمون ورودي موفق به ورود به دانشگاه نشده

مشغول به کار گذشته را دارند، متوسط دستمزد فارغ التحصیالن در بدو کار، درصد فارغ التحصیالنی که پس از دوره فارغ التحصیلی 
هستند، شهرت دانشکده ها براساس رتبه بندي هاي منتشر شده درگذشته، نسبت تعداد دانشجویان به کل اعضاي هیات علمی تمام 

اقدام ... هاي تحصیلی ووقت، نسبت دانشجویان بازرگانی به کل دانشجویان دانشگاه یا دانشکده، مقایسه استفاده از کامپیوتر در برنامه
  .بندي مجدد نمودندبه رتبه

 4و یوز نیوز3دانشگاه ملی در گزارش دورد ریپرت 25بندي که در آن هاي مربوط به یک رتبهبا استفاده از داده) 1994( 2برو و راب

 12دانشگاه، گزارش دورودریپرت و یوزنیوز،  25براي تعیین رتبه این . بندي شده بود را براي محاسبه کارایی نسبی بکار گرفتندرتبه
گرفت را در نظر گرفته شده ها، منابع مالی و رضایت دانشجو را اندازه میعالمت عملکرد که اعتبار، انتخاب دانشجو، منابع دانشکده

را تحت عنوان ورودي در نظر  "منابع مالی"و "هامنابع دانشکده"، "انتخاب دانشجو"آقاي راب و برو چهار عالمت عملکرد . بود
  .گرفتند

مجله علمی برتر رشته  36با استفاده از تعداد کل صفحات چاپ شده مقاالت اعضاي هیات علمی در ) 1996(5یاساسکات و میت
عامل تعداد نویسندگان و اندازه مقاله پژوهش خود را تعدیل 2هاي آمریکا پرداختند و سپس براساس بندي دانشگاهاقتصاد، به رتبه

  . کردند

صورت گرفته به ارزیابی آنها پرداخته و ضمن تعدیل یکی از آنها به رتبه  هشت رتبه بنديضمن معرفی ) 1998(6دسانسکی و ورنون
بندي استفاده کردند هاي پژوهشی براي رتبهبندي از شاخصهاي آمریکا پرداختند که در این رتبههاي اقتصاد دانشگاهبندي دانشگاه

  .که براساس درجات علمی امتیازدهی شده بود

 سوئیس، آلمان، استرالیا، کشورهاي در خارجی هايزبان آموزش رشتۀ هايکتابخانه وريبهره تعیین به تحقیقی رد )2004( 7ریچمن
 شده انتخاب کتابخانۀ 118 از کتابخانه 10 داد نشان تحقیق نتایج و پرداخت هاداده پوششی تحلیل روش از استفاده با کانادا و آمریکا

  .ها اقدام گردیدوري به رتبه بندي کتابخانهاز بهره دارند و با استفاده کامل وريبهره

                                                                                                                                                                                     
1Schatz  -  
2Breu & Raab  -  
3The World Report  -  
4Us News  -  
5Scott and Mitias  -  
6Dusansky and Vernon  -  
7Reichmanu  -  
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، 2002تا1911با استفاده از چند شاخص عملکرد پژوهشی و دانشگاهی شامل جوایز نوبل طی سالهاي ) 2004(1 دیگرانکاي لیو و 
انشگاه برتر دنیا پرداخته د 500تعداد پژوهشگران در سطح باال، مقاالت چاپ شده و عملکرد سرانه اعضاي هیات علمی، به رتبه بندي 

  .اند

به بیان چگونگی رتبه بندي با  "رتبه بندي دانشگاه هاي جهان، روش شناسی و مشکالت"اي باعنوان در مقاله) 2005(2لیو و چنگ
  .ردنداستفاده از عملکرد دانشگاه ها پرداختند و بابیان مشکالت و روش شناسی مربوط، از بیان نتایج نادرست اعالم شده انتقاد ک

مقایسه تجارب کشورهاي آسیایی و : هاي برتر جهانیابتکارات ملی در تاسیس دانشگاه"در مقاله با عنوان ) 2009(3 دیگراندنگ و 
هاي برتر جهانی گیري دانشگاهاقدارم به ارائه جدول رتبه بندي دانشگاه هاي برتر جهانی نمود و نظریاتی در رابطه با شکل "اروپایی

  .دندنیز ارائه دا

    پژوهش هاي داخلی 
نیا و معصومی هاي آموزشی حسابداري در ایران توسط ایزديبندي گروهمهمترین و جدید ترین پژوهش انجام شده در زمینه رتبه

- دانشگاه از دانشگاه 20ها به ارزیابی کارایی مدل تحلیل پوششی داده 4صورت گرفته که در این پژوهش با استفاده از )1391(خانقا
ي استان اصفهان پرداخته شده و پس از اجراي مدل در چهار مقیاس متفاوت، عالوه بر محاسبه میزان کارایی مورد انتظار هر یک ها

همچنین، . هاي کارا یعنی واحدهایی که با توجه به منابع ورودي خود، خروجی متناسب دارند نیز مشخص شدنداز واحدها، مجموعه
هاي انجام شده در سایر پژوهش. گرا رتبه بندي شدندگرا و ستاندهوش شمارشی و در دو حالت نهادهواحدهاي کارا با استفاده از ر

  :باشد میبندي گروه هاي آموزشی و دانشگاه ها در ایران به شرح زیر زمینه رتبه

در این گزارش، . انددي پرداختهنور با روش تاکسونومی عدگانه دانشگاه پیامبندي مراکز مناطق دهبه رتبه) 1381(دیگران  اقبالی و
شاخص به بخش امور  9شاخص به بخش پژوهش،  8شاخص آن به بخش آموزش،  11شاخص است که  51مدل معرفی شده داراي 

  .شده بود شاخص به بخش اداري و مالی اختصاص داده 10شاخص به بخش عمرانی و  5 ،شاخص به امورفرهنگی 8دانشجویی و 

-داده پوششی تحلیل روش از استفاده با اسالمی آزاد دانشگاه واحدهاي کارایی ارزیابی"باعنوان  پژوهشی در) 1382(فتحی هفشجانی
 امکانات، عناوین با را دانشگاه ارزیابی هايشاخص ابتدا محقق است، شده انجام جنوب تهران واحد در که "پویا مدل يتوسعه و ها

-دوره یک طی سپس و بنديرتبه را آنها AHPروش از استفاده با سپس و کرده یشناسای پژوهشی، و آموزشی وضعیت انسانی، نیروي
  .است قرارداده ارزیابی مورد را آنها کارایی يساله11 ي

-گروه "هاداده پوششی تحلیل مدل از استفاده با و پژوهشی آموزشی عملکرد ارزیابی" عنوان با در پژوهشی)1384(د ترکاشون و آذر
 رسیدند که نتیجه این به و بررسی و رتبه بندي قرار دادند مورد را تهران مدرس تربیت دانشگاه انسانی علوم دانشکده آموزشی هاي
 در را دقیقی نتایج تواند مین BCC ساده مدل یک اجراي لذا و است ریزيبرنامه مبناي عنوان به واحدها ارزیابی از حاصل نتایج

 به را الزم اطالعات حداقل که چارچوبی یک عنوان به مقاله این در شده ارائه مفهومی مدل بنابراین دهد قرار گیرندگانتصمیم اختیار
 واحدها از هریک وقوت ضعف نقاط دقیق تعیین آموزشی، هايبا سازمان متناسب ارزیابی مدل انتخاب نحوه واحدها، بنديرتبه منظور

                                                                                                                                                                                     
1 Cai-liu and et al.  -  
2Liu and Cheng  -  
3Deng and et al.  -  
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 می پیشنهاد گیرندگان تصمیم و مدیران به آموزشی هايمحیط در استفاده جهت ،کند می ارائه واحدها، کارایی کامل بنديرتبه و
  .شود

ي ها فعالیت با استفاده از"رتبه بندي دانشکده هاي اقتصاد دانشگاه هاي ایران"در پژوهشی با عنوان) 1384(دیگران  اقبالی و
بندي این اقدام به رتبه 1382تا  1370هايمجله علمی معتبر داخلی فارسی زبان طی سال 9ها در پژوهشی منتشر شده این گروه

  .ضریب پژوهش و نمره علمی نویسنده مدنظر بوده است ،هاي آموزشی نمودند که در این پژوهش تعداد صفحاتگروه

هاي علوم هاي آموزشی دانشگاهبررسی کارایی نسبی و رتبه بندي بیمارستان"اي با عنوان در مقاله) 1387(حري و سعیدي نیا
-رتبه AHPبیمارستان آموزشی را با استفاده از  AHP ،25و  ها دادهش تشخیص با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی پزشکی در بخ

ها تعداد سایر کارکنان تعداد پزشکان متخصص، تعداد کارشناسان، تعداد تکنسین: هاي ورودي عبارت بودند ازبندي کردند که داده
ها بوده تعداد آزمایشات و تعداد سنوگرافی). رنگی و ساده(هاها نیز تعداد گرافیروجیشاغل در بخش رادیولوژي و آزمایشگاه و خ

  .است

دانشگاه آزاد اسالمی : هاي آموزشی دانشگاه نمونه مورديارزیابی کارایی گروه"در پژوهشی با عنوان )1390(حبیب و مقبولی ذریه
ها ارزیابی و با استفاده کارایی این گروه GAMSو با استفاده از نرم افزار  هاهاي تحلیل پوششی دادهبا استفاده از مدل "واحد صوفیان

  .هاي مربوطه رتبه بندي و الگویی براي واحدهاي ناکارا مشخص گردیداز رویکردهاي وروي محور و خروجی محور گروه

  فرضیه هاي پژوهش
  فرضیه اصلی 

  .رتبه بندي متفاوتی برخوردارند گروه هاي آموزشی حسابداري دانشگاه هاي استان خوزستان از .1
  هاي فرعیفرضیه

هاي آموزشی ها براي گروهتحلیل پوششی داده) CCR(ت رتبه بندي انجام شده شده با استفاده از مدل بازگشت به مقیاس ثاب .1
 .حسابداري استان خوزستان متفاوت است

هاي آموزشی حسابداري ها براي گروهتحلیل پوششی داده) BCC(رتبه بندي انجام شده با استفاده از مدل بازگشت به مقیاس متغیر .2
 .استان خوزستان متفاوت است

هاي آموزشی استان ها براي گروهتحلیل پوششی داده) IRS(رتبه بندي انجام شده با استفاده از مدل بازگشت به مقیاس افزایشی .3
 .خوزستان متفاوت است

هاي آموزشی ها براي گروهتحلیل پوششی داده) DRS(ه مقیاس کاهشیرتبه بندي انجام شده با استفاده از مدل بازگشت ب .4
 .حسابداري استان خوزستان متفاوت است

 .هاي آموزشی حسابداري از تفکیک متقاوتی برخوردار هستندها براي رتبه بندي گروههاي اساسی تحلیل پوششی دادهمدل .5

  روش پژوهش
ها مورد نیاز، نوع مطالعه و پژوهش براساس نحوه گردآوري داده. باشدردي میهاي کارببراساس هدف، پژوهش حاضر از نوع پژوهش

  .باشددر این کار، توصیفی و از نوع ارزشیابی می
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  آماري جامعه و نمونه
دانشگاه هاي دولتی، پیام نور و  ،یدانشگاه آزاد اسالم يحسابدار ی مقطع کارشناسیآموزش يهاپژوهش شامل گروه ي اینمارآجامعه 

هاي داراي مقطع کارشناسی حسابداري در تعداد دانشگاه. باشدمی 1390 -1389 تحصیلی سال يبرارانتفاعی استان خوزستان غی
  .باشددانشگاه می 31تعداد  1390استان خوزستان طی بررسی انجام شده در سال

یعنی قبل از مرحله بهره برداري قرار . اندنداشته هیچ فارغ التحصیلی 1390ها تا سال از آنجایی که بعضی از این دانشگاه: گیرينمونه
به عنوان جامعه آماري انتخاب گردیدند . فارغ التحصیل گروه حسابداري دارند 1هایی که حداقل ها، دانشگاهدارند از میان این دانشگاه

  .باشددانشگاه می22که تعداد آنها

  گیري متغییرها ورودي و خروجیانتخاب و اندازه
هاي مشابه جمع آوري و خاب متغییرهاي ورودي و خروجی پژوهش ابتدا لیستی از کلیه متغییرهاي استفاده شده در پژوهشبراي انت

-دار شدن یافتهبا استفاده از نظر متخصصین و صاحب نظران حرفه مهمترین و پرکاربرد ترین متغییرها انتخاب گردیدند و براي معنی
رعایت گردید تا نتایج بدست آمده معنی دارتر گردند که این قاعده به شرح زیر ) 1990(کوپر هاي پژوهش قاعده سرانگشتی چارنز و

  :باشدمی
  تعداد واحد هاي تصمیم گیرنده<3×)تعدا متغییر هاي خروجی+تعداد متغییر هاي ورودي(

فارغ التحصیالن، پژوهش، (یر خروجیمتغی 4و ) دانشجو، نیروي انسانی، فضاي دانشگاه(متغییر ورودي 3براي رعایت این قاعده تعداد 
انتخاب گردید تا مدل مورد استفاده با مشکل دور و تباهیدگی روبرو ) قبول شدگان کارشناسی ارشد، مجموع معدل فارغ التحصیالن

  .نگردد
  :باشد میمتغییر ھای پژوھش بھ صورت زیر  مدل مفھومی استفاده از  

  

  ژوهشمدل مفهومی استفاده از متغییرهاي پ:1نگاره
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ها شامل چند متغییر ها بهره برده شود بعضی از ورودي و خروجیکه در مدل مورد استفاده از حداکثر ورودي و خروجیبراي این
که نحوه محاسبه هر یک از متغییرهاي ورودي و خروجی پژوهش . ایمهایی اقدام به ترکیب آنها نمودهباشند که با استفاده از وزنمی

 :باشدیبه شرح زیر م

  متغییر هاي ورودي
ورودي عاملی است که با افزایش آن، با حفظ تمام عوامل دیگر، کارایی کاهش یافته و با کاهش آن با حفظ عوامل دیگر کارایی 

نحوه محاسبه متغییرهاي ورودي ).1386 دیگران، قیصري و(د در مواقع رابطه معکوس بین ورودي و کارایی وجود دار. یابدافزایش می
  :باشده شرح زیر میب

باشد و بدون شک یکی هاي آموزشی مورد بررسی میاین متغیر شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی حسابداري گروه: دانشجو
از مهمترین متغیرهاي ورودي هر سیستم آموزشی تعداد دانشجویان ورودي به آن سیستم هستند که با توجه به عملکرد سیستم 

  :نحوه محاسبه این متغییر به شرح زیراست. گردنداز گذراندن یک دوره مشخص روانه بازار کار میپرورش یافته و بعد 

  دانشجویان ورودي 90- 89+90- 89دانشجویان واحد در ابتداي سال تحصیلی  =متغییر دانشجو

آن و توسط آن اقدام به پرورش  اي است که دانشگاه با توجه بههیئت علمی و کارکنان هر دانشگاهی ابزار یا نهاده: نیروي انسانی
تواند نقش داشته باشد ولی از هاي آموزشی حسابداري مینماید درنتیجه مستقیماً در کارایی گروهدانشجو و انجام تحقیقات علمی می

نجایی که تواند متفاوت باشد و از آآنجایی که مرتبه علمی هر یک از اعضاي متفاوت است یعنی کارایی بوجود آمده توسط آنها می
درنظر گرفته ) 1385(دیگران  هایی متفاوت با توجه به بخشی از مقاله حیدري نژاد وکارکنان در این کار کمتر سهیم هستند وزن

  .باشد میشده است که به شرح زیر 
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ی با مرتبه تعداد هیات علم +2.4×تعداد هیات علمی با مرتبه دانشیار +تعداد هیات علمی با مرتبه استاد×2,7=نیروي انسانی
 1.2×تعداد کارکنان +1.4×تعداد مدرسین مدعو +1,6×تعداد هیات علمی با مرتبه مربی +2.1×استادیار

تواند در پرورش دانشجو و نحوه ازآنجایی که میزان فضاي آموزشی به طور مستقیم می: فضاي مورد استفاده دانشجویان حسابداري 
اي که گروه در آن واقع شده است برحسب مترمربع به عنوان ورودي ي آموزشی دانشگدهداشته داشته باشد فضا تأثیر عملکرد اساتید

کنند از رابطه زیر براي این متغییر از آنجایی که تنها دانشجویان گروه حسابداري از این فضا استفاده نمی. در نظر گرفته خواهد شد
  .استفاده شده است

  فضاي آموزشی= یان گروه حسابداريدانشجو×)فضاي دانشگاه÷ تعداد کل دانشجویان(

  متغییر هاي خروجی
خروجی عاملی است که با افزایش آن، با حفظ تمام عوامل دیگر، کارایی افزایش یافته و با کاهش آن با حفظ تمام عوامل دیگر، 

). 1386 دیگران، قیصري و(د ها و کارایی وجود داریابد این بدین مفهوم است که رابطه مستقیم بین میزان خروجیکارایی کاهش می
 :باشد مینحوه محاسبه متغییر هاي خروجی به شرح زیر 

  فارغ التحصیالن
هاست در نتیجه تعداد دانشجویان فارغ التحصیل هاي آموزشی حسابداري یکی از تولیدات این گروهبدون شک فارغ التحصیالن گروه

  .شودمی به عنوان خروجی این سیستم در نظر گرفته 90- 89سال تحصیلی 

  تحقیق
از آنجایی که ارزش هر یک . هاي آموزشی حسابداري در نظر گرفتتوان به عنوان تولیدات گروهمقاالت علمی وتالیفات اساتید را می

ظر ها وزنی در نظر خواهیم گرفت تا ارزش هر یک را در ارزیابی کارایی در نها با هم برابر نیست براي هریک از این یافتهاز این یافته
  .استفاده خواهد شد)1385( دیگران هاي استفاده شده در پژوهش حیدري نژاد ودر این بخش از وزن. بگیریم

  3×طرح تحقیقاتی+4×مقاالت فارسی+7×مقاالت التین+10×ايهاي ترجمهکتاب+20×هاي تالیفیکتاب=تحقیق

  مجموع معدل فارغ التحصیالن
گیرد در نتیجه قرار می تأثیر هاي سیستم آموزشی تحتاست که با توجه به نهادههایی مجموع معدل فارغ التحصیل یکی از شاخص

- التحصیالن محاسبه میگیریم از رابطه زیر مجموع معدل فارغاین متغیر را نیز به عنوان متغیر خروجی در این پژوهش درنظر می
  :گردد

   ارغ التحصیالنمجموع معدل ف =تعداد فارغ التحصیالن×میانگین معدل فارغ التحصیالن

 ابزارهاي گردآوري اطالعات 

هاي مورد نیاز این پژوهش از طریق مراجعه حضوري به تک تک واحدهاي دانشگاهی سراسر استان جمع آوري گردید و از نرم داده
  .ها استفاده شده استبندي و مرتب کردن دادهبراي طبقه Excelافزار 
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  ها دادهاستاندارد کردن 
گیري تعداد دانشجو، نفر و گیري متغییرهاي مورد استفاده در پژوهش متفاوت هستند مثالً معیار اندازهارهاي اندازهاز آنجایی که معی

براي این کار با استفاده  .هاي مورد استفاده در پژوهش استاندارد گردندباشد باید دادهمعیار اندازه گیري فضاي آموزشی متر مربع می
را بر کل آن ستون تقسیم می کنیم بدین ) متغییر(ستاندارد می کنیم یعنی بزرگترین مقدار هر ستونرا ا ها دادهاز روش ساعتی 

  .بین صفر و یک واقع می شوند ها دادهصورت 

  ها دادهتجزیه و تحلیل 
هاي از مدلها آموزشی حسابداري استفاده گردیده است و کارایی با استفاده ها براي رتبه بندي گروهاز روش تحلیل پوششی داده

CCR، BCC، IRS  وDRS  محاسبه گردید براي افزایش دقت در محاسبه از نرم افزارEMS1 ها براي دست یابی به نتایج حل مدل
که مدلی را به عنوان مدل مرجع انتخاب کنیم و راهکاري را براي اصالح واحد هاي ناکارا پیشنهاد کنیم براي این. استفاده شده است

هاي مورد ارزیابی مدلی را که بیشترین واحد ناکارا را دارد یا به عبارتی ه یا ریسک گریز به مسئله نگاه شد و از مدلبه صورت بدبینان
کمترین واحد کارا را دارد به عنوان مدل مرجع انتخاب کردیم زیرا با انجام این عمل و اصالح عملکرد واحد هاي ناکارا در مدل مرجع 

گردند و براي رتبه بندي گروه هاي آموزشی از مدل اندرسون کارا می ها دادهلیل پوششی هاي تحواحدها در تمام مدل
  .استفاده گردیده است) 1993(پیترسون

  هااجراي مدل تحلیل پوششی داده
ه ، بازگشت ب)CCR(ت در چهار مقیاس بازگشت به مقیاس ثاب ها دادهبا استفاده از متغییرهاي ورودي و خروجی مدل تحلیل پوششی 

حل گردید که نتایج آن به صورت ) DRS(و بازگشت به مقیاس کاهشی) IRS(، بازگشت به مقیاس افزایشی)BCC(مقیاس متغییر
  :در جدول زیر آمده است خالصه به تفکیک دانشگاه و تعداد واحدهاي کاراي موجود در هر مدل

  

 CCR-I نام دانشگاه
AP-
CCR 

BCC-I 
AP-
BCC 

IRS-I 
AP-
IRS 

DRS-I 
AP-
DRS 

 پیام نور

U1 
100.00

% 
126.19

% 
100.00

% 
208.38

% 
100.00

% 
126.19

% 
100.00

% 
208.38

% 

U2 
76.32

% 

76.32

% 

97.96

% 

97.96

% 

97.96

% 

97.96

% 

76.32

% 

76.32

% 

U3 
100.00

% 
136.34

% 
100.00

% 
269.67

% 
100.00

% 
136.34

% 
100.00

% 
269.67

% 

                                                                                                                                                                                     
١- Efficiency Measurement System  

  هاي تحلیل پوششی دادهاخالصه مدل: 1جدول 
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U4 
100.00

% 

108.25

% 

100.00

% 

108.47

% 

100.00

% 

108.47

% 

100.00

% 

108.25

% 

U5 
70.74

% 
70.74

% 
77.67

% 
77.67

% 
70.74

% 
70.74

% 
77.67

% 
77.67

% 

U6 
100.00

% 
106.12

% 
100.00

% 
110.95

% 
100.00

% 
110.95

% 
100.00

% 
106.12

% 

U7 
100.00

% 

172.45

% 

100.00

% 

172.99

% 

100.00

% 

172.45

% 

100.00

% 

172.99

% 

U8 
100.00

% 
121.21

% 
100.00

% 
141.86

% 
100.00

% 
141.86

% 
100.00

% 
121.21

% 

U9 
69.65

% 
69.65

% 
85.96

% 
85.96

% 
85.96

% 
85.96

% 
69.65

% 
69.65

% 

U1

0 

57.50

% 

57.50

% 

100.00

% 

187.70

% 

100.00

% 

187.70

% 

57.50

% 

57.50

% 

U1
1 

48.94
% 

48.94
% 

87.98
% 

87.98
% 

87.98
% 

87.98
% 

48.94
% 

48.94
% 

آزاد 

 اسالمی

U1
2 

75.01
% 

75.01
% 

79.11
% 

79.11
% 

75.01
% 

75.01
% 

79.11
% 

79.11
% 

U1

3 

40.95

% 

40.95

% 

41.95

% 

41.95

% 

40.95

% 

40.95

% 

41.95

% 

41.95

% 

U1
4 

100.00
% 

164.75
% 

100.00
% 

335.15
% 

100.00
% 

164.75
% 

100.00
% 

335.15
% 

U1
5 

100.00
% 

444.37
% 

100.00
% 

729.91
% 

100.00
% 

444.37
% 

100.00
% 

729.91
% 

U1
6 

32.86
% 

32.86
% 

35.95
% 

35.95
% 

32.86
% 

32.86
% 

35.95
% 

35.95
% 

U1100.00140.40100.00351.80100.00140.40100.00351.80
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7 % % % % % % % % 

U1
8 

100.00
% 

128.01
% 

100.00
% 

415.57
% 

100.00
% 

128.01
% 

100.00
% 

415.57
% 

U1
9 

55.67
% 

55.67
% 

100.00
% 

big 
55.67

% 
55.67

% 
100.00

% 
big 

U2
0 

44.56
% 

44.56
% 

100.00
% 

141.19
% 

44.56
% 

44.56
% 

100.00
% 

141.19
% 

U2 دولتی
1 

100.00
% 

304.42
% 

100.00
% 

big 
100.00

% 
304.42

% 
100.00

% 
big 

غیرانتفا

 عی

U2
2 

56.10
% 

56.10
% 

61.76
% 

61.76
% 

61.76
% 

61.76
% 

56.10
% 

56.10
% 

تعداد واحدهاي 

 کارا
11  14  12  13  

  

و در تمام مدلها گروه هاي  باشد میمدل متفاوت  4در جدول فوق مشاهده می گردد که نتایج بدست آمده از رتبه بندي در هر 
  .در نتیجه باید مدلی را انتخاب کنیم که بهتر گروه هاي آموزشی را تفکیک کند. آموزشی داري رتبه متفاوتی هستند

واحد و در مدل  12تعداد IRSواحد، در مدل  14تعداد  BCCواحد، در مدل  11تعداد  CCRبا توجه به نتایج بدست آمده در مدل
DRS  توان بیان داشت که مدلباشند بنابراین میواحد کارا می 13تعدادCCR ها داشته و تفاوت بین توان تفکیک بهتري بین مدل
ها کارا اند در سایر مدلها را بهتر تبیین کرده است و با توجه به اینکه کلیه واحدهایی که در مدل کارا تشخیص داده شدهمدل

بندي منتج از این مدل قابل اتکاتراست در جدول باشد و رتبهتري مینابراین مدل جامعهستند ولی عکس این مطلب صادق نیست ب
  :بازگشت به مقیاس ثابت را مشاهده می کنید) 1993(زیر رتبه بندي حاصل از حل مدل اندرسون و پیترسون

  خروجی مدل اندرسون پیترسون بازگشت به مقیاس ثابت ورودي گرا:2جدول 

 AP Benchmarks نام دانشگاه رتبه

 U15 444.37% 6 آزاد اسالمی 1

 U21 304.42% 1 دولتی 2
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 U7 172.45% 6 پیام نور 3

 U14 164.75% 7 آزاد اسالمی 4

 U17 140.40% 2 آزاد اسالمی 5

 U3 136.34% 0 پیام نور 6

 U18 128.01% 2 آزاد اسالمی 7

 U1 126.19% 1 پیام نور 8

 U8 121.21% 1 پیام نور 9

 U4 108.25% 5 پیام نور 10

 U6 106.12% 2 پیام نور 11

 U2 76.32% 7 (0.02) 14 (0.26) 18 (0.06) پیام نور 12

13 
 آزاد اسالمی

U12 75.01% 

4 (0.66) 15 (0.13) 17 (0.22) 21 

(0.09) 

 U5 70.74% 4 (0.00) 7 (0.87) 14 (0.22) پیام نور 14

15 
 پیام نور

U9 69.65% 

4 (0.16) 6 (0.11) 7 (0.27) 14 

(0.04) 

 U10 57.50% 14 (0.14) پیام نور 16

 U22 56.10% 1 (0.32) 7 (0.42) 15 (0.04) غیرانتفاعی 17

 U19 55.67% 7 (0.56) 15 (0.25) 17 (0.99) آزاد اسالمی 18

 U11 48.94% 14 (0.14) پیام نور 19

20 
 آزاد اسالمی

U20 44.56% 

4 (0.68) 6 (0.27) 7 (0.47) 15 

(0.41) 

 U13 40.95% 14 (0.79) 15 (0.22) 18 (0.03) آزاد اسالمی 21

 U16 32.86% 4 (0.01) 8 (0.63) 14 (0.15) 15 آزاد اسالمی 22



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             163

(0.48) 

  

با توجه به اطالعات موجود در جدول فوق حاصل از حل مدل اندرسون پیترسون حالت بازگشت به مقیاس ثابت ورودي محور رتبه 
مشاهده می کنید گروه آموزشی  APموزشی حسابداري استان خوزستان مشخص گردید همان طور که در ستون هاي آبندي گروه

u15 در ستون الگو. اولین رتبه را در بین گروه هاي آموزشی حسابداري استان خوزستان کسب کرده است)Benchmarks(توان می
توانند به مرز کارایی برسند در مقابل که با استفاده از این الگو می الگویی از واحدهاي کارا را براي واحدهاي ناکارا مشاهده کرد

واحدهاي کارا تعداد دفعاتی که آن واحد به عنوان الگو قرار گرفته است آورده شده و در مقابل واحدهاي ناکارا الگویی براي رسیدن 
آموزشی حسابداري مقطع کارشناسی استان خوزستان شود که گروه هاي مشاهده می. واحدها ناکارا به مرز کارایی تعیین گشته است

هاي آموزشی حسابداري مقطع مبنی بر متفاوت بودن رتبه بندي گروه H0در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش . رتبه بندي متفاوتی دارند
ري مقطع هاي آموزشی حسابدامبنی بر عدم تفاوت بین رتبه بندي گروه H1کارشناسی استان خوزستان پذیرفته شده و فرض 

  .گرددکارشناسی استان خوزستان رد می

  نتیجه گیري
هاي بازگشت به مقیاس نتایج بدست آمده نشان داد که گروه هاي آموزشی حسابداري مقطع کارشناسی استان خوزستان در مدل

بهترین مدل . تی هستندبازگشت به مقیاس افزایشی و بازگشت به مقیاس کاهشی داراي رتبه متفاو ،ثابت، بازگشت به مقیاس متغییر
هاي آموزشی حسابداري را هاي آموزشی مدل بازگشت به مقیاس ثابت است زیرا تفاوت بین گروهبراي رسیدن به کارایی تمام گروه

اند درنتیجه ها نیز پذیرفته شدههاي آموزشی پذیرفته شده در این مدل در تمام مدلو از آنجایی که تعداد گروه کند میبهتر تفکیک 
هاي آموزشی حسابداري استان خوزستان در مدل گروه. و رتبه بندي حاصل از آن قابل اتکاتر خواهد بود باشد میمدل مرجع نیز 

مرجع با استفاده از مدل اندرسون پیترسون رتبه بندي گردیدند و الگویی براي گروه هایی آموزشی که داراي رتبه کمی هستند نیز 
هاي آموزشی دهد که اکثریت گروهنتایج رتبه بندي نشان می. ن بتوانند رتبه خود را افزایش دهندتعیین شد تا با استفاده از آ

هاي آموزشی دانشگاه دولتی از رتبه بسیار باالي برخورداراند و هاي باالي جدول رتبه قرار داشتند و گروهدانشگاه پیام نور در رتبه
نتایج بدست آمده با نتایج . باشد میهاي آموزشی استان الترین رتبه در میان گروهدانشگاه آزاد اسالمی داراي با U15گروه آموزشی 

مطابقت دارد زیرا در آن پژوهش مدل بازگشت به مقیاس ثابت به عنوان ) 1391(خانقانیا و معصومیپژوهش انجام شده توسط ایزدي
خاب گردید و از آنجایی که در آن پژوهش از روش هاي آموزشی حسابداري استان اصفهان انتمدل مرجع براي رتبه بندي گروه

هاي آموزشی پذیرفته شده در مدل ایجاد نگردیده بود ولی در این شمارشی براي رتبه بندي استفاده شده بود تفاوتی بین گروه
هاي آموزشی گروههاي آموزشی گردید، پژوهش با توجه به اینکه با استفاده از مدل اندرسون پیترسون اقدام به رتبه بندي گروه

هاي آموزشی دهد که گروهحسابداري استان خوزستان داراي رتبه متفاوتی گردیدند نتایج بدست آمده در هر دو پژوهش نشان می
ناشی از مدیریت صحیح منابع در دانشگاه هاي دولتی هر  تواند میهاي دولتی از رتبه باالیی برخورداراند که این حسابداري دانشگاه

نتایج بدست آمده در هر دو پژوهش بیانگر این است که دانشگاه هاي پیام نور فعالیت پژوهشی . خوزستان و اصفهان باشد دو استان
هاي دولتی توانند رتبه بندي در سطح دانشگاهباشند که با رفع این مشکل میکمی دارند که با این حال داراي رتبه خوبی نیز می

که از رتبه بندي پایینی برخوردارند می توانند با توجه به الگوي تعیین شده کارایی خود را هاي آموزشی کلیه گروه. کسب کنند
  .افزایش داده و به مرز کارایی برسند و از این طریق به رتبه باالتري نیز دست یابند
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  به تحقیق و پژوهش بر عدم تمایل دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري مؤثرعوامل 

  3داوود صالح فر، 2حمید سلیمانی، 1حجت سلیمانی

  چکیده
یکی از دالیل . ضعیف عمل کرده است ،وهشگر ماهرموزشی آن در ارتباط با تربیت نیروي پژحسابداري و به ویژه نظام آ ي حرفه

هدف این پژوهش مطالعه و بررسی علل و  .انشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري به تحقیق و پژوهش استروشن آن عدم تمایل د
کارهاي مناسب در جهت برطرف نمودن  به امر تحقیق و ارائه راهن تحصیالت تکمیلی حسابداري کشور عوامل عدم گرایش دانشجویا

 ي ین دانشجویان تحصیالت تکمیلی همهدر دو مرحله ب سؤال 25ي حاو نامه پرسش 310، به این منظور تعداد باشد میاین مشکل 
 ین تحقیق بیانگر این مطلب است کهنتایج ا. توزیع گردید) دولتی، آزاد و پیام نور( حسابداري ي رشته ي هاي مادر ارائه دهنده دانشگاه

بین  .در صدر عوامل شناسایی شده قرار دارند جوددانشجویان از امکانات موعدم رضایت  ها و هعدم وجود امکانات تحقیقاتی در دانشگا
 انجامایی خود را در خصوص همچنین دانشجویان توان .داري وجود دارد ي معنی محل تحصیل و تمایل به تحقیق نیز رابطه

 .باشد میله بیانگر ضعف مفرط نظام آموزشی موجود در این خصوص شمارند که این مسئ ي پژوهشی اندك میها فعالیت

  .حسابداري،تحقیق، پژوهش، توسعه اجتماعی :ان کلیديواژگ

  مقدمه
مطرح در  لیمسای تمامبه  ها سازمان نیا ،ي استجارو بالنده  ایپوي ها سازماني ها جانو  ها رگدر جهان معاصر خون پژوهش در 

   .نندک یمحل  قیتحقي تواناو مشکالت خود را به دست  کنند یمی برخورد علم کردیروبا  شانیها سازمان

منظم همراه با طرح و  تیفعال: عبارت است از پژوهش؛ فیتعرطبق . باشد یمجوامع  یترقو  شرفتیپ یاساس رکنو پژوهش  4قیتحق
الزم  طیشرااز جمله . دهد ياری، شود یممطرح  شیبرا یموضوعراجع به  که یسئواالتبه  ییپاسخگوفرد را در  تواند یم که شهیاند
 يها پژوهشو انجام  تیریمد، يزیر برنامه يها ییتوانا تیتقو توان یمآن،  تیفیکو ارتقاء  کشور یآموزش نظام عملکردبهبود  يبرا

را  ازینپرداخت و اطالعات مورد  یآموزش يها دهیپد رییتغبه شناخت و  توان یم یآموزش يها پژوهش کمکبه . را نام برد یآموزش
 ایو  افتهیتوسعه  يکشورها یتمامامروزه  .)1380، یمورکانشمس ( کرداهم در سطوح مختلف فر یآموزشنظام  يگذار استیس يبرا

را به عنوان  يفناور، علم و کشورها گریدقدرت رقابت خود با  يارتقاو  یافتگی توسعه يها انیبن جادیا ایحفظ  يبرادر حال توسعه 
 يها فعالیت که یصورتاست و در  یپژوهش يها الیتفع محصول يفناورعلم و . دهند یمخود مورد توجه قرار  يها فعالیت یاصلمحور 

مطالعات .  .دیگردحاصل خواهد  داریپاگردد؛ قطعاً توسعه  بیترک یاجتماعو  ياقتصاد، یاسیس يها فعالیت ریسابا  یپژوهشو  یعلم
 گردد یبرمبه جامعه  برابر آن درآمد اضافه 10ی ال 5حداقل  شود یمی که صرف پژوهش مبلغي هر ازادر  دهد یمانجام شده نشان 
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امر در  نیا متأسفانهدر حال حاضر  کهاست  دانشگاه و پژوهش قیتحق يبرافضا  نیبهترو  نیتر مهم ،) 36ص  ،1373 ،يقنبر(
 به ساز مسئله و پیچیده مبهم، موقعیت تغییر جهت در است تالشی پژوهش، )1386ایران محبوب، ( .ندارد یگاهیجا ي ماها دانشگاه

 متون است و علم حیات مایه تحقیق؛ )1377شریعتمداري،( .شود ارائه مسئله براي حلی راه آن سایه در که ساده و نروش موقعیتی

  )1388 و افشار، نژاد سبحان( .شوند یم یمنته مختلف علوم توسعه به و یافته گسترش آن ي سایه در علمی

 امروزه .اند شده شناخته است، آن مواجه با جامعه که مسائلی پیرامون اندیشه و تفکر اصلی بستر عنوان به ها دانشگاه امروز يایدن در

 ياجرا چگونگی از مختلف يها برداشت و« شپژوه بر مبتنی آموزش موضوع عالی آموزش در توجه مورد يها مقوله نیتر مهم از یکی
 آموزشی حوزه در ویژه به و عالی آموزش بدنه به پژوهش ورود با پژوهش و آموزش يها حوزه موجود بین فاصله کاهش .است آن

  )2002 1انوایسل. (است ریپذامکان 

 نشان کشورها در آمار سهیمقا .دوجود دار جهان يکشورها از گرید ياریبس با کشورمان یعلم دیتول نیب يادیز ي فاصله حاضر حال در

 نیا و میدار فاصله منطقه در بیرق يها رکشو با هنوز 2008 در سال یعلم داتیتول در رانیا يدرصد پنجاه رشد رغمیعل دهد یم
  علم دیتول فقر ) 1387ي،صبور( است تر قیعم یانسانو  یاجتماع علوم حوزه در فاصله

 و رانیا تیجمع سهیمقا با)  1388افشار، و نژاد یبحانس. (تاس یشناخت روان ی وفرهنگ ی،اسیس ی،خیتار مشکل کی کشور در 
 فقط رانیا سهم حاضر، حال در که است یحال در نیا .است درصد کی علم دیتول و پژوهش در نرایا مورد انتظار سهم حداقل جهان،

 کسب را 21 رتبه جهان، کشور 150 نیب در علم دیتول نظر از رانیا ،2011 سال در شده منتشر آمار اساس بر .است درصد 0.022

 ي،صبور(است  زیناچ اریبس یانسان علوم حوزه در لمع دیتول و پژوهش سهم ،کماکان یول)  1390فارس، يبرگزارخ( تسا کرده

1387.(  

 ،قاتیتحق تیریمد رکن سه از ،رایز ؛ندیآ یمحساب  به کشورها توسعه و قیتحق در یاصل ينهادها ی،پژوهش مؤسسات و ها دانشگاه
 يها تیاولو نییتع جامعه، ازین مورد یقاتیتحق موضوعات نییتع لیقب یی ازها فعالیت قیطر از و برخوردارند قیتحق ابزار و محقق

 نظارت بر و یسازمانده ،قیتحق يتها مهار با یانیدانشجو تیترب ،ها سازمان و جامعه ازین مورد قاتیتحقي اجرا و رشیپذ ی،قاتیتحق

 یلمع توسعه و پژوهش ي درها برجست نقش آن رینظا و قاتیتحق جینتا ساختن کاربرد قابل و يبند طبقه ی،قاتیتحق يتها یفعال
  .)1383 ي،انور و يدستجرد ياحمد( ددارن

  جایگاه تحقیق و پژوهش در حسابداري - 1
 برخوردار اي ویژه گاهیجا از يحسابداراطالعات  ،کار و کسب روزافزون گسترش و يفناور تحوالت اقتصاد، شدن یجهان با امروزه

 جهت گذاران هیسرما .کندی م فایا هیسرما و ثروت و گردش اقتصاد رونق در يمحور نقش يحسابدار حرفه .است دهیگرد

 انیم نیا در .است سازمان کی مطلوب تیریمد از ينماد نیا و هستند یمال قیدقاطالعات  ازمندین خود یمال يها گیري تصمیم

 در نیون میمفاه و ارتباطات انقالب عصر شیدایپ .گردند یم حمطر ياقتصاد اتیح مهم يها رساختیز از یکی به عنوان حسابداران

 کنار در نینو يها ينوآور از استفاده در حرفه شاغالن زین و يحسابدار انیدانشجوی تخصص يتها مهار بهبود ضرورت ي،حسابدار

 ییپاسخگو آموزش جهت در يادیبن راتییتغ جادیا ضرورت امر نیا .است نموده مطرح توجه درخور یموضوع عنوان بهرا  موجود فنون

  )1390خواجوي و منصوري، ( تاس نموده جادیا را دیجد عصر از حاصل يازهاین به
                                                                                                                                                                                     

1 - Entwistle 
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 نیب يدیکل روابط یاندک قالب تعداد در مشاهدات کردن خالصه درصدد يحسابدار در خصوص به و یاجتماع علوم در قیتحق

 يها يتئور آزمودن يبرا .میباش داشته خود رامونیپ جهان کارکرد یچگونگ از یدرک تا کند می کمک ما به که ،رهاستیمتغ

 رهایمتغ نیب کیستماتیس يآمار روابط صورت به را ها آن و نموده ثبت را يادیز تجربه مشاهدات اصالت رویپ حسابداران ي،حسابدار

 اریبس ها مدل انبوه نیا ي باریگ میتصم البته که شود یم مختلف يلها مد آمدن وجود به منجر مختلف افراد ساتیمقا .کنند یمخالصه 

 )2000 ،2مرمنیز و 1یمسکد( است ناهمگن

 گفته است شده یطراحته رش کی در دانش گسترش يبرا که ییها فعالیت انواع قیطر از انهیگرا جستجو يراهکار به پژوهش کلمه

 نیدتریجد استنتاج و بیترک درصدد که شود یم اطالق ییها فعالیت هب و دارد يتر عیوسمفهوم  یپژوه دانش اصطالح .شود یم

 یعلم أتیه ياعضا توان و کرده فراهم را يدیجد يها نشیببتواند  که است یقیطر به آن دادن سامان و نهیزم کی در یعلم اطالعات
  .بودن دانشجویان حائز اهمیت است پژوه دانش مسئله فوق، زاتیتما به توجه با. دهد شیافزا انیدانشجو به اطالعات آن انتقال يبرا را

 و نقش از زین پژوهش آموزش، توجه به لزوم بر عالوه يحسابدار حرفه در که نمود انیب نیچن انتو یم شده ذکر موارد به توجه با
 و گاهیجا ،تیاهم به شتریب توجه ضرورت يحسابدار حرفه پژوهش در يواال نقش نیا و باشد یم برخوردار حرفه در ژهیو گاهیجا
 جامعه از قشر این يها پژوهش به ، بنابراین توجه)1390صوري، خواجوي و من. (دینما یم جابیارا  پژوهش يور هبهر عوامل تیتقو

 دانشجویان، این يها دغدغه و نیازها شناخت .گردد علمی ي گوناگونها نهیزم در کشور علمی پیشرفت موجب تواند یم کشور علمی

 زمینه تواند یم که است اقداماتی هجمل از آن جز و پژوهش امکانات سایر و ابزارها تهیه بستر مناسب، ایجاد ي،معنو و يماد حمایت

که، رشته  این وجود با ،گفته شیپ مطالب به توجه با .کند فراهم را تکمیلی حسابداري تحصیالت دانشجویان ياستعدادهابروز 
 هزمین این در پژوهشی تاکنون که رسد ینم نظر به ،گردد یم محسوب کشور ي دانشجوییها گروه نیتر تیجمعپر  از یکی حسابداري

 تبیین را رشته این تکمیلی تحصیالت دانشجویان ي پژوهشیها تجربه یی،ها عامل چه که نیست مشخص عبارتی به .باشد شده انجام

دانشجویان تحصیالت  پژوهشی تجربه ي پژوهشی موثر است؟ شناختها فعالیت بر ها آن تمایل میزان بر ییها عاملچه  ؟دینما یم
 زانیم در اثرگذار يها عامل شناخت ضمن تا نماید کمک کشور عالی آموزش نظام همچنین و مسئوالن به ،تواند یم تکمیلی این رشته

 و تکمیلی حسابداري تحصیالت پژوهشی نظام در موجود احتمالی يها مشکل رفع به نسبت این رشته، دانشجویان پژوهشی عالقه
  .نقاط و ضعف آن اقدام نمایند تقویت

  پیشینه تحقیق -2
 3اقناع مسائل مندي محققان، رضایت و مناسب اجتماعی و اقتصادي شرایط تأمین دمع) 1378 ( همکارانش و بقایی ي مطالعه در

 اتّکاي علمی، جامعه در محقق جایگاه تعیین جامعه، عدم به آنان علمی دستاوردهاي شناساندن و شغلی ترفیع عاطفی، تشویق روحی،

 تغییرات خوش دست نیز ها برنامه آنان جایی جابه با همواره که مدیران هاي شخصی قهسلی به پژوهشی مراکز تحقیقاتی هاي برنامه

 در و صنایع ها بانک منها، سازمان ناکافی گذاري سرمایه و کشور پژوهشی نظام در شده تعیین بلندمدت وجود اهداف عدم شوند، می

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه هیئت علمی اعضاي و پژوهشی مسئوالن دیدگاه از پژوهشی موانع ترین مهم ترتیب، به تحقیقات، امر

 باورهاي نبود پژوهش، این محققان دیدگاه از .است شده پژوهش پرداخته انجام موانع به دیگري تحقیق در همچنین ...دان شده عنوان

                                                                                                                                                                                     
1-Demski  
2 - Zimmerman  
 
3-Persuasion   
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 حضور و ایستا اداري فرهنگ حاکمیت علمی، هاي یافته و تحقیق اهمیت به نسبت ها دانشگاه تحقیقاتی و مراکز مدیریت در عمیق

  ).1380 طایفی،( اند شده شناخته پژوهش انجام موانع از ها، محیط این در نظر تنگ و بین کوته عناصر نقش آفرین

 دیدگاه از .روند می شمار تحقیق به ترین موانع م مهم مشخص، برنامه و اهداف وجود عدم و آموزشی وظایف علت به وقت کمبود

 نیز پژوهشی کارشناسان دیدگاه از .اند شده ذکر موانع تحقیق ترین مهم عنوان به موارد همین نیز بررسی مورد علمی هیأت اعضاي

 کارگروهی، فرهنگ با آشنایی عدم و اقتصادي مناسب شرایط تأمین عدم نظام پژوهش، در مشخص ي برنامه و اهداف وجود عدم

 )1384 کاران،هم و کیانپور( .اند شده ذکر موانع تحقیق ترین عمده

دانشگاه علوم  هاي دانشکده علمی هیأتموجود در انجام پژوهش از نظر  مشکالت بررسیبا عنوان  ايمطالعه  طی، )1372( سهرابی
، و تحقیق مشکالتاز  مدیران ناکافیو شناخت  تحقیقاتی متمرکزنظام  یکنبودن : که رسید نتیجه اینبه ) نفر 132( ایران پزشکی

  . باشند می تحقیق مشکالت ترین مهممناسب  هاي کتابخانهو  کارگاهو  آزمایشگاه نتدویو  تهیهعدم 

را بر ناکارایی  تأثیر به این نتیجه رسیدند که موانع مربوط به نظام و ساختار آموزشی بیشترین) 1388(زارع احمدآبادي و همکاران 
هاي الزم براي تشویق،  ایجاد زیرساخت: آنان معتقدند. ه استها و مراکز تحقیقاتی کشور از خود به جا گذاشت پژوهشی در دانشگاه

روش کارگاهی در پژوهش و ایجاد ارتباط بین صنعت و مراکز اجرایی با دانشگاه، و کارآمد کردن نظام تأمین و پرداخت اعتبارات 
 .هشی خواهد شدپژوهشی به همراه تشویق محققان به تمرکز صرف بر روي پژوهش موجب بهبود و افزایش عملکرد پژو

عدم ایجاد انگیزه در : ترین موانع انجام پژوهش به ترتیب عبارتند از مهم: نشان دادند) 1389(سرشتی، کاظمیان و دریس 
پاگیر اداري، عدم استفاده از نتایج تحقیق و ناتوانی ترجمه مقاالت فارسی به  پژوهشگران، کمبود وقت و مشغله زیاد، مقرّرات دست و

  .عالقگی به امر پژوهش، ناتوانی در استفاده از رایانه و مفید نبودن پژوهش بودند اثرترین موانع بی کم. رهاي دیگ زبان

 موضوع دانشجویان خود وقتی که رسید نتیجه این به. دانشجویان و استادان با مصاحبه وسیله به خود نامه پایان در) 2006( 1کانتر

 و مواد مطالعه در دانشجویان بیشتر همچنین .دهند می نشان خود از نگارش یشتري برايب عالقمندي باشند، نموده انتخاب را تحقیق
  .هستند مشکل دچار خود هاي نظریه و ها ایده و مطالعات این بین پیوند برقرار کردن و دیگران منابع

 کارگیري به نامه آیین از یتکمیل دانشجویان، تحصیالت شناخت میزان بین رابطه بررسی به خود پژوهش در) 2007( 2عبدالحافظ

 مطلبی پرداخت؛ راهنما استاد به نسبت ها آن انتظارهاي و ها گرایش شناخت بر این تأثیر چگونگی و 3اکستر دانشگاه در راهنما استاد

 شناخت میزان بین معناداري رابطه که داد نشان پژوهش این هاي یافته .بود شده بدان پرداخته کمتر ها پژوهش سایر در که

 همچنین تفاوت .دارد وجود راهنمایشان استاد به نسبت ها آن هاي گرایش و راهنما استاد کارگیري به نامه از آیین دانشجویان

  .ندارد ها وجود آن تحصیل سال و جنسیت و سو یک از ها آن هاي گرایش یا دانشجویان شناخت بین معناداري

به آن اشاره شد پس از مطالعه و بررسی فراوان و مشورت با متخصصان حرفه و  بنابراین با توجه به آنچه در مقدمه و بیان موضوع
دسته در خصوص عدم تمایل دانشجویان به تحقیق  22علوم اجتماعی و همچنین نظر خواهی از دانشجویان عوامل چهار گانه اي در 

  .سواالت و فرضیان زیر را مطرح می نماییمبراین اساس در این تحقیق . و پژوهش مشخص و در قالب پرسشنامه هایی تدوین گردید
                                                                                                                                                                                     

1 - Kanter  
2-Abdelhafez 
3- University of Exeter  
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   سواالت تحقیق و طرح فرضیات - 3
  :عبارتند از قیتحقاهداف  نیتر مهم

دانشجویان تحصیالت تکمیلی  دگاهیدي دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري از ها پژوهشبازدارنده مؤثر بر  یی عواملشناسا. 1
  حسابداري دانشگاه هاي مادر کشور

  ي دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري؛ها پژوهشي عوامل مؤثر بر بند تیاولو. 2

  از عوامل بازدارنده پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري؛ رفت بروني کارها راهي بند تیاولویی و شناسا. 3

ویان تحصیالت تکمیلی ی به پژوهش دانشجپرداختن عملی حوزه نسبت به ضرورت آموزشنظام  رانیمد تیحساسجلب توجه و . 4
  حسابداري؛

   قیتحق ندیفرای عملی و علمي سطح ارتقاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري در ها پژوهشتوجه به نقش . 5

  :دندیگردی طراح نیچني آنچه در بیان موضوع گفته و در اهداف فوق به آن اشاره شد مبنابر  قیتحق، فرضیات رو نیااز 

ی بازدارندگ تأثیر ي دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداريها پژوهشي نظام تحقیقاتی در گذار استیسدارنده عوامل باز: فرضیه اول
  .دارد

  .ی داردبازدارندگ تأثیر ي دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداريها پژوهشعوامل بازدارنده فرهنگی در : فرضیه دوم

  .ی داردبازدارندگ تأثیر حصیالت تکمیلی حسابداريي دانشجویان تها پژوهشعوامل انگیزشی در : فرضیه سوم

  .ی داردبازدارندگ تأثیر ي دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداريها پژوهشدر ) یتخصصی و فن(ي فردعوامل : فرضیه چهارم

  :روش تحقیق -4
شجویان تحصیالت تکمیلی زیرا در آن به عوامل عدم تمایل دان باشد میاین تحقیق از انواع تحقیق هاي کاربردي و پیمایشی 

جامعه این تحقیق کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداري دانشگاههاي دولتی . حسابداري دانشگاههاي مادر کشور می پردازد
 ،دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی( رمادر ارائه دهنده این رشته در کشو

، دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداري دانشگاه پیام نور بهشهر و )شیراز، دانشگاه اهواز، و دانشگاه فردوسی مشهدانشگاه د
شیراز، مشهد و نیشابور  ،اصفهان ،دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداري واحدهاي علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی در تهران

بین دانشجویان تحصیالت  در نامه پرسش و توزیع مصاحبهق طری از پژوهش، هاي فرضیه براي آزمون نیاز مورد يها داده. باشد می
روایی و پایایی پرسشنامه نیز مورد بررسی قرار گرفته که میزان روایی پرسشنامه را از طریق نظرات . تکمیلی جمع آوري شده است

ر این د. دها افزایش داده ش ظران و اعمال نظرات آنکارشناسان و متخصصان، توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادي از صاحب ن
آلفاي کرونباخ برآوردي از پایایی . پژوهش براي محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیري از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است
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) آلفاي کرونباخ(یی ضریب پایا. کند میابزارهاي پژوهش محسوب شده و ارتباط و همبستگی ابزارهاي داخلی پژوهش را مشخص 
  ).1978 2؛ نونالی1951، 1کرونباخ(باشد  ها می ها در پرسشنامه تقسیم بر نمونه هاي ناهمگن در پاسخ به سؤال تابعی از تعداد سؤال

و واریانس ) آزمون یا زیر(جهت محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره هاي هر زیرمجموعه سئوال هاي پرسشنامه 
  ).1386سرمد و همکاران، . (سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود. را محاسبه کرد کل

  :که در آن

S2
  .ام Iواریانس سئوال : 1

S2
  .واریانس مجموع سئوال ها: 

K :ئواالت پرسشنامهتعداد س.  

تر باشد، ابزار اندازه گیري پایایی بیشتري  هر چه ضریب بدست آمده به یک نزدیک. ضریب بدست آمده باید بین صفر و یک باشد
باشد که  می 0,89در این تحقیق مقدار ضریب پایایی به دست آمده . در غیر این صورت خصوصیت پایایی را نخواهد داشت. دارد

. سنجد هاي داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده و واقعاً متغیرهاي مورد مطالعه را می ت به این معنی که پاسخمقدار مناسبی اس
  .جدول زیر نتایج آزمون پایایی در خصوص هر دسته از متغیرهاي تحقیق، به روش هاي مختلف را نشان می دهد

  نتیجه
ضریب دو نیمه سازي 

 گاتمن
 براون -اسپیرمن

آلفاي 
 کرونباخ

 متغیر 

 عامل سیاستگذاري نظام تحقیقاتی 886/0 929/0 894/0  پایایی پاره آزمونتأیید 

  عامل فرهنگی 915/0 918/0 959/0  پایایی پاره آزمونتأیید 

  عامل انگیزشی 897/0 903/0 941/0  پایایی پاره آزمونتأیید 

  عامل فنی و تخصصی 902/0 905/0 938/0  پایایی پاره آزمونیید تأ

    

                                                                                                                                                                                     
1-Cronbach 's  
2- Nunnaly 

  لفنتایج آزمون پایایی متغیرهاي تحقیق به روشهاي مخت:  1جدول 
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این . استفاده شده است 1اسمیرنف -کلموگورف عامل از آزمون هر به مربوط هاي پاسخ توزیع بودن نرمال در این تحقیق براي آزمون
فرض هاي . رد استفاده قرار می گیردي یک متغیر کمی موها دادهآزمون جهت بررسی ادعاي مطرح شده در مورد نرمال بودن توزیع 

  :آماري در این آزمون به صورت زیر می باشد

oH :توزیع داده نرمال است.  

H1 :توزیع داده نرمال نیست.  

pییعن( oHدر صورت تایید  value / 0 نتایج این آزمون به ). 1386مومنی و فعال، (حرافات نرمال می باشد توزیع ان) 05
  :باشد میشرح زیر 

 متغیر
 اسمیرنف  - کلموگورف

 سطح معنی داري درجه آزادي آماره 

 0.124 319 0.117 سیاستگذاري نظام تحقیقاتی

 116. 319 0.114 عامل فرهنگی

 118. 319 0.134 یزشیعامل انگ

 121. 319 0.116 عامل فنی و تخصصی

 

 توزیع لذا نیست، دار معنى مورد مطالعه متغیرهاى از یک هیچ براى اسمیرنف-کولموگروف آزمون نتیجه فوق جدول اطالعات مطابق

  .باشد مى نرمال متغیرها

  .یک نمونه اي استفاده شده است tیق از آزمون ها در خصوص هر یک از متغیرهاي تحق براي بررسی میانگین پاسخ آزمودنی

نحوه محاسبه آماره این . رود معلوم باشد به کار می جامعه نامعلوم و خطاي استاندارد نمونه 2این آزمون در زمانی که خطاي استاندارد
  :آزمون به شرح زیر است

  

                                                                                                                                                                                     
1- Kolmogorov-Smirnov Test  
2-standard error of mean  

  ها دادهنتایج آزمون نرمال بودن : 2جدول 
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به آزمون فرضیه مناسب پرداخته شده و % 5و سطح معنی داري % 95در سطح اطمینان  شود که فرآیند کار به این صورت اجرا می
  . آید مقدار معناداري هر یک از متغیرهاي پژوهش به دست می

حال با توجه به . است H1 فرض در نامساوي عالمت با متناظر و متناسب منحنی زیر سطح طرفه، یک هاي آزمون در معناداري مقدار
 آزمون یک معناداري مقدار. خواهد بود آزمون آماره مقدار راست سمت منحنی سطح زیر با برابر معناداري، مقدار باال، راست طرفه یک

 بر مبتنی از آزمون که اي نتیجه. گیرد می اندازه صفر فرض با نتیجه را نمونه يها داده سازگاري میزان که است مقدار احتمالی آماري،

 شده استاندارد آزمون آماره بر مبتنی تصمیم متناظر قاعده از که است اي نتیجه با ارز هم نظر ریاضی از آید می ست د به معناداري

جدول در  Tمحاسبه شده از  Tچنانچه مقدار %5و با فرض در نظر گرفتن آلفاي  tهاي مبتنی بر آزمون  در جدول؛ لذا شود حاصل می
  . کنیم می H0فرض  تر باشد، اقدام به رد سطح معناداري مورد نظر بزرگ

جمع آوري اطالعات جهت پاسخ به پرسشهاي تحقیق و آزمون فرضیات پژوهش اقدام به تهیه و تدوین و ارسال پرسشنامه  براي
پرسشنامه پس از  18باشد که از آن تعداد  پرسشنامه می 338گردید، که بر این اساس تعداد کل پرسشنامه هاي توزیعی شامل 

ها که کامل بودند براي  مورد از پرسشنامه 320عدم همکاري نمونه هاي انتخابی وصول نگردید و اطالعات  علت ارسالهاي مکرر به
 spssافزار  نرم از نامه پرسش در ي موجودها داده تحلیل و تجزیه براي پژوهش این در. گردید SPSSتجزیه و تحلیل وارد نرم افزار 

 شده طراحی اي، گزینه 5 لیکرت طیف اساس بر پژوهش نامه آمد، پرسش نیز تر پیش که طور همان. است شده استفاده 18نگارش 

 فرضیه متوسط نقطه یا طیف میانگین بنابراین،. گیرد قرار می +5 تا +1 دامنه با طیفی در شده داده هر سؤال به که امتیازاتی و است

. داد قرار آزمون و مورد سنجش ،3 فرضی میانگین به تنسب را پژوهش هاي میانگین مولفه توان می و بود خواهد 3 عدد هاي پژوهش،
هاي  پاسخ میانگین اگر و فرضیهتأیید  بیانگر باشد، 3 باالتر از معناداري صورت به آماري لحاظ از شده، هاي داده پاسخ میانگین اگر

 میانگین آیا که این براي آزمون. ودب خواهد پژوهش فرضیه رد بیانگر باشد، 3از  کمتر معناداري صورت به آماري لحاظ از شده داده

است از لحاظ آماري به صورت  فرضیه هر با هاي مرتبط سؤال به شده داده امتیازات کل میانگین برابر فرضیه که هر براي شده محاسبه
  . استیودنت یک نمونه اي استفاده شده است t ،معناداري از نقطه بی تفاوتی طیف متفاوت است یا خیر از آزمون

  یافته هاي تحقیق - 5
با . ارائه شده است 2جدول شماره ر نتایج تحقیق در خصوص عوامل مربوط به سیاستگذاري نظام تحقیقاتی مربوط به فرضیه اول د

استودنت یک نمونه اي با  Tبراي پاسخ به سواالت تحقیق و عناصر مربوط به هر عامل از آزمون  ها دادهنرمال بودن تأیید  توجه به
یافته هاي پژوهش در خصوص فرضیه اول بیانگر این مطلب است که براي همه شاخص هاي  .استفاده می کنیم 3ن ارزش آزمو

همچنین آماره  ،مربوط به عامل سیاستگذاري نظام تحقیقاتی مقدار عددي میانگین مشاهده شده از میانگین نظري بیشتر است
بنابراین تمامی عناصر عامل . بزرگتر است% 5سطح معنی داري  در tن مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول مبتنی بر آزمو

سیاستگذاري نظام تحقیقاتی را از موانع موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري به تحقیق و پژوهش شناسایی 
  . می کنیم
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  متغیرهاي پژوهش

 3مقایسه با میانگین 

  

داد
تع

 

ده
ه ش

هد
مشا

ن 
نگی

میا
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 نظ

ین
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ره 
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جه 
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e

ین 
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فاو

ت
 

جه
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 229 22.63 3 4.62 310 نبود اهداف پژوهشی روشن در نظام آموزشی
0.00

 تایید 1.62 1

 229 25.19 3 3.84 310 یفقدان رویکرد نظام گرا درتبین نیازها والویتهاي پژوهش
0.00

 تایید 0.84 1

 229 24.14 3 3.89 310 فقدان ساختارهاي تحقیقاتی پویا و مستقل
0.00

 تایید 0.89 6

 229 25.17 3 4.24 310 تحقیقاتی -موظف نبودن اساتید براي انجام کارهاي علمی
0.00

 تایید 1.24 1

 229 29.87 3 4.21 310 هاي پژوهشیفقدان راهبردهاي مناسب براي فعالیت
0.00

 تایید 1.210 2

تأیید  با توجه به. ارائه شده است 4جدول شماره ر نتایج تحقیق در خصوص عوامل مربوط به عامل فرهنگی مربوط به فرضیه دوم د
 3رزش آزمون استودنت یک نمونه اي با ا Tبراي پاسخ به سواالت تحقیق و عناصر مربوط به هر عامل از آزمون  ها دادهنرمال بودن 

یافته هاي پژوهش در خصوص فرضیه دوم بیانگر این مطلب است که براي همه شاخص هاي مربوط به عامل  .استفاده می کنیم
همچنین آماره مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول  ،فرهنگی مقدار عددي میانگین مشاهده شده از میانگین نظري بیشتر است

بنابراین تمامی عناصر عامل فرهنگی را از موانع موثر بر عدم تمایل . بزرگتر است% 5داري سطح معنی  در tن مبتنی بر آزمو
  . دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري به تحقیق و پژوهش شناسایی می کنیم

  

  

  

  

  

  

 براي عناصر عامل سیاستگذاري نظام تحقیقاتی 3فرضی ن مقایسه با میانگی: 3جدول 
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 براي عناصر عامل فرهنگی 3فرضی ن مقایسه با میانگی: 4جدول 

 متغیرهاي پژوهش

 3مقایسه با میانگین 

  

ت
داد

ع
ن  

نگی
میا

ري 
 نظ

ین
انگ

می
 

ره 
آما

T  دي
آزا

جه 
در

 

p-
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e

ین 
انگ

 می
ت

فاو
ت

 

جه
نتی

 

 تایید 1.69 0.000 229 28.80 3 4.69 310 هاي دانشجویانش عدم استفاده از نتایج پژوه

 تایید 1.52 0.001 229 26.60 3 4.52 310 نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش دربین دانشجوها

 تایید 1.76 0.000 229 29.14 3 4.76 310 ه پژوهشهاي دانشجوهافقدان بینش روشن نسبت ب

 تایید 1.82 0.001 229 29.71 3 4.82 310 اهمیت ندادن مسئولین به پژوهشهاي دانشجوها

 تایید 1.48 0.001 229 27.42 3 4.48 310 استقرار فرهنگ آموزش محوري بجاي پژوهش محوري

تأیید  با توجه به. ارائه شده است 5جدول شماره ر عامل انگیزشی مربوط به فرضیه سوم دنتایج تحقیق در خصوص عوامل مربوط به 
 3استودنت یک نمونه اي با ارزش آزمون  Tبراي پاسخ به سواالت تحقیق و عناصر مربوط به هر عامل از آزمون  ها دادهنرمال بودن 

ین مطلب است که براي همه شاخص هاي مربوط به عامل یافته هاي پژوهش در خصوص فرضیه سوم بیانگر ا .استفاده می کنیم
همچنین آماره مشاهده شده در  ،فرهنگی به جز دو شاخص مقدار عددي میانگین مشاهده شده از میانگین نظري بیشتر است

ن بخشی از بنابرای. بزرگتر است% 5سطح معنی داري  در tن خصوص شاخص ها به جز دو مورد از مقدار بحرانی جدول مبتنی بر آزمو
عناصر عامل فرهنگی را از موانع موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري به تحقیق و پژوهش شناسایی می 

نشان داده شده است؛ عوامل عدم ترغیب و تشویق  5در این خصوص الزم به ذکر است با توجه به نتایج آزمون که در جدول . کنیم
از جمله موانع موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیالت تکمیلی  حقیق و پایین بودن عالقه به امر پژوهشدانشجویان به مطالعه و ت

حسابداري به تحقیق و پژوهش شناسایی نمی شود، این مساله بیانگر این مطلب است که انگیزه کافی از طریق اساتید به دانشجویان 
همچنین عالقه کافی از طرف دانشجویان تحصیالت  ،وارد می شودتحصیالت تکمیلی حسابداري در خصوص تحقیق و پژوهش 

بنابراین پاسخ به این سوال که چرا با وجود تشویق اساتید و عالقه دانشجویان باز هم تمایلی جهت انجام امور . تکمیلی نیز وجود دارد
  .کند میب پژوهشی در میان دانشجویان وجود ندارد نیاز به بررسی هاي بیشتر در این حوزه را طل
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 متغیرهاي پژوهش

 3مقایسه با میانگین 
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 رد 0.82 0.1 229 1.31 3 2.18 310 عدم ترغیب وتشویق دانشجویان به مطالعه وتحقیق 

0.00 229 29.31 3 4.26 310 هاي پژوهشیپایین بودن اعتماد به نفس براي فعالیت
0 

 تایید 1.26

 229 0.21 3 2.12 310 پایین بودن عالقه به امرپژوهش
0.09

 رد 0.88 0

0.00 229 31.12 3 4.73 310 هاومراکز اطالعاتیعدم همکاري مناسب سازمان
 تایید 1.73 0

0.00 229 27.64 3 4.19 310 به خدمات نرم افزاري مناسب دشواربودن دسترسی
1 

 تایید 1.19

0.00 229 28.49 3 4.38 310 برگزارنشدن کارگاههاي مناسب
 تایید 1.38 2

0.00 229 32.12 3 4.91 310 عدم توانایی در خصوص انجام نحقیق و پژوهش
 تایید 1.91 0

با توجه . ارائه شده است 5جدول شماره ر تخصصی مربوط به فرضیه چهارم د نتایج تحقیق در خصوص عوامل مربوط به عامل فنی و
استودنت یک نمونه اي با ارزش  Tبراي پاسخ به سواالت تحقیق و عناصر مربوط به هر عامل از آزمون  ها دادهنرمال بودن تأیید  به

مطلب است که براي همه شاخص هاي مربوط  یافته هاي پژوهش در خصوص فرضیه چهارم بیانگر این .استفاده می کنیم 3آزمون 
همچنین آماره مشاهده شده از مقدار  ،به عامل فنی و تخصصی مقدار عددي میانگین مشاهده شده از میانگین نظري بیشتر است

ع موثر بنابراین تمامی عناصر عامل فنی و تخصصی را از موان. بزرگتر است% 5سطح معنی داري  در tن بحرانی جدول مبتنی بر آزمو
  . بر عدم تمایل دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري به تحقیق و پژوهش شناسایی می کنیم

  

  

  

  

  

 براي عناصر عامل انگیزشی 3فرضی ن مقایسه با میانگی: 5جدول 
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 براي عناصر عامل فنی و تخصصی 3فرضی ن نتایج آزمون مقایسه با میانگی: 6جدول 

 متغیرهاي پژوهش

 3مقایسه با میانگین 

 

داد
تع

ین 
انگ

می
ري 

 نظ
ین

انگ
می

 

ره 
آما

T دي
آزا

جه 
در

 

p-
va

lu
e

ین 
انگ

ت می
فاو

ت
 

 1.26 0.000 229 26.89 3 4.26 310 دشواربودن تامین هزینه هاي پژوهشی

 1.18 0.000 229 29.36 3 4.18 310 تحقیق )روش شناسی(پایین بودن میزان آشنایی بامتدولوژي 

 1.34 0.000 229 31.18 3 4.34 310 ایانه ومنابع پژوهشی، رناآشنایی باشیوه هاي بهره گیري ازاینترنت

 1.58 0.000 229 28.42 3 4.58 310 نداشتن فرصت کافی براي پرداختن به پژوهش

 1.23 0.000 229 27.53 3 4.23 310 وجود اشتغاالت فکري مختلف

تحصیل بر شناسایی و الویت بندي عوامل موثر بر عدم  لدانشگاه مح تأثیر جهت تحلیل مناسب تر نتایج پژوهش اقدام به بررسی هب
مایل دانشجویان تحصالت تکمیلی حسابداري به تحقیق و پژوهش پرداختیم تا مشخص شود بین محل تحصیل و میزان عدم تمایل ت

نتایج آزمون کروسکال والیس در . دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري به تحقیق و پژوهش رابطه معنی داري وجود دارد یا خیر
  .باشد یماین خصوص در جدول زیر قابل مشاهده 

  

و کوچکتر از سطح  001/0آزمون برابر با  Pاز آنجا که مقدار نشان می دهد که  7 شمارهمون کروسکال والیس به شرح جدول نتایج از
تفاوت معنی داري  یبین نظرات دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي دولتی، پیام نور و آزاد اسالم باشد،می 05/0معناداري 
تحصیل نقش موثري در میزان عدم تمایل دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري به تحقیق و به عبارت دیگر محل  .وجود دارد

  .کند میپژوهش ایفا 

 محل تحصیل بر عدم تمایل به پژوهش تأثیر نتایج آزمون کروسکال والیس در باره: 7جدول 

 محل تحصیل
 

 آماره مجذور کا
 

 درجه آزادي
 

p-value 

 دانشگاههاي دولتی
 

14.25 
 

2 
 

0.001 

 دانشگاه آزاد اسالمی
 

16.18 
 

2 
 

0.001 

 دانشگاه پیام نور
 

19.21 
 

2 
 

0.001 
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  بحث و نتیجه گیري - 6
درباره عدم تمایل دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل در  موجود مختلف هاي عامل تا گردید سعی حاضر پژوهش در

 و موانع و ن تعدادي از واحدهاي ممتاز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه پیام نوردانشگاههاي دولتی مادر و همچنی
نتایج این تحقیق در خصوص فرضیه اول نشان داد که عناصرعامل . دقرار گیر بررسی مورد آنها راه سر بر موجود هاي مشکل

ایل دانشجویان تحصیالت تکمیلی به تحقیق و پژوهش ایفا نقش موثري در خصوص عدم تم) 3جدول ( سیاستگذاري نظام تحقیقاتی
با میانگین ( ، موظف نبودن اساتید به انجام امور پژوهشی) 4,62 با میانگین( عواملی همچون نبود اهداف پژوهشی روشن. کند می

را از نظر دانشجویان به باالترین میانگین ) 4,24با میانگین ( ي پژوهشیها فعالیت و نبودن راهبردهاي مشخص در خصوص) 4,26
بنابراین باید راهبردها و اهداف مشخصی در خصوص تحقیق و پزوهش تدوین شده و در اختیار دانشجویان . خود اختصاص داده اند

با ( نیز فقدان بینش روشن در دانشجویان نسبت به پژوهش) 4جدول ( در خصوص فرضیه دوم مربوط به عوامل فرهنگی. قرار گیرد
موثرترین عوامل شناسایی گردیدند، بنابراین ) 4,86میانگین (و اهمیت ندادن مسئوالن به پژوهش هاي دانشجویان با ) 4,76میانگین 

باید ساز و کار مشخصی جهت استفاده از نتایج پژوهش هاي کاربردي دانشجویان تدوین و اجرا گردد همچنین می بایست در 
نتایج این تحقیق در خصوص فرضیه . بطی به دانشجویان آموزش داده شودخصوص تحقیق و پژوهش تفکر و بینش مشخص و مرت

در این خصوص فرضیه عدم عالقه دانشجویان به . مربوط به عوامل انگیزشی نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر دارد) 5جدول ( سوم
بیشتر در خصوص عوامل انگیزشی در با بررسی . تحقیق و عدم تشویق دانشجویان توسط اساتید به تحقیق، بر خالف انتظار رد شد

 با میانگین( ، فقدان اعتماد به نفس)4,73با میانگین ( می یابیم که عواملی همچون همکاري نکردن مراکز تحقیقاتی با دانشجویان
ه اند از عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان به پژوهش شناسایی شد ،)4,91با میانگین ( و عدم توانایی انجام پژوهش ،)4,26

در این . مشهود است کامالًبنابراین فقدان آموزشهاي الزم براي دانشجویان درباره مراحل و چگونگی انجام تحقیقات پژوهشی 
 .خصوص عالوه بر برگزاري کالسهاي آموزشی لزوم توجه بیش از پیش به واحد درسی روش تحقیق در این خصوص احساس می شود

در ارتباط با فرضیه . باشد میبودن دانشجویان تحصیالت تکمیلی از امکانات موجود در دانشگاه ها همچنین این مساله بیانگر ناراضی 
با ( نداشتن فرصت کافی براي پژوهش) 4,26با میانگین (چهارم، نتایج این تحقیق بیانگر دشوار بودن تامین هزینه هاي پژوهش 

) 4,34با میانگین ( تکمیلی با نحوه جستجوي علمی در اینترنتو همچنین نا آشنا بودن دانشجویان تحصیالت ) 4,58میانگین 
در این ارتباط باید تجدید نظر جدي در خصوص بودجه پژوهشی دانشگاه ها به خصوص در مورد دانجویان تحصیالت . باشد می

صیالت تکمیلی فارغ از همچنین باید هزینه هاي تحصیل به گونه اي تامین گردد که دانشجویان تح. تکمیلی حسابداري به عمل آید
در پایان براي ازمون این مساله که آیا میان محل تحصیل دانشجویان و عدم تمایل . دغدغه معاش تنها به تحقیق و پژوهش بپردازند

به تحقیق رابطه معنی داري وجود دارد یا نه آزمون کروسکال والیس را اجرا نمودیم بر اساس نتایج این آزمون مشخص گردید که 
به این معنی . محل تحصیل دانشجویان و نحوه اولویت بندي عوامل موثر بر عدم تمایل به تحقیق رابطه معنی داري وجود دارد میان

  .که نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي مختلف درباره پژوهش با یکدیگر متفاوت است

از مهمترین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیالت تکمیلی حسابداري به به طور کلی در این تحقیق به تبیین دسته اي 
 از اصل حمایت به توجه علمی توسعه در اساسی راهبرد تنها و کشور پژوهش نجات راه تنها که آنجا ازتحقیق و پژوهش پرداخته شد 

 دانشجویان بین این در و کرد توجه قشر دانشجو به ایدب ،( 1383) منصوري، است کیفیت هاي جزیره ایجاد و رشدپذیر هاي جوانه

 پایان هر از مقاله یک تنها استخراج و نگارش که چرا هستند؛ توجه بیشتري نیازمند خود آموزشی ماهیت دلیل به تکمیلی تحصیالت

 جهان، سطح در علم کننده دتولی برتر کشور ده جزء ایران تا شود می سبب دکتري نامه هر پایان از مقاله دو و ارشد کارشناسی نامه
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بنابر این الزم است تا با اتکا به نتایج چنین پژوهش هایی راه براي رسیدن به این هدف واال  )1382 اهللا، فضل وسوي،م(گیرد  قرار
  .هموار گردد

  منابعفهرست 
الگویی جهت همسویی تحقیقات، آموزش و عمل، بررسی  ارائه حسابداري تحقیقاتی اواویت هاي و نیازها تبیین 1383اعتمادي حسین و حسین فخاري، بهار 

  27-3، ص 35هاي حسابداري و حسابرسی، شماره 

 دیدگاه از پزشکی علوم در پژوهش موانع .(1387) .م یزاده، شکرچ و .م یمقدم، عسگر ؛.م محمدي، ؛.ب عدوست، نو ؛.ش اویس قرن، عبدالمهدي؛ بقایی،
  154143 - ماه، اردیبهشت 29 و 28 کشور پژوهشی مسائل بررسی علمی کنفرانس اولین مقاالت موعهمج علمی، هیأت اعضاء و پژوهشی مسئوالن

یافته هاي نو در روانشناسی ، شماره  انسانى، علوم رشته هاى علمى هیأت پژوهشی اعضاى فعالیت بازدارنده عوامل ، بررسى1390حسین پور محمد ، تابستان 
  95- 79، ص 19

، 43، ترکیب بهینه تدریس و آموزش، تحول الزم در آموزش حسابداري، فصلنامه دانش حسابرسی ، شماره 1390وري شعله، تابستان خواجوي شکراهللا و منص
  82- 69ص 

 علمى، فصلنامه دانشگاهى، پژوهشى هاى نوآورى فعالیت در بنیادى راهکارى علم تولید نهضت از زدایى مانع ( 1388 ) اهللا عبد افشار، و مهدى نژاد، سبحانى
 21-4 ص ،1 شماره ، سیزدهم سال اسالمى، دانشگاه در مدیریت ترویجى

مطالعات تربیتی و ، بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد ، 1388، بهزادي حسن و محمد رضا داورپناه 
  250- 227ص ، 2شماره  دوره دهم ، ، روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
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معیارهاي مورد نیاز براي  التحصیالن کارشناسی حسابداري و هاي فارغ ارزیابی میزان انطباق بین مهارت

 حسابرسی ي حرفه

  یاسر شیرزادي، ٢مهدي پرویزي، ١کاوه پرندین
  چکیده
مورد نیاز براي  ايمعیاره کارشناسی حسابداري و ي التحصیالن دوره هاي فارغ این پژوهش ارزیابی میزان انطباق بین مهارت هدف از

 شخصی، اداري و مدیریتی و اصلی در سه طبقه مهارت عمومی و ي وسیله سه فرضیهه هدف یاد شده ب. باشد حرفه حسابرسی می
دانشگاه،  آماري تحقیق شامل سه گروه، استادان ي جامعه .سی پرسش فرعی مورد آزمون واقع شده است اي و حرفه تخصصی و

میدانی است و روش  ي پیمایشی از شاخه -این تحقیق از نوع توصیفی. باشد شناسی ارشد حسابداري میحسابرسان ودانشجویان کار
با استفاده ( نامه بزرگتر به وسیله پرسش ي گیري از جامعه هاي آن به صورت نمونه  اي بوده و داده نظري آن کتابخانهگردآوري مباحث 

و تحلیل واریانس جهت هاي کروسکال والیس  این تحقیق از آزمون ین درهمچن. دست آمده استه ب) اي لیکرت رتبه 5 از طیف
بیانگر آن است که بین نظرات سه گروه تحقیق در  هاي تحقیق ه دست آمده براي فرضیهنتایج ب. ها استفاده شده است آزمون فرضیه

معیارهاي مورد نیاز براي ورود  سابداري باکارشناسی ح ي ي فارغ التحصیالن دوره هاي ذکر شده مورد میزان انطباق سه دسته مهارت
  . حسابرسی تفاوت معناداري وجود ندارد ي به حرفه

  .حسابرسی ،مهارتآموزش،  :واژگان کلیدي

  مقدمه
پیوستگی این . ستندهاي آموزشی ه هاي تجربی و محیط ماحصل تعامل عرصه ،هاي تحصیلی مختلف در جوامع پیشرفته، رشته 

 که آخرین دستاوردهاي علمی و تحقیقاتی ریشه در نیازهاي عملیاتی علوم داشته و از سوي دیگر ستا جاارتباط تا به آن
این . علوم و دانش را بر عهده دارند  بازآموزيي  ي تنگاتنگ با محیط آموزشی وظیفـه ها در رابطه کنندگان از علوم و تخصص استفاده

هاي آموزشی  و رو به بهبود باشد و هم محیط ات در یک فرایند مستمرهم کیفیت فناوري و عملی شود میارتباط تنگاتنگ باعث 
در جهت  هایی آمادگی الزم و کافی شوند تا دانش آموخته در چنین محیطاي از عملیات فرض  هاي علمی و کوچک شده مدل

هاي آموزشی  ا بحث جدایی محیطم در کشور. داشته باشد هاي عملی در زمانی کوتاه و عرصههاي تئوریک  برقراري ارتباط بین دانسته
تا جایی که از دید فعاالن تجربی، . غالب تبدیل شده استهاي تجربی و عدم وجود ارتباط کافی بین این رویه به یک باور  و عرصه

ت آموختگان خود نیز باور دارند که الزم اس شود و از سویی دانش میآموختگان به راحتی پذیرفته ن نات و درجات علمی دانششئو
دراین تحقیق سعی شده . القاعده در متون آموزشی است ها علی آندورانی را صرف انباشت تجربی مطالبی نمایند که جایگاه بیشتر 

                                                                                                                                                                                     
 .عضو ھیئت علمی دانشگاه پیام نور -  ١
 Mehdiparvizi2010@yahoo.com .مرکز علمی کاربردی اسالم آباد غرب –دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه  -  ٢
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زوایایی از این مسئله از دیدگاه سه گروه دانشجویان کارشناسی ارشد، حسابرسان و اساتید حسابداري مورد بررسی و آزمون قرار 
 .گیرد

  پیشینه تحقیق
،در تحقیقی به بررسی شکاف بین آموزش و عمل حسابداري مدیریت پرداخته است که جامعه آماري تحقیق را )1387( یرحمت 

است و به این نتیجه رسیده است که؛ فارغ التحصیالن با مفاهیم حسابداري مدیریت در  دانشگاهیان و شاغلین در حرفه انتخاب نموده
  .باشد مییژگیهاي آنان در سطح ضعیف حد متوسط آشنایی دارند اما مهارتها و و

،درتحقیقی با عنوان بررسی فاصله انتظاراتی بین سیستم آموزشی حسابداري و نیازهاي حرفه حسابرسی به بررسی )1381(عوض پور
این موضوع در بین جامعه حسابرسان پرداخت و به این نتیجه رسید که بین سیستم آموزشی حسابداري و نیازهاي حرفه فاصله 

الزم به ذکر است تعدادي از شاخص هاي بکارگرفته شده درفرضیه هاي فرعی تحقیق حاضر برگرفته از پایان .نتظاراتی وجود داردا
  .باشد مینامه عوض پور 

، در تحقیقی در زمینه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حسابداري مناسب براي نیازهاي حرفه حسابداري و )1372(نوروش 
ران، که جامعه آماري آن را مدرسین دانشگاه،حسابرسان مستقل، حسابداران شرکتها و حسابداران دولتی تشکیل می حسابرسی در ای

شود فارغ التحصیالن در عمل توانایی و مهارت هاي الزم جهت بکارگیري دانش نظري را  دادند،چنین عنوان می نمایدکه،استنباط می
زم جهت برقراري ارتباطات،استدالل منطقی و حل مسائل واقعی را در دانشجویان ایجاد ندارند و برنامه درسی باید توانایی هاي ال

نماید که در این راستا بها دادن به دروس پایه و آگاهی برنامه ریزان برنامه درسی و مدرسین حسابداري از اولویت  و عنوان می.کند
  .بداري ضروري استاهمیت مهارتهاي این دروس نسبت به کسب مهارتهاي ناپخته در حسا

، در تحقیقی به شناسایی و تعیین درجه اهمیت هر یک از عوامل و موانع رشد در ساختار آموزش حسابداري در )1377(اعتمادي 
وي در این تحقیق با تکیه بر نظریات و عقاید دست اندرکاران آموزش و حرفه حسابداري، عواملی به عنوان موانع رشد . ایران پرداخت

سپس نظرات اعضاي هیات علمی دانشگاههاي سراسر . آموزش حسابداري شناسایی و در قالب فرضیه تحقیق مطرح ساختو ارتقاء 
کشور و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و همچنین اعضاي حرفه حسابداري و حسابرسی در مورد درجه اهمیت این عوامل را، از طریق 

حقیق حاکی از این بود که کمبود اساتید متخصص و رسیدگی به امور رفاهی آنان نتایج ت. جمع آوري کرد ها آنارسال پرسشنامه به 
و تاکید ) گروه دانشجویان تحصیالت تکمیلی(، افزایش سطح معلومات زبان خارجی دانشجویان )گروه اساتید و اعضاي هیات علمی(

را بر فرآیند آموزش  ها آنه نتایج تحقیق تاثیر از مهمترین عواملی بودند ک) گروه مربوط به برنامه آموزشی(بر مبناي تئوریکی 
  .حسابداري بسیار حائز اهمیت نشان داده است

،درتحقیقی با عنوان بررسی نگرش اعضاي انجمن راجع به محتواي آموزشی دروس )1989(انجمن حسابداران رسمی آمریکا  
  است؛ دانشگاهی به نتایج زیر دست یافته

که دانشگاه از حرفه جدا  باشد میران رسمی در آموزش یا دانشگاه با آن روبرو هستند این واقعیت اي که حسابدا مهمترین مسئله. 1
  .است افتاده

  .بیشتر تحقیقهاي حسابداري در زمان کنون با دنیاي واقعی حسابداري رابطه معقولی ندارند. 2
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  .اي رابطه متقابل ندارند اغلب مدرسین دانشگاهها با افراد حرفه. 3

  است؛ ،در تحقیقی تحت عنوان تحقیقات ،آموزش و عمل حسابداري به نتایج زیر دست یافته)1972(1استرلینگروبرت  

 .است تحقیقات از آموزش و عمل فاصله گرفته. 1

  .آموزش و عمل با هم مطابقت دارند. 2

 .ظر می رسدوگنجانیدن نتایج تحقیقات در کتب درسی جهت تحقیق مدار کردن کتابهاي آموزشی ضروري به ن. 3

  فرضیه هاي تحقیق
که در این پژوهش، در صدد ارزیابی میزان انطباق بین مهارتهاي فارغ التحصیالن رشته حسابداري ومعیارهاي مورد نیاز  یاز آنجای

  :هاي پژوهش را بصورت زیر بیان می کنیم براي این منظور فرضیه.حرفه حسابرسی هستیم

حقیق درمورد میزان انطباق بین مهارتهاي عمومی و شخصی فارغ التحصیالن کارشناسی نظرات سه گروه ت نبی :فرضیه اصلی اول
  .حسابداري با معیارهاي مورد نیازبراي ورودبه حرفه حسابرسی تفاوت معنی داري وجود دارد

تحصیالن کارشناسی نظرات سه گروه تحقیق درمورد میزان انطباق بین مهارتهاي اداري و مدیریتی فارغ ال نبی :   فرضیه اصلی دوم
  .حسابداري با معیارهاي مورد نیاز براي ورود به حرفه حسابرسی تفاوت معنی داري وجود دارد

اي فارغ التحصیالن  نظرات سه گروه تحقیق درمورد میزان انطباق بین مهارتهاي تخصصی و حرفه نبی :فرضیه اصلی سوم
  .حرفه حسابرسی تفاوت معنی داري وجود داردکارشناسی حسابداري ومعیارهاي مورد نیاز براي ورود به 

   جامعه و نمونه آماري پژوهش
اساتید و اعضاي هیات علمی رشته حسابداري دانشگاههاي مختلف کشور  گروه اول. جامعه آماري این تحقیق سه گروه می باشند 

که  گروه دومو. ته حسابداري باشندسال بوده وداراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در رش 5بیشتر از  ها آنکه سابقه تدریس 
درباره سطح مهارتهاي فارغ التحصیالن در عمل نظر می دهند، حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی با 

  .نیز دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداري هستند گروه سومو .سال می باشند 5سابقه کار بیش از 

  حجم نمونه
براي تعیین تعداد نمونه مورد نیاز براي برآورد پارامتر مورد نظر . از فرمول نمونه گیري کوکران استفاده شده استدر این پژوهش،  

معموالً بصورت تفاوت میان پارامتر و برآورد آن ) d(مقدار اشتباه مجاز . در برآورد پارامتر را در نظر گرفت 2باید میزان اشتباه مجاز
  )29، 1380.بازرگان.(بیان می شود

  .است در این پژوهش اندازه حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیري کوکران بصورت زیر محاسبه شده 

                                                                                                                                                                                     
1-Robert Sterling  
2- Permissible error 
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N =نفر 96(نمونه  تعداد(  

Z= در نظر گرفته شده 96/1جه به مقدار خطاي نوع اول برابر در این جا با تو(متغیرنرمال  مقدار(  

d  = 10برابر(مقدار اشتباه مجاز(%  

 s2 = در نظر گرفته شد 5/0در اینجا از نسبت استفاده نمودیم که حداکثر مقدار آن یعنی (واریانس متغیر مورد مطالعه. 

  )1382.گورابی و وفاپور .(اند در نظر گرفته%12 و خطاي برآورد را معادل% 95در تحقیقات مشابه فاصله اطمینان را 

در نظر می گیریم و از طرفی %95و فاصله اطمینان را % 10درتحقیق حاضر جهت باال بردن تعداد نمونه،خطاي برآورد را معادل  
یت نمایندگان جامعه وضع 1- نگاره شماره. در نظر می گیریم%5ها توسط مشاهدات را معادل  فرضیهتأیید  برآورد هاي اولیه در مورد

  .آماري را نشان می دهد
  

  نمایندگان جامعه 

  حجم

اساتید 
  دانشگاه

  حسابرسان
دانشجویان 

  ارشد
  جمع 

  96  32  32  32  حجم نمونه 

  روش پژوهش
در این تحقیق از  .توصیفی پیمایشی است ها تحقیقی این پژوهش، از نظر هدف، تحقیقی کاربردي و از نظر نحوه جمع آوري داده 

از آمار . است وروشهاي آماري قابل استفاده، شامل آمار توصیفی و استنباطی است ها استفاده شده مقیاس لیکرت براي سنجش داده
تري کروسکال هاي فرعی از آزمون ناپارام است وجهت آزمون فرضیه توصیفی براي تنظیم جدول فراوانی و رسم نمودارها استفاده شده

   .کنیم هاي اصلی از آزمون تحلیل واریانس استفاده می والیس و همچنین براي آزمون فرضیه

  یافته هاي تحقیق
  آمار توصیفی:الف

خالصه شده و به صورت جداول مختلف ارائه می شوند و سپس معیارهاي عددي براي بدست آوردن  ها دادهدر این نوع آمار، ابتدا 
  .و پراکندگی آنان بدست می آید ها ادهدمقدار معرف مرکز 

  حجم نمونه و تعداد اعضاي گروههاي تحقیق
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  آمار استنباطی:ب
به وسیله نمونه گیري از یک جامعه، باید مفاهیم و نکات کلی درباره آن جامعه را از طریق اطالعات موجود  ها دادهپس از گردآوري 

. ي و آزمون فرضیه ها می شوداین موضوعات در گستره آمار استنباطی است که شامل فنون تخمین آمار. در نمونه استخراج نمود
توجه به این نوع آمار، به خصوصیات عددي از توزیع جامعه یعنی پارامترهایی نظیر، میانگین و انحراف معیار توزیع جامعه یا دیگر 

  .معیارهاي عددي گرایش به مرکز و تغییرپذیري معطوف است

  و آزمون فرض ها ها دادهتجزیه و تحلیل 
مورد  spssي جمع آوري شده را با استفاده از آزمون کروسکال والیس و آنالیز واریانس و به کمک نرم افزار اه دادهدر این مرحله،  

 . تجزیه و تحلیل قرار می دهیم

  :لی اولتجزیه و تحلیل فرضیه اص
فه حسابرسی عنوان ویژگی مربوط به مهارتهاي عمومی و شخصی مورد نیاز فارغ التحصیالن براي ورود به حر 9در فرضیه اصلی اول  

در این فرضیه وجود تفاوت معنی دار . شده که در واقع هر کدام ازاین مهارتها یک فرضیه فرعی براي فرضیه اصلی به شمار می آیند
بین نظرات دانشجویان ارشد،حسابرسان و اساتید در مورد میزان انطباق مهارتهاي عمومی و شخصی فارغ التحصیالن با معیارهاي 

از آزمون کروسکال والیس و براي  براي تجزیه وتحلیل فرضیه هاي فرعی. براي ورود به حرفه حسابرسی را بررسی می کنیم مورد نیاز
بوده، بدین معنی که اگر % 95داري براي انجام آزمون فرض  سطح معنی.کنیم آزمون فرضیه اصلی از آزمون آنالیز واریانس استفاده می

5%p-value <  می توانیم بگوییم که فرضیه% 95باشد با احتمالH0  ،یعنی اینکه بین نظرات سه گروه تحقیق در مورد رد شده
میزان انطباق مهارتهاي عمومی و شخصی فارغ التحصیالن با معیارهاي مورد نیاز براي ورود به حرفه حسابرسی تفاوت معنی داري 

  .ر خالصه در جدول زیر فرضیه اهم اول نمایش داده شده استکه به طو.ودر غیر اینصورت تفاوت معنی دار وجود ندارد. وجود دارد

فرضیات 
  فرعی دوم

  سطح معنی

  داري

  

  2خی

  

  سطح خطا
با احتمال (نتیجه آزمون 
95(% 

فرضیه 
  فرعی اول

  H0تأیید   05/0  902/0  0637/0
تفاوت معنی داري 

بین نظرات سه گروه 
  .وجود ندارد

فرضیه 
 فرعی دوم

 H0تأیید  05/0  510/3 173/0

تفاوت معنی داري 
بین نظرات سه گروه 

 .وجود ندارد

فرضیه 
 فرعی سوم

 H0 رد 05/0  419/7 024/0
تفاوتی معنی دار بین 
ــروه    ــه گ ــرات س نظ



 186                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

فرضیات 
  فرعی دوم

  سطح معنی

  داري

  

  2خی

  

  سطح خطا
با احتمال (نتیجه آزمون 
95(% 

و میـزان   وجود دارد،
انطباق این مهارت از 
نظردانشجویان ارشد 
بیشــــتر از بقیـــــه  
گروهها ارزیابی شـده  

 .است

فرضیه 
فرعی 
  چهارم

 H0تأیید  05/0  518/2  284/0

تفاوت معنی داري 
بین نظرات سه گروه 

 .وجود ندارد

فرضیه 
فرعی 
 پنجم

 H0تأیید  05/0  846/4 089/0

تفاوت معنی داري 
بین نظرات سه گروه 

 .وجود ندارد

فرضیه 
فرعی 
  ششم

 H0تأیید  05/0  509/5  064/0

تفاوت معنی داري 
بین نظرات سه گروه 

 .وجود ندارد

فرضیه 
فرعی 
 هفتم

 H0 رد 05/0  104/16 00/0

تفاوتی معنی دار بین 
ــروه    ــه گ ــرات س نظ

و میـزان   وجود دارد،
انطباق این مهارت از 
نظردانشجویان ارشد 
بیشــــتر از بقیـــــه  
گروهها ارزیابی شـده  

 .است

فرضیه 
فرعی 
 هشتم

 H0تأیید  05/0  794/5 055/0

تفاوت معنی داري 
بین نظرات سه گروه 

 .وجود ندارد
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فرضیات 
  فرعی دوم

  سطح معنی

  داري

  

  2خی

  

  سطح خطا
با احتمال (نتیجه آزمون 
95(% 

فرضیه 
 فرعی نهم

 H0تأیید  05/0  472/5 065/0

تفاوت معنی داري 
بین نظرات سه گروه 

 .وجود ندارد

فرضیات 
 فرعی

مهارت هاي عمومی و شخصی فارغ التحصیالن دوره 
 کارشناسی حسابداري

  رتبه میانگین

دانشجویان 
  ارشد

حسابرسا
  ن

  اساتید

  34/50  92/48  23/46  سطح مهارت ارتباطی گفتاري و شنیداري  1

  50/50  00/53  00/42 ی نوشتاريسطح مهارت ارتباط 2

3 

داشتن تفکر منطقی و همه جانبه، مبتنی بر واقعیات 
تجربی با در نظر گرفتن همه عوامل و احتماالت در یک 

  موضوع
73/54 75/38  02/52  

4  
روشهاي مکاتبات بازرگانی و مکالمات روز مره اداري به 

  هاي بین المللی زبآن
08/54 56/44  86/46  

5 
اد ارتباط و مذاکرات اثر بخش در جلسات روشهاي ایج

 رسمی و هدایت مذاکرات در جهت اهداف
72/55 06/43  72/46  

6  
اي  روشهاي بیان موثر مطالب و طرح مسائل فنی و حرفه

   حسابرسی
89/55 08/41  53/48  

7 
ي اجتماعی و اخالقی حاکم بر حرفه حسابرسی ها ارزش

 و تعامل آن با صاحبکار
55/60  95/34  00/50  

8  
ي فردي و روشهاي ارتباط و تعامل با ها ویژگیشناخت .

همکاران و پرسنل صاحبکار در چارچوب ویژگیهاي 
  روانشناختی و طبقه بندي شخصیتی

64/54 22/49  64/41  
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فرضیات 
  فرعی دوم

  سطح معنی

  داري

  

  2خی

  

  سطح خطا
با احتمال (نتیجه آزمون 
95(% 

9 
توانایی ایجاد روابط اجتماعی و انسانی و سازمانی اثر 

 بخش در چارچوب رابطه حسابرس و صاحبکار
02/40 19/53  30/52  

  تبه میانگین نظرات سه گروه تحقیق در مورد میزان انطباق مهارت ها با معیارهاي حرفه حسابرسی ر

  هارتها با معیارهاي حرفه حسابرسینظرات سه گروه از میزان انطباق م تحلیل نتایج

ل، تفاوت یافت شده بین هاي فرعی زیر مجموعه فرضیه اصلی او هاي حاصل از آزمون کروسکال والیس براي فرضیه با توجه به یافته
   مشهود است که این مهارتها عبارتند از؛ 7و3گروههاي تحقیق براي دو مهارت 

  . داشتن تفکر منطقی و همه جانبه، مبتنی بر واقعیات تجربی با در نظر گرفتن همه عوامل و احتماالت در یک موضوع -3مهارت 

  .ابرسی و تعامل آن با صاحبکاري اجتماعی و اخالقی حاکم بر حرفه حسها ارزش -7و مهارت

  :تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 
مورد نیاز فارغ التحصیالن براي ورود به حرفه حسابرسی عنوان  ویژگی مربوط به مهارتهاي اداري و مدیریتی 7 در فرضیه اصلی دوم 

در این فرضیه وجود تفاوت معنی دار . آیند ها یک فرضیه فرعی براي فرضیه اصلی به شمار می شده که در واقع هر کدام ازاین ویژگی
فارغ التحصیالن و  بین نظرات دانشجویان کارشناسی ارشد، حسابرسان و اساتید در مورد میزان انطباق مهارتهاي اداري و مدیریتی

والیس و براي هاي فرعی از آزمون کروسکال  براي تجزیه وتحلیل فرضیه. معیارهاي مورد نیاز حرفه حسابرسی را بررسی می کنیم
بوده، بدین معنی که % 95سطح معنی داري براي انجام آزمون فرض .آزمون فرضیه اصلی از آزمون آنالیز واریانس استفاده می کنیم 

یعنی اینکه بین نظرات سه گروه تحقیق در تایید شده  H0می توانیم بگوییم که فرضیه % 95باشد با احتمال  > p-value%5اگر 
التحصیالن با معیارهاي مورد نیاز براي ورود به حرفه حسابرسی تفاوت معنی دار  فارغ اداري و مدیریتیاق مهارتهاي مورد میزان انطب

  .ودر غیر اینصورت تفاوت معنی دار وجود ندارد.وجود دارد

ات فرضی
 فرعی

 مهارت هاي اداري و مدیریتی فارغ التحصیالن کارشناسی حسابداري

  رتبه میانگین

دانشجویان 
  ارشد

  اساتید  حسابرسان

  38/55  23/43 89/46 .شناخت سلسله مراتب و روابط سازمانی در چارچوب روابط با همکاران و صاحبکار 1

  رتبه میانگین نظرات سه گروه تحقیق از میزان انطباق مهارت ها با معیارهاي مورد نیاز حرفه حسابرسی
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  98/47  08/44 44/53 .ري اثر بخششناخت شیوه هاي مختلف مکاتبات و گزارش نویسی ادا 2

3 
روشهاي مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی اثر بخش در موسسات حسابرسی و 
 .محیط سازمانی صاحبکاران

31/55 84/41  34/50  

4  
ها و ارتباط و اثر آن با  شناخت مبانی سازماندهی و تفویض اختیار در سازمآن

  . عملیات حسابرسی
00/59  63/41  88/44  

5 
شناخت الزم در خصوص ساختار سازمانی دولت ،وزارتخانه ها ،سازمان ها و وظایف  

  .ها و ارتباط آن
86/42 78/47  86/54  

6  
شناخت الزم در خصوص ساختار مجلس ،قوانین عمومی مادر،و قوانین کاربردي 
  .مالی و محاسباتی کشور

94/49 22/42  34/53  

7 
  صنعتی کشور و مسائل شناخت ساختار و ویژگیهاي اقتصادي و

 .مر تبط با آن 
98/49 23/49  28/46  

  

فرضیات فرعی 
  دوم

  سطح معنی

  داري

  

  2خی 

  

 %)95با احتمال (نتیجه آزمون  سطح خطا

فرضیه فرعی 
  اول

  .اوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود نداردتف  H0تأیید   05/0  726/3  155/0

فرضیه فرعی 
 دوم

 H0تأیید  05/0  680/2  262/0
 .تفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ندارد

فرضیه فرعی 
 سوم

 H0تأیید  05/0  925/3 140/0
 .تفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ندارد

فرضیه فرعی 
  چهارم

 H0 در 05/0 835/8 012/0
،و میـزان انطبـاق ایـن     تفاوتی معنی دار بین نظرات سه گروه وجـود دارد 

 .است مهارت از نظردانشجویان ارشد بیشتر از بقیه گروهها ارزیابی شده

  نتایج تحلیل نظرات سه گروه از میزان انطباق مهارتها با  ي نگاره  
 معیارهاي حرفه حسابرسی
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فرضیات فرعی 
  دوم

  سطح معنی

  داري

  

  2خی 

  

 %)95با احتمال (نتیجه آزمون  سطح خطا

فرضیه فرعی 
 پنجم

 H0تأیید  05/0 610/3 164/0
 .تفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ندارد

فرضیه فرعی 
  ششم

 H0تأیید  05/0 396/3 183/0
 ..تفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ندارد

فرضیه فرعی 
 هفتم

  H0تأیید  05/0 486/0 784/0
 .تفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ندارد

  

، 4مهارتهاي فرعی زیر مجموعه فرضیه اصلی دوم، این تفاوت معنی دار در با توجه به یافته هاي آزمون کروسکال والیس براي فرضیه
  .شود میمشاهده "و ارتباط و اثر آن با عملیات حسابرسی ها آنشناخت مبانی سازماندهی و تفویض اختیار در سازم"یعنی 

    : تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی سوم
رفه حسابرسی مورد نیاز فارغ التحصیالن براي ورود به حاي  حرفه ویژگی مربوط به مهارتهاي تخصصی و 14 در فرضیه اصلی سوم 

در این فرضیه . یک فرضیه فرعی براي فرضیه اصلی به شمار می آیند ها ویژگیحسابرسی عنوان شده که در واقع هر کدام ازاین 
وجود تفاوت معنی دار بین نظرات دانشجویان کارشناسی ارشد، حسابرسان و اساتید در مورد میزان انطباق مهارتهاي تخصصی و 

براي تجزیه وتحلیل فرضیه هاي فرعی از آزمون . ارهاي مورد نیاز حرفه حسابرسی را بررسی می کنیماي فارغ التحصیالن با معی حرفه
سطح معنی داري براي انجام آزمون فرض .کروسکال والیس و براي آزمون فرضیه اصلی از آزمون آنالیز واریانس استفاده می کنیم

یعنی اینکه بین نظرات رد شده  H0می توانیم بگوییم که فرضیه % 95باشد با احتمال  > p-value%5بوده بدین معنی که اگر % 95
فارغ التحصیالن با معیارهاي مورد نیاز براي ورود به حرفه اي  تخصصی و حرفهسه گروه تحقیق در مورد میزان انطباق مهارتهاي 

  .ودر غیر اینصورت تفاوت معنی دار وجود نداردحسابرسی تفاوت معنی دار وجود دارد 

  فرضیات فرعی
  سطح معنی

  داري
  2خی 

سطح 
  خطا

  %)95با احتمال ( نتیجه آزمون

  

فرضیه فرعی 
  اول

 H0 رد  05/0 487/15  00/0
اق ایـن مهـارت از   و میزان انطب.دتفاوتی معنی دار بین نظرات سه گروه وجود دار

  .بیشتر از بقیه گروهها ارزیابی شده است نظر دانشجویان ارشد

 .تفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ندارد H0تأیید  05/0 497/0 780/0فرضیه فرعی 

  رتبه میانگین نظرات سه گروه تحقیق در مورد میزان انطباق مهارت ها با معیارهاي حرفه حسابرسی  ي نگاره
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  فرضیات فرعی
  سطح معنی

  داري
  2خی 

سطح 
  خطا

  %)95با احتمال ( نتیجه آزمون

  

 دوم

فرضیه فرعی 
 سوم

 .تفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ندارد H0تأیید  05/0 826/4 090/0

فرعی فرضیه 
  چهارم

 .تفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ندارد H0تأیید  05/0 312/5 070/0

فرضیه فرعی 
 پنجم

 .تفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ندارد H0تأیید  05/0 090/2 352/0

فرضیه فرعی 
  ششم

 .ردتفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ندا H0تأیید  05/0 010/1 604/0

فرضیه فرعی 
 هفتم

  H0 رد 05/0 092/19 00/0
و میزان انطباق ایـن مهـارت از   .دتفاوتی معنی دار بین نظرات سه گروه وجود دار

 .بیشتر از بقیه گروهها ارزیابی شده است نظر دانشجویان ارشد

فرضیه فرعی 
 هشتم

 H0 رد 05/0 735/7 021/0
و میزان انطباق ایـن مهـارت از   .دتفاوتی معنی دار بین نظرات سه گروه وجود دار

 .بیشتر از بقیه گروهها ارزیابی شده است نظر دانشجویان ارشد

فرضیه فرعی 
  نهم

 .تفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ندارد  H0تأیید  05/0 161/3 206/0

 فرضیه فرعی
 دهم

 .داردتفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه وجود ن  H0تأیید  05/0 824/2 244/0

فرضیه فرعی 
 یازدهم

 H0 رد 05/0 601/17 00/0
و میزان انطباق ایـن مهـارت از   .دتفاوتی معنی دار بین نظرات سه گروه وجود دار

  .بیشتر از بقیه گروههاارزیابی شده است نظر دانشجویان ارشد

 فرضیه فرعی
 دوازدهم

 .وجود نداردتفاوت معنی داري بین نظرات سه گروه  H0تأیید  05/0 380/3 184/0

 فرضیه فرعی
 سیزدهم

 H0 رد 05/0 812/6 033/0
و میزان انطباق ایـن مهـارت از   .دتفاوتی معنی دار بین نظرات سه گروه وجود دار

  .بیشتر از بقیه گروهها ارزیابی شده است نظر دانشجویان ارشد

فرضیه فرعی 
 چهاردهم

 .ه گروه وجود نداردتفاوت معنی داري بین نظرات س H0تأیید  05/0 814/0 666/0
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فرضیات 
 فرعی

 اي فارغ التحصیالن کارشناسی حسابداري مهارت هاي تخصصی و حرفه

  رتبه میانگین

دانشجویان 
کارشناسی 

  ارشد
  اساتید  حسابرسان

1 
تجارت و موارد مربوط به شرکتهاي سهامی وسایر شرکتها و وظایف احاطه الزم بر قانون 

  بازرس قانونی
16/60  80/35  55/49  

2  
احاطه الزم بر قانون مالیاتهاي مستقیم و موارد کاربردي آن در حسابداري شرکتها و مالیاتهاي 

 )ی به جاي فرار مالیات(تکلیفی و روشهاي برنامه ریزي و استفاده از تشویقهاي مالیاتی 
03/49 03/46  44/50  

3  
آشنایی با مبانی اصلی رایانه و فناوري اطالعات و سیستمهاي عامل ،نرم افزارهاي قابل 

  استفاده در حسابداري نظیر آفیس و نرم افزارهاي کاربردي حسابداري
69/40 39/53 42/51 

 78/46 56/42 16/56  اي اي در مواجهه با مسائل مالی و حرفه قدرت و توانایی قضاوت حرفه  4

 19/50 86/43 45/51  آشنایی با روشهاي سنتی حسابداري و دفتر داري  5

  77/46  97/51 77/46  اي حاکم بر حرفه حسابرسی و تعامل آن با صاحبکار شناخت آیین رفتار حرفه  6

  03/45  34/36 13/64 شناخت روشهاي کارا و اثر بخش برنامه ریزي عملیات حسابرسی   7

8  
هاي کنترلی بعنوان جزیی از ساختار کنترلهاي داخلی و ارتباط آن با عملیات  شناخت محیط

 حسابرسی
25/58 56/42  69/44  

9 
آشنایی با شیوه هاي تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهاي حسابداري بعنوان جزیی از 

 ساختار کنترلهاي داخلی و ارتباط آن با عملیات حسابرسی
47/54 84/44  19/46  

10 
ا چرخه عملیات در شرکتها و رویه کنترلی بعنوان جزیی از ساختار کنترلهاي داخلی آشنایی ب

 و ارتباط آن با عملیات حسابرسی
56/52 53/50  41/42  

11  
ها،دستور العمل ها ، فهرست  فرمها و گردش آن(درك عینی از اجزا سیستم حسابداري 

  22/43  03/39 25/63  ...)و تفکیک وظایف و  حسابها ،آیین نامه ها و روال انجام عملیات،سطوح مجوز دهی

  77/44  00/46 73/54 اي و استانداردهاي مربوط شناخت شیوه هاي مختلف گزارش نویسی حر فه 12

  19/43  50/44 81/57  درك کلیت صورتهاي مالی و اجزاي تشکیل دهنده آن و همچنین ارتباط این اجزا با یکدیگر  13

 ي نتایج تحلیل نظرات سه گروه از میزان انطباق مهارتها با معیارهاي حرفه حسابرسی نگاره
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  55/51  02/46  94/47  تکنیک هاي حسابداري وحسابرسیآشنایی با استاندارد ها و   14

  با توجه به نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس براي تک 

   :شود ه در مهارتهاي زیر مشاهده میدار بین نظرات سه گرو هاي فرعی زیر مجموعۀ فرضیۀ اصلی سوم، تفاوت معنی تک فرضیه

  .وط به شرکتهاي سهامی وسایر شرکتها و وظایف بازرس قانونیاحاطه الزم بر قانون تجارت و موارد مرب -1مهارت

  .شناخت روشهاي کارا و اثر بخش برنامه ریزي عملیات حسابرسی -7مهارت

  .شناخت محیط هاي کنترلی بعنوان جزیی از ساختار کنترلهاي داخلی و ارتباط آن با عملیات حسابرسی -8مهارت

  .يدرك عینی از اجزا سیستم حسابدار -11مهارت

  .ودرك کلیت صورتهاي مالی و اجزاي تشکیل دهنده آن و همچنین ارتباط این اجزا با یکدیگر -13مهارت

 نتیجه گیري

. فرضیه اخص مورد بررسی قرار گرفت 30آزمون فرضیات مذکور در قالب . طی پژوهش حاضر سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت
  :نتیجه آزمون آنالیز واریانس براي فرضیه اصلی اول  :باشد مینتایج حاصل از این آزمون به صورت زیر 

درصد  95لذا با  .است 0,05از  بزرگتر که )157/0( سطح معنی داريو نیز مقدار  Fبر اساس نتایج حاصل، با توجه به مقدار آماره 
انطباق مهارتهاي عمومی  درمورد میزان تحقیق 1نظرات سه گروهبین  ،یعنیشود میتأیید  H0فرض رد شده و اطمینان فرض تحقیق 

  .داردنوجود  يمعنی دار تفاوتو شخصی فارغ التحصیالن با معیارهاي مورد نیاز حرفه حسابرسی 

 نتیجه آزمون سطح معنی داري F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات 

 H0تأیید  157/0 889/1 260/22 2 521/44  بین گروهی

  785/11 93 969/1095  درون گروهی

  95 490/1140 کل

  

درصد  95لذا با  .است 0,05از  بزرگتر که )197/0( سطح معنی داريو نیز مقدار  Fبا توجه به مقدار آماره  و بر اساس نتایج حاصل 
درمورد میزان انطباق مهارتهاي اداري و  تحقیق 2نظرات سه گروهبین  ،یعنیشود میتأیید  H0فرض رد شده و اطمینان فرض تحقیق 

  .داردنوجود  يمعنی دار تفاوتمدیریتی فارغ التحصیالن با معیارهاي مورد نیاز حرفه حسابرسی 
                                                                                                                                                                                     

  
  

  :نتیجه آزمون تحلیل واریانس براي فرضیه اصلی دوم
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  نتیجه آزمون تحلیل واریانس براي فرضیه اصلی سوم

درصد  95لذا با  .است 0,05از  بزرگتر که )052/0( سطح معنی داريمقدار  ونیزFبر اساس نتایج حاصل،با توجه به مقدار آماره 
درمورد میزان انطباق مهارتهاي  تحقیق 3نظرات سه گروهبین  ، یعنیشود میتأیید  H0فرض رد شده و اطمینان فرض تحقیق 

  .داردنوجود  يمعنی دار تفاوتاي فارغ التحصیالن با معیارهاي مورد نیاز حرفه حسابرسی  تخصصی و حرفه

 نتیجه آزمون سطح معنی داري F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات 

 H0تأیید  197/0 651/1 448/16 2 896/32  بین گروهی

  963/9 93 594/926  هیدرون گرو

  95 490/959 کل

  

  پیشنهادات
  .صورت گیرد حرفه حسابرسی و حسابداري تطابقی بین محتواي دروس دوره کارشناسی حسابداري با نیازهاي عملی. 1

   .یراني پیشنهادي جهت بهبود وضعیت آموزش حسابداري در ا بررسی دالیل ضعف مهارتهاي فارغ التحصیالن با ارائه راهکارها. 2

   .اي بین وضعیت آموزشی رشته حسابداري در کشور ما با کشورهاي پیشرفته در یک تحقیق ارائه شود در صورت امکان مقایسه. 3

هاي درسی با عناوین مهارتهاي ارتباطی گفتاري، شنیداري و نوشتاري در سیستم آموزشی حسابداري  لزوم اضافه نمودن واحد. 4
  .ایران بررسی شود

اي حسابداري و حسابرسی ایران وکشورهاي پیشرفته  اي بین تکنیکهاي مورد استفاده در نظام حرفه رت امکان مقایسهدر صو. 4
  .در ایران بررسی شود ...صورت گیرد و همچنین تغییرات مورد نیاز دراین تکنیکها با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی ، محیطی و

  . هاي پیشرفته صورت گیرد کارشناسی حسابداري در ایران با کشور اي بین محتواي عملی دروس دوره مقایسه. 5

                                                                                                                                                                                     
1- Between Groups 
2 -Within Groups 

  

 نتیجه آزمون  سطح معنی داري F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات 

 H0تأیید  052/0 057/3 448/98 2 896/196  1بین گروهی

  204/32 93 937/2994  2وهیدرون گر
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   مشهد 6ناحیه  ییابتدا چهارم ي پایه آموزان سواد مالی شخصی دانش

  ٤مریم نصرالهی، ٣علی کاظمی، ٢ابوالفضل قدیري مقدم، ١عباس عرب
  چکیده 

 ي  از این رو، مطالعه .آیندي اخیر به شمار میها سالري و توسعه اقتصادي وترین منبع رشد بهرههاي اکتسابی انسان مهمتوانایی 
آموزان دانش) گذاري و مخارج، ذخیره و سرمایه ها هزینهدرآمد، مدیریت پول، (کند تا میزان سواد مالی شخصی حاضر تالش می

آموزان دختر و پسر به نفر از دانش 150ش تعداد در این پژوه. مشهد را مورد سنجش قرار دهد 6ناحیه ی ي چهارم مقطع ابتدای پایه
اي استفاده نامه پرسشبراي سنجش میزان سواد مالی شخصی از . عنوان نمونه با استفاده از روش تصادفی ساده شرکت داده شدند

با روش آلفاي کرونباخ  ها نیزنامه پرسشپایایی . شناسان تربیتی تأیید کردنددرسی و روان ي ه روایی آن را متخصصان برنامهشد ک
نتایج . دباشسواد مالی شخصی بیانگر قابل اعتماد بودن این ابزار می نامه پرسشبراي  81/0ضریب آلفاي کرونباخ  سنجیده شد؛

 مشهد در سطح ضعیفی 6ناحیه  آموزان پایه چهارم مقطع ابتدائیاز این پژوهش نشان داد که میزان سواد مالی شخصی دانش حاصل
 همچنین .سب جنسیت، تفاوت معناداري نداشته استمیزان سواد مالی شخصی دانش آموزان بر ح در حالی کهبوده  سبیو نامنا

 کهان از کاربردهاي مالی وجود ندارد آموزان از مفاهیم مالی نسبت به آگاهی آن ت معناداري بین میزان آگاهی دانشگونه تفاو هیچ
  .کندزد می گوش دانش آموزانسواد مالی شخصی ه ب را نلزوم توجه مضاعف مسئولین و محققا

  .یپایه چهارم مقطع ابتدای هاي مالی، برابري آموزشی،آموزش سواد مالی شخصی، :کلیدي گانواژ

  مقدمه
نیروي انسانی براساس . آیندهاي اخیر به شمار میوري و توسعه اقتصادي سالترین منبع رشد بهرهمهم، هاي اکتسابی انسانتوانایی

سازد شود، که او را نسبت به دیگران متمایز میدارد از کیفیت، مهارت، و تخصص متفاوتی برخوردار میآموزشی که دریافت می
 هاي مورد نیازتوانند توانایینیروي انسانی می نظر کلی بر این است که امروزه). 1382؛ نقل شده در عمادزاده،1981تئودور شولتز، (

در حال  ).1386گروه مشاوران یونسکو، (د نماینکسب ) ضمنی -رسمی، غیر رسمی، و مستمر(هاي گوناکون را از طریق آموزش خود
واد مالی ، سشودمطرح می هاي آموزشی و تربیتی در عرصه جهانیحوزه نظاماتی که در وعترین موضترین و کاربرديتازهاز  حاضر

 با مهارت این باشد کهمی پول با کار مهارت گرفته، قرار تحقیقات توجه مورد که کانونی هايشایستگی از یکیامروزه . است شخصی

 اما ).2001؛به نقل از آکویره، 1387بهرامی و همکاران، (است  شده معرفی هم شخصی مالی سواد یا مالی هوش مانند دیگري عناوین
تعریف نگارندگان  ،اند؛ در این پژوهشنکردهتعریف مشخصی ارائه  سواد مالی شخصی اصطالحاز هنوز جامعۀ محققین  ،با این حال

                                                                                                                                                                                     
  aarab24@yahoo.com. دانشجوي دکتري مدیریت آموزشی -١
  .استاديار، عضو ھیئت علمي دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشھد - ٢
  .كارشناسي ارشد مدیریت آموزشی - ٣
  .کارداني آموزش ابتدايي - ٤
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سه مفهوم زیر تشکیل شده از  سواد مالی شخصیمعتقد است  دهند، کهمیمورد توجه قرار را ) 2002( 1مناسب و قابل تعمیم لوسی
  :است

  .دانندمی ن یا عمل آن،به کاربرد توانایی خواندن و نوشتن است که گروهی آن را توانایی درك کردن و گروهی دیگر توانایی» سواد«

که به دارایی، پول، و یا منابع قابل نقد شدن مربوط است؛ هر چند که معادل التین این کلمه اقتباس شده از زبان فرانسه » مالی«
  .باشدقدیم بوده و در فرهنگ این کشور به معناي پرداخت فدیه است؛ بلکه، به معناي علم مدیریت پول نیز می

  .به خود و یا یک شخص استکه مربوط » شخصی«

موسسۀ  ).2002لوسی (بنابراین، سواد مالی شخصی، توانایی یک فرد براي مدیریت عملی و جامع تعهدات مالی و پولی خودش است 
جامپ استارت نیز در برنامۀ درسی استاندارد خود، سواد مالی شخصی را شامل چهار عنصر درآمد، مدیریت پول، مخارج و اعتبارات 

که، سواد مالی شخصی باید از مطالعات اقتصادي کلی متمایز  کند میاین موسسه بیان . داندگذاري میتاً پس انداز و سرمایهونهای
ها و ي گروه بزرگی از مردم است، اما سواد مالی شخصی بیانگر پاسخها فعالیت شود؛ زیرا که، علم اقتصاد شامل دارایی مربوط به

  ). 1997مؤسسه جامپ استارت، (شان است ط اقتصاديهاي افراد به محیالعملعکس

کالنسی و دیگران ( اندرویشان را تایید کردهمطالعات متفاوت، ارتباط بین افزایش دانش مالی و عملکرد مالی افراد در تصمیمات پیش
مالی شخصی یا به عبارتی دیگر، اند که آموزش سواد تحقیقات نشان داده. توجیه شده است مبحثیبنابراین لزوم توجه به آن  ).2001

تواند از طریق منابع مختلفی همچون خانواده، مدرسه، گروه جامعه پذیري افراد به عنوان مصرف کننده، موضوعی است که می
معتقدند رفتارهاي اثرگذار مالی بیشتر در قالب ) 1996( 2کتلر و اندرسون. همساالن و حتی منابعی دیگر تقویت و توسعه یابد

هاي ارتباطی در ارائه معتقدند چالش) 2001( 3شرینر و کولیجیوس ؛ و)2001کالنسی و دیگران (کنند اطات معنی پیدا میارتب
توان به عدم وجود زبان خاص براي ارائه مطالب مالی به از جمله می. تواند مانع از بهبود عملکرد افراد شودهاي مالی میآموزش

همچنین وجود ادبیات متنوع در این زمینه خود چالشی مهم . هاي عینی و ساده اشاره کردالصورت خالصه و آسان و در قالب مث
هاي هاي هوشی، ویژگیآموزان با تفاوتاست که باید مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد تا در قالب مطالب قابل فهم براي دانش

هاي فرهنگی کشورها توجه شود تا اثرات آنها از آنها باید به تفاوت این است که در ارائه دیگرچالش . ارائه شود... جمعیت شناختی و 
  ). 2001کالنسی و دیگران(بین نرود 

پدر و مادر به طور  و، ها به طور عامشدن، خانوادهنشان داد که در بین عوامل مختلف اجتماعی نیز ضمن مطالعاتش )1997(4هیرا 
توانند به طور ي پولی میها ارزشهمچنین، . باشندهاي مالی فرزندان میو نگرشاز عوامل مهم در ایجاد دانش، اعتقادات  ،خاص

آموزان از دانش 68/0به این نتیجه دست یافت که حدود نیز ) 2003( 5لیون. دنها منتقل شومستقیم و غیر مستقیم از والدین به بچه
همساالن نیز نقش  ،کنندهپذیري مصرفانواده در جامعهعالوه بر نقش خ ، وکننداطالعات مالی خود را از طریق والدین کسب می

                                                                                                                                                                                     
1- Lucey 
2- Kotler, Andreason 
3- Schreiner, Colleagues  
4-Hira 
5-Lyons 
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؛ 1999جان، (شود ها کاسته و به نقش همساالن افزوده میاساسی در این مهم دارند که با گذشت سن و افزایش آن، از تأثیر خانواده
  ).2010به نقل از گاتر، 

توان ادعا کرد، نقش آن در کشور ما بسیار انجام شده نیز میهاي از مهم ترین منابع آموزش سواد مالی شخصی، که با توجه به بررسی
با عنوان مقطع ) 11-7(کم رنگ جلوه داده شده، نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور است که با نهاد مدرسه و از سنین پایه کودکان 

ترین ده این سن را، حساسدر نظریه جامعه پذیري مصرف کنن) 1999( 1با توجه به اینکه دبراح جان. شودابتدائی شروع می
؛ و از )1999جان، ( کند میداند، و از آن به عنوان مرحله تحلیلی کودك یاد ترین سن براي آموزش موضوعات مالی میومناسب

جهت انتخاب محتواي برنامۀ درسی آموزش رسمی، معیارهایی همچون  ،در لزوم دقت و توجه) 1380(میرزابیگی  آنجایی که
میرزا (کند را بیان می هاي فرديهاي سنی، تناسب با نیازها و ویژگیهاي اجتماعی، تناسب با نیازها و ویژگییتسازگاري با واقع

هاي آموزشی بگنجانند؛ که از ریزان آموزشی باید موضوعاتی متناسب با این سه معیار را در برنامه؛ از این رو، برنامه)1380بیگی، 
  ). 2002بجورستروم، (ها و مباحث مالی در برنامۀ درسی مدارس ابتدایی اشاره کرد کردن آموزش توان به لزوم واردجمله آنها می

هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی تحقیقات جدید بیانگر این هستند که آموزش ابتدائی نقشی انکارناپذیر در کاهش فقر و تحقق برنامه
دائی و تطبیق آنها با نیازهاي کودکانی که نقش اساسی در توسعه کمی و بررسی و شناسایی استانداردهاي الزم در دوره ابت. دارد

. هاي جامعه نقش موثري ایفا نمایداجتماعی و دیگر فرآیند -تواند در کاهش معضالت اقتصاديکیفی آینده کشور بر عهده دارند، می
االت بوستون، فیالدلفیا، میشیگان، تنسی و نیویورك به باشد که در ایاز نادر اقدامات انجام شده در این زمینه کشور ایاالت متحده می

ها به دانش آموزان اقدام هاي مربوط به عدم ارائه این برنامهحذف کاستی هاي مختلف آموزش مالی به منظورطراحی و اجراي دور
  ).2006برنانک، (است  نموده

وجه به اینکه در اطالعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بنابراین در ادامه بحث توسعه دامنۀ مطالعات حوزة سواد مالی، با ت
هاي تواند عاملی ترغیب کنندة براي چالشاین میو شود، هاي جمعیتی کشور مشاهده میتفاوتی کلی بین وضعیت مالی گروه

معه و در ارتباط قرارگرفتن آن سواد مالی و دانش اقتصادي افراد جا میزان؛ با بررسی درست )1388، مرکز آمار ایران(اجتماعی باشد 
اي که نابرابرهاي اجتماعی را هاي اساسیها و فرایندآید که، جامعۀ محققین بتوانند الگوبا فرایندهاي توسعه، این امکان به وجود می

ثري منجر شود هاي آموزشی موها ممکن است به برنامهاینگونه پژوهش. دهد، درك و به دنبال آن تغییر و تعدیل دهندافزایش می
  ).2002لوسی، (دهد را تسکین  که شرایط نابرابر موجود

هاي ذینفع ، گروه2کنندگان پایههاي عمده، نمایندگان دولت، مصرفجهانی توجه بانک سطحهاي اخیر موضوع سواد مالی در در سال
قدامات مفیدي انجام شده، که پیشتاز این در این زمینه ا. ها را در حیطۀ وسیعی به خود جلب کرده استاجتماع و دیگر سازمان

هاي عالقمند، شامل مسئولین دولتی نگران این موضوع گروه. باشدحرکت هدفمند یک موسسه آمریکایی به نام جامپ استارت می
ه عبارتی کنندگان ابزارهاي الزم براي اخذ مفیدترین تصمیمات جهت بهبود وضعیت اقتصادیشان را دارا نباشند و بهستند که مصرف

هاي اخیر، موسسۀ جامپ استارت بوده هر چند که سردمدار تالش). 2002برانستین و ولچ، (فاقد دانشی موثر از مفاهیم مالی باشند 
و نه (ایالت آمریکا  30است استانداردهاي مربوط به برنامۀ درسی امور اقتصادي شخصی را، در است؛ اما این گروه، تنها توانسته 

در همین راستا اخیراً کشور استرالیا نیز استراتژي سواد  .ها را تشویق و ترغیب نمایدتوسعه داده و اجراي این برنامه) کشوري دیگر
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مالی ملی خود را در قالب گزارشی تنظیم کرده و به تمامی سازمان ها و موسسات خود ابالغ کرده است و هدف این کار را بهبود 
 موارد باال بنابراین). 2011سی، .آي.اس.اَي(داند یش قدم شدن در اتخاذ تصمیمات مالی درست میها و پسواد مالی تمام استرالیایی

 .و عدم همکاري دیگر کشورها در این زمینه است نشان از کم کاري

به که در دانشگاه میشیگان  است) 2003( همکارانشو  1تحقیق هیلگرتبراي نمونه از جمله تحقیقات انجام شده در این حیطه 
با عملکرد مالی افراد  ها و مخارجگذاري، درآمد، هزینهسازي و سرمایهمدیریت پول، ذخیره بعد 4بررسی رابطه بین ارائه آموزش در 

بعد رفتار و عملکرد  18آنها . داري بدست آمدبعد ذکر شده و عملکرد مالی افراد رابطه معنی 3در این تحقیق بین . ه استپرداخت
 بعد سنجیدند که در نهایت نتایج از رابطه دانش مالی و عملکرد مالی حمایت کردند 4هاي ارائه شده در به آموزش مالی را با توجه

  ).2001کالنسی و دیگران، (

، به بررسی »ارتباط تجربه و آموزش: آموزانهاي بانکی و دانش مالی دانشحساب«در تحقیقی تحت عنوان ) 2009(2چوي همچنین
براي ارزیابی دانش مالی شخصی، این مطالعه . آموزان پرداخته استاي بانکی شخصی و دانش مالی شخصی دانشهروابط بین حساب

هاي گردآوري شده توسط موسسه جامپ استارت تکیه کرده است، که این اطالعات هر دو سال یکبار توسط این موسسه به داده
، هدف محقق ارزیابی این موضوع بود 2008موسسه جامپ استارت در سال با استفاده از نمرات به دست آمده از . شودآوري میجمع

آموزانی که حساب بانکی دارند و دانش آموزانی که حساب شخصی و ارتباط بانکی ندارند، بین نمرات به دست آمده از دانش که آیا
تواند بر روي دانش اجتماعی که می- يداري وجود دارد یا خیر؟ در این مطالعه متغیرهاي جمعیت شناختی و اقتصادتفاوت معنی

آموزانی که داراي حساب بانکی هستند نتایج نشان داد که دانش. آموزان تأثیر گذار باشد، مورد بررسی و کنترل قرار گرفتمالی دانش
هاي متفرقه موزشدار و باالیی هستند؛ این نتایج حتی بعد از کنترل متغیرهایی چون نژاد، آمعنی سطحداراي دانش مالی شخصی در 

در حالی که نتایج هیچ گونه رابطه علی را پیشنهاد ندادند، اما نتایج بدست آمده براي بیان . و آموزش والدین نیز به دست آمدند
ها و عملی کردن دانش ارائه ضرورت ارائه دانش مالی شخصی و به طور خاص اهمیت مهیا کردن تعامالت بیشتر جهت کاربرد مهارت

  . آموزان مفید خواهند بودنششده به دا

کننده پذیري مصرفهاي ارتباطی والدین و تأثیر این ارتباطات بر روي جامعهآگاهی نوجوانان از سبک«تحقیقی دیگر که با عنوان 
گیري هاي تصمیمها روي سبکانجام شد، به بررسی تأثیر الگوهاي ارتباطی خانواده) 2009(و همکارانش  3توسط کیم» هابچه

به طور ) 5گیري اجتماعیو جهت 4گیري مفهومیجهت(ها دو بعد اساسی الگوهاي ارتباطی خانواده. کردن پرداختنوجوانان در مصرف
همچنین تأثیرات نامناسب آنها روي استفاده نوجوانان از . فرزند مورد مطالعه قرار گرفت - فرزند و پدر -جداگانه براي ارتباطات مادر

گیري خرید که شامل خرید محصوالت بادوام و یا غیرمناسب براي استفاده انتخاب شده و تأثیر در تصمیم گیريهاي تصمیمسبک
فرزند نقش بسزایی در بهبود تصمیمات  -نتایج نشان داد که الگوهاي ارتباطی مادر. گیري قرار گرفتباشد، مورد اندازهخودشان می

گیري مفهومی به خصوصاً ارتباطات بین مادر و فرزند با جهت. هنگام خرید داردها گیري خانوادههاي تصمیمها و سبکخرید بچه
گیري هاي تصمیمو سبک) یعنی تصمیمات مناسب و دقیق آنها(گیري مناسب فرزندانشان هاي تصمیمطور مثبت با استفاده از سبک
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نتایج . ارتباط قوي و تنگاتنگی دارد) باشدنها میهایی که مربوط به لحظات تفریح و سرگرمی آیعنی سبک(اجتماعی و چشمگیر آنها 
) هم تصمیمات مناسب و هم نامناسب(هاي مالی خانواده گیريهمچنین از تأثیر این ارتباطات در افزایش نقش فرزندان در تصمیم

 -1باشند موارد زیر میکند که شامل دلیل براي وجود این ارتباطات ذکر می 4) 1994( در این ارتباط مک نیل. کندنیز حمایت می
هاي تک والدي، که در نتیجه خریدهایشان را با اي فزاینده در خانوادهوجود توجه -2ها تر در خانوادهوجود تعداد فرزندان کم

و  کنندشان میهایی با مادران کارمند که در نتیجه والدین توجه بیشتري به فرزندانوجود خانواده-3. دهندشان انجام میفرزندان
هایی با دو والد کارمند، تعهد بیشتري در مشارکت بیشتر در کارهاي خانواده -4. کنندپول بیشتري را صرف کارهاي فرزندانشان می

شوند شان در خرید و تصمیمات مربوط به آنها میخانه و اعتماد و اتکال به یکدیگر دارند که در نهایت منتج به توانایی بیشترفرزندان
  ).2003اسالو، کاروانا و و(

تأثیرات تبلیغات تلویزیون «در موسسه علوم و تکنولوژي پاکستان تحت عنوان) 2009(2و ساالریا 1همچنین در تحقیقی که عابیدین
انجام شد محققان به بررسی و تعمق دقیق روي تأثیرات تبلیغات » هاي شهري پاکستانهاي خاص براي بچهبا توصیه: هاروي بچه

هاي رفتاري و حتی بروز و ظهور اختالالت و بی نظمی. ها و شناسایی تأثیرات انتقادي و بحرانی آنها پرداختندبچهتلویزیونی روي 
تأثیرات منبعث از تبلیغات تلویزیونی در برگیرنده . باشداي در پرداختن به این موضوع میکنندهآموزان دلیلی قانعدانش غذایی در

محققین . باشدآموزان میگرایی در بین دانشرضروري، گرایش به مواد غذایی غیرمغذي، و مادههاي غیموارد مختلفی همچون خرید
سال اجرا  14تا  9هاي سنین بین تن از والدین بچه 425اي لیکرت را روي طبقه 5براي سنجش این موضوع یک پرسشنامه با طیف 
شهر پاکستان  4گیري در دسترس از روش نمونه مطالعه با استفاده از نمونه مورد. نموده و کار مشابهی را نیز در مدرسه انجام دادند

گرایی با تبلیغات نتایج حاکی از وجود رابطه باال بین خریدهاي غیرضروري با تبلیغات تلویزیونی و در مرحله بعد بین ماده. انتخاب شد
ها نشان داد که تبلیغات تلویزیونی آزمایش فرضیه. دتلویزیونی و در نهایت غذاهاي غیرمغذي و نامناسب با تبلیغات تلویزیونی بو

دهد و منجر به افزایش خریدهاي هاي اضافی و شکر زیاد افزایش میگرایش بی رویه نوجوانان را به غذاهاي ناسالم و داراي چربی
وانایی تصمیم درست در خرید ها از تبلیغات تلویزیونی و تمطالعه همچنین نشان داد که آگاهی بچه .شودها نیز میغیرضروري بچه

از این رو تبلیغات تلویزیونی تأثیر مهمی روي . ها به تبلیغات تلویزیونی هستندهاي مهمی براي نگرش بچهوالدین پیش بینی کننده
  .ها داردرفتارهاي خرید بچه

کودکی و سواد مالی دانشجویان تجربه مصرف کننده در دوران «عنوان نیز در تحقیقشان که با ) 2010(فاضلی صبري و همکارانش 
بررسی تأثیر سابقه شخصی و خانوادگی، توانایی آکادمیکی و تجارب مصرف کننده در را هدف از این مطالعه انجام شد، » در مالزي

 2519نمونه این مطالعه متشکل از . اعالم کردندهاي مالزي  ها یا کالج زمان کودکی در خصوص سواد مالی دانشجویان دانشگاه
بطور . مورد سنجش قرار گرفت ايگویهسواد مالی نیز با استفاده از یک آزمون . باشد و خصوصی مالزي می  کالج عمومی 11انشجو از د

تجربه کودکی مصرف کننده نتایج این تحقیق نشان داد . از سواالت بصورت صحیح پاسخ دادند  میانگین، دانشجویان به کمتر از نیمی
دانشجویان قومیت و  باشد ابل توجهی با سواد مالی مینوادگی با والدین داراي رابطه معنی دار مثبت قدر مبحث مسائل مالی خا

باشند از سواد مالی کمتري برخوردار  هاي دانشجویی اقامت داشته و جزء دانششجویان کالج هاي خصوصی می چینی، که در کمپ
  .باشند می
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ممکن است که در فقدان سواد مالی افراد نقش داشته نیز اي و توسعه انیهیجشخصی، دهند که فاکتورهاي تحقیقات نشان می
براي نمونه . هاي مرتبط با سواد مالی آنهاستبررسی کردن پیچیدگی این مسأله، نیازمند اطالعات بیشتري در مورد فاکتور. باشند

هاي پولی، دانش مالی و بدهی کارت اعتباري در ارتباط با رابطه فاکتورهاي شخصی، نگرش) 2006( 1تحقیقی که توسط نورویلیتیس
نیز در ) 2005(2پري و موریس. سواد مالی بود میزاندر دانشجویان انجام شد نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم بین عزت نفس و 

ایج بیانگر وجود نت. کننده پرداختندتحقیقی مشابه به بررسی نقش و رابطه خود ادراکی، دانش، و درآمد در رفتارهاي مالی مصرف
به عبارتی دیگر کسانی که عزت نفس باال و خود ادراکی  .آموزان و رفتارهاي مالی آنها بودارتباط مستقیم بین خود ادراکی دانش

  .داشتند داراي دانش مالی و رفتارهاي مالی باالیی نیز بودند باالیی
بویس و دنس، (کنند روي دانش مالی شخصی نوجوانان تمرکز می ،اکثر مطالعات متدوال و انجام شدهبا توجه به مطالعه پیشینه، 

آموزان مقطع ابتدایی انجام دهند؛ به عالوه، از معدود مطالعاتی که روي دانش، و دانش آموزان ابتدایی را مد نظر قرار نمی)1998
، که رویه یک فرد را در )1999ن، ؛ جا1994دانس، (شده، غالب محور مطالعات، فرایندهاي جامعه پذیري مصرف کنندة بوده است 

). 2002لوسی، (کنند هاي والدین در تجارب مالی آینده را گوشزد میتوجه به شاخص کنند و لزومدارایی شخصی او معرفی می
ت هاي سنین ابتدائی و منابع تاثیرگذار بر آن به شدسواد مالی شخصی بچه میزانبنابراین خأل انجام تحقیقات دقیق و عمیق روي 

   .مشهود و محسوس است

هاي پست مدرن با پشت سرگذاشتن دوران مدرنیسم، حرکتی نقادانه را آغاز کرده و کوششی براي بنابراین، با توجه به اینکه اندیشه
ي فرهنگی ها ارزشها و دادن به دیدگاهگرایی و بهاکثرت اهمیتشود و هاي مدرنیته محسوب میبازشناسی معضالت و بن بست

را در جامعه و فرهنگ ایرانی داشته  ؛ این تحقیق قصد بررسی این موضوع بس حیاتی)1381مهرمحمدي،(کند ن را گوشزد میدیگرا
سئواالتی که این تحقیق در از این رو . مند این موضوع استاي براي درك سیستمی و نظامو به دنبال فراهم کردن زمینه و شالوده

 چه درمشهد  6ناحیه پایه چهارم مقطع ابتدائی آموزان میزان سواد مالی شخصی دانش: بارتند ازپی پاسخ گویی به آنها خواهد بود ع
آگاهی  میزانآیا  داري برخوردار است؟آموزان بر حسب جنسیت از تفاوت معنیسواد مالی شخصی دانش میزانآیا  ی است؟سطح
  داري برخوردار است؟دهاي مالی از تفاوت معنیآگاهی آنان از کاربر میزانآموزان از مفاهیم مالی نسبت به دانش

  روش 
ماري این پژوهش را مشهد جامعه آ 6ناحیه مقطع ابتدایی پایه چهارم در آموزان کلیه دانشو این پژوهش جزء تحقیقات کمی بوده 

گیري تصادفی مونهبا استفاده از روش نبر حسب جدول مورگان تعداد آزمودنی نمونه تحقیق مشخص شد و سپس . دهندتشکیل می
دانش آموز براي حجم  150تعداد  نهایتدر .مدرسه مشخص شدند 6مدرسه دخترانه و در مجموع  3مدرسه پسرانه و  3ساده تعداد 

  .نفر دیگر پسر بودند 77نفر آنها دختر و  73نمونه انتخاب شدند که 

  پایایی و روایی /ابزار
حقیقات که مبتنی بر ت) 2002( پرسشنامه لوسیبراساس  هپرسشناماین . باشدمیه در این پژوهش پرسشنام هاجمع آوري داده ابزار

در . باشد و یک پرسشنامه سنجش پیشرفت تحصیلی بوده، ساخته و مورد استفاده قرار گرفتمی )2002( موسسه جامپ استارت

                                                                                                                                                                                     
1- Norvilitis 
2- Perry, Morris 
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 گویه 4 ،پرسشنامه گویه 24 مجموع از. شدبعد سواد مالی شخصی طراحی  4براي  )یا سوال(گویه  24پرسشنامه مذکور جمعاً تعداد 
از . گذاري اختصاص دارندپس انداز و سرمایه دیگر به گویه 4 ج و اعتبارات، ورمخابه  گویه 8مدیریت پول، به  گویه 8درآمد، به 

به طوري که . اندههاي مالی طراحی شداین پرسشنامه دو دسته هستند که براي دو بعد مفاهیم مالی و کاربرد گویه هاينگاهی دیگر 
  .هاي مالی هستنددوم در ارتباط با کاربرد گویه 12اول مربوط به مفاهیم و متعاقباً  گویه 12

دانشگاه فردوسی ان تربیتی روانشناسو  ریزي درسیمتخصصین برنامهنفر از اساتید و  8سنجش روایی پرسشنامه، از نظرات  براي
 ناحیهابتدایی مقطع از نظرات تعدادي از معلمان  ،سئواالت و قابل درك کردن ه سازيور سادظهمچنین به من. شد گیريبهرهمشهد 

، سنجش پایایی پرسشنامه براي .مورد تصحیح قرار گرفتمشهد استفاده شد که پس از دریافت نظرات این دو گروه، پرسشنامه  6
لفاي کرونباخ بدین منظور استفاده آاز آزمون سپس  اجرا شد و به صورت آزمایشی نفر از دانش آموزان 50روي  ابتدا پرسشنامه

  .باشدمی ایزاراین  اعتماد بودنبراي پرسشنامه سواد مالی شخصی حاکی از قابلیت  81/0گردید که ضریب پایایی 

  هاي پژوهشیافته
  است؟سطحی  چه آموزان درمیزان سواد مالی شخصی دانش: اول ؤالس

  M  SD  df  T  t.v  متغییر

  12  - 36/4  149  97/4  22/10  سواد مالی شخصی

  * N( 05/0 < P=150: (توجه

از مقدار  )M=22/10(بدست آمده از اجراي این متغییر  میانگیندهد که مقدار ل نشان میأواز تجزیه و تحلیل این س حاصلهاي داده
باشد، می) t ،149=df ،05/0 < P= -36/4( بنابراین با توجه به اینکه. باشدي میترپاییندر سطح  )t.v=12(این متغییر  ارزش آزمون

چهارم مقطع  ۀآموزان پایتوان گفت که دانشو می نبودهداري معنی سطحآموزان مقطع ابتدائی در سواد مالی شخصی دانش میزان
  .سواد مالی شخصی پایینی برخوردار هستندمیزان از  مشهد 6ناحیه  ابتدایی

  

 داري برخوردار است؟آموزان بر حسب جنسیت از تفاوت معنیسواد مالی شخصی دانش میزانآیا  :ل دومؤاس

  ارد و تی تک متغیره براي سواد مالی شخصی دانش آموزان، انحراف استاندمیانگین:  1 جدول

   ، انحراف استاندارد و تی مستقل براي سواد مالی شخصی دانش آموزانمیانگین:  2 جدول
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   دختران پسران  

  SD M  SD M  fD  t  متغییر

  64/0  148  57/5 95/9  36/4 48/10  سواد مالی شخصی

  * N( 05/0 < P=150: (توجه

سواد مالی شخصی  میزانبنابراین  ؛باشدمی) t ،148=df ،05/0 < P= 64/0(دهد که با توجه به اینکه هاي جدول نشان میداده
توان بین میزان سواد مالی شخصی دختران و پسران نمی و باشدداري نمیآموزان بین دو گروه دختر و پسر داراي تفاوت معنیدانش

  .داري را قائل شدتفاوت معنی

 

داري آگاهی آنان از کاربردهاي مالی از تفاوت معنی میزانآموزان از مفاهیم مالی نسبت به آگاهی دانش میزانآیا : سومل ؤاس
  برخوردار است؟

   کاربردهاي مالی مفاهیم مالی  

  SD M  SD M  fD  t  متغییر

  62/0  149  42/2 02/5   50/3 20/5  سواد مالی شخصی

 * N( 05/0 < P= 150: (توجه

 بنابراین ؛باشدمی )t ،149=df ،05/0 < P= 62/0( با توجه به اینکهدهد ل نشان میأوسهاي بدست آمده از تجزیه و تحلیل این داده 
و  داري برخوردار نمی باشداز تفاوت معنی آگاهی آنان از کاربردهاي مالی میزانآموزان از مفاهیم مالی نسبت به آگاهی دانش میزان

  .مابین آنها تفاوت چندانی قابل مشاهد نیست

  گیريبحث و نتیجه
کننده جدید را براي هر سال میلیون مصرف 150انی حدود ، اقتصاد جه2009تا  2007هاي بحران مالی جهانی سال علی رغم

 ةپیشرفته حضور دارند، جایی که حمایت مصرف کننده و سواد مالی هنوز در دور يدر کشورها جمعیت غالب این. تخمین زده است
سازي ، توانمندکنندمی به سمت اقتصاد بازاري حرکت متمرکزریزي کشورهایی که از برنامه امروزه. بردطفولیت خود به سر می

 همچنین به عنوان کارآمدي و شفافیت بازارهاي مالی ودر  یبایستبه عنوان پیشرا مصرف کنندگان و افزایش دانش مالی آنها 

   براي مفاهیم و کاربردهاي مالی، انحراف استاندارد و تی وابسته میانگین:  3 جدول
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به عبارت دیگر، توسعۀ تکنولوژي و افزایش  .کنندقلمداد و ترویج میبازارهاي مالی به کنندگان اطمینان مصرف درضروري  یاساس
. کنندگان ایجاد کرده استبراي مصرف ،را در زمینۀ خدمات مالی در دسترساي اي خدمات گسترده مالی، نظم گستردهرقابت بر
هاي کنندگان و گسترش برنامهبحران مالی جهانی، نیاز قوي به حمایت مصرف ،هاي اخیردر سالتوان چنین بیان کرد که می بنابراین

ها و اطمینان جهت دریافت دانش، مهارت ،کنندگانهاي سواد مالی به مصرفبندي و ارائه برنامهاولویتو در  ،مالی را برجسته ساخته
نقش  ذاتی هر نوع خدمات و محصوالت مالی منفعتریسک و  آنان، در راستاي توانایی افراد مصرف کننده در ارزیابی از فهم اطالعات

نیز با در نظر گرفتن پیش فرض ارتباط مهم آموزش مسائل مالی و  پژوهش حاضر). 2001کالنسی و دیگران، (بسزایی داشته است 
مقطع ابتدائی پرداخته، و سعی در سواد مالی شخصی دانش آموزان کالس چهارم  میزانبه بررسی  ،هاي اجتماعیکاهش نابرابري

در ارتباط با مفاهیم و کاربردهاي هاي تفکیکی این موضوع در بین دو گروه دختران و پسران داشته، و میزان آگاهی آنها را بررسی
  .سنجدمالی می

 6ناحیه  ايرب، دانش آموزان سواد مالی شخصی میزان ، نشان داد کهرفتهمانطور که انتظار مینتایج حاصل شده از این تحقیق 
 و لوسی) 1970( 1مکنزي ،)2002( تحقیقات موسسه جامپ استارتنتایج  ةیید کنندأت این نتیجه،. باشدمی ضعیفی در سطحمشهد 

که روي این  بسیاري از محققانی). 2002لوسی، (انجام شده است مریکا آت متحده ایاالکشور این موضوع در  است که روي )2002(
به منظور ها و عواقب کوتاهی در این حوزه، بیان پیامدکید بر اهمیت آگاهی مالی دانش آموزان و أضمن ت اند،موضوع کار کرده

براي نمونه  ).2006برنانک، (دارند  فراوان تاکید ،در مقطع ابتدائی ژه ویهاي آموزشی مدون ببر وجود برنامه این مهم، گسترش
کنندة خوبی براي افزایش بهبود تواند پیش بینیبه این نتیجه دست یافت که دانش مالی می ضمن تحقیقات خود )2007(2مارتین

  ).2007مارتین، (عملکرد مالی دانش آموزان باشد 

تحلیل نتایج تحقیق نشان دهندة عدم وجود  ان،و پسر انسواد مالی شخصی بین دو گروه دختر میزان در ارتباط با تفاوتهمچنین 
انجام شده؛ و از  )2002(لوسی تحقیقی است که توسط نتایج  ةیید کنندأتاز طرفی  ،این نتیجه. بین این دوگروه بوددار معنی یتفاوت

و میزان کننده پذیري مصرفها در جامعهسن و جنس بچهرا که حاکی از تاثیرگذاري ) 2000( 3دیکرسونقات طرف دیگر نتایج تحقی
  ).2001کاروت و اسکینر، ( پذیردسواد مالی شخصی آنهاست نمی

داراي شان به تفکیک مفاهیم و کاربردهاي مالی سواد مالی شخصی همچنین نتایج تحقیق نشان داد که، دانش آموزان در میزان
) 1992( جان ۀنظری به نوعی پوشش دهندةاین نتیجه . باشدتفاوت معنی داري نبوده، و سواد مالی آنها در این دو سطح یکسان می

سالگی توانایی تفکیک مفاهیم و  11تا  7کودکان در سنین  ؛معتقد است ة خودجامعه پذیري مصرف کنندۀ در نظری بوده، که
توانند مفاهیم و کارکردهاي مالی را از هم تشخیص کودکان مقطع ابتدائی می ،ي دیگرتعبیربه  ؛ ودکارکردهاي مالی را دارا هستن

  .کندتأیید میآن را نیز که نتایج پژوهش حاضر  ،)1999جان، (داده 

قلیلی  ةی عدبا افزایش فاصله طبقاتی و دسترس یبه طور روزافزوننیز همانند غالب کشورهاي جهان، جامعه کنونی ما در حال حاضر 
 کند؛ اما،میهاي متفاوتی را براي مهار این مشکل ارائه ، نتایج و راه حلمربوطه تحقیقات. باشدمی مواجهاز افراد به حداکثر سرمایه 

- در دوران کودکی و نوجوانی می ،مسائل مختلفمربوط به آموزش راهکارهاي صحیح و اصولی  استنچه بیشتر مورد توجه محققین آ

                                                                                                                                                                                     
1-Mackenzy 
2- Martin  
3 Dickerson 
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روي زندگی افراد به علت تازگی را  تأثیرات مادام العمر سواد مالی شخصی عدم ارزیابی )1984(1کُلبابراین، با توجه به اینکه بن. باشد
آن  نیز موسسه جامپ استارت و کندبه عنوان یک ضعف گزارش می ،آموزانروي عملکرد دانش آنیید تأثیرات أرغم تعلی ،نظریه این

و  انبه عنوان دو نهاد اساسی در تربیت کودک هخانواده و مدرس ؛ و از آنجایی که)2007پنگ و دیگران مارتین (کند را تأیید می
هاي الزم توانایی ،هامهارتدقیق و اصولی ریزي و آموزش برنامهانجام تحقیقات حساب شده، توان با ، میان جایگاه مهمی دارندنوجوان
هاي جامع به منظور آموزش سواد مالی در نبود برنامهاز این رو، . موفق باشند شانندگیایجاد کرد تا در تصمیمات آتی ز افرادرا در 

تبعیض  روند ادامهدر تواند عامل مهمی می ،آن عدم موفقیت جوانان و نوجوانان در مدیریت صحیح مسائل مالی به تبعکشور و 
 .شود قلمداد طبقاتی
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    کاري حسابداري کاري فرهنگی و محافظه محافظه ي رابطه  

  ٢منیژه محمدي، ١محسن مرادي
  :چکیده

فرهنگ بر حسابداري  تأثیر د که بهی وجود دارنمطالعات ، شده انجامهاي مختلف حسابداري  شماري که در زمینه یان تحقیقات بیدر م
این  اهمیتکه به ) 1965(و کالریج ) 1965(مولر  ،)1988(گري  ،)1986(مک کیون  :مانند .اند هایی نیز ارائه داده پرداخته و مدل

این  ،گذارد می تأثیر هاي رفتار انسان ي فرهنگی بر تمام جنبهها ارزشکه  آن جااز . اند کرده تأکیدجنبه از تحقیقات حسابداري 
در این مطالعه  ،شده است انجامبلی که در این زمینه پیرو تحقیقات ق. ار حسابداران نیز اثر داشته باشداحتمال وجود دارد که بر رفت

از اقالم  ،کاري حسابداري گیري محافظه براي اندازه. پردازیم کاري حسابداري می کاري فرهنگی و محافظه ي محافظه به بررسی رابطه
دارویی پذیرفته شده در  ی وي شیمیایها شرکت ،آماري ي جامعه. اختیاري هستند کنیم که ذاتاً تعهدي غیر عملیاتی استفاده می

در دسترس  ها آنشرکت که اطالعات مورد نیاز  30نهایت تعداد  در. است 1388تا  1384زمانی  ي هر بازبورس اوراق بهادار تهران د
ي ها تر تمایل بیشتري به انتخاب کارانه هاي محافظه زمون نشان داد که مدیران در محیطنتایج آ. گرفتندبود مورد آزمون قرار 

کاري  هنگ وحکومت جایگزینی براي محافظهاي که اذعان دارد فر همچنین شواهدي در حمایت از نظریهکارانه دارند و  محافظه
 .به دست آوردیم ،حسابداري است

   .، اقالم تعهدي غیر عملیاتیکاري فرهنگی، بورس تهران کاري حسابداري، محافظه محافظه :کلیدي واژگان

  مقدمه

 ت هاي بشر نقش بسیار وسیعی را ایفا می نماید و بر زمینه هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي زندگی انسانفرهنگ در فعالی
امع مختلف ، همگرایی فرهنگی وامروزه با توجه به پیشرفت هاي علم و فن آوري و کم شدن تقارن اطالعاتی بین ج .گذار استتأثیر

 ،هاي زیادي هستند  داراي تفاوت ....ر مورد مسائلی مانند باورها واعتقاد ها وجوامع مختلف اغلب د .تبین جوامع افزایش یافته اس
با گسترش جهانی شدن ، باید تبادل اطالعات بیشتري بین  .دبگذار تأثیر بر روي متغیر هاي حسابداري نیز تواند میکه این مسائل 

نابر این بر آن شدیم تا در این مقاله رابطه محافظه کاري ب .تکشور هاي مختلف صورت گیرد که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیس
  .حسابداري و فرهنگی را بررسی کنیم 

 محافظه کاري به عنوان قدیمی ترین و شاید فراگیرترین اصل حسابداري جهت مواجهه با ابهام در رویداد هاي مالی است
محافظه کاري را شناسایی با تاخیر سودها  )2001( ارانشتعاریف زیادي از محافظه کاري آمده است ولک وهمک . )1967استرلینگ(

،ازدیدگاه باسو محافظه کاري استفاده از قابلیت اتکاي بیشتر در شناسایی سود و  ندو شناسایی هرچه کمتر دارایی ها تعریف کرده ا
ظه کاري را بر پایه دیدگاه ترکیبی محاف )2000( و قابلیت اتکاي کمتر در شناسایی زیان و اخبار بد است ، گیولی و هین اخبار خوب

سود و زیانی به عنوان یک مفهوم حسابداري که منجر به گزارش سود کمتر از طریق شناسایی با تاخیر درآمدها و شناخت سریع 
                                                                                                                                                                                     

  moradi@imamreza.ac.ir). ع(استادیار و عضو ھیئت علمی دانشگاه امام رضا  - ١
  .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری - ٢
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 .درا به دو سته محافظه کاري شرطی و غیر شرطی تقسیم بندي کرمحافظه کاري )2006( ، را یان کند میهزینه ها می شود تعریف 
شده است که به آن محافظه کاري سود وزیانی یا محافظه کاري گذشته تأکید  محافظه کاري شرطی ، در استاندارد به لزوم اجراي آن

محافظه کاري غیر شرطی در  . ل بهاي تمام شده ویا خالص ارزش فروش براي ارزیابی موجودي هاقمی گویند مانند قاعده اهم نگر
در این نوع محافظه کاري هدف استفاده از رویه اي است که منجر به کمتر نشان دادن و ي آن نیست ها لزومی به اجرا استاندارد

  .دارزش دفتري دارایی ها می شود ، به این محافظه کاري ، محافظه کاري آینده نگر یا ترازنامه اي نیز می گوین

 است این صورت هبابداري ایران آمده است و این تعریف در این مقاله مقصود ما از محافظه کاري همان است که توسط استاندارد حس
: 

کاربرد درجه اي از مراقبت در اعمال قضاوت براي انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است ، به گونه اي که درآمدها یا دارایی ها "
  " .بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود

ی نمی افزاید بلکه براي لداشت پیروي بیش از حد از محافظه کاري نه تنها بر مطلوبیت و مفید بودن صورت هاي ماالبته باید توجه 
) 1970( استرلینگ با این حال .داستفاده کنندگان واقع بینانه نیست و راه رابراي پنهان کاري مدیران و حسابداران باز می گذار

   .دذاري حسابداري می دانمحافظه کاري را موثرترین اصل در ارزش گ

  :دسته طبقه بندي نمود  دوي موجود در جامعه را به ها ارزش )1991( و )1980( هافستد

صورت باطنی عالقه مند به آنها ه یی که مردم بها ارزشدوم،  طبقه.یی که در جامعه مورد پسند مردم هستندها ارزشاول،  طبقه
  .دهستن

، بیانگر آن هستند  ي دسته دومها ارزشاما  ، د اینکه رفتار جامعه از نظر مردم چگونه باید باشدي اولی، به باید ها می پردازها ارزش
بر این اساس، هافستد متوجه شد رفتارهاي اجتماعی در عمل نزدیک به دسته دوم  .دکه مردم خودشان چه رفتاري را می پسندن

 .دیی که در جامعه پسندیده محسوب می شونها ارزشباشند تا  صورت باطنی خواستار آنها میه یی که مردم بها ارزش یعنیاست 

 :د فرهنگ را شناسایی کرد که به طور خالصه در اینجا آمده استابعا )1988(د تهافس

 شرح معیار

 میزان ادغام افراد در گروه هاي اولیه  فردگرایی در مقابل جمع گرایی 

 پاسخ به نابرابري انسان  ادیله قدرت کم در مقابل زفاص 

اجتناب از عدم اطمینان قوي در  
 برابر ضعیف

 واکنش به آینده نامعلوم 

نقش هاي اجتماعی به جنسیت هاي  تقسیم  مردگرایی در برابر زن گرایی 
 مختلف

جهت گیري بلند مدت در برابر  
 کوتاه مدت

و  ثبات و صرفه جویی، پایداري شخصی 
 احترام به سنت

 ملی هافستد -ي فرهنگیها ارزشمعیار  : 1جدول 
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می دهد و نابرابري ها در توزیع قدرت از دیدگاه  تفاوت هاي موجود در توزیع قدرت میان افراد یک جامعه را نشان : فاصلۀ قدرت
  .باشد می افراد ضعیف موجود در سازمان

رانی و اضطراب افراد جامعه یا سازمان را اجتناب از عدم اطمینان نبت به آینده نامعلوم معیاري که میزان نگ : اجتناب از عدم اطمینان
  .در رابطه با وضعیت هاي نامشخص و نامعلوم آتی نشان می دهد

جمع گرایی  ..دفردگرایی در جوامعی که رابطه بین افراد بسیار ضعیف و کمرنگ شده استوجود دار : فردگرایی در مقابل جمع گرایی
 .دابتداي زندگی خود را در بین جمعی پیوسته از افراد فامیل می دانندر جوامعی وجود دارد که در آنها مردم از همان 

در مقابل زن گرایی ،  .مردگرایی ، گرایش افراد جامعه به برتري طلبی، قهرمان پروري و دالوري است : مردگرایی در مقابل زن گرایی
  .باشد میو بهبود کیفیت زندگی  گرایش افراد جامعه به برقراري ارتباط، تواضع و فروتنی، مراقبت از ضعیف ترها

ي مختلف به طور مستحکم با یکدیگر ها بخش در جوامع داراي گرایش دید بلند مدت ، .: بلند مدت در مقابل کوتاه مدت گرایش
در این  .دي کلی به اجزاي کوچکتر تبدیل شوها بخش اما در جوامع داراي کرایش دید کوتاه مدت سعی می شود تا .ترکیب شوند

مع بر سنت ها، پایبندي به تعهدهاي اجتماعی صرفنظر از بهاي آنها، پایداري براي باقی ماندن در وضعیت اجتماعی برابر با جوا
  .دمیشوتأکید  دیگران، پایین بودن میزان پس انداز و دستیابی سریع به نتایج امور

بنابراین حسابداري خرده  ، کند میمعرفی  ي اجتماعی و فرهنگیها ارزشعه وي حسابداري را زیر مجمها ارزش )1988(گري 
 تأثیر ي فرهنگی هافسند مدلی را براي اندازه گیريها ارزشوي با تلفیق  .دفرهنگی است که در درون فرهنگ ملی بزرگتري وجود دار

ور با خرده ي اجتماعی و نهادهاي کشها ارزشو خاطر نشان ساخت که تعامل هاي بین  کند میفرهنگ بر سیستم حسابداري ارائه 
   .فرهنگ بر رویه هاي حسابداري را توجیه نماید تواند تأثیر می،  فرهنگ حسابداري آن

حرفه  -: عبارت بودند از ي اجتماعی، ساختار سازمانی و رویه حسابداري ها ارزشفرضیه هاي قابل آزمون گري در مورد تعامل بین 
 گرایی در مقابل کنترل قانونی 

  نعطاف پذیريیکنواختی در مقابل ا -

 محافظه کاري در مقابل خوش بینی  -

 راز داري در مقابل شفافیت  -

ي فرهنگی مرتبط با کار ها ارزشي حسابداري خود، ارتباط بین رویه حسابداري و چهار معیار اولیه ها ارزشدر راستاي توسعه  1گري
  .هافستد را به فرض قابل آزمون تبدیل نمود

با حرفه گرایی ، یکنواختی ؛ رازداري به ترتیب همبستگی منفی ضعیف ، همبستگی  فاصله قدرت این چنین عنوان کرد که بین
بین پرهیز از عدم اطمینان با حرفه گرایی همبستگی منفی قوي ، بین پرهیز از  .مثبت ضعیف ، همبستگی مثبت قوي وجود دارد

بین مرد گرایی با محافظه کاري و رازداري  .دقوي وجو دارعدم اطمینان با یکنواختی ، محافظه کاري و رازداري همبستگی مثبت 
معتقد ) 1992( بین فرد گرایی با یکنواختی و رازداري همبستگی منفی قوي وجو دارد شوارتز .دهمبستگی منفی ضعیف وجود دار

مفهوم مذکور بر  .دکنن یمردم را در زندگی راهنمای ي انسانی ، اعتقادهاي ذهنی و نگرش ها زمانی مطلوب هستند کهها ارزشاست 
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این نیاز ها شامل نیازهاي  .باشد می و ارائه تعریفی از انواع نیازهاي سه گانه بشري مبتنی )1987( نظریه اولیه شوارتز و بیلسکی
  .دهستن و معیارهاي جمعی سازمانی براي بقا و حفظ گروه نیازهایی براي هماهنگی تعامل هاي اجتماعی زیستی ،

 :زیر تفصیل شده اند  به شرح )1997( فوق توسط اسمیت و شوارتز يها ارزشمفهوم 

 .دصورت فعال شدن احساسات دیگر بر می انگیزن در ، عقایدي غیر عینی و سرد کهها ارزش - 1

 .دباز می گردن به هدف هاي مطلوب و شیوه هاي اخالقی ارتقا دهنده این اهداف ها ارزش - 2

 .ت هاي خاص اولویت دارندنسبت به کارها یا موقعی ها ارزش - 3

  .دمانند استانداردهایی براي ارزیابی رفتار و رویدادها بکار می رون ها ارزش - 4

 .دبه عنوان معیاري براي سنجش و ارزیابی رفتار، مردم و وقایع بکار می رون ها ارزش -5 

کشور  20از  معلم ی قاره هاي مختلف، تعداديو نشان دادن تنوع فرهنگ ها ارزشدر ایجاد ساختار جهانی به منظور  )1992( شوارتز
آموزگار از هر کشور انتخاب 200حدود  .دین متفاوت و حتی تعدادي بی دین را به عنوان نمونه انتخاب نمود 8زبان مختلف و  13با 

نسبت مجموعه اي از رتبه اي، نظر خود را  9هاي ارائه شده مبنی بر مقیاسی  از آموزگاران خواسته شد تا بر اساس رهنمود .شدند
و با در نظر گرفتن سایر  )1973( ي فوق توسط شوارتز و اغلب بر اساس کار اولیه روکیچها ارزش .نمایند اعالمارزش مختلف،  56

انتخاب نمونه بصورت مطلوبی انجام گرفته بود،  .ي مرتبط با کار هافستد، انتخاب شده بودندها ارزشفرهنگ ها و مذاهب، همانند 
مدارس نقش آشکاري در اجتماعی سازي  معلماناز نظر شوارتز  .وع خود بودندننمایانگر گروه هاي فرهنگی مت معلمانه ک آنچان
ایفا می نمایند و از عوامل کلیدي فرهنگ محسوب می شوند و از این رو انتخاب آنان به عنوان نمونه باعث تعمیم پذیرشدن  ها ارزش

  .دنتایج می گرد

اگر هدف پژوهشی آزمون  .حساس باشند ها ارزشر حسابداري باید نسبت به سطح تجزیه و تحلیل ساختار پژوهش هاي فرهنگی د
خصوصیات فردي و رفتار حسابداران در محیط هاي فرهنگی مختلف باشد، معیارهاي ارزش سطح فردي حسابداران باید مورد 

هادي و فرهنگ هاي مختلف و به عنوان چارچوب تنظیم کننده ي نها ویژگیي حسابداران با ها ارزش اما اگر .استفاده قرار گیرند
  .تر خواهد بود ، بکارگیري هر دو سطح فرهنگی و فردي مطلوب گزارشگري مالی مقایسه شوند

  مروري بر پیشینه تحقیق
 :تحقیقات خارجی

هافستد از طریق استدالل نظري و  .الگوهاي ارزشی مرتبط با کار با استفاده از پرسشنامه مورد آزمون قرار داد )1980(هافستد 
تجزیه و تحلیل آماري چهار معیار فرهنگ ملی یعنی فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فردگرایی در مقابل جمع گرایی و 

وجود پنجمین معیار فرهنگ ملی، که به عنوان افق دید بلند  2001وي در سال  .مردگرایی در مقابل زن گرایی را شناسایی نمود
   .دت شناسایی می شود را گزارش نمودم

کشور یاد شده عبارتند از آمریکا،  7دادند، کشور جهان انجام  7تحقیقی مشابه با تحقیق هافستد را در در) 1993(تیونر و ترامپنرز 
عام گرایی در مقابل  عبارتند از ارزش فرهنگی 5ساس این تحقیق، تیونر و ترامپنرزبرا .انگلستان، سوئد، هلند، آلمان، فرانسه و ژاپن
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توالی زمان در مقابل تقارن ،درون مدار در مقابل برون مدار ، فردگرایی در مقابل جمع گرایی  ،تجزیه در مقابل تجمع ،خاص گرایی
  .براي جوامع سرمایه داري معرفی کردند زمانی

و محافظه کاري دست یافتند و گفتند این ي فرهنگی ها ارزشدر تحقیقی به نتایج مکملی در رابطه با ) 1996(سوردن و فاگرتی 
  .در رابطه با محافظه کاري باشد ممکن است به علت تفاوت در توسعه سیستم هاي گزارشگري مالی کشورها

وي تالش  .تي مالی به پژوهشی تجربی پرداخها گزارشاولین محققی بود که به منظور اندازه گیري محافظه کاري در ) 1997(باسو  
اخبار خوشایند و ناخوشایند  تأثیر او چنین استدالل می کرد که بین .دباتوجه به نتیجه آن اندازه گیري کن اري راکرد محافظه ک

میزان ارتباط سود حسابداري و نوع اخبار منتشر شده را معیاري براي اندازه گیري محافظه کاري و  ، ت معناداري وجود داردوتفا
می ر مربوط به کاهش سود و دارایی نسبت به اخباري که موجب افزایش سود ودارایی هامحافظه کاري را شناسایی سریع تر اخبا

   .دشود معرفی کر

 در تحقیقی به دنبال یافتن ارتباط بین محافظه کاري با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري به این نتیجه رسید) 2005(پاي ودیگران 
حافظه کاري بوده و محافظه کاري در سود با نسبت ارزش بازار به ارزش ند که سود در تمامی زمان هاي مورد پژوهش داراي م

  .ددفتري نسبت معکوس دار

در پژوهشی به بررسی تغییرات فرهنگ و حسابداري کشور اسپانیا پرداختند وبه این نتیجه رسیدند که ) 1996(اوریل و همکارانش 
   .تدر مقابل محافظه کاري وپنهان کاري کاهش یافته اس حرفه گرایی و انعطاف پذیري حسابداري در این کشور افزایش و

محافظه کاري بر پیش بینی سود پرداختند و به این نتجه رسیدند که میان  تأثیر در تحقیقی به بررسی) 2009(بال و همکارانش 
  .دمحافظه کاري و خصوصیات مربوط به پیش بینی سود رابطه معکوس معناداري وجود دار

    : تحقیقات داخلی
باعث خوش بینی بیشتر و محافظه کاري کمتر می  در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که فرد گرایی بیشتر ،) 1384(نوروش وسپاسی 

  .دگرد

در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که محافظه کاري با اجتناب از عدم اطمینان نسبت به آینده رابطه مثبت ) 1383(مدرس و دیانتی 
یعنی هر چه درجه اجتناب از بی اطمینانی نسبت به آینده بیشتر باشد و فرد گرایی ومردگرایی  ، منفی دارد با مرد گرایی رابطه و

  .ددر این صورت شرکت رفتارهاي محافظه کارانه تري از خود نشان می ده، کمتر باشد 

ي حسابداري محافظه کاري را اه ارزشي حسابداري مبتنی بر فرهنگ و ها ارزشدر یک پژوهش پیمایشی رابطه ) 1381(رضازاده 
ي ایرانی میزان پنهان کاري کم ها شرکتبه این نتیجه رسید که بر خالف نظر گري با افزایش مرد گرایی در  مورد بررسی قرار داد و

  .دمی شو

یق نشان داد ي فرهنگی در ایران پرداختند و نتیجه تحقها ارزشدر تحقیقی به آزمون تجربی مدل گري بر ) 1382(نوروش و دیانتی 
نتایج این تحقیق رابطه مثبت فاصله قدرت با محافظه کاري و رابطه منفی  ، قدرت توضیحی مدل گري در ایران بسیار پایین استکه 

  .دفرد گرایی با محافظه کاري را نشان دا عدم اطمینان نسبت به آینده ،
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 مبانی نظري 

 از حفاظت برابر در بازبودن ، پایه بعد دو در یافته سازمان يها ارزش اساس بر مختلف هاي وتحلیل تجزیه به اقدام )1994( شوارتز

 اینکه به توجه با.داد انجام تسلط برابر در خواهی برابر ، افزایشی خود مقابل در تعالی خود ، کاري محافظه مقابل در استقالل ، ییرغت

 استفاده شوارتز شاخص از فرهنگی کاري محافظه براي تا آمدیم آن بر ما است حسابداري کاري محافظه بررسی مطالعه دراین ما هدف

  .کنیمسوال است استفاده می 42قسمت که داراي  3از پرسشنامه حاوي  ها شرکتبراي بررسی محافظه کاري در محیط هاي  .کنیم

 .در نظر گرفت ارزش خود افزاییبه نام  شوارتز سه هدف انگیزه اي قدرت، پیشرفت و رفاه طلبی را به عنوان نوعی ارزش بلند مرتبه
بنابراین حسابدارانی که این اهداف را در زندگی خود با اهمیت تلقی می کنند به رفتارهایی که باعث ارتقاي امیال شخصی آنها 

نام طبق نظر شوارتز دو ارزش انگیزه اي خیر خواهی و عام گرایی، بیانگر ارزشی بلند مرتبه به  .خواهند داشت خواهد شد، تمایل
 .نامید اي پیش گفته نمایانگر ارزش بلند مرتبه دیگري هستند که شوارتز آن را ارزش حفاظت سه هدف انگیزه .دفردي هستن تعالی

ي حفاظت در حوزه حسابداري در نیاز به رعایت قوانین و مقررات و گونه هایی از حفاظت مانند احتیاط ها ارزشبنابراین ترجیح دادن 
  .دت، یکپارچه و مطمئن ایجاد می شومی یابد و به این ترتیب محیطی با ثبا و محافظه کاري ظهور

نیاز به مطابقت با قوانین غیر منعطف و همچنین پیروي از میثاق هاي حسابداري که بصورت سنتی مورد پذیرش قرار گرفته اند از 
موارد مذکور  .هام و یکپارچه پشتیبانی می شوداز محیطی پایدار، بدون اب نگهبانیطریق میل حسابداران به حفظ جایگاه موجود و

یی ها ارزشاهداف یاد شده که اهداف حفاظت نام دارند با  .یی هستند که با اهداف هماهنگی، سنت و امنیت همبستگی دارندها ارزش
 .هند، در تضاد هستندمستقل در محیطی پویا، غیر قطعی و با ابهام انگیزه می داي  حرفه قضاوت هاي که به حسابداران براي اعمال

  .ي انگیزش و خود فرمانی قابل تغییر و غیر قطعی بودن رفتار حسابداران را نشان می دهندها ارزش

انتظار می رود هدف انگیزه اي رفاه طلبی در هر یک از رفتارهاي خاص حسابداران دیده شود اما در صورت داشتن همبستگی باال با 
از سوي دیگر در صورتی که رفاه  .ران به پذیرش محیطی پویا و غیر قطعی کمک خواهد نمودي انگیزش، به میل حسابداها ارزش

خواهد اي  حرفه طلبی از همبستگی باالیی با هدف انگیزه اي پیشرفت برخوردار باشد بیانگر تمایل حسابداران به نشان دادن صالحیت
  .بود

 .فرهنگ بر رویه حسابداري را ارائه می نماید تأثیر ري براي آزموني انگیزه اي در حسابداري، رویکرد قوي تها ارزشساختار  

ي رایج در بین ها ارزشي انگیزه اي مذکور پیچیدگی ساختار فرهنگ را کاهش داده و در نتیجه ارائه معتبر تري از ها ارزش
   .دحسابداران تشکیل دهنده خرده فرهنگ حسابداري محسوب می شون

 تسلط استقالل
سلسله 
 مراتب

محافظه 
 کاري

برابر 
 خواهی

 هماهنگی
انواع 
 ارزش

حقوق و 
خواسته 
هاي 

مستقل 

تسلط 
بر 

محیط 
زیست 

درجه 
ارجح 

از 
روابط 

اهمیت 
فرد در 

مشارکت 
در 

نگرانی 
براي 
رفاه 

 دیگران

هماهنگی 
 با محیط

 

 شرح

 ي قبلی ذکر شده در جدول یک آمده است ها ارزش در جدول شماره دو روابط بین
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فرد 
مربوط 

به 
 دیگران

 

وتغییر 
 جهان

سلسله 
مراتبی 

در 
 جامعه

ایی شناس
 گروه

  هیجان

  تنوع

لذت 
 وخوشی

انتخاب 
اهداف 
 خودشان

 ثروت

 قدرت

اقتدار 
 و مقام

 امنیت

 انطباق

 سنت

 

عدالت 
 اجتماعی

 آزادي

 برابري

حفاظت 
از محیط 

 زیست

اتحاد با 
 طبیعت

برخی 
از 

زمینه 
هاي 
 ارزشی

  

سنت  و ) حفظ وجهه اجتماعی(انطباق ،) ملی یا خانوادگی(امنیت :صلی محافظه کاري عبارتند از با توجه به جدول باال سه ویژگی ا
 )احترام به بزرگان ، سنت احترام (

خود هستند و احترام  یهه اجتماعجران وگن ،بنابر این انتظار می رود در محیط محافظه کارانه که افراد بیشتر به امنیت تمایل دارند 
 .داد مافوق خود قائل هستنبیشتري براي افر

زیرا اگر اندازه گیري بر اساس  )1997باسو (براي محاسبه محافظه کاري حسابداري از اقالم تعهدي غیر عملیاتی استفاده می کنیم 
به دلیل اینکه  .محافظه کاري حسابدار وسرمایه گذار است تأثیر در این صورت محافظه کاري تحت ، اقالم مبتنی بر بازار باشد

محافظه کاري فرهنگی نه تنها بر رفتار مدیران بلکه بر  می گذارد پس به نظر می رسد تأثیر )انسان(فرهنگ تا حد زیادي بررفتار بشر 
ي بازار انجام دهیم محافظه کاري نشات گرفته از ها دادهاکر ما اندازه گیري را براساس رفتار سرمایه گذاران نیز موثر است بنابراین 

 .تازار اسحسابداري و ب

زیرا مدیران درگزارش .در این راستا ما از اقالم تعهدي غیر عملیاتی جهت اندازه گیري محافظه کاري حسابداري استفاده می کنیم
 انتخاب می کنیمساله  5براي این کار ما میانگین اقالم تعهدي را براي یک دوره .دتعهدي غیر عملیاتی منصف تر هستن ماقال

به این معناست که جریان نقدي و درآمد از یک دوره همگرا می شوند و به تبع آن میانگین اقالم تعهدي در  معکوس اقالم تعهدي.
بنابر این فرض ما بر این است که هرچه اقالم  )2002حمد وهمکارانش.(د طول هر دوره زمانی انتظار می رود که به صفر متمایل شو

  .تداري محافظه کارانه تر استعهدي غیر عملیاتی کمتر باشد انتخاب هاي حساب

 فرضیه تحقیق

 .دبین محافظه کاري حسابداري و محافظه کاري فرهنگی را بطه معناداري وجود دار

 :براي محاسبه محافظه کاري حسابداري از اقالم تعهدي غیر عملیاتی استفاده می کنیم که از فرمول زیر به دست می آید 

NOA = AA – OA  
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 : NOA  غیر عملیاتی اقالم تعهدي 

: AA  جریان نقدي خالص - 2 )درآمد: (مجموع اقالم تعهدي که برابر است با 

: OA  تغییرات در سرمایه  -مالیات -بهره  -درآمد عملیاتی قبل استهالك  ( –درآمد عملیاتی :اقالم تعهدي عملیاتی که برابر است با
 )در گردش 

حساب هاي  ررات دییتغ - تغییر در سایر دارایی ها + ت در حساب هاي دریافتنیتغییرا :تغییرات در سرمایه گردش برابر است با 
  تغییر در سایر بد هی ها- تغییرات در مالیات پرداختنی -پرداختنی

 آزمون فرضیه تحقیق

 :اگر تمام مولفه ها ي مورد بررسی را باهم وارد مدل کنیم به صورت زیر است 

β0 + β1CUL + β3SIZEI + β4DEBTRi +εi NOAi =  
NOAi : متوسط اقالم تعهدي غیر عملیاتی 

 : CUL شاخص محافظه کاري فرهنگی برکرفته از شوارتز 

: SIZEI  لگاریتم طبیعی درآمد فروش شرکت 

: DEBTRi متوسط نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 

 : εi میزان خطا 

β0  :عرض از مبداء 

 βi  :ضریب مدل رکرسیون  

  متغیر  کمترین  بیشترین  میانگین  انحراف معیار

0,145  

  

0,580  

  

0,408  

  

2,004  

  

0,035  

  

0,762  

  

3,18  

  

12,925  

  

0,235  

  

4,702  

  

4,460  

  

21,324  

  

3,708-  

 

0,001  

 

3,25 

  

5,461  

  

NOA 

  

CUL  
  

BM 

  

SIZE 

 

 

  .تتوصیفی متغییرهاي مورد استفاده در مدل آمده اس آمار 3در جدول شماره 
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0,207  

 

0,587  

 

3,676  

 

 

0,049 

 

DEBTR  
 

NOA با  0,035مقدار متوسط آن  .تاندازه گیري از محافظه کاري است مقادیر کمتر آن نشان دهنده محافظه کاري بیشتر اس
است ،  0,408و انحراف معیار  3,18است ، نمره شوارتز براي اندازه گیري محافظه کاري فرهنگی متوسط  0,145انحراف معیار 

با انحراف  12,925، متوسط اندازه شرکتها 0,587و 0,762ت بدهی به حقوق صاحبان سهام متوسط ارزش دفتري به بازار و نسب
  .تاس 2,004معیار 

  

مثبت باشد با این حال در صورت  )BM(ما انتظار داریم ارتباط بین محافظه کاري حسابداري و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار 
   .دکتها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام منفی باشوجود استقالل انتظار داریم ارتباط بین اندازه شر

  متغییر هاي رگرسیون  پیش بینی  tضریب همبستگی آزمون 
 -0,081  
)2,05 -(  

0,008  
)0,84 -(  

0,108 -  
)2,71 -( 

  )؟(
  

) -( 

  
) -(  

 

CUL  
  
  

SIZE  
  

DBTER 

 گیري نتیجه

در طول مطالعه ما به این مورد .  می پردازیم ه محافظه کاري حسابداري و محافظه کاري فرهنگیدر این مطالعه ما به بررسی رابط
با توجه به نتایج آماري به  .دتوجه داریم که بسیاري از انتخاب هاي حسابداري توسط مدیرانی انجام می شود که حسابدار نیستن

ي با محافظه کاري متفاوتی هستند نگرش متفاوتی نسبت به مدیران که در محیط هاي تجاروقتی دست آمده نشان می دهد که 
  .دمی گذار تأثیر ریسک دارند و این مورد بر روي انتخاب هاي حسابداري آنها

شواهد تجربی نشان می دهد مدیران در محیط هاي محافظه کارانه تر تمایل بیشتري به انتخاب هاي حسابداري محافظه کارانه تر 
  .کند میفرضیه ما پشتیبانی  که این نتایج از.ددارن

در پایان باید به این موارد توجه داشت که در حالی که شواهد رابطه مثبت ومعنادار بین محافظه کاري حسابداري و فرهنگی رانشان 
در این مطالعه ما بعد خاص از محافظه کاري فرهنگی یعنی امنیت ، وجهه  .تمی دهد درست معلوم نیست که به چه علت اس

  .تمی گذارد مشخص نیس تأثیر و کدام بعد دقیقا بر محافظه کاري عی و احترام رابررسی کردماجتما

  آزمون مدل رگرسیونینتیجه  4جدول شماره 
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  دولتی ي خصوصی وها بانکارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی در 

  ٣رضا احسان منش، ٢مهدي مرادي، ١محمد رضا عباس زاده
 چکیده

 .شده است انجام ها شرکتاجتماعی عملکرد  و مالی فتن ارتباط بین عملکردهت یاي علمی زیادي در جها تالشاخیر  ي در چند دهه
این تحقیقات از  فرایند. است ها شرکتاجتماعی عملکرد  ارتباط پیچیده بین عملکرد مالی و ي دهنده شده نشان انجامنتایج تحقیقات 

براي مدیران و  ،اجتماعیعملکرد مالی و  در هر صورت درك بهتر ارتباط بین عملکرد .است شناسی دشوار و روش نظر تئوري
  .سهامداران شرکت و متقاضیان خرید سهام بسیار مهم است

آماري تحقیق  ي ، جامعهشده انجاماجتماعی  عملکرد ارتباط بین عملکرد مالی و ي بیشتر تحقیقات قبلی که در خارج کشور در زمینه
بت به که نس ر این تحقیق صنعت بانکداري مورد نظر استد .ستفاوت بوده امختلف و مت یی از چندین صنعتها شرکتشامل 

  .د و یکسانی برخودار استاز خصوصیات منحصر به فر تحقیقات قبلی

براي اولین  لتی مورد بررسی قرار گرفته است وي خصوصی و دوها بانکد اجتماعی و عملکرد مالی در در این تحقیق رابطه بین عملکر
هاي اجتماعی شناسایی و این متغیرماعی، اقتصادي کشور، بانکداري اسالمی بدون ربا و مطالعات موجود بار با توجه به ساختار اجت

سپس با استفاده از . شدتأیید  ها نامه پرسشاز طریق توزیع و تحلیل  ها با استفاده از آزمون دلفی و نظرات پرسش شوندگانمتغیر
اجتماعی ساخته  متغیره این شاخص کل با استفاده از نُ. ماعی کل ساخته شدهاي اساسی یک شاخص عملکرد اجت  مؤلفهروش تحلیل 

 .هاي تحقیق حاضر در این زمینه است یکی از نوآوري. شد

  .هاي اساسی مؤلفهعملکرد اجتماعی، عملکرد مالی، آزمون دلفی، روش تحلیل  :کلیدي واژگان 

  مقدمه
بایستی بیان نمود چه شرکتهایی  ،صورت واقعی آن را نشان داده و کمی شودزه گیري عملکرد اجتماعی، اگر به در رابطه با اندا

. اصول اخالقی به پیش بروند هم در جهت توسعه اجتماعی و، هم در جهت توسعه مالی و توجه به تغییرات جهانی با توانسته اند
مین منافع تمام افراد جامعه که به طور ت تأت تأمین منافع سهامداران خود، بلکه باید در جهاهداف یک شرکت نه تنها باید در جه

یک شرکت تا چه اندازه در رسیدن به  همچنین. می گیرند باشد کت قرارشر مستقیم و غیر مستقیم در فرایند تولید و محصوالت
داشته بر عملکرد مالی شرکت  يتأثیر فق بوده است و تالش شرکت در رسیدن به اهداف اجتماعی خود چهاهداف اجتماعی خود مو

   .امروزه حسابداري اجتماعی و عملکرد اجتماعی شرکتها به عنوان یکی از رویکردهاي با اهمیت حسابداري مطرح است است؟

                                                                                                                                                                                     
  abbaszadeh_mr@yahoo.comعضو ھیئت علمی دانشگاه فردوسی مشھد  - ١
  .عضو ھیئت علمی دانشگاه فردوسی مشھد - ٢
  .ی بانکداریکارشناس ارشد حسابداری از مؤسسه عال - ٣
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مطالعات و تحقیقات متعددي در رابطه با این بخش از حسابداري به  ،در کشور هاي توسعه یافته و برخی از کشورهاي در حال توسعه
مطالعاتی را در  1970محققین آمریکایی از سال  .یز تحقیقات اندکی در این زمینه انجام شده استدر کشور ما ن .عمل آمده است

در دهه گذشته مطالعاتی در ایتالیا و برخی از کشورهاي اروپایی و جنوب شرق  و مسؤلیت اجتماعی شرکتها شروع نمودهرابطه با 
تجزیه و تحلیل هزینه ها و منافع مورد نظر که در رابطه با عملکرد و  تحقیقات زیادي در مورد .آسیا در این زمینه انجام شده است

هاي  مسؤلیتدر جهت  تالش این به منظور دریافت این موضوع است که، .ه استانجام شد ه،بود ها شرکتاجتماعی  مسؤلیت
زیت رقابتی رسیدن به ماجتماعی شرکت مستلزم زیانهاي مالی و اقتصادي است و یا اینکه برعکس تضمینی براي 

 ؟است

  بیان مساله
سرانجام تحول  تشکیالت دولتی و تحول در، تحول در نقش اطالعات ،تکامل نهادهاي اجتماعی و همگام با ایجاد توسعه بانکها، رشد و

 می واین تحوالت، چنین تعهداتی به این شدت رس که پیش از، عهده بانکها گذاشته بر الزاماتی را به تدریج تعهدات و، اخالق در
 ثیرتأ سیاست و اخالق و پیوند اقتصاد با و ظهور صنعتی در جامعه توسعه اقتصادي و پیامدهاي رشد و یکی از .قانونمند نشده بود

  .است یکدیگر ي اجتماعی برها ارزش اخالقی و متقابل مسائل اقتصادي و

گیري عملکرد  اندازه و .قص و ناکار آمد است ان ها گزارشدر حال حاضر کیفیت گزارشگري اجتماعی شرکتها بسیار ضعیف و اغلب 
ي اجتماعی ها گزارش انجام نمی شود و غالباً اجتماعی به دلیل وجود مشکالت خاص خود و عدم الزام قانونی در این زمینه عمالً

   ).2ص:1386پورحسین،( قه و خواست مدیریت ارائه می گرددبراساس سلی

  :از هاي اجتماعی عبارتندلیتفرض اساسی سیستم حسابداري مسؤ چهار

  .قبال جامعه پیرامونی خود تعهداتی دارد که پایبند به انجام آنها است واحد تجاري در هر -

بهره وري حاصل آید به  آنها حداکثر استفاده از پس ضرورت دارد در به کارگیري و. است محدود منابع اقتصادي اجتماع کمیاب و -
 . هزینه هاي اجتماعی شود ز مصرف آنها بیش ازگونه اي که منافع اجتماعی حاصل ا

هواي پاکیزه اغلب نیازمند مخارج  مثال آب و .دسترس قرار نمی گیرند چنین رایگان در این رایگان بودند دیگر کاالیی که قبالً-
 در نها منافعی راآ ازاي استفاده از سنگین ناشی از مقررات مربوط به کنترل آلودگی محیط زیست است پس واحد تجاري باید در

 .دهد قرار اجتماع اختیار

همچنین مقدار انجام شده آنها آگاهی یابد  و میزان تعهدات اجتماعی واحد تجاري نسبت به خود حقوق مسلم جامعه است که از از -
  ). 1380عسکري،(گیرد  صورت ساس اصول و مبانی گزارشگري حسابدارياین آگاهی الزم است برا و

ایجاد رشد  حفظ و در مؤثرنقش ، به دلیل سرعت بازتاب سیاستهاي این بخش در کل جامعه متصدیان بخش پولی و بانکها به عنوان
 مدیریت وجوه پراکنده به سمت واحدهاي تولیدي و این موسسات به عنوان رکن اساسی در هدایت و .جامعه دارند اقتصادي در پایدار

 مهمترین فعالیت بانکها دریافت وجوه به صورت سپرده و .دارندادي و کنترل تورم یژه اي در رشد اقتصجایگاه و تنظیم گردش پول،
این بنگاه براي ارائه  .منابع مالی باشد به طور کلی هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و و .پرداخت به متقاضیان به صورت وام است

 ،جهان توسعه خدمات ویژه بانکداري در سترده اطالع رسانی وادامه حیات در موج گ امکان رقابت و نیز و مدرن تر خدمات متنوع و



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             221

این میان به دلیل خدماتی بودن  در .ابعاد مختلف می باشد توجه به نتایج سنجش ها از تجدید سازماندهی با نیازمند ارزیابی مداوم و
لذا به دلیل نقش . )1379وعلیزاده صانع،علیرضائی ( از پیچیدگی خاص خود برخوردار است ارزیابی عملکرد آنها تنوع این خدمات، و

   .اهمیت ویژه اي برخوردار است زا برعکس عملکرد مالی و ارتباط آن با بررسی عملکرد اجتماعی و، اساسی بانکها بسیار مهم و

ي برون سازمانی و ز نظر گزارشگرا نکها و رابطه آن با عملکرد مالی،سیاست ها و عملکرد اجتماعی با ارائه اطالعاتی در مورد هدف ها،
کافی و مناسب براي کمک به ارزیابی و آگاهی از مشارکتهاي اجتماعی  استفاده کنندگان اطالعاتی مربوط،مین نیاز هاي اطالعاتی تأ

 از قبیل گروههاي اجتماعی خواهدرد باعث گمراهی استفاده کنندگان ي کیفی را نداها ویژگیارائه اطالعاتی که این  .خواهد بود بانکها
اده و باعث در تخصیص سریعتر منابع اجتماعی یاري د اینها اطالعاتی هستند که استفاده کنندگان را در اتخاذ تصمیمات .شد

  .آنها خواهد شد جلوگیري از ابهام و سردرگمی

ود اقتصادي محد چهارچوب تنگ و از معیارهاي آن دگرگون شده، چگونگی ارزیابی عملکرد و این تحوالت، ثیرتحت تأ سوي دیگر از
شده  ثیرات اجتماعی فعالیتهاي واحدهاي تجاري است پدیدارتأ معیارهاي عملکرد اجتماعی که مبناي ارزیابی عواقب و رفته، فراتر
  .است

  پیشینه تحقیق
 در اندکی تحقیقات ایران در .است نشده انجام ما کشور در تحقیقی تاکنون مالی عملکرد با آن ارتباط و اجتماعی عملکرد با رابطه در

  :گردد می اشاره آنها از برخی به ادامه در که است شده انجام ها شرکت اجتماعی هايمسؤلیت زمینه

 تعیین براي تحقیق این در. داد انجام ایران انتفاعی واحدهاي حسابداري سیستم پاسخگویی قابلیت زمینه در تحقیقی) 1382(فروغی
 روش از باشد می اجتماعی پاسخگویی مسؤلیت اداي بر مبتنی که انتفاعی واحدهاي مالی گزارشگري و حسابداري نظام کی معیارهاي

 ورودیهاي اساس بر که است آینده بینی پیش و گذاري سیاست براي تکرارپذیر و منظم روش کی دلفی .است شده استفاده دلفی
 در متخصصان و کارشناسان گروه عقاید بندي جمع روش این هدف. کند می عمل خبرگان و کارشناسان از گروهی سوي از مستقل

 صاحب بین از دلفی گروه اعضاي تحقیق این در. است نظر توافق یک به رسیدن و آینده در نظر مورد وقایع گذاري سیاست با رابطه
  :شدند بندي تقسیم گروه سه به و انتخاب الزم شرایط واجد حسابداري نظران

 شاغل رسمی حسابداران از نفر یکصد شامل که ،ایران رسمی حسابداران جامعه ویتعض در که شاغل رسمی حسابداران – اول گروه
  .بودند مشغول انتفاعی واحدهاي حسابرسی به عمدتاً بودکه

 در عمدتاً و بوده ایران رسمی حسابداران جامعه عضویت در که بود غیرشاغل رسمی حسابداران از نفر پنجاه از متشکل – دوم گروه
   .بودند خدمت به مشغول انتفاعی واحدهاي در مدیرمالی ای و حسابدار سمت

  . ت علمی و مدرسان دروس حسابداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بودأمتشکل از پنجاه نفر از اعضاي هی – سوم گروه

اي الزم براي ایفاي ید این مطلب است که سیستم حسابداري واحدهاي انتفاعی ایران در حال حاضر از قابلیتهؤنتایج این تحقیق م
  .پاسخگویی برخوردار نیستند مسؤلیت

 تئوري تحقیق این .داد انجام گذاران سرمایه گیري تصمیم بر اجتماعی حسابداري اطالعات ارائه ثیرتأ مورد در تحقیقی) 1382(راعی
 آزمون پس" طرح با "یشیآزما روش" است گرفته قرار استفاده مورد ،تحقیق انجام براي که روشی و داد قرار مبنا را ذینفع اشخاص
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 ریمتغ بر را) یاجتماعي حسابدار اطالعاتي گزارشگر(  مستقل ریمتغ تأثیر قیتحق نیا در و است "کنترل گروه از استفاده بدون
  .شد آزمون)  گذاران هیسرما گیري تصمیم(  وابسته

 آموزش موسسات و دانشگاههاي حسابدار رشته در لیتحص به مشغول ارشدی کارشناس مقطع انیدانشجو ،قیتحق نیاي آمار جامعه
  . گرفت قرار آزمون مورد و شده انتخابیی تا 59 دسترس در نمونه کی آنها نیب از و بود تهران شهری عال

 38 تا درصد26 نیمابي تأثیر افرادي گذار هیسرما ماتیتصم دری اجتماعي حسابدار اطالعات ارائه که داد نشان قیتحقي ها افتهی
  .گذاشت خواهد ددرص

 بورس شده پذیرفته يها شرکت در اجتماعی حسابداري اطالعات افشاي درباره مدیران نگرش زمینه در تحقیقی) 1386(پورحسین
که براي جمع آوري اطالعات مورد نیاز . پیمایشی است -تحقیق انجام شده کاربردي از نوع توصیفی .داد انجام تهران بهادار اوراق

نمونه شامل کل جامعه تحقیق  در این تحقیق از روشهاي نمونه گیري استفاده نشده و. مه استفاده شده استتحقیق از پرسشنا
 ایرانی يها شرکت مدیران که دهد می نشان تحقیق هاي یافته .است) شرکتهاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(

 هزینه به مربوط اطالعات افشاي براي ولی هستند خود کارکنان رفاهی مسائل و اجتماعی منافع به مربوط اطالعات افشاي به مایل
  .ندارند تمایل خود سازمان اجتماعی هاي

 اجتماعی افشاي و گزارشگري و ها شرکت مالی عملکرد و اجتماعی عملکرد بین ارتباط مورد در کشورها سایر در زیادي تحقیقات
  :شود می اشاره اآنه از برخی به زیر در که است شده انجام

 بودند پرداخته 1990 سال تا 1970 سال از مالیعملکرد  و اجتماعی عملکرد بین ارتباط به که تحقیق 51 ١) 1997( ماهن و گریفن
 پرداختهها  سال این در اجتماعیعملکرد  و مالی عملکرد بین ارتباط جهت بررسی به آنها تحقیق .دادند قرار بررسی مورد و انتخاب را

 تا 14 ،1990 و 1980 هاي سال در .دهد می نشان را مثبت ارتباط تحقیق 12 که ،شده انجام تحقیق 16 ،1970 سال در که .است
 در .اند داشته مثبت ارتباط نیز تحقیق هشت از تحقیق هفت همچنین و داده نشان را مثبت ارتباط شده انجام تحقیق 27 از

 سال در تحقیق 17 و ،1970 سال در تحقیق یک فقط ،اجتماعیعملکرد  و مالی کردعمل بین منفی ارتباط در شده انجام تحقیقات
 در مورد 5 ،1970 سال در تحقیق 4 نداد نشان ارتباطی هیچگونه که تحقیقاتی .است شده انجام 1990 سال در تحقیق سه و 1980

  .بود 1980 سال

  

 که رسیدند نتیجه این به و .است اجتماعی عملکرد با تباطار در شرکت اندازه 1997 سال در گریوز و وادوك تحقیقات طبق بر
 اورلیتزکی وسیله به همچنین نتایج این .هستند کوچکتر شرکتهاي به نسبت تر پذیر مسؤلیت اجتماعی نظر از بزرگتر شرکتهاي

 و مالی عملکرد بین رتباطا بر شرکت اندازه که رسیدند نتیجه این به و گرفت قرارتأیید  مورد 2003 سال در٢ ایتکانن و) 2001(
   .دارد تأثیر اجتماعیعملکرد 

                                                                                                                                                                                     
1 - Griffin and mahon  
2 - Itkonen  
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 قرار بررسی مورد را مالیعملکرد  و اجتماعی عملکرد بین ارتباط ،2003سال در والش و مارگولیز شده انجام تحقیقات ترین تازه در
 دوره که تفاوت این با .دادند قرار رسیبر مورد را زمینه این در شده انجام تحقیقات نتیجه )1997(ماهون و گریفن همانند آنها. دادند
 تحقیقات% 55 که مطالعه 70کردند، بررسی آنها که تحقیقی127 از. گرفتند نظر در را2002 تا1972 سالهاي بین تري طوالنی زمانی
 نتیجه بدون مطالعه 28 و منفی ارتباط مطالعه 7.داد نشان اجتماعیعملکرد  و مالی عملکرد بین را مثبت ارتباط بود شده انجام

 وجود مالی عملکرد و اجتماعی عملکرد بین منفی ارتباط هم و مثبت ارتباط هم که رسید نتیجه این به مطالعه 24 و. بود قطعی
  . دارد

 اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت ساالنه مالی صورتهاي محتواي تحلیل و تجزیه روش از استفاده با 2004 سال در ١ فائزي
  .ندارد وجود مالی عملکرد و اجتماعی عملکرد بین ارتباطی گونه هیچ که رسید نتیجه این به ،2004 سال براي وركنیوی بهادار

 از که اي نمونه در. داد انجام بانکی بخش در مالی عملکرد و اجتماعی عملکرد بین ارتباط زمینه در تحقیقی) 2005(٢جیاسونا ماریا
 مثبت ارتباط نشانگر که آماري ارتباط گونه هیچ که است این از حاکی ها تحلیل و تجزیه شد ابانتخ المللی بین و ایتالیایی بانکهاي

  . ندارد وجود باشد مالیعملکرد  و اجتماعی عملکرد بین منفی یا

 سیلهبو اجتماعی عملکرد و مالی عملکرد بین معلولی و علی ارتباط) 2006( ٣وب و نلینگ وسیله به شده انجام تحقیق جدیدترین در
 و مالی عملکرد بین که رسیدند نتیجه این به و شد انجام رگرسیون و گرنجر روش از استفاده و اقتصادي هاي تکنیک ترین مدرن

  .دارد وجود ارتباط اجتماعیعملکرد 

٤گري
 توسط نهمچنی عقیده این .نرسید قطعی نتیجه به اجتماعیعملکرد  و مالی عملکرد بین ارتباط با رابطه در 2006 سال در 

   .گرفت قرارتأیید  مورد نیز ،جامع يها داده تحلیل و تجزیه در 2006 سال در ٥ماري

  .بود مثبت آنها ارتباط درازمدت در و پرداخت مالی عملکرد بر سازمان اجتماعی مسؤلیتتأیید  بررسی به 2007 سال در ٦ هایل

 تحقیقات .نکردند پیدا کانادایی يها شرکت در مالیعملکرد  و یاجتماع عملکرد بین را اي عمده ارتباط) 2007( ٧روبرتس و ماهونی
عملکرد  و اجتماعی عملکرد بین معناداري ارتباط محیطی، و المللی بین فعالیتهاي مانند موردي بررسیهاي در که دهد می نشان آنها

   .دارد وجود مالی

 به مربوط اطالعات و دادند انجام کانادا در سهامی تشرک 179 مورد در تحلیلی و تجزیه) 2008( ٨بالوانس و فرانکور و مکنی
 عملکرد بین ارتباطی گرنجر روش از استفاده با و کردند دریافت کانادا اجتماعی گذاري سرمایه يها داده مرکز از را اجتماعی عملکرد

  .بود اجتماعی دعملکر با ارتباط در سهام بازار بازده مالی متغیر فقط و نکردند پیدا مالی عملکرد و اجتماعی

                                                                                                                                                                                     
1 - Fauzi  
2- Maria Gaia soana 
3- Nelling & Webb 
4 - Gray  
5 -MURRAY 
6 - Hill et al  
7- Mahoney & Roberts  
8 -Makni & Francoeur & Bellavance 
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تحقیقی در رابطه با مسؤلیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت و عملکرد مالی شرکت )  2011( ٣و واسکونسلوز ٢، فریر١کریسوستومو
و همچنین . ي بر عملکرد مالی شرکت نداردتأثیر و نتایج حاکی از آن است که، مسؤلیت اجتماعی شرکت. در برزیل انجام دادند

 .منفی بر ارزش شرکت دارد تأثیر در حالی که مسؤلیت اجتماعی. ي بر مسولیت اجتماعی شرکت نداردثیرتأ عملکرد مالی نیز

تحقیقی در رابطه با مسؤلیت اجتماعی شرکت و دسترسی به منابع مالی در بازار سرمایه انجام )  2011(  ٦و سرافیم ٥، لونو٤چنج
االتري در زمینه مسؤلیت اجتماعی دارند محدودیت هاي کمتري در یی که عملکرد بها شرکتنتایج نشان می دهد که، . دادند

  .دسترسی به منابع سرمایه گذاري دارند

  فرضیه هاي تحقیق
  .در بانکها ارتباط معنا داري وجود دارد ) عملکرد مالی (نسبت بازده دارایی ها  و کل عملکرد اجتماعی متغیر بین: فرضیه اول 

در بانکها ارتباط  ) عملکرد مالی (نسبت بازده دارایی ها  و مانده حسابهاي قرض الحسنه اجتماعیعملکرد  متغیر بین: فرضیه دوم 
  .معنا داري وجود دارد

  .در بانکها ارتباط معنا داري وجود دارد ) عملکرد مالی (نسبت بازده دارایی ها  و مالیات عملکرد اجتماعی متغیر بین: فرضیه سوم 

در بانکها ارتباط معنا داري  ) عملکرد مالی (نسبت بازده دارایی ها  و نسبت زنان شاغل ملکرد اجتماعیع متغیر بین: فرضیه چهارم 
  .وجود دارد

در بانکها ارتباط معنا داري  ) عملکرد مالی (نسبت بازده دارایی ها  و دستگاه خودپرداز عملکرد اجتماعی متغیر بین: فرضیه پنجم 
  .وجود دارد

در بانکها ارتباط معنا داري  ) عملکرد مالی (نسبت بازده دارایی ها  و کارت هاي بانکی عملکرد اجتماعی یرمتغ بین: فرضیه ششم 
  .وجود دارد

در بانکها ارتباط معنا داري وجود  ) عملکرد مالی (نسبت بازده دارایی ها  و تعداد شعب عملکرد اجتماعی متغیر بین: فرضیه هفتم 
  .دارد

در بانکها ارتباط معنا  ) عملکرد مالی (نسبت بازده دارایی ها  و دستگاه پایانه فروشگاهی عملکرد اجتماعی رمتغی بین: فرضیه هشتم 
  .داري وجود دارد

در بانکها ارتباط معنا داري  ) عملکرد مالی (نسبت بازده دارایی ها  و استخدام و اشتغالزایی عملکرد اجتماعی متغیر بین: فرضیه نهم 
  .وجود دارد

                                                                                                                                                                                     
1 -Crisostomo 
2 -Freire 
3 -Vasconcellos 
4 -Cheng 
5 -Loannou 
6 -serafeim 
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در بانکها ارتباط معنا داري وجود  ) عملکرد مالی (نسبت بازده دارایی ها  و هزینه پرسنلی عملکرد اجتماعی متغیر بین: ه دهم فرضی
  .دارد

در بانکها ارتباط معناداري وجود ) عملکرد مالی (بین متغیر عملکرد اجتماعی کل و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : فرضیه یازدهم
  .دارد

در ) عملکرد مالی (بین متغیر عملکرد اجتماعی مانده حسابهاي قرض الحسنه و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : زدهمفرضیه دوا
  .بانکها ارتباط معناداري وجود دارد

در بانکها ارتباط معناداري ) عملکرد مالی (بین متغیر عملکرد اجتماعی مالیات و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : فرضیه سیزدهم
  .جود داردو

در بانکها ) عملکرد مالی (بین متغیر عملکرد اجتماعی نسبت زنان شاغل و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : فرضیه چهاردهم
  .ارتباط معناداري وجود دارد

ا ارتباط در بانکه) عملکرد مالی (بین متغیر عملکرد اجتماعی دستگاه خودپرداز و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : فرضیه پانزدهم
  .معناداري وجود دارد

در بانکها ارتباط ) عملکرد مالی (بین متغیر عملکرد اجتماعی کارت هاي بانکی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : فرضیه شانزدهم
  .معناداري وجود دارد

در بانکها ارتباط )  عملکرد مالی(بین متغیر عملکرد اجتماعی تعداد شعب و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : فرضیه هفدهم
  .معناداري وجود دارد

در بانکها ) عملکرد مالی (بین متغیر عملکرد اجتماعی دستگاه پایانه فروش و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : فرضیه هجدهم
  .ارتباط معناداري وجود دارد

در بانکها ) عملکرد مالی (صاحبان سهام  بین متغیر عملکرد اجتماعی استخدام و اشتغالزایی و نسبت بازده حقوق: فرضیه نوزدهم
  .ارتباط معناداري وجود دارد

در بانکها ارتباط ) عملکرد مالی (بین متغیر عملکرد اجتماعی هزینه پرسنلی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام : فرضیه بیستم
  .معناداري وجود دارد

  .دارد ) عملکرد مالی (نسبت بازده دارایی ها  اط معناداري باارتب) خصوصی یا دولتی( نوع مالکیت بانکها: فرضیه بیست و یکم 
 ) عملکرد مالی (نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  ارتباط معناداري با) خصوصی یا دولتی( نوع مالکیت بانکها: فرضیه بیست و دوم 

 .دارد
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  روش تحقیق
زیرا از یک طرف با . همبستگی با رویکرد کاربردي است –) غیر آزمایشی ( روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی

و از طرف دیگر رابطه میان متغیرها را با استفاده از تحلیل رگرسیون چند  کند میاستفاده از آمار توصیفی وضع موجود را بررسی 
  .کند میگانه کشف یا تعیین 

ي ها دادهي مقطعی و سري زمانی که همان ها دادهچند گانه  در روش. در این پژوهش از روش رگرسیون چند گانه استفاده شده است
بدین معنی که متغیرهاي تعریف شده در این پژوهش از دو جنبه مورد بررسی قرار می . پانلی هستند با یکدیگر ترکیب می شوند

  .گیرند، از یک سو میان بانکهاي خصوصی و دولتی و از سوي دیگر در دوره زمانی مربوط به پژوهش

روش شبه آزمایشی استفاده  از روش پیمایشی جهت آزمون فرضیات استفاده شده است از رخالف تحقیقات گذشته که غالباًب و
مالی می  بیان یک مدل ریاضی به دنبال تعیین ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد ي کمی وها داده استفاده از با گردیده و

  .باشیم

عملکرد اجتماعی بانکها در کشور و بانکداري اسالمی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط  همچنین در این تحقیق با توجه به
  . شدتأیید  ١انتخاب و با استفاده از روش دلفی اجتماعی و محیطی و مذهبی کشور، نه متغیر به عنوان متغیر اجتماعی

  :روش دلفی - 1
دربارة یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم از روش دلفی استفاده می زمانی که بخواهیم دربارة اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر 

  ).84.ص : 1377سرمد، بازرگان، حجازي، (شود 

دلفی یک روش منظم و تکرار پذیر براي سیاست گذاري و پیش بینی آینده است که براساس ورودیهاي مستقل از سوي گروهی از 
ع بندي عقاید گروه کارشناسان و متخصصان در رابطه با سیاست گذاري هدف این روش جم. کند میکارشناسان و خبرگان عمل 

  .روش دلفی در آینده پژوهی استفاده می شود. وقایع مورد نظر در آینده و رسیدن به یک توافق نظر است

نظر  اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی بر این است که .در مطالعات کیفی است ها دادهدلفی یکی از روش هاي جمع آوري 
بنابراین بر خالف روشهاي تحقیق پیمایشی، اعتبار روش . متخصصان هر حوزه علمی در مورد پیش بینی آینده صائب ترین نظر است

شرکت کنندگان . دلفی نه به تعداد شرکت کنندگان در تحقیق که به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگی دارد
  .حداقل تعداد شرکت کنندگان بستگی به چگونگی طراحی روش تحقیق دارد. را شامل می شوند نفر 20تا  5در تحقیق دلفی از 

  :پرسشنامه طراحی-2
یکی از وظایف این تیم . در این مرحله یک تیم طراحی و تحلیل گر، متشکل از محقق، استاد راهنما و استاد مشاور تشکیل شد

در . ن پرسشنامه از دو بخش شامل مقدمه و متن پرسشنامه تشکیل شده بودای. طراحی سؤاالت مناسب در قالب یک پرسشنامه بود
این پرسشنامه ابتدا در مورد هریک از متغیرهاي اجتماعی توضیح مبسوطی ارائه و دلیل انتخاب آن به عنوان متغیر اجتماعی عنوان 

. مخالف در مورد متغیرهاي اجتماعی اظهار نظر کردند کامالًموافق، موافق، بی نظر، مخالف و  کامالًو پاسخ دهندگان با اعالم نظر . شد

                                                                                                                                                                                     
1 -Delphi technique 
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و از پاسخ دهندگان خواسته شد در صورتی که با متغیر مورد نظر به عنوان متغیر اجتماعی موافق هستند در ادامه پرسشنامه یک 
 .براي آن متغیر تعیین کنند 100تا  1ضریب اهمیت از 

 
 ضریب

اهمیت 
)100 -

1( 

درصد 
 موافقت

متغیر عملکرد اجتماعی 
 بانک

 حسابهاي قرض الحسنه 100% 73

 مالیات 96% 73

 زنان شاغل 88% 65

 دستگاه خودپرداز 100% 80

 کارت هاي بانکی 100% 77

 تعداد شعب 92% 71

 دستگاه پایانه فروش 100% 75

 استخدام و اشتغال زایی 96% 81

 نلیهزینه پرس 96% 74

  :توسط اعضاي گروه دلفی سؤاالتبه  پاسخگویی - 3
به منظور کسب نظر تخصصی در مورد متغیرهاي اجتماعی در بانکها، اعضاي گروه دلفی از بین اساتید دانشگاه و کارکنان بانکها که 

  .داراي مدرك دکتري در رشته هاي اقتصاد، حسابداري و مدیریت بودند انتخاب شدند

فراد متخصص و خبره به عنوان اعضاي گروه دلفی باید بر اساس تخصص و منافعی که در زمینه تحقیق دارند در تحقیق دلفی، ا
لذا اعضاي گروه دلفی در این تحقیق با . انتخاب شوند، بنابراین روشهاي نمونه گیري تصادفی براي انتخاب این افراد مناسب نیست

  .آگاهی عمیق در موضوع تحقیق، و وسعت نظر و آگاهی انتخاب شدند حضور نمایندگان گروههاي متخصص،: رعایت سه ویژگی

  :تکرار -4
براي آن دسته از پاسخ دهندگان که دور اول در مورد متغیرهاي اجتماعی نظر متفاوتی با توجه به نتایج کل داشتند و با بقیه پاسخ 

  .دید به مرحله اجرا گذاشته شددهندگان اتفاق نظر نداشتند، در دور دوم دلفی از طریق تنظیم پرسشنامه ج

در پرسشنامه جدید در مورد هر یک از متغیرهاي مطروحه اطالعات آماري در زمینه درصد پاسخ هاي موافق و مخالف در دور اول 
دو دور مشتمل بر چهار دور باشد ولی معموالً فرایند توزیع پرسشنامه به  تواند میگرچه تحقیق دلفی . تحقیق دلفی نیز ارائه شده بود

ختم می گردد و چنین استدالل می شود که پاسخگویانی که در دور دوم نیز بر نظر اولیه خود پافشاري کنند در سایر دورها نیز در 
  ).213,1373باباجانی(نظر خود تغییري نخواهند داد 

  . لذا در این پژوهش نیز تحقیق دلفی به دو دور محدود شد

نتایج پرسشنامه ها در آزمون دلفی: 1جدول  
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  :ابی نتایج روش دلفیتجزیه و تحلیل یافته ها و ارزی - 5
چون تعدادي از این متغیرها با توجه به شرایط خاص اجتماعی . در این پژوهش نه متغیر به عنوان متغیر اجتماعی در نظر گرفته شد

  .و محیط کشور انتخاب شد با استفاده از روش دلفی به بررسی اینکه آیا این متغیرها متغیر اجتماعی هستند پرداختیم

 اقتصاد مدیریت حسابداري  جمع
  رشته شغل

 
 هیات علمی دانشگاه 8 3 6  17

 کارمند بانک 6 3 0  9

  جمع  14  6  6  26
 

پاسخ دهندگان در دو  .نفر به عنوان پاسخ دهنده مشارکت داشتند 26مشاهده می شود در آزمون دلفی  1که در جدول آن گونههم
ک صاحب نظر می باشند، که داراي مدرك تحصیلی دکتري در رشته هاي اقتصاد، حسابداري و گروه اساتید دانشگاه و مدیران بان

درصد  34.درصد حسابداري بوده است 23درصد مدیریت و  23درصد پاسخ دهندگان اقتصاد،  54رشته تحصیلی. مدیریت هستند
سال سابقه 15درصد پاسخ دهندگان بیش از  86. درصد اعضاء هیات علمی دانشگاه هستند 66پاسخ دهندگان به حرفه بانکداري و 

که مجموعه این عوامل موید این است که پاسخ دهندگان در زمینه عملکرد اجتماعی بانکها و متغیر هاي .در شغل مورد تصدي دارند
 .اجتماعی مورد بررسی صاحب نظر می باشند

   :براي دو گروه مستقل tآزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون  - 6
آنجایی که اعضاي گروه دلفی به دو دسته کارکنان بانک و اعضاي هیأت علمی دانشگاه، از نظر رشته تحصیلی و میزان تجربه با  از

یکدیگر متفاوت بودند، لذا به منظور تعیین اینکه آیا افراد هر گروه با لحاظ کردن تفاوت هاي فوق، نظر یکسانی نسبت به سؤاالت 
براي دو گروه مستقل  tعملکرد اجتماعی دارند یا خیر؟ حسب مورد از آزمون تحلیل واریانس و یا آزمون مطروحه در مورد متغیرهاي 

و در مواردي که بیش از دو . استفاده شد tو در مواردي که دو زیر گروه در داخل هر گروه اصلی وجود داشت از آزمون . استفاده شد
نتایج این آزمون ها در مورد افراد تشکیل دهنده . مون تحلیل واریانس استفاده شدزیر گروه در داخل هر گروه اصلی موجود بود از آز

هر یک از سه گروه نشان دهنده این است که اختالف معناداري بین نمره کل افراد تشکیل دهنده هر گروه بر حسب ویژگیهاي 
  .فردي، شامل رشته تحصیلی و میزان تجربه و شغل وجود ندارد

  ):(PCA 1ه هاي اساسیروش تحلیل مولف -7
این پژوهش براي نخستین بار در صنعت بانکداري در کشور با استفاده از روش تحلیل مولفه هاي اساسی نسبت به استخراج وزن  

متغیر عملکرد اجتماعی به یک متغیر عملکرد اجتماعی  9تبدیل (هاي نسبی هر کدام از متغیرها در متغیر واحد عملکرد اجتماعی 
  .متغیر عملکرد اجتماعی واحد ساخته می شود، و یک )کل

  .ي مربوط به هر بانک را براي سالهاي مورد نظر و متغیر هاي اجتماعی نرمال می کنیمها دادهدر این رابطه ابتدا 
                                                                                                                                                                                     

1-principle component analysis method 

گروه دلفیاعضاي : 2جدول  
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  ) :1385سامتی، شهنازي، شبانی، (که براي نرمال کردن از فرمول زیر عددي بین صفر تا ده بدست می آوریم  

Csp=(Xi-Xmin) ÷ (Xmax-Xmin)  
  که در اینجا

Xi :مقدار متغیر در هر سال  

Xmin :کمترین مقدار متغیر در سالهاي مختلف  

Xmax :بیشترین مقدار متغیر در سالهاي مختلف  

ي نرمال سازي شده، شاخص ها داده، با استفاده از وزن هاي بدست آمده از روش مولفه هاي اساسی و ها دادهبعد از نرمال کردن 
  .جتماعی کل ساخته می شودعملکرد ا

تحلیل مولفه هاي اساسی روش آماري است که با استفاده از آن می توان ابعاد مشاهدات را کاهش داده و یک شاخص ترکیبی 
  .استخراج نمود

  .گیردمورد استفاده قرار می  ها دادهتحلیل مولفه هاي اساسی تبدیلی در فضاي برداري است که غالباً براي کاهش ابعاد مجموعه 

  تجزیه و تحلیل یافته ها و ارزیابی نتایج
همانطور که قبالً بیان شد در این تحقیق رابطه بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی در بانک هاي خصوصی و دولتی مورد بررسی  

با و مطالعات موجود و براي اولین بار با توجه به ساختار اجتماعی، اقتصادي کشور، بانکداري اسالمی بدون ر. قرار گرفته است
متغیرهاي اجتماعی شناسایی و این متغیرها با استفاده از آزمون دلفی و نظرات پرسش شوندگان از طریق توزیع و تحلیل پرسشنامه 

این شاخص کل با . سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه هاي اساسی یک شاخص عملکرد اجتماعی کل ساخته شد. شدتأیید  ها
  .و یکی از نوآوري هاي تحقیق حاضر در این زمینه است. متغیر اجتماعی ساخته شد استفاده از نه

با توجه به  .بر عملکرد مالی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت) خصوصی و دولتی(  همچنین در ادامه نوع مالکیت بانک ها
  . انجام شده استمطالعات انجام شده این موضوع اولین پژوهشی است که در این زمینه در کشور 

ساله  6در طی دوره ) تلفیقی(ي پانلیها دادهدر این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون با استفاده از 
 tفیشر و براي آزمون معناداري ضرایب از آزمون  Fمعناداري مدل از آزمون  براي آزمون نهایتاً. بهره گرفته شد) 1388 الی 1383(

  .تدنت استفاده شده اساستیو

 شاخص عملکرد اجتماعی مقدار ویژه )سهم (وزن 

 مانده حسابهاي قرض الحسنه 0 0

 مالیات 0 0

 زنان شاغل 0 0

 گاه خودپردازدست 843679/4 0370/0

 کارتهاي بانکی 407168/0 0031/0

نتایج تجزیه مولفه هاي اساسی شاخص عملکرد اجتماعی، مقادیر ویژه و سهم در شاخص کلی عملکرد اجتماعی براي کل بانکها: 3جدول  
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 تعداد شعب 650957/1 0126/0

 دستگاه هاي پایانه فروش 0 0

  استخدام و اشتغالزایی 746538/12 0975/0
  هزینه هاي پرسنلی 123743/111 8498/0

 

حسابهاي قرض   بانک
  کارتهاي بانکی  دستگاه خودپرداز  زنان شاغل  مالیات  الحسنه

  0397/0  0  0  0  1166/0  رفاه
  0325/0  0070/0  0  0  0401/0  ملی

  0473/0  0  0  0  0  مسکن
  0200/0  0574/0  0  0  3167/0  تجارت
  7388/0  0  0270/0  0  0772/0  سپه

  7711/0  1160/0  0  0  0138/0  صادرات
  0305/0  0624/0  0  0  1054/0  ملت

  7223/0  0220/0  0416/0  0  0  صنعت و معدن
  1638/0  0  0212/0  0  0  پست بانک
  0169/0  8825/0  0  0  0749/0  کشاورزي

  0  0220/0  0  0  0494/0  توسعه صادرات
  0308/0  0041/0  0008/0  0  0  اقتصاد نوین
  0835/0  0386/0  0  0055/0  0  کارآفرین
  0084/0  0  0  0  0  پارسیان
  0068/0  8866/0  0  0  0  پاسارگاد
  0  7152/0  0  0  0  سامان
  0138/0  0585/0  0  0  0  سرمایه
  0414/0  1565/0  0027/0  0  0  سینا

دفعات وزن در بانکهاي 
  10  7  3  0  8  دولتی

دفعات وزن بانک 
  6  6  2  1  0  خصوصی

  16  13  5  1  8  جمع دفعات وزن
درصد میانگین وزنی 

  15/0  17/0  005/0  0003/0  04/0  کل

  هزینه پرسنلی  استخدام و اشتغالزایی  دستگاه پایانه فروش  تعداد شعب  بانک
  0051/0  8210/0  0177/0  0  رفاه

  غیرهامت) سهم(نتایج کلی تجزیه مولفه هاي اساسی، شاخص عملکرد اجتماعی بر اساس وزن  - 4جدول

  
  متغیرها) سهم(نتایج کلی تجزیه مولفه هاي اساسی، شاخص عملکرد اجتماعی بر اساس وزن  - 5جدول
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  1014/0  0  8189/0  0  ملی
  0079/0  1699/0  0016/0  7734/0  مسکن
  5951/0  0  0108/0  0  تجارت
  0993/0  0  0  0577/0  سپه

  0892/0  0  0099/0  0  صادرات
  7933/0  0  0084/0  0  ملت

  0624/0  1517/0  0  0  صنعت و معدن
  7156/0  0878/0  0116/0  0  پست بانک
  0111/0  0  0  0147/0  کشاورزي

  2149/0  0012/0  0  7124/0  توسعه صادرات
  0  0378/0  0  9265/0  اقتصاد نوین
  8660/0  0  0  0065/0  کارآفرین
  0704/0  0040/0  0214/0  8957/0  پارسیان
  0921/0  0  0145/0  0  پاسارگاد
  1997/0  0017/0  0039/0  0795/0  سامان
  0  8326/0  0  0951/0  سرمایه
  7930/0  0065/0  0  0  سینا

دفعات وزن در بانکهاي 
  11  5  7  4  دولتی

دفعات وزن بانکهاي 
  5  5  3  5  خصوصی

  16  10  10  9  تعداد
درصد میانگین وزنی 

  26/0  12/0  051/0  20/0  کل

  

نشان داده شده است در روش تجزیه مولفه هاي اساسی، متغیرهاي هزینه پرسنلی و کارت  44-4و  43-4همانطور که در جداول 
، متغیر 10ی ، متغیر هاي دستگاه پایانه فروش و استخدام و اشتغال زای 13مرتبه، متغیردستگاه خودپرداز16هاي بانکی هر کدام 

مرتبه براي ساختن شاخص عملکرد اجتماعی  1و متغیر مالیات  5، متغیر زنان شاغل8، متغیر حسابهاي قرض الحسنه  9تعداد شعب 
  .کل وزن دارند

، کارت %17، دستگاه خودپرداز%20، تعداد شعب %26همچنین در میانگین کل روش تجزیه مولفه هاي اساسی، متغیر هزینه پرسنلی
، و %5/0، زنان شاغل %4، حسابهاي قرض الحسنه %5، دستگاه هاي پایانه فروشگاهی %12، استخدام و اشتغالزایی %15نکی هاي با

  .دارند) سهم(در کل بانکها وزن % 03/0متغیر مالیات 

لحسنه فقط در عالوه بر این در مقایسه بین بانک هاي خصوصی و بانکهاي دولتی مشاهده می شود که متغیر مانده حسابهاي قرض ا
  .بانک هاي دولتی و متغیر مالیات فقط در بانک هاي خصوصی داراي وزن می باشند
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  نتیجه گیري
شده، یک شاخص تأیید  همانطور که در سطور قبل بیان شد با استفاده از روش مولفه هاي اساسی و نه متغیر اجتماعی شناسایی و

هاي اجتماعی شناسایی شده از یک جنس و یک نوع نبودند، این متغیرها ي متغیر ها دادهچون . عملکرد اجتماعی کل ساخته شد
ي نرمال سازي شده و وزن هاي استخراج شده ها دادهو با این . نرمال سازي شد) 1383الی  1388(براي هر بانک در دوره زمانی 

  .ل ساخته شدبراي متغیرهاي اجتماعی با استفاده از روش مولفه هاي اساسی یک شاخص عملکرد اجتماعی ک

شناسایی متغیرهاي عملکرد اجتماعی بانکها با استفاده از روش دلفی، و ساختن شاخص عملکرد اجتماعی کل با استفاده از روش 
  . باشد میتحلیل مولفه هاي اساسی از نوع آوري هاي این تحقیق 

و عملکرد مالی در بانکهاي خصوصی و بانکهاي  فرضیه هاي اول تا بیستم این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی 
  .تي تلفیقی استفاده شده اسها دادهبراي آزمون این فرضیه ها نخست این تحقیق از مدلهاي رگرسیون . باشد میدولتی 

سته در نظر در بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی در مدل هاي رگرسیونی که بازده دارایی ها را به عنوان متغیر واب
تأیید  فیشر معناداري کلیه مدل ها Fوجود اثرات تصادفی، و با استفاده از آزمون تأیید  گرفته شده است، با انجام آزمون هاسمن،

آن  p-valueفقط متغیر عملکرد اجتماعی مالیات که ضریب و  بدست آمده در مدل هاي رگرسیون، p-value و tبا آزمون . شده است
و در نتیجه یک رابطه مثبت بین شاخص عملکرد . بوده در ارتباط معناداري با عملکرد مالی است 0416/0و  166326/0به ترتیب 

و با توجه به نتایج بقیه مدل هاي رگرسیون و بخصوص شاخص عملکرد . اجتماعی مالیات و عملکرد مالی در بانکها وجود دارد
  .عملکرد مالی در بانکها مشاهده نشداجتماعی کل ارتباط معناداري بین عملکرد اجتماعی و 

در نظر گرفته شده، با انجام ) شاخص عملکرد مالی( در مدل هاي رگرسیونی که بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته 
و  tبا آزمون  .شده استتأیید  معنا داري کلیه مدل ها Fآزمون هاسمن، وجود اثرات تصادفی در کلیه مدل ها، و با استفاده از آزمون 

p-value  بدست آمده در مدل هاي رگرسیون، متغیر عملکرد اجتماعی دستگاه خودپرداز که ضریب وp-value  آن به ترتیب
است  0109/0و  -816661/0آن به ترتیب p-valueبوده و متغیر عملکرد اجتماعی زنان شاغل که ضریب و  0094/0و  -890266/0

و در نتیجه یک رابطه منفی بین شاخص هاي عملکرد اجتماعی دستگاه خودپرداز و زنان . مالی هستند در ارتباط معناداري با عملکرد
 666405/0آن به ترتیب  p-valueهمچنین متغیر عملکرد اجتماعی مالیات که ضریب و . شاغل با عملکرد مالی در بانکها وجود دارد

و در نتیجه یک رابطه مثبت بین شاخص عملکرد اجتماعی مالیات و  .بوده در ارتباط معناداري با عملکرد مالی است 0454/0و 
با توجه به نتایج بقیه مدل هاي رگرسیون و شاخص عملکرد اجتماعی کل ارتباط معناداري بین . عملکرد مالی در بانکها وجود دارد

  :به شرح زیر باشد ندتوا میدالیل احتمالی نتایج فوق . عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی در بانکها مشاهده نشد

می توان اینگونه استدالل کرد که تغییر در متغیرهاي اجتماعی تعداد شعب و استخدام و اشتغالزایی سطح فعالیت هاي عملیاتی  - 1
  .ي بر عملکرد مالی نداشته باشدتأثیر قرار دهد، ولی مستقیماً و در کوتاه مدت تأثیر بانک را تحت

پایانه فروش، متغیرهاي عملکرد اجتماعی هستند که در جهت دستیابی بیشتر مردم به خدمات کارتهاي بانکی، دستگاه هاي  - 2
بانکداري الکترونیک و روي آوردن مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی، کاهش مراجعه حضوري مردم به بانکها، گسترش می 

البته این خدمات به . گذار نیست تأثیر بر عملکرد مالی و در نتیجه افزایش و کاهش این متغیرها در کوتاه مدت مستقیماً. یابند



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             233

صورت غیر مستقیم هزینه هاي عملیاتی بانکها را کاهش داده و باعث افزایش اعتبار و شهرت بانک و دستیابی به سهم بازار بیشتر، 
  .د مالی بانکها خواهد شدرضایت مندي مشتري و در نتیجه در بلند مدت به صورت غیر مستقیم موجب سودآوري و افزایش عملکر

می توان اینگونه استدالل کرد که، با افزایش دستگاه هاي خودپرداز در بانکها، هزینه بانکها که ناشی از هزینه استهالك این  - 3
) روش مجموع سنوات و روش مانده نزولی ( ١بخصوص اگر بانکها از روشهاي استهالك هزینه کاه. دستگاه ها بوده افزایش یافته است

استفاده کنند مبلغ بیشتري را در سالهاي اولیه عمر مفید دارایی به حساب هزینه استهالك منظور می شود، و سود را کاهش می 
و میتوان اینگونه نیز استدالل کرد که درآمد و . و در نتیجه افزایش دستگاه خودپرداز در ارتباط منفی با عملکرد مالی است. دهد

  .لکرد این دستگاه ها بدست می آورند کمتر از هزینه هاي انجام شده در این مورد استکارمزدي که بانکها از عم

، پتن )2002(، هنري )2002(، ویلیامز و سیگل )2001(، مور )2000(این یافته ها با یافته هاي تحقیقات خارجی نظیر بارنت 
، مکنی و فرانکور و )2007(، ماهونی و روبرتس )2006(، ماري )2006(، گري )2005(، ماریا جیاسونا )2004(، فائزي )2002(

  .مطابقت دارد) 2008(بالوانس 

، فرومن )1997(، وارل )1997(، پرستون و ابانون )1997(اما نتایج این تحقیق با یافته هاي تحقیقات خارجی مانند گریفن و ماهون 
، کونار و )2001(، اورلیتزکی و بنجامین )2001(ف ، را)1999(، رومان )1997(، رایت و فریزر )1997(، وادوگ و گریوز )1997(

، اکونوموس و بروکس و )2007(، هایل )2003(، لیتزکی )2002(، سیمپسون و کوهرز )2002(، مارفی )2001(کوهن 
  .دهمخوانی ندار) 2010(پاولین

. لکرد مالی مورد بررسی قرار گرفتبر عم) خصوصی یا دولتی (نوع مالکیت بانکها  در فرضیه هاي بیست و یکم و بیست و دوم تحقیق
متفاوتی دارد، و باعث می شود که در بانکهاي خصوصی و  تأثیر در واقع بر اساس این فرضیه ها نوع مالکیت بانکها بر عملکرد مالی

  .ددولتی نوع رابطه و میزان آن متفاوت باش

-pملکرد مالی در نظر گرفته شد، با توجه به ضریب و در مدلهاي رگرسیونی که نسبت بازده دارایی ها به عنوان متغیر وابسته ع

value ولی در مدلهاي رگرسیونی که نسبت بازده . این مدلها، ارتباط معناداري بین دولتی بودن بانکها و عملکرد مالی مشاهده نشد
بدست آمده از این  p-valueحقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته و شاخص عملکرد مالی استفاده شد، با توجه به ضریب و 

  .دمدلها، یک رابطه منفی بین دولتی بودن بانکها و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دار

نتایج آزمون فرضیه بیست و یکم بیانگر این مطلب است که در صورتی که بازده دارایی ها به عنوان شاخص عملکرد مالی در نظر 
و ارتباطی بین خصوصی و دولتی بودن بانکها و . معناداري ندارد تأثیر لکرد مالیگرفته شود خصوصی و دولتی بودن بانکها بر عم

و با توجه به نتایج آزمون فرضیه بیست و دوم در صورتی که بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص . عملکرد مالی وجود ندارد
و یک رابطه . معناداري دارد تأثیر انکها بر عملکرد مالیعملکرد مالی در نظر گرفته شود بیانگر این است که خصوصی و دولتی بودن ب

  .دمنفی بین دولتی بودن بانکها و عملکرد مالی وجود دار

  :به شرح زیر باشد تواند میدالیل احتمالی نتایج فرضیه بیست و دوم 

                                                                                                                                                                                     
1 -Decreasing charge methods 
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تی بیشتر در خدمت اهداف دولت از ي بانکهاي دولها فعالیت با توجه به نتایج فرضیه بیست و دوم می توان اینگونه استدالل کرد که،
و . است... جمله کاهش تورم، پرداخت تسهیالت تبصره اي براي کمک به تولید، ایجاد اشتغال، فقرزدایی، کمک به صادرات و واردات و

در  که این باعث کاهش سودآوري بانکهاي دولتی شده، و. در نتیجه قسمت عمده فعالیت بانکها در خدمت تحقق اهداف دولت است
 .نتیجه دولتی بودن ارتباط معکوسی بر عملکرد مالی دارد

  :پیشنهادات تحقیق
  :پیشنهادات کاربردي - 1

با توجه به یافته هاي تحقیق و اینکه ارتباط معناداري به طور کلی بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی در بانکها وجود ندارد و فقط 
و . ستگاه خودپرداز و نسبت زنان شاغل در ارتباط معناداري با عملکرد اجتماعی هستندمتغیرهاي عملکرد اجتماعی مالیات، تعداد د

از طرفی بانکها به عنوان موسساتی که نقش اساسی در مسائل کالن اقتصادي و اجتماعی، کنترل تورم، کاهش فقر و بیکاري، سرمایه 
ا گزارشی از عملکرد اجتماعی خود را به همراه صورتهاي مالی دارند، پیشنهاد می شود که بانکه... گذاري در زمینه زیر ساخت ها و

در . این گزارشگري عملکرد اجتماعی باعث شفافیت بیشتر خدمات داده شده به اجتماع توسط بانکها می شود. سالیانه ارائه دهند
 .ي بانکها در درازمدت خواهد شدنتیجه اعتماد مردم به بانکها بیشتر شده، و این امر موجب افزایش کارایی و بهروري و سود آور

 

  

  :براي تحقیقات آتی اتپیشنهاد - 2

با توجه به نوسانات و محدودیت زمانی توصیه می شود با انجام پژوهش هاي مشابه یا تحقیقاتی پیرامون پژوهش حاضر، براي  - 1
  .تدوره هاي زمانی طوالنی تر، می توان به نتایج دقیقتري دست یاف

پیشنهاد می شود تحقیق حاضر در سایر صنایع . ژوهش متشکل از بانکهاي خصوصی و دولتی در کشور استجامعه آماري این پ- 2
 .تولیدي و خدماتی نیز انجام شود

توصیه . در این پژوهش از نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار عملکرد مالی استفاده شده است
 .استفاده شود ١هش هاي مشابه از سایر معیارهاي عملکرد مالی مانند بازده بازارمی شود با انجام پژو

: توصیه می شود با انجام پژوهش هاي مشابه، از سایر معیارها مانند. در این پژوهش از نه متغیر عملکرد اجتماعی استفاده شده است
 .محیط زیست، وام هاي تبصره اي و حاکمیت شرکتی استفاده شود
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  پژوهی  رویکرد آینده :نظام بانکیسرمایه فکري در  دهیو گزارش مدیریت مدل

  ٢دهزامحمد مهدي مومن، ١نتاجغالمحسن تقی
 :چکیده

به فرآیندهاي جدید براي تولید  ها آنبا برگردان  سازماننامشهودي است که  ها و منابع ذهنی، داراییسازمانفکري یک  ي سرمایه
، دانش، اطالعات، تجربه، نوآوري، توانایی توانمندي نیروي انسانیپردازد و هر فرآیندي که از به خلق ارزش می ،کاال و خدمات

در نظام  .بندي شودفکري طبقه ي تواند به عنوان سرمایهمی ،گیردی ریشه میسازمانی، ارتباط با مشتریان و ساختار انسازمیادگیري 
هاي از چالش ،مشتریان نتظاراتاو  آگاهی ش،دان سطح افزایش و ها بانکبین  رقابت دامنه تغییرات محیطی و فناوري، گسترشبانکی 

ت تالش در جه و توجه ویژه به نظام بانکی به ویژه، توسعه، توانمندسازي ر رو به پیشرفت ایراناز این رو براي کشو. است پیش رو
  .تحقق بانکداري اسالمی، اهمیت بیشتري خواهد داشت

دهی مدلی به منظور مدیریت و گزارش ،اندازگیري از روش چشمپژوهی و بهرهدر پژوهش حاضر با نگاهی مبتنی بر ادبیات آینده
بررسی (ي ا انهکتابخ/توصیفی ي است که به شیوه هاي کیفیاز نوع پژوهشاین پژوهش . گرددهاي فکري نظام بانکی ارائه میسرمایه

 ي ترین مرحلهمهم ،سازمانممکن براي یک  ي ترین آینده انداز به عنوان مطلوبتدوین چشم .گرفته است انجام  )اسناد و مدارك
 ییها ویژگیبرخی از در این مقاله همچنین به . شودهاي عملیاتی به صورت هنجاري تعریف میدهدر این روش آین. پژوهی است آینده

و  گرددد اشاره مینمدنظر قرار گیر بایدهاي ارزیابی سرمایه فکري در بانکداري اسالمی شاخص ریزي و تدوینکه در برنامه
  .شوندهاي فکري معرفی مینی سرمایهآفریهاي فکري به منظور گزارش ارزشي گزارشگري سرمایهها صورت

  .اندازچشم، آینده پژوهی، بانک ،مدل گزارشگري سرمایه فکريسرمایه فکري،  :کلیدي گانواژ

  مقدمه 
تواند بر محیط کالن اقتصادي و باشد که پویایی و توانمندي آن میهاي مهم نظام اقتصادي کشور میصنعت بانکداري یکی از پایه

شود و بدون آن و میي اقتصادي را شامل ها فعالیت امروزه این صنعت دامنه وسیعی از. قابل توجهی داشته باشد اتتأثیر بازرگانی
و  ن اقتصادياي از فعاالطیف گستردهشود، چرا که دگرگونی در آن، بزرگترین بخش محرك اقتصادي جامعه فلج میبدون تحول و 

 به همین دلیل. مرتبط هستندها هاي آنو سیاستها با بانک بانکیسایر خدمات  و اخذ تسهیالت، گذاريخانوارها از طریق سپرده
را در مقایسه با سایر صنایع به اقتصاد وارد  کمتريهزینه  ،خدماتارائه تواند از طریق کاهش هزینه  رقابت بین بانکی میکارایی و 

  . گرددباعث افزایش رشد اقتصادي و رفاه اجتماعی  و کند

هاي خصوصی با ساختاري مدرن در فضاي اقتصادي قانون اساسی و حضور بانک 44هاي کلی اصل با ابالغ سیاست حاضر حال در
 منابع تجهیز بر مؤثر هايمؤلفه بر تسلط در نظام بانکی بوجود آمده، از این رو منابع بیشتر جذب براي تريکشور زمینه رقابت گسترده

                                                                                                                                                                                     
  . ، مدير عامل مؤسسه مالي و اعتباري مھر)ع(استاديار حسابداري دانشگاه امام حسین  - ١
  momenzadeh2000@yahoo.com.). ره(دانشجوی كارشناسي ارشد حسابرسی دانشگاه عالمه طباطبايي  - ٢
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 و پول گردش صحیح تنظیم در باشد،می بانک رسالت ترینمهم اینکه بر عالوه مالی ابعمن جذب .تاس یافته ايویژه اهمیت مالی
در این راستا . دارد مهمی تأثیر کشور مدتکوتاه و بلندمدت هايبرنامه با متناسب و صحیح اعتباري و پولی نظام یک استقرار

 ساختار و ساده خدمات با و دارند خود خدمات و محصوالت در سیاسا تغییرات به نیاز مالی منابع تجهیز براي هابانک و مالی مؤسسات

 مالی منابع جذب در هابانک قدرت افزایشبه  که هاییمؤلفهاز جمله  .بپردازند منابع تجهیز به توانندنمی گريواسطه بانکداري سنتی

فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت ش گسترتوان به مواردي همچون توسعه بانکداري الکترونیک و اینترنتی و انجامد میمی
 افزایش کیفیت خدمات بانکی،افزایش هاي نیروي انسانی، نوآوري و تنوع در خدمات بانکی، بانکداري، دانش، خالقیت و مهارت

طالع رضایت و وفاداري مشتریان، نحوه پاسخگویی و شیوه ارائه خدمات، سهولت دریافت خدمات توسط مشتریان، سود و تسهیالت، ا
رسانی دقیق به مشتریان، قابلیت اعتماد و رازداري کارکنان، امکانات فیزیکی و محیط داخلی بانک و انتخاب مناسبترین و در 

هاي در کنار سرمایه هافکري بانک تحت عنوان سرمایهتوان را میها این مؤلفهبسیاري از . ها براي شعب اشاره کردترین مکاندسترس
فکري که  هايسرمایه ، اینهابانک رقابت مبتنی بر دانشدر  در اقتصاد دانش بنیان امروز و. نمودبندي طبقه هانآ مالی و فیزیکی

د منابع مالی، مادي و انسانی خود را طوري تغییر شکل ندهمی اجازهها بانککه به  هستندهایی ترکیبی از منابع نامشهود و فعالیت
، 2005، 1ونگ و چنگ(. انددرتمندترین سالح رقابتی مبدل شدهبه ارزشمندترین دارایی و ق ،دنکه منجر به خلق ارزش گرد دنده

 تمرکز ایجاد ارزش بر گیرد،می نظر در را کیفیت که است نگرآینده ها رویکرديبانک فکري سرمایۀ و گزارشگري گیرياندازه )228

  : مند گردندبهره هاو از مزایاي حاصل از آن ندباشارد ذیل برخوردار دهد تا از موقعیت بهتري در مواجازه می هابانکبه  و دارد
 هاي ارائه خدمات و ارائه خدمات بر اساس نیازهاي مشتریاننوآوري، بهبود مستمر در کیفیت و روش 
  المللیافزایش سهم از بازار داخلی و بانکداري بین 
  59، 2006، 2لناسانچز و ا(انعطاف پذیري و واکنش سریع نسبت به تغییرات ( 
 انجامدتخصیص منابع کمیاب حول محورهایی که به ایجاد مزیت رقابتی می. 
   ها پیشرفت در امر آموزش و پژوهش، نوآوري، و مزایاي حاصل از آن 
 هاي بانکداري خرد، بانکداري الکترونیکی و بانکداري اختصاصینوآوري و گسترش خدمات در حوزه 
 734، 2007رامیرز، ( هاي نامشهودتوسعه دارایی ( 
 مشتري مداري، پاسخگویی، کسب رضایت، وفاداري و اعتماد مشتریان  
 ارائه  و و ابزارهاي نوین بانکی هاي فکري صریح و ضمنی به محصوالت، خدمات و سرمایه  خلق ارزش براي ذینفعان از طریق تبدیل دانش

  .هاسایر بانکراهکارهاي بهتر نسبت به 

 فراوانی هايفشارهاي محیطی و چالش با اخیر هايلسا طی ام بانکی به عنوان یک صنعت خدمات محور درنظمحققان معتقدند 

  )1993همر و چامپی، ( .اندتغییر، مشتریان و رقابت یاد کرده): c(از این فشارها تحت عنوان سه سی  3بوده همر و چامپی روبرو

از  ،مشتریان آگاهی و دانش سطح افزایش و هابین بانک رقابت دامنه ی، گسترشالمللدرکشور ما نیز تغییرات فناوري، محیطی و بین
 و آموزش دانش، مدیریت انسانی، حوزه مدیریت منابع در هاییدر این میان گرچه گام. هاي پیش روي نظام بانکی بوده استچالش
 .نیستند برخوردار کافی و ارتباط انسجام از هاگام این که رسدمی نظر به است، شده اشتهدبر کشور بانکداري در ساختار سازمانی بهبود

                                                                                                                                                                                     
1 -Wang and Chang 
2 - Sanchez and Elena 
3- Hamer & Champy  
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چندانی  تحقیقات فکري سرمایه گیرياندازهدر خصوص  بانکداري صنعت در همچنین تاکنون) 108، 1388 شجاعی و باغبانیان،(
  )25، 1389 شجاعی و دیگران،( .نگرفته است صورت

نظام فکري هاي ها و گزارشگري سرمایهشاخصطراحی راهبردها، تعیین  انداز،چشمتدوین به منظور مناسب  مدلیدر این مقاله، 
مقایسه  و امکاناده جهت دهاي سازمانی در این حوزه تدوین استراتژيبه فرآیند تواند مدل پیشنهادي می. گرددارائه میبانکی 

اساسی  هايسؤال. دها، فراهم سازسازمانا و هبانکها را جهت نیل به اهداف راهبردي و رقابت با سایر تحلیلی سرمایه فکري بانک
  : این نوشتار این است که

 هاي بومی وکاربردي ارزیابی سرمایه فکري در نظام بانکی کشور کدامند؟ها و شاخصمؤلفه 
 ،پژوهی راهبردي چیست؟ ظام بانکی با اتخاذ رویکرد آیندهدهی سرمایه فکري نسنجش و گزارش  مدل مناسب شناسایی 
  انداز سرمایه فکري در نظام بانکی با راهبرد بانکداري اسالمی کدام است؟مناسب تدوین چشمالگوي 

نظام هاي یاد شده، پس از معرفی سرمایه فکري، عناصر آن و اهمیت ارزیابی آن در براي پرداختن به مسئله مقاله و پاسخ به پرسش
از و تحلیل وضعیت این مدل براي گزارشگري . شودشریح میگام اساسی ت سه مرحله و هفتنظر مقاله در  ، مدل موردبانکی

) و بلند مدت کوتاه مدت، میان مدت، ( روند يها گزارشهاي توضیحی و وضعیت و عملکرد، یادداشت هايابزارهایی همچون صورت
  . بردبهره می

  و ابعاد آنسرمایه فکري 
 شوندمی محسوب آن هايویژگی زمره در دارند، سازمان اختصاص یک به که است محوردانش هايدارایی از ايمجموعه فکري سرمایه

، 1پیو. (نمایندکمک میسازمان  رقابتی وضعیت بهبود به ايمالحظه قابل طور به سازمان، کلیدي ذینفعان ارزش به افزودن طریق از و
2007(  

یی یادگیري سازمانی، ارتباط با مشتریان و ساختار هر فرآیندي که از قدرت بشري، دانش، اطالعات، تجربه، نوآوري، تواناهمچنین 
سازي یا ه بتواند دانش را در آینده ذخیرهبه شرط آنک ،بندي شودسرمایه فکري طبقهتواند به عنوان گیرد میسازمانی ریشه می

اخیر به این موضوع  نکته) 22، 1390 سلیمی و راثیان،. (ارزشگذاري کند یا دانش ضمنی کارکنان را به دانش صریح ترجمه کند
اشاره دارد که سرمایه فکري حرکت از دانش به سمت استفاده از دانش است، یعنی روابط و فرآیندها براي اینکه به عنوان سرمایه 

، 1389 همتی و دیگران،. (فکري محسوب گردند باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که براي سازمان ارزشمند باشد
 بر بلکه شودنمی کاسته آن ارزش از نه تنها بیشتر با استفاده یعنی ،کند می عمل )فزاینده(فراوانی  اقتصاد اصول تحت رمایهس این )26

 را سازمان واقعی ارزش چیزي هر از که بهتر است سازمانی عملکرد پایدار و اصلی محرکه نیروي و شد، خواهد افزوده نیز آن ارزش

  .کند می منعکس

از سرمایه فکري ارائه نشده است، برخی  واحد و منسجم یو تعریف گردیده مطرحتعاریف متنوعی براي سرمایه فکري  به طور کلی 
هایی که در فرآیندها و دارایی همهشامل ) 42، 1996 ،2بونتیس(سرمایه فکري ارائه شده آن را یک چیز فرار و گریزان  برايتعابیر که 

، مواد فکري از قبیل دانش و )154، 1997 و دیگران، 3روس(ل جمع دانش اعضاي یک سازمان شود و حاصترازنامه نشان داده نمی
                                                                                                                                                                                     

1 - Pew 
2 - Bontis 
3 - Roos 
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، )306، 2001 ن،او دیگر 1اتگوپ(، مجموعه منحصر به فردي از منابع مشهود و نامشهود سازمان )68، 1998 بونتیس،(اطالعات 
، فاصله میان ارزش )135، 2002 و دیگران،2سیتارامان(هاي آن هاي جایگزینی داراییتفاوت بین ارزش بازاري یک شرکت و هزینه

عزتی و (آوري اطالعات، وظایف اداري و دانش فنبازاري و ارزش دفتري سازمان و منابع سازمانی از قبیل کارکنان، مشتریان، 
  .ذکر شده است )4، 1389 دیگران،

  :از عبارتند فکري سرمایه ابعاد .شودمی خلق ابعاد آن از یک هر میان تعامل و اثر متقابل وسیله به فکري سرمایه 

 براي سازمان یک کارکنان در موجود تجارب و هاها، تواناییمهارت فردي، دانش عنوان تحت انسانی هايسرمایه :انسانی سرمایه

 اند،داده قرار دخو تحقیق هدف را انسانی سرمایه که نظریه پردازان بیشتر. است شده تعریف سازمان کردن مسائل حل و ارزش خلق

 آنچه که گرفتن نظر در بدونافراد،  استعداد و هوش مهارت، دانش، از ترکیبی را آن به نوعی و اندگرفته نظر در فردي سطح در را آن

 آن متخصصان هايمهارت و دانش از عبارت را سازمان یک سرمایه انسانی مثال عنوان به. انددیده است موجود سازمان بافت در

  )2006، 3استوارت. (کنندمی استفاده هاآن از ايحرفه خدمات ارایه منظور به اند کهدانسته نسازما

 استفاده هاآن از کارکنان که دارد سازمان یک در درون موجود فرآیندهاي و ساختارها به اشاره ساختاري سرمایه :ساختاري سرمایه

 در آن اصلی نقش که است ساختارهایی و هامکانیزم شامل سرمایه این. گیرندمی کار به را هایشانو مهارت دانش طریق این از و کرده

 شامل سرمایه این حقیقت در. کار است و کسب در بهینه عملکرد سویی از و فکري بهینه عملکرد به رسیدن براي از کارکنان حمایت

حق ثبت اختراعات، سازمانی،  هايچارت و هااستراتژي ا،فرآینده ها،داده مانند پایگاه سازمان یک در غیرانسانی مخازن دانشی تمام
 هايدارایی از ارزشی فراتر سازمان به و عالئم تجاري و هرگونه قابلیت سازمانی دیگري است که از بهره وري کارکنان پشتیبانی کند

 )32، 1390ناظم و مطلبی، . (بخشدمی فیزیکی

 و موجود نهادینه شده ارزش از است عبارت و شده محسوب فکري سرمایه از اساسیجزئی  سرمایه این ):ايرابطه( ارتباطی سرمایه

موضوع اصلی سرمایه  )2003، 4بانفر. (کنندمی را هدایت کارشان و کسب هاسازمان طریق آن از که ارتباطاتی و بازاریابی هايکانال در
 توزیع، هايمشتریان، کانال تباطی به وفاداريار سرمایه. تاس مشتریان با روابط و بازاریابی مسیرهاي در موجود دانش ،ارتباطی
  )79، 2010 گران،یو د 5حشی( .شودمی اطالق هاگواهینامه و خوب قراردادهاي همکار، شرکاي

  اهمیت سرمایه فکري در نظام بانکی 
 تغییرات بانکی، خدمات دگانمصرف کنن تقاضاي در تغییر بخشی، مقررات در تغییر شامل بانکداري کار در صنعت کسب و تحوالت

مک ناتون و (و  )1999، 6گاردنر و هاوکرافت( .است بانکداري صنعت از کارهاي بیرون کسب و از جدید رقباي ورود و تکنولوژیکی
 ندادن دست از به منظورها و مؤسسات بانکی ، بانکبانکداري صنعت در فزاینده رقابت به دلیلبه سبب این تحوالت و  )2001، 7رود

 خود مشتریان با یبلندمدت روابط کنند تالش باید این مؤسسات .دهندتوسعه می خود را بازاریابیعملکرد و  هايمشتریان، استراتژي

 هايتالش در باید هابانک که است بیانگر آن بانکی خدمات ادبیات. شوند مندبهره هاآن وفاداري هايمزیت تا از نمایند حفظ و ایجاد

                                                                                                                                                                                     
1 - Gupta 
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افزایش  )1978، 1ژاکوبی و چستنات( .کننده مصرف ادراکی ارزش و سهامدار، ارزش کارکنان ارزش :کنند تأکید ردمو سه بر خود
در ارائه خدمات و در نهایت افزایش رضایت مستمر ارزش در سه زمینۀ فوق به ایجاد مزیت رقابتی پایدار، بهبود عملکرد، بهبود 

ي سه گانه فوق مدیریت و توسعه ها ارزشترین راهبردهاي مؤثر در خلق و افزایش مهم یکی از. انجامدمیها و وفاداري آن مشتریان
  .هاستاین سازمانهاي فکري سرمایه

 فکري ضریب مدل از استفاده وي با. است 2پولیک به متعلقها صورت گرفته سرمایه فکري بانک زمینه درکه  یتحقیقات معدود از یکی

 هايسال طی کرواسی هايبانک همچنین و 1993-1995هاي سال طی هاي اطریشیبانک در را ريفک سرمایه عملکرد افزوده، ارزش

 بنديرتبه در داري معنی اختالف که گردید تحقیق مشخص دو این هايیافته طبق .داد قرار گیرياندازه و مطالعه مورد 2000-1996

 از بسیاري در سرمایه فکري که داد نشان همچنین پولیک مطالعۀ. ددار وجود سنّتی حسابداري و هاي کاراییسنجه اساس بر هابانک

 گیريهاي اندازهمدل بین شدیدي ناسازگاري دلیل همین به ،مالی نیست و فیزیکی هايسرمایه با همسنگ هنوز خدماتی هايبنگاه

 سال در جامعشان مطالعه در نیز 3دروآن لی و کابریتا) 2000و  1997 پولیک،(. شودفعلی دیده می حسابداري هايجدید و سیستم

 معادالت یابی بینمدل از پس مطالعه این در .پرداختند بانکداري صنعت در ارزش خلق در فکري سرمایه نقش بررسی به 2007

 و ستا شده ارزش خلق به منجر معناداري طور به فکري سرمایه به مرتبط هايلکانا در گذاريسرمایه که دریافتند تحقیق ساختاري
  )2007 کابریتا و لی آندرو،( .است بوده بیشتر) مالی و فیزیکی (هاسرمایه دیگر از فکري سرمایه اثرگذاري شدت

ی که به نتایج پژوهش. اندهاي خود به بررسی سرمایه فکري در نظام بانکی کشور پرداختهپژوهشگران داخلی نیز در برخی از پژوهش
ها در عملکرد صنعت بانکداري در استان کردستان پرداخته، حاکی از آن است روابط درونی آنفکري و  هعناصر سرمای تأثیر بررسی

که سرمایه فکري به طور معنی داري با عملکرد سازمانی صنعت بانکداري رابطه دارد و باالترین میزان اثرگذاري به ترتیب مربوط به 
دهد سرمایه فکري حاصل تعامالت و اثرات متقابل ن پژوهش نشان مینتایج ای. است) مشتري(سرمایه انسانی، ساختاري و ارتباطی 

  اجزاي آن است و 
گذاري بر تأثیر ها سرمایه مشتري در سطح مطلوبی وجود دارد به روش استفاده از این سرمایه به منظورکه در اکثر بانکرغم آنعلی

 شجاعی و باغبانیان،. (راهبردهاي سازمانی استفاده نشده است عملکرد سازمانی توجه کافی نشده و از این سرمایه در راستاي اجراي
 در سرمایه فکري اجزاي میان نیز نشان دهنده این است که) 42، 1389(هاي پژوهش شجاعی و همکارانش یافته) 144، 1388

 تأثیر داراي مشتري سرمایه و ساختاري سرمایه بر سرمایه انسانی که معنی بدین .دارد وجود معناداري ارتباط ایران بانکداري صنعت

میزان  شدت میان این که در کرد توجه باید گردد، البتهمی مشتري سرمایه رشد و تقویت نیز باعث ساختاري سرمایه و بوده مثبت
ان ایر صادرات توسعه همچنین در پژوهش الوانی و همکارانش در بانک .باشدساختاري بیشتر می سرمایه بر انسانی سرمایه اثرگذاري

بیشتري  تأثیر میزان انسانی و سرمایه )ايرابطه( سرمایه ارتباطی که است داده نشان ویلکاکسون فریدمن و هايآزمون )51 ،1390(
 جذب و کارکنان دانشی به توجه همچنین مشتریان، پایگاه و پتانسیل گذاري درسرمایه با که معنی این به .اندداشته بانک بر عملکرد

 عملکرد سازمانی افراد بین و هویت انتظارات، عناصر اعتماد، تعهدات روي گذارينیز سرمایه و مهارت باال و تخصص با دانش، افراد

 الزم به عبارتی .است ساختاري ناحیه از فکري سرمایه نشان دهنده آسیب پذیري پژوهش این نتایج. یابدافزایش می یا بانک بهبود
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 و اجرایی هايها، دستورالعملداده پایگاه هايشاخص روي خود عملکرد بهبود اري برايو اعتب مالی مؤسسات و هاسازمان است

 .کنند تحقیق هااستراتژي

 سرمایه به مرتبط هايحوزه در گذاريسرمایه دهدنشان می هاي پیش گفتهنتایج پژوهشرویکرد فراتحلیلی در بررسی  يریبکارگ

 سرمایه انسانی نسبت به سایر اجزا از اهمیت بیشتري برخوردار است شود،می ارزش خلق به منجر معناداري طور به هادر بانک فکري
  و از 

از این رو . برداري نشده استها و افزایش مزیت رقابتی به طور مناسبی بهرههاي ساختاري و ارتباطی براي بهبود عملکرد بانکسرمایه
ناسب براي و انتخاب راهبردهاي م سرمایه فکري نظام بانکیانداز چشمبل اجزاي سرمایه فکري، تدوین با توجه به ارتباط متقا

  .رسدضروري به نظر می هامدیریت و ارزیابی سرمایه فکري این سازمان

سازي تحقیقات گذشته است و خصوصاً هنگامی به  ترین روش براي خالصهرویکرد فراتحلیلی از آن روست که، فراتحلیل، مهماتخاذ 
گیري مطمئنی رسید و یا به لحاظ روشی برخی که حجم نمونه در یک مطالعه، آنقدر کم باشد که نتوان به نتیجه ودشکار گرفته می

از عناصر مفهومی مورد نظر در تحقیقات گذشته نیز تحت عناوین متفاوتی بررسی شده باشند و ما در زمینه موضوعی خود، تحقیقات 
  )169، 1385 وزآبادي،ناطق پور و فیر( .مشخص کمتري داشته باشیم

  پژوهی و تدوین چشم اندازآینده
 از استفاده با که است هاییتالش مجموعه) 83، 1389باباغیبی، (دانش تحلیل، طراحی و برپایی هوشمندانۀ آینده است  1پژوهیآینده

 پژوهیآینده .پردازندها میآن براي ریزيبرنامه و بالقوه هايآینده تجسم به ثبات، یا و تغییر عوامل و الگوها تحلیل منابع، و تجزیه

  منعکس
  مهمترین کارکرد ) 27، 1389مظفري، . (شودمتولد می» فردا«واقعیت » امروز« نکردن تغییر تغییرات یا دل از چگونه که کندمی 

به  که بدانند تا دهدمی ازهاج و به همگان) 6، 2007، 2کورنیش(پژوهی ایجاد تصویري از آینده براي بهبود بخشیدن به آن است آینده
 سهولت بیشتري با توانندمی مسیرهایی چه از و )هنجاري هايآینده( بروند باید ، به کجاها)اکتشافی هايآینده(بروند  توانندمی کجاها

  .)سازيآینده به معطوف راهبردهاي(برسند  خود مطلوب هايآینده به

 تهدیدات بینیپیش و محیطی متغیرهاي سریع گرو درك در هاسازمان موفقیت داده نشان تجربه زیرا است، ضرورت یک پژوهیآینده

 تصویرهاي ارائه جهت به درازمدت تغییر، نیروهاي بر غلبه و ادراك آن، هدف که مضافاً .الزم است هايآمادگی احراز و هافرصت و

و ابزاري براي آفرینش یک ) 25، 1389مظفري، ( .است بشر آسایش و رفاه گسترش و حفظ منظور به آینده از مطلوب و بدیل
 . شودتعبیر می» فرهنگ امید«فرهنگ شکوفاي اجتماعی یا سازمانی است، که از آن به 

 اهمیت آنچه محتوایی، نگريآینده در .فرآیندنگري آینده و محتوا نگريآینده :شودپژوهانه در دو بخش پیگیري میمطالعات آینده

 این» چگونگی«به  فرآیند نگرِاما آینده دارد، نظر آینده» چیز چه«به  تنها محتوا، نگرِآینده یکاست،  آینده به مربوط دارد اطالعات

هاي مستقیم آن نیست، بلکه پژوهی اغلب تنها به علت خروجیهاي آیندهژهو البته ارزش اصلی پرو. دهدمی اهمیت ها»چیز چه«
  .آن است ارزش اصلی به مزایاي فرآیندهاي حاصل از
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باید درك کنیم با تداوم ) 97، 1996، 5داتور( .هاست4و اقدام 3ها، تصاویر2ها، رویداد1جا که آینده محل تالقی چهار عامل رونداز آن
اي براي ما مطلوب است یا نه؟ و اگر نیست بکوشیم روندهاي امروز، در آینده چه روي خواهد داد و تصمیم بگیریم که آیا چنین آینده

  . ن را تغییر دهیمتا آ

هاي چشم در پژوهش حاضر روش. کنندهاي مختلفی استفاده میها و روشهاي خود از تکنیکپژوهان در مطالعات و پژوهشآینده
  .شودي صنعت بانکداري به کار گرفته میو تحلیل روند براي مدیریت سرمایه فکر 6انداز

اي انداز آیندهچشم» یزي بیافرینیم؟خواهیم چه چما می«پرسش است که انداز تصویري از آینده مطلوب و پاسخی به این چشم
به عنوان مطلوبترین آینده آن تدوین و  )4، 1993، 7نوبار و پاریخ( ه باید خلق شودبینی شود، بلکه فردایی است کنیست که باید پیش

- جویی نشانهگیرندة وسایل کیفی و کمی براي پیبرانداز در چشمتحقق . پژوهی استترین مرحله آیندهمهمممکن براي یک سازمان 
گیري است و هرگاه به طور مستقیم با تحلیل آثار سیاستی این تحوالت هم همراه باشد، هاي روندهاي در حال شکلا و شاخصه

انداز چشمدر  )27، 1390مردوخی، . (هاي آینده را خواهد دادبسیار سودمندتر خواهد بود و به ما آمادگی رویارویی با نیازها و فرصت
-به مثابه روش با رویکردي هنجاري به پژوهش میانداز چشمبه عبارتی . کنیمهاي عملیاتی را به صورت هنجاري تعریف میآینده

بر اساس این رویکرد . آوریمرویم، بلکه جایی است که آن را به وجود میجا میپردازد، در این رویکرد آینده جایی نیست که به آن
  .اندبلکه ساختنی شوند، یافتنی نیستند،هایی که به آینده ختم میاهر

که بتوانیم وضعیت مطلوب در منابع نظام بانکی را نخست آن: سرمایه فکري نظام بانکی از دو منظر ضرورت داردانداز چشمتدوین 
البته باید توجه کنیم که در . ي مؤثري برداریمهاتحقق اهداف نظام بانکداري اسالمی گام به منظورمعماري نماییم و دوم بتوانیم 

پژوهی اهمیت هاي آینده، بیش از احاطه بر روشهاي بومیهاي مبتنی بر آینده، شرایط و ویژگیطراحی مدل و روش در پژوهش
که قابلیت انداز ز چشمبر این اساس پژوهش حاضر تالشی است براي دستیابی به مدل و الگویی ا )426، 2007کورنیش، . (دارد

عملکرد و گزارش ، وضعیت صورتي ها گزارشدر این راستا از . تحلیل تصویر مطلوبی از آینده سرمایه فکري نظام بانکی را دارا باشد
، کشف ماهیت و علت گیريشکلها، نمایان ساختن مشکالت در حال گذاريبراي سنجش کارایی سیاست هاي فکريروند سرمایه

انداز مطلوب از شود، چرا که چشمها استفاده میها و همچنین تقویت نقاط قوت برنامهوسعه پیامدهاي آنبروز رویدادها، سرعت ت
ها شکل کاربردي پیدا هاي تعیین شده براي تحقق آناهداف و رهیافتها، ها، بیانیۀ مأموریتچون نگرش آینده در قالب مفاهیمی

  .کند میبراي مطالعه آینده فراهم  ارچوب نظريیک چ کرده و با پیوند با تحلیل روندهاي موجود،

  سرمایه فکري، تفکر ارزشی و بانکداري اسالمی
هاي اجرایی، آموزش دستورالعمل ها ونامهت کردن ضوابط فقهی در تنظیم آئیناجراي صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا به رعای

کارگزاران نظام بانکی به اجراي صحیح قانون و همچنین وجود نهادهاي  ها، اهتمام مسئوالن وکارکنان نظام بانکی و مشتریان بانک
گیرد این عقود متضمن ها از طریق عقود اسالمی صورت میدر نظام بانکی بدون ربا، توزیع منابع بانک. نیازمند است ،نظارتی کافی
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راردادها و معامالت اسالمی تنظیم کنند و در توانند تسهیالت مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قها میاست که بانک یهایروش
توان به وجود زیر ها میعوامل متعددي در تحقق راهبردهاي بانکداري اسالمی نقش دارد که از جمله آن. اختیار آنان قرار دهند

ها اشاره ز آنهاي مناسب، نیروي انسانی متعهد و متخصص، شناخت نیازهاي مشتریان و گرفتن بازخوردهاي دقیق و صحیح اساخت
ها، بر ها که بر اساس رویکرد فراتحلیلی در این سازمانهاي فکري در بانکاز این رو تمرکز بر توسعه ابعاد مختلف سرمایه. کرد

ي ها ارزشفکري مبتنی بر  هايریزي و مدیریت سرمایهبرنامهدر بانکداري اسالمی . اي داردرند، اهمیت ویژهیکدیگر اثر متقابل نیز دا
. است مهم اجتماعی سیستم یک یا فرد یک براي که آنچه یعنی کلمه عام معنی به ارزش. اکم در الگوي اقتصادي اسالم استح

 فکري هايچارچوب و هانگرش ها،رباو پایه، ترجیحات کننده منعکس واقع در و )15، 1381 کینی،(ما  تصمیمات پیشران ها ارزش

 پیامدهاي ارزیابی در و دارند بارزي نمود هاسنجه و معیارها اهداف، صورت به هاگزینه و هاانتخاب ارزیابی هنگام ها ارزش. هستند افراد

 .گیرندمورد توجه قرار می هاتصمیم و پیشنهادي هايگزینه و اقدام، عدم و اقدام هبالقو و بالفعل

 1و زیربناي تفکر ارزشی کند میین راهبردها را فراهم ریزي و تدوهي اسالمی بستر الزم براي تفکر، برنامها ارزشدر اقتصاد اسالمی 
 .هاي فکري استحاکم بر مدیریت و گزارشگري سرمایه

کمک  سازي است که هدف عمده آن افزایش خالقیت وگیري و تصمیمتصمیماز یک پارادایم در این پژوهش  تفکر ارزشیمنظور از 
در تقابل با  ،تفکر ارزشی با تفکر استراتژیک رابطه تنگاتنگی داشته. م استهاي تصمی لهأهاي تصمیم به جاي مس به شناسائی فرصت

تحقق نظام بانکداري . دستانه است تا منفعالنه گیري بیشتر پیش گیرد و رویکرد آن به تصمیماي قرار می پارادایم رایج تفکر گزینه
هاست، که این مهم به توسعه منابع گیرينگر در تصمیمشها و رویکرد پیها و ظرفیتاسالمی در کشور نیز نیازمند شناسایی فرصت

. انجامدمی هابانکهاي انسانی، ساختاري، ارتباطی و اجتماعی سازمانی، ابزارهاي نوین مالی و بانکی و ایجاد ارزش افزوده در سرمایه
ها فقط به  ادي دارند و موضوعیت گزینهاهمیت بنی ها ارزششود که در هر موقعیت تصمیمی، میتأکید  در تفکر ارزشی بر این نکته

 ها ارزشهاي تصمیم باید بر  ها یا فرصت لهأبنابراین هنگام تفکر درباره مس. هستند ها ارزشاین خاطر است که ابزاري براي تحقق 
رغم اهمیت به همین دلیل در بانکداري اسالمی علی. سازند را محقق می ها ارزشآن  که احتماالً ییها تمرکز کرد و نه گزینه

 منابع، نظارت مصرف مسیر بودن مشخص سود، مسائلی همچون توزیع عادالنه تسهیالت، تعیین عادالنه نرخ سود، تسهیم ،سودآوري
عملیات و سودآوري از جایگاه » مشروعیت«بانکی، شفافیت اطالعات، رعایت اخالق اسالمی، تکریم مشتري و در یک کالم  عملیات بر

-سرمایه معین عقود درقالب و حقوقی و شرعی موازین طبق گذاران سپرده وجوه اسالمی نظام بانکداري در. ستاي برخوردار اویژه
 .آورد، توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعی را فراهم می)سرمایه و کار عامل باالخص(تولید  عوامل وريشود و زمینه بهرهمی گذاري

بخش کیفی . باشد میشامل دو بخش کیفی و کاین مدل بایستی  .ستها ارزشبتنی بر ن مدلی منیازمند تدوی سازي تفکر ارزشی پیاده
مدل ارزشی و سنجش میزان تحقق  طراحیدر حالیکه بخش کمی به معنی . پردازدمیاهداف بنیادي  ییله و شناساأبه تعریف مس

توسعه  جنبهنظام اقتصادي کشور است و از ي حاکم بر ها ارزشمدل این پژوهش نیز مدلی بومی و مبتنی بر  .اهداف بنیادي است
  .کند میکمک سرمایه فکري به تحقق اهداف بانکداري اسالمی 

                                                                                                                                                                                     
1 - Value-Focused Thinking 
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  مدل پژوهش 
نظام بانکی هاي فکري سرمایه ارزیابی و گزارشگري به منظور مدلی کاربردي و جامعمند بر اساس یک چارچوب نظامدر این پژوهش 

به توانمند  ،ایرانی پیشرفت-بر الگوي اسالمیتأکید  مبتنی بر آینده پژوهی راهبردي و با با رویکرديمدل پیشنهادي . گرددارائه می
  . رساندمییاري  سازي نظام بانکی

  :گام اساسی است هفت سه مرحله و الگوي پیشنهادي این مقاله شامل
  

  
  

  پویش: لمرحله او

در . در لغت اسم مصدر پوییدن است و به معنی به دنبال کسی یا چیزي بودن و عموماً به دنبال چیز ارزشمندي بودن است 1پویش
و عوامل کلیدي هستیم تا با آگاهی از وضع  2هابندي و شناخت پیشرانو اهداف بنیادین، طبقه ها ارزشاین مرحله به دنبال شناسایی 

و  4ي اساسیها ارزشو  3بینی محوريدر این مرحله، در کنار تبیین جهان .قابل دسترس و مطلوب را به تصویر بکشیماي موجود آینده
منابع، محیط،  آوري اطالعات در زمینهد اسالمی به دنبال شناسایی و جمعهویت بخش حاکم بر جامعه اسالمی و بالطبع نظام اقتصا

                                                                                                                                                                                     
1 - Scanning 
2 - Drivers 
3 - Core Ideology 
4 - Core Values 

:  مرحله اول
پویش

تبیین ارزش ها و اهداف بنیادین : گام اول •
پویش منابع و پیمایش محیطی: گام دوم •
تصویر آینده مطلوب: گام سوم •

:  مرحله دوم
راهبرد

انتخاب و تدوین استراتژي ها: گام اول •
برنامه هاي عملیاتی و فرآیندهاي مرتبط با دارایی ها : گام دوم •

و منابع نامشهود 

: مرحله  سوم
پایش

تعیین و تدوین شاخص ها: گام اول •
گزارش سرمایه هاي فکري: گام دوم •

   سرمایه فکري در نظام بانکی دهیدیریت و گزارشم پیشنهاديمدل  - ) 1(شکل 
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آینده مطلوب را به تصویر  ،ها و تهدیداتهستیم تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت هاها و محركروندها، رویدادها، پیشران
  .بکشیم

 و اهداف بنیادین ها ارزشتبیین : گام اول 

اصول و باورهایی  ها ارزشاین . ي اساسی استها ارزش انداز،چشمست و مراد از ارزش در خلق ها ارزشانداز مطلوب محصول چشم
. دهندبه عبارتی یک راهنما براي کنش ارائه می کنند وو نظام اقتصادي را هدایت میه اسالمی را شکل داده هستند که هویت جامع

این ) 120، 1380 افتخاري،( .آیندباشند و به شکل قانون در میي اساسی خطوط قرمزي هستند که عام و فراگیر میها ارزش
مانند و با پیشرفت و شوند، با تغییر مدیریت ثابت میدیگر منتقل می) دوره(سل به ن) ايدوره(اي است که از نسلی به گونه ها ارزش

  .شودها تغییري حاصل نمیها، در وفاداري به آنضرر و زیان ناشی از پایبندي به آن ،توسعه و یا در صورت تغییر شرایط
این ) 28، 1389میرشاه والیتی، . (باشندسیر میشوند و شاخص مهمی براي یافتن مي اساسی اقتباس میها ارزشاز  1اهداف بنیادین

ها مثالً چرا تحقق بانکداري اسالمی براي ما مهم پاسخ به چرایی هستند در) بانکداري اسالمی(دالیل وجودي نظام بانکی اهداف که 
   .ندآیاست؟ به دست می

 پویش منابع و پیمایش محیطی: گام دوم  

هاي دقیق برون سازمانی و در این راستا با بررسی. دنو محیط مورد بررسی و مداقه قرار گیردر پویش منابع نظام بانکی باید منابع 
هاي موجود با شناخت ظرفیت وشوند ها و تهدیدهاي وضعیت موجود شناسایی میدرون سازمانی، نقاط قوت و ضعف و فرصت

یک ماتریس دو در  کمکتوان به ایج این تحلیل را مینت .گیردمیتغییرات و اقدامات الزم براي دستیابی به وضعیت مطلوب صورت 
  .شود نشان دادنیز نامیده می SWOTدو که ماتریس 

 2در پیمایش) 26قدیري، (دانند گذار را حائز اهمیت می تأثیر از آنجا که بسیاري از پژوهشگران شناسایی روندها و رویدادهاي
   محیطی

اهمیت زیادي دارد، ضمن اینکه  ها در نظام اقتصادي و بانکیو روابط میان آن 4دهارویدا ، 3روندها آوري اطالعات در خصوصجمع
- روندها تغییرات منظم در داده .رساندانداز سرمایه فکري نظام بانکی یاري میین اطالعات به ترسیم چشمکدامیک از ا باید دریابیم

روندهاي  دیشیدن به آینده با این پرسش رو به رو هستیم کهبراي ان .یابدشود و تا حال ادامه میهاست که از گذشته شروع می
ها به عنوان روند به قوت خود باقی خواهد ماند و بر چشم هم اکنون چه اتفاقی در جریان است که اهمیت آن، مدت موجود کدامند و

پس از . باشندتغییرات منظم یعنی روند میها آغازگر در واقع ایده. هستند» هاایده«خاستگاه و منشأ روندها . گذار است تأثیر انداز
رویدادها ضد روند ) 81، 1390بهروز لک و علیپور، . (هاي روند، تحلیل پیامدهاي روند نیز حائز اهمیت استشناسایی ایده و پیشران

گذار بر روند  تأثیر ايعالوه بر شناسایی روندها، بایستی رویداده. مند نیستندافتند و قاعدههستند، رویدادها به سرعت اتفاق می
  .و روندها مشخص گرددانداز چشمها بر آن تأثیر نیز شناسایی و میزانانداز چشم

 تصویر آینده مطلوب : گام سوم  

                                                                                                                                                                                     
1 - Core Purpose 
2 - Survey 
3 - Trends 
4 - Events 
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- می تأثیر شود که بر احساس و رفتار کارکناندر این گام بر اساس نتایج دو گام قبل با به تصویر کشیدن آینده، هویتی ساخته می
این . تشکیل شده است» توصیف شفاف«و » اهداف پر مخاطره«از دو مؤلفه  1آینده پژوهان این آینده تصویر شدهبه نظر  .گذارد

ها تالشی هاست و تحقق آنهاي آننقش الگودهی یکی از کارویژه .بجوشند ها ارزشباید از  )(BHAG 2اهداف پر مخاطره و متهورانه
با تحقق اهدافش به آنجا ) بانک(ده تصویر شده، توصیف شفاف از جایی است که سازمان دومین مؤلفه آین. طلبدساله را می 30تا  10

د و نیازي به نبه عبارتی چشم انداز به توصیف شفافی از اهداف نیاز دارد، اهداف باید ملموس، عینی و انرژي بخش باش. خواهد رسید
  .دنتوضیح بیشتر نداشته باش

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  راهبرد: مرحله دوم

آنچه مطمح نظر است این است که بدانیم نظام  .رسیممی» فرآیندها«و » ها3راهبرد«انداز به ر این مرحله از فرآیند تدوین چشمد
هاي برنامه ها وبانکی چه راهبردهایی را برگزیند تا از وضع موجود به سمت تحقق آینده مطلوب حرکت کند؟ و کدام تاکتیک

 دهند که چگونه نظام بانکیها به این پرسش پاسخ میبه عبارتی، استراتژي .کند میها پشتیبانی عملیاتی از تحقق این استراتژي
هاي فرآیندها و برنامه(ها یابد؟ و تاکتیکهاي فکري دست میمدت خود در زمینه توسعه سرمایهبه اهداف بلند) بانکداري اسالمی(

در این در واقع ؟ کند میهایی اهداف بلند مدت را به واقعیت نزدیک درصدد پاسخگویی به این پرسش هستند که چه برنامه) عملیاتی
                                                                                                                                                                                     

1 - Enivisioned Future 
2 - BHAG: big hairy audacious goal 
3- Strategy 

  انداز سازمانیین چشمتدو - مرحله اول –) 2(شکل 

هاارزشتبیین   

و اهداف بنیادین   

  پویش منابع 

  و پیمایش محیطی

 آینده مطلوب

)چشم انداز(  

  وضعیت موجود

  )نقطه عزیمت(



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             249

هاي عملیاتی استفاده از منابع تخصیص یافته مورد توجه و ها و برنامهمرحله از یک سو چگونگی تخصیص منابع و از سوي دیگر روش
   .بردانداز مطلوب را از بین میسازمان و دستیابی به چشم د فاصله میان منابعمرحله راهبر. گیردبررسی قرار می

  هاانتخاب و تدوین استراتژي: اولگام  

مقابله با اوضاع و شرایط جدید یا عکس العمل نسبت به  روشاستراتژي به مفهوم . تدوین گردد بانکهاي در این گام باید استراتژي
هاي موجود هماهنگی الزم را هاي سازمان با فرصتاي است که بین قابلیتفرآیند پیچیده ستراتژيتدوین ا. هاي جدید استموقعیت

 مدیریت و توسعه تدوین استراتژي. ها نیز باید در نظر گرفته شوددر این فرآیند روابط علت و معلولی بین استراتژي .نمایدبرقرار می
در این مرحله به شناسایی . شوند منتجهاي مشهود و نامشهود  سازمان به خروجی فکري يها شود سرمایهباعث می فکري يها سرمایه

شود؛ همچنین نقاط هایی که براي سازمان وجود دارد پرداخته میکنند یا فرصتعواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می
هاي گوناگون بررسی ز مشخص شده، استراتژيانداو چشم مدتهاي بلندبر اساس هدفو  ضعف و قوت داخل سازمان شناسایی شده

توان از ماتریس به دست آمده در مرحله اول در این گام می .شوندانتخاب می مسیرهاي مناسب براي ادامه شوند و نهایتاً استراتژيمی
  .نیز کمک گرفت

  ها و منابع نامشهود فرآیندهاي مرتبط با داراییهاي عملیاتی و برنامه: دومگام  

مشهود و هاي شوند و داراییکه در درون سازمان انجام می یهاي گوناگوندر فرآیندها و پروژه هابانکها و وظایف اصلی یتفعال
ها براي سازمان ارزش و مزیت رقابتی ایجاد این فعالیت. پذیرددهند صورت مینامشهود سازمان را ترکیب و مورد استفاده قرار می

هاي ها و روشهاي علمی و فقهی، سیستم تدوین و طراحی ابزارهاي نوین پولی و بانکی، سیستماز آن جمله کمیته. دنکنمی
، نظام کنترل کیفیت و )ها و شعبدر سطح استان(هاي مدیریتی هاي تجهیز منابع، فرآیندها و روشروش ها واعتباري، سیستم

کترونیک و ي، نظام حاکمیت شرکتی، نظام جامع بانکداري الهاي ارتباط با مشتربازرسی، سیستم مدیریت منابع انسانی، سیستم
  .توان نام بردپذیر را میساختار سازمانی انعطاف

  

  

  

  

  

 

 

  هاي فکريآفرینی سرمایههاي فکري و ارزشهاي مرتبط با سرمایهاجراي استراتژي -مرحله دوم –) 3(شکل 

 سرمایه انسانی

 سرمایه ساختاري

 سرمایه ارتباطی

ارزش 
 آفرینی

 ارزش آفرینی 

دوره جاريدر   

 ارزش آفرینی 

طول زماندر   

گزارشگري 
هاي سرمایه

 فکري

هاي استراتژي
 شرکت

 

 

فرآیندهاي مرتبط با 
 سرمایه هاي فکري
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  پایش : مرحله سوم
هایی است که ممکن آن هشیاري از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونی به معنی نظارت است و منظور از 1پایش

 و با پیگیري مستمر» باید باشد«و آنچه » هست«اي است بین آنچه پایش مقایسه. است با گذر زمان در آن سامانه یا پدیده رخ دهد
ت، پس از پایش براي اصالح انحرافات و دستیابی به اهداف، گیران همراه اسها به تصمیمو ارائه گزارش منظم یافته ها فعالیت

  :پایش باید جامع، پویا، گویا و مؤثر باشد. گیردمی صورت» کنترل«
 تمام مراحل فرآیند مدیریت را در بر گیرد: جامع .  
 ریزي تا اجرا به صورت مستمر انجام شود هاي مختلف از برنامهدر زمان: پویا.  
 تصاصی و مناسب سنجیده شودهاي اخبا شاخص: گویا.  
 ها و تهدیدات ها و همچنین فرصتاطالعات و نتایج حاصل از پایش باید به طور دقیق تحلیل شود و علل تقویت یا تضعیف برنامه: مؤثر

 .بالقوه و موجود، مشخص گردد

 ها تعیین و تدوین شاخص: اولگام 

  هدف اصلی از تدوین این . رسدمی نظام بانکیناسب با اهداف و فرآیندهاي هایی متبندي شاخص، نوبت به تعیین و فرمولاین گامدر 
مدیریت منابع  به منظورهمچنین  و است بانکهاي استراتژي هایی براي ارزیابی میزان تحقق اهداف دانشی وها، تعیین سنجهشاخص

هایی به ارائه شاخص در مقاالت متعددي. گیرندار میها و فرآیندهاي سازمان مورد استفاده قرهاي فکري مورد نیاز فعالیتو سرمایه
به گیري سرمایه فکري پرداخته شده، از آنجا که این مسئله همواره از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار بوده است، براي اندازه

  : گردداشاره میها م براي تدوین شاخصهاي الزبرخی از ویژگی
 اطی براي جذب منابع مالی و انسانی عمل کنندها باید به عنوان ابزار ارتبشاخص .  
 ها باید بروندادهاي تجسمی اهداف راهبردي را ارتقاء بخشدشاخص . 
 ها باید براي مقایسه در طول زمان قابل اعتماد، شفاف و واضح باشندشاخص . 
 است و به  ارزیابیابل تأیید، پیگیري و هاي مالی است و البته، قسازي مؤسسه است که این وراي شاخصفرآیند ارزشنشانۀ ها شاخص

 ) 98، 2007، 2کوك. (گیردراحتی در دسترس همگان قرار می

ي ها ارزشبر اساس  دها بایشاخص از آنجا که. هاستترین نکته قابل مقایسه بودن شاخصدر بین این موارد شاید بتوان گفت مهم
هاي ارزیابی سرمایه فکري ریزي و تدوین شاخصکه در برنامه یهایویژگی برخی ازبه  لذااساسی و بومی نظام اقتصادي تدوین شوند 

 :گردداشاره می ،دنمدنظر قرار گیر بایستمیدر بانکداري اسالمی 
 وجود راهبرد و برنامۀ اجرایی مشخص و منسجم در راستاي بانکداري اسالمی  
 وجود کمیته فقهی بانکداري اسالمی  

                                                                                                                                                                                     
1 - Monitoring 
2 - Kok 
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 مشتریان المی به کارکنان وبرنامه جامع آموزش بانکداري اس  
 مبتنی بر ضوابط شرعی گذارانسازوکار محاسبه و پرداخت سود سپرده  
 نقش حمایتی و اهتمام مدیران ارشد مبنی بر اجراي صحیح بانکداري اسالمی  
 هاهاي الزم در آنهاي کالن تجهیز و تخصیص منابع و نوآوريسیاست  
 مفاهیم بانکداري اسالمی در خصوص سطح دانش مدیران شعب و کارشناسان اعتبارات  
 مرکز مشاوره فقهی براي پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات کارکنان و مشتریان  
  بر عقود اسالمیتأکید  با(تنوع در محصوالت و خدمات متناسب با انواع نیازهاي مشتریان(  
  بر نظارت شرعیتأکید  با(ایجاد و بکارگیري سازوکارهاي کنترلی و نظارتی(  
 هاي کاربردي بانکداري اسالمی در سطح کشور براي کارکنان و آحاد جامعهاري همایشبرگز  
 هاي مجازي انتشارات، کتاب، بروشور و آموزش  
 بر خدمات بانکداري اسالمی تأکید  هاي خدمات آنالین باطراحی نرم افزارهاي جدید و سامانه  
 نظام جامع ارزیابی عملکرد بانکداري اسالمی  

  هاي فکري رش سرمایهگزا: دومگام 
به عبارتی هم . کندهاي فکري را تجمیع میهاي فکري در این مدل، همه دستاوردهاي حاصل از بکارگیري سرمایهگزارش سرمایه

شود و ارزش ایجاد شده در دوره گزارش می هاي فکرياستفاده از سرمایه) مالی(و هم نتایج کمی ) غیرمالی(دستاوردهاي کیفی 
ي ساالنه شامل ها گزارش. گرددارائه می ي ساالنه و گزارش روندها گزارشخلق شده در طول چند دوره در قالب  جاري و ارزش

ي روند نیز به بررسی روند تغییرات و ارزش آفرینی ها گزارشهاي توضیحی است و صورت وضعیت، صورت عملکرد و یادداشت
  . پردازدمدت و بلند مدت میهاي زمانی کوتاه مدت، میان دورههاي فکري در سرمایه

  :هاي زیر استهاي فکري در این مدل شامل بخشگزارش سرمایه

  ي ساالنه ها گزارش :بخش اول
  صورت وضعیت ) الف

  .شودها طی یک بازه زمانی مشخص ارائه میهاي فکري در زمان تهیه گزارش و تغییرات آنسرمایه وضعیتها در این صورت

  :شامل

 سرمایه انسانی ) وضعیت(صورت  - 1

 سرمایه ساختاري ) وضعیت(صورت  - 2

 سرمایه ارتباطی ) وضعیت(صورت  - 3

 

 

  

  هاي فکريعیت سرمایهنمونه گزارش صورت وض -  )5(شکل 
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  صورت هاي عملکرد ) ب 
  :شامل 

  هاها و پروژهصورت گزارش فعالیت) 1

  هاي فکري هاي ارزش افزوده سرمایهصورت) 2

صورت ها در و پروژه ها فعالیت در میزان دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده حاضر نتایج حاصل از عملکرد سازمان ومدل در 
نتایج و ارزش افزوده حاصل از  هاي فکريهاي ارزش افزوده سرمایهصورتدر  شود، همچنینارائه می هاپروژهها و گزارش فعالیت

 .شودو ارزش افزوده اجتماعی گزارش می اقتصادي، ارزش افزوده دانشیو فکري به صورت ارزش افزوده مالی هاي بکارگیري سرمایه
-شاخصها و مؤلفهاین در زیر به برخی از تدوین گردد که ی یهاها و شاخصمؤلفهستی هاي ارزش افزوده نیز بایبه منظور ارائه صورت

  :شوداشاره میها 

 مالی و اقتصاديارزش افزوده  يهاشاخصها و مؤلفه
 افزایش سهم بازار ناشی از توسعه سرمایه فکري 
 افزایش ارزش برند بانک 
 سهیالتهاي جدید اعطاي تدرآمد حاصل از ابزارهاي نوین و طرح 
 درآمد حاصل از جذب و حفظ مشتریان  

  دانشیارزش افزوده  يهاشاخصها و مؤلفه
  آموزش ضمن خدمت کارکنان) ساعات(سرانه 
 هاي نوین خدمات بانکیطراحی سامانه 
 ايطراحی نرم افزارهاي رایانه  

  اجتماعیارزش افزوده  يهاشاخصها و مؤلفه
 و حفظ مشتریان نرخ جذب 

  ....سال.....  بانک..... صورت وضعیت سرمایه

 t+1هدف سال  وضعیت tسال  tهدف سال  t-1سال   عطف  غیر مالی/مالی  شاخص ها
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 ت اعطایینرخ افزایش تسهیال 
 میزان حضور در فضاي مجازي 
 هاهاي تخصصی و نمایشگاهها، همایشحضور در کنفرانس 

   

  ....سال.....  بانک..... سرمایه) ها یا ارزش افزودهگزارش فعالیت( صورت عملکرد

  t+1سال  هدف درصد پوشش /هدف  دستیابی به میزان tسال  tهدف سال  t-1سال   عطف  غیر مالی/ مالی  هاشاخص و هامؤلفه

                

                

                

                

هاي ارزش ها و مؤلفهپروژه و هابه این معنی است که هر کدام از فعالیت» هاها وشاخصمؤلفه« ،در ستون اول جدول صورت عملکرد
ن تواهاي فکري هر سازمان مخصوص همان سازمان هستند و نمیتر است از آنجا که سرمایهیهاي فرعافزوده خود شامل شاخص

ارائه داد لذا برخی موارد مثل ستون هفتم جدول باال با توجه به  هابانکگیري سرمایه فکري همه مدل همگن و یکسانی براي اندازه
هاي غیر هاي مالی از درصدد پوشش و شاخصمثال براي شاخصبه طور . شودهاي متناسبی ارائه میمحیط خاص سازمان با طیف
  . گردداستفاده می» ضعیف، متوسط، خوب«مالی از طیف هایی همچون 

  یادداشت توضیحی ) ج
  . هاي فکري بیان می شودي ساالنه، توضیحاتی در مورد اجزاي سرمایهها گزارشدر این یادداشت با توجه به شماره عطف 

  ند تغییرات سرمایه فکري گزارش رو :بخش دوم
پنج (مدت میان) سه ساله(هاي کوتاه مدت زههاي فکري براي باوضعیت، تغییرات و توضیحاتی پیرامون سرمایه ها گزارشدر این 

 ها گزارشهایی کیفی است این هاي فکري شاخصهاي سرمایهکه بسیاري از شاخص از آنجا. شودارائه می) ده ساله(و بلندمدت ) ساله
ها در گذاريچرا که بازدهی سرمایه. دهدکنندگان قرار میتري در اختیار استفادهر و مربوطي ساالنه اطالعات مفیدتها گزارشدر کنار 
، ها گزارشدر این . هاي مشهود قابل دستیابی استشود و با تأخیر بیشتري نسبت به داراییهاي فکري مشمول مرور زمان میسرمایه

روندها را به . شودهاي بروز، سرعت توسعه و پیامدهاي بالقوه آن بررسی میمایه فکري به منظور کشف ماهیت، علتروند تغییرات سر
 -3اي و تکرار شدنی هستند، روندهایی که چرخه -2روندهایی که ادامه گذشته و حال هستند،  -1توان تقسیم کرد، سه دسته می

سازند را قادر می هاشوند چرا که سازمانترین نوع روندها محسوب میهستند و مهم جدید کامالً، این روندها »نوظهور«روندهاي 
  .ممکن نبوده انجام دهندها انجام آنکارهایی را که در گذشته 

   :تحقق یابددو امر مهم بایست میهاي نامشهود آفرینی از داراییبراي ارزش

 )ها یا ارزش افزودهگزارش فعالیت( نمونه صورت عملکرد -  )6(شکل 
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   ،سازمانشده تدوینهاي هاي نامشهود با استراتژيهمسویی یا انطباق دارایی - 1

  .هاي نامشهودریزي منسجم و مدیریت یکپارچه براي استفاده از داراییبرنامه - 2

ها در دو مرحله به آوري براي سازمانو سود ،ها به ارزش مالیهاي نامشهود به نتایج مشهود و سپس تبدیل آنیند تبدیل داراییآفر
  انجام 

هر . هاي سازمان استهاي نامشهود با استراتژيدارد که به معنی میزان همسویی و انطباق دارایینام  1"آمادگی"مرحله اول . رسدمی
. تر خواهد بودهاي نامشهود باالتر باشد، تبدیل آن به ارزش و سود با استفاده از فرآیندهاي داخلی سریعچه درجه آمادگی دارایی

ي روند سرمایه ها گزارش. دهدي نامشهود به وجه نقد را نشان میهال دارایینام دارد و میزان سادگی تبدی 2"نقدینگی"مرحله دوم، 
-هاي یاد شده سنجیده میها با توجه به کلیه صورتدهد و میزان نقدینگی آنهاي نامشهود را نشان میفکري میزان آمادگی دارایی

  .شود

ها یا کاهش هزینه بانکبه ارزش مالی است که در رشد درآمد  رسد و قابل تبدیلهاي نامشهود تنها زمانی به نتایج مشهود میدارایی
هاي سازمان همسو شده باشند و هم هاي مذکور به خوبی با استراتژيتأثیر گذار باشد و این امر ممکن نیست مگر زمانی که دارایی

هاي نامشهود ی معنی داري براي داراییتواند و نباید ارزش پولسازمان نمی. ها در جهت تحقق اهداف سازمان عمل کنندراستا با آن
هاي نامشهود به نتایج مشهود تبدیل شوند، آنگاه قابلیت زیرا ارزش مورد بحث تنها زمانی قابل حصول است که دارایی. تعیین کند

  . محقق شوندهاي سازمان اجرا و اهداف سازمانی نقد شدن را دارند و این امر تنها زمانی میسر است که استراتژي
  

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                                                     
1 - Readiness 
2 - Liquidity 

 هاي فکريهاي گزارشگري سرمایهصورت - ) 7(شکل 

 گزارش هاي ساالنه

فکري سرمایه  

  گزارشگري

 سرمایه هاي فکري

گزارش روندهاي 
 سرمایه فکري

هاي گزارش روند
 کوتاه مدت

گزارش روندهاي 
مدتمیان   

اي هگزارش روند
مدت بلند  

یادداشت 
 توضیحی

 صورت وضعیت 

صورت وضعیت 
 سرمایه انسانی

صورت وضعیت 
ساختاري سرمایه  

صورت وضعیت 
ارتباطیسرمایه   

صورت هاي 
 عملکرد

صورت گزارش 
 فعالیت ها و پروژه ها

افزوده صورت ارزش 
 مالی و اقتصادي

افزوده صورت ارزش 
 دانشی

افزوده صورت ارزش 
 اجتماعی

صورت هاي 
 ارزش افزوده
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   نتیجه گیريجمع بندي و 
کند و خود نیز محصول جامعه و هاي مبتنی بر دانش نقش اساسی ایفا میسازي و ایجاد جامعه و سازمانسرمایه فکري در زمینه

هایی راییها دانعت و دانشگاه مطرح است و تجمیع آناین سرمایه در سطح جامعه، دولت، ص. استهاي مبتنی بر دانش سازمان
هاي که روش ت دارددر اقتصاد دانش محور امروزي، ضرور) 9، 1388 میرکمالی و ظهور پرونده،( .دهدفکري کشور را تشکیل می

بر . ظر قرار گیرندآفرین مورد تجدید نهاي گزارشگري فعلی به منظور لحاظ نمودن عوامل نامشهود ارزشحسابداري سنتی و شیوه
ه فرمولی واحد براي محاسبه ارزش اقتصادي سرمایه فکري تقریباً غیر ممکن است، اما این بدین ئاساس ادبیات سرمایه فکري، ارا

-هاي کیفی اندازهاي از شاخصبلکه طراحی مجموعه. گیري سرمایه فکري بی اهمیت استاندازه معنی نیست که طراحی ابزاري براي
در این پژوهش پس از ) 201، 2004و دیگران،  1چن. (باشدها باشد مفید میادر به تشخیص موقعیت موجود سازمانگیري که ق

پژوهی است، الگویی شامل سه هاي آیندهانداز که یکی از روشر نظام بانکی با تکیه بر روش چشمبررسی اهمیت سرمایه فکري د
روح حاکم بر مدل ارائه . بر بانکداري اسالمی ارائه شدتأکید  ها باایه فکري بانکدهی سرممرحله و هفت گام براي مدیریت و گزارش

ي ها ارزشها بر مبناي گیرينگر در تصمیمها و رویکرد پیشها و ظرفیتشده در این مقاله تفکر ارزشی است که بر شناسایی فرصت
  . داردتأکید  اساسی

انداز و روش چشممدت نیز صحیح هستند ه تنها در حال حاضر بلکه در بلندماتی که نپژوهی عبارت است از توانایی اتخاذ تصمیآینده
به معناي اتخاذ ها از طریق تعاملی ژرف بین ذینفعان است و این به طور ضمنی برگیرنده وعده یا امید مدیریت کردن نا اطمینانیدر

پژوهی است که از یک انداز یک روش هنجاري در آیندهچشمروش ) 28، 1391مردوخی، . (دادن به آینده استنقش فعالی در شکل
لذا به  .کند میرسد و چگونگی تحقق آن موقعیت در آینده را بررسی شود و به زمان حال میموقعیت مطلوب در آینده شروع می

-هاي فکري آنسرمایهمند براي تحقق تصویر مطلوب از وضعیت ها الگویی روشکارگیري این رویکرد در مدیریت سرمایه فکري بانک
  .دهدها به دست می

 اتخاذ دریابیم یابد کهانداز آینده مطلوب زمانی اهمیت بیشتري میریزي سرمایه فکري با ترسیم چشماز سوي دیگر مدیریت و برنامه
در  فکري سرمایه به مرتبط هايحوزه در گذاريسرمایه دهدنشان می صورت گرفتههاي نتایج پژوهشرویکرد فراتحلیلی در بررسی 

 سرمایهانداز بل اجزاي سرمایه فکري، تدوین چشمبا توجه به ارتباط متقا لذا شود،می ارزش خلق به منجر معناداري طور به هابانک
  .رسدضروري به نظر می هاناسب براي مدیریت و ارزیابی سرمایه فکري این سازمانو انتخاب راهبردهاي م فکري نظام بانکی

ریزي منابع نظام بانکی نیز بایستی ایرانی پیشرفت، در برنامه -انداز بیست ساله کشور و الگوي اسالمیچشمه اهداف سند با توجه ب
هاي هدفمندي در جهت گامهاي فکري در بانکداري اسالمی رویکرد هنجاري به کار گرفته شود تا با ترسیم وضعیت مطلوب سرمایه

                                                                                                                                                                                     
1 - Chen 
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  تحقق 
مدار، کارکنان هاي فقهی، فرهنگ سازمانی ارزشها همچون کمیتههاي فکري بانکه شود و سرمایهبرداشتبیست ساله  اندازچشم

تقویت گردد چرا که از این طریق به تحقق نظام مطلوب بانکداري ... ها وهاي ارتباط با مشتریان و آموزش آنآموزش دیده، سیستم
  . شودرفاه اجتماعی در چارچوب معیارهاي اسالمی هدایت می در کشور نزدیکتر شده و انگیزه کسب سود، رونق اقتصادي و

- ا با تأخیر زمانی بیشتري حاصل میهگذاريیه فکري کیفی است و نتیجه سرمایههاي سرمااز آنجا که اکثر شاخص شایان ذکر است
تر در ارشگري مفیدتر و مربوطنداز و گزافرآیند تحقق چشم ي روند براي پایشها گزارشروند و از روش تحلیل در این مدل  شود،
  .گرددمیاستفاده هاي توضیحی صورت وضعیت، عملکرد و یادداشتي ها گزارشکنار 

 بانکینظام در هاي فکري دهی سرمایهدستیابی به الگوي جامع ارزیابی و گزارش ،شک به دلیل نوظهوربودن مفهوم سرمایه فکريبی
-راهکارها و رهیافت طلبد ورا می تريگستردههاي پژوهش، انجام و بانکداري اسالمی الگوي مبتنی بر آینده پژوهیو به طور خاص 

  .هاي آغازین این راه استاز قدم مقاله حاضر یکی. هاي بیشتري نیز قابل ارائه است
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 ی سازماني  توسعه ي انسانی به عنوان عامل تسهیل کننده ي ي سرمایه توسعه

  ٣، اکرم پیلتن٢، مهدي شفیعی گل١زاده رجبعلی شیخ
  چکیده

 توانمندسازى«یکی از این الزامات . ، الزاماتی بیان شده است44هاي اصل  سیاستبر اساس هاي دولتی  واگذاري بنگاه ي در ابالغیه
تواند  این توانمندسازي می. است »هاى اقتصادى بزرگ بنگاه ي ى گسترده و ادارهها فعالیت ى خصوصى و تعاونى براي ایفاىها بخش

  .ی صورت گیردسازمانانسانی و فرهنگ  سرمایه دهی و هم در بعد مدیریت،سازمان و هاي مدیریتی، ساختارها هم از حیث نظام

توانمند  فرایندانسانی به معناي  سرمایهتوسعه در مدیریت . تاس سازمانانسانی  ي سرمایهمدیران و  ي هاي مهم، توسعه یکی از حوزه
به معناي ایجاد شرایطی است که افراد بتوانند کارهایشان را با  ،به عبارت دیگر. ستم اجتماعی استکردن افراد یک جامعه یا یک سی

نی به معناي حذف موانع رشد، تشویق افراد انسا سرمایه توسعهدر تعریفی دیگر، . انگیزه درونی و موفقیت کامل به سرانجام برسانند
یب خطرپذیري، خالقیت و نوآوري، قادر ساختن افراد به حل مشکل، افزایش مسئولیت و از بین قبه متعهد شدن نسبت به اهداف، تر

  .بردن ترس است

که ضمن معرفی  مدیریت بهره گرفت ي توسعه ها و ابزار توان از اصول، تکنیک ، میسازمانبه منظور توانمندسازي مدیران فعلی و آتی 
هاي دولتی و خصوصی و ایجاد فضاي رقابتی براي عرضه خدمات و  تقویت بنگاهو  سازمانتوسعه  فرایندشان را در تأثیر ها آن

  .به عنوان یک عامل تسهیل کننده بیان گردیده استهاي دولتی و غیر دولتی سازمانمحصوالت 

 .سازمانتوسعه ، انسانی سرمایهتوسعه ، توسعه :گان کلیديواژ
  

  مقدمه
اند آنها  در جهان متالطم امروزي شرکتهاي پیشرو بیش از هر دوره و زمان دیگري به اهمیت و توجه به کارکنان خود پی برده

    .توان با تاکید بیشتر بر حفظ و توسعه سرمایه انسانی خود در باالترین نقطه اقتصاد جهانی جاي گرفت دریافتند که چگونه می

در طی انقالب صنعتی شرکت ها براي ایجاد ثروت بر دارایی هاي فیزیکی نظیر زمین، منابع طبیعی، ساختمان ها و ماشین آالت 
متکی بودند ولی ظهور سازمان ها و صنایع مبتنی بر دانش نظیر مایکروسافت و شرکت هاي دات کام به طور چشم گیري ماهیت 

این شرکتها نه به واسطه دارائی هاي فیزیکی که به خاطر دارایی هاي نامشهود خود ، . )2004استوارت ( ایجاد ثروت را تغییر داد
به عبارت دیگر سازمان هاي پیشرو در عرصه رقابت ها و چالش هاي فرارویشان تنها به مدد انسان هاي . ارزش وبازار را خلق کرده اند

   ).2001بارنی و رایت ( پیشی گیرند هوشمند ودانش آفرین است که می توانند بر دیگر سازمان ها

                                                                                                                                                                                     
 Sheikhmgmt@gmail.com مشاور و پژوھشگر حوزه مديريت استراتژيك و مديريت عملكرد و عضو انجمن مشاوران مديريت ايران  دكتري، -١
   .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات -٢
  .پژوھشگر و دانشجوی دکترای مدیریت - ٣
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امروزه اهمیت سرمایه انسانی در تمامی حوزه ها گسترش یافته است به نحوي که تئوري رشد مدرن ، سرمایه انسانی را بعنوان یک 
انسانی در  اما باید توجه نمود پژوهش ، ارزیابی و کنترل منابع. عامل تاثیر گذار در رشد وتوسعه اقتصادي جوامع قلمداد می کند

مقایسه با دیگر منابع سازمان دشوار تر می باشد ،چرا که پیچیده ترین منابع در اقتصاد دانش محور امروزي همان منابع انسانی 
  . هستند

ما در این نوشتار سعی می کنیم نقش سرمایه انسانی در توسعه سازمانی بیان واز دیدگاههاي برخی خبرگان و کارشناسان در این 
  .هره ببریمزمینه ب

 مروري بر مبانی نظري 

  مفهوم سرمایه انسانی
هاي و  دارایی. شوند طبقه بندي می) نامشهود(و غیرملموس) مشهود(ها به دو دسته ملموس  از دیدگاه حسابداري مالی سرمایه

شناخت سرمایه هاي  اما.باشد هاي ملموس شامل تمامی امکانات فیزیکی مانند زمین ، ساختمانها وتجهیزات تولیدي می سرمایه
ناملموس براي سازمانها امري مبهم است، از طرفی امروزه بر بهره گیري از سرمایه هاي ناملموس سازمان ها تاکید می شود و اما  

در حقیقت ) 1996بکر (ریشه در ادبیات اقتصادي دارد آنمفهوم مهمترین سرمایه یک سازمان نیروي انسانی آن می باشد که 
شود بلکه سرمایه انسانی  مالی محسوب می  سرمایه انسانی نه سرمایه فیزیکی نه سرمایه. ی افراد سرمایه آنها هستندهاي کیف ویژگی

  )2002بکر . (به عنوان دانش، مهارت، خالقیت وسالمت فرد تعریف شده است

شوند  حوي از اشکال سرمایه محسوب میمالی همه به ن کند که سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه بکر به این موضوع اشاره می
هایش جدا کرد در حالی که این امکان در  توان از مهارت ، سالمت و ارزش شود که یک فرد را نمی اما تفاوت آنها از این جا ناشی می

. انسانی است این بدان معناست که پایدارترین و تجدیدپذیرترین سرمایه همان سرمایه. مورد دارایی ها و اموال فرد وجود دارد
. هاي تولید هستند تحصیالت رسمی و آموزش ابزاري مهم و حتی الزم و حیاتی براي بهبود ظرفیت 1971براساس نظر شولتز در سال

انسانی مورد تاکید قرار   هاي متفاوتی را از سرمایه تعاریف متعددي از سرمایه انسانی مطرح شده که هر یک خواص و ویژگی
    .دهند می

    )1997سازمان ملل متحد نیویورك( سانی ثروت مولد مجسم در کار، مهارت و دانش است سرمایه ان
تواند در فرایند تولید نقش داشته  هاي یکی از افراد خانوار که می سانی را در زمان ،تجربه ، هدف وتواناییسرمایه ان) 1998(پیتر هوتز 

ها را دارا هستند در  فرادي بستگی دارد که سطح باالتري از شایستگیدر اغلب موارد موفقیت سازمانی به ا. باشد معرفی می کند 
توان به  به عبارت دیگر سرمایه انسانی را می.شوند  هاي با ارزشی براي سازمان می چنین شرایطی است که این افراد تبدیل به سرمایه

   .و اجتماع داشته باشد قلمداد کردعنوان یکی از عوامل تولیدي که می تواند ارزش افزوده باالیی را براي سازمان 
ها، تجارت زندگی، دانش، خالقیت ، نوآوري و انرژي معرفی می نماید که  سرمایه انسانی را مجموعه اي از ویژگیدیگري ، تعریف در 

    )2003لسلی وذرلی (       کنند گذاري در کار خود انتخاب می افراد آن را جهت سرمایه

گذاري بر روي منابع انسانی جهت افزایش بازدهی آنها که این هزینه ها با هدف بهره برداري در  ز سرمایهسرمایه انسانی عبارت است ا
  :از این رو است که .آینده انجام خواهد شد
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اشند هاي انسانی با ارزشی میب که افراد در واقع سرمایه دلیل کنند به این سازمان یادگیرنده سرمایه گذاري بر روي افراد را انتخاب می
اي منسجم  توان گفت که سرمایه سازمانی مجموعه به طور کلی می ) .2004بورود و تومولو( که داراي کیفیت هاي متفاوتی هستند 

از آنجا    .دنگردمی که سبب ایجاد ارزش افزوده براي سازمان  هستنداز ویژگی هاي کیفی تحصیلی مهارتی و فرهنگی افراد سازمانی 
هزینه در آموزش و توسعه آن نوعی کند انجام هرگونه  وري سازمان کمک می فراد به عملکرد بهتر و بهرهکه توانایی و مهارت ا

دلیل که در محیط متغیر و به این . تواند از نتایج آن بهره مند شود شود که سازمان تا مدتها می گذاري بلند مدت محسوب می سرمایه
    .توان به مزیت رقابتی دست یافت نی خالق و نوآور است که میشدیداً رقابتی امروزي تنها با کمک نیروي انسا

هایی که از خود بروز می دهند قابلیت  در نتیجه سازمانها باید به سازمانهایی پویا و یادگیرنده تبدیل شوند تا کارکنانشان با توانایی
    .انطباق با تغییرات را در عرصه رقابت داشته باشند

بتنی بر منایع ، سرمایه انسانی را به عنوان دارایی هاي نامشهود حاصل از پیکربندي هاي منحصر به فرد از دیدگاه م) 1995استوري (
ادیسون . (مهارت هاي مکمل و دانش ضمنی که از خواسته هاي مشتریان و فرآیندهاي درونی جمع آوري شده است تعریف می نماید

ري وتجربیات کارکنان ومدیران ، ارزش ها ، فرهنگ و فلسفه شرکت را نیز در عالوه بر توانایی ،دانش ،مهارت ، نوآو) 1997و مالون،
سرمایه انسانی را به عنوان قابلیت هاي کارکنان براي حل مسائل مشتریان ) 2003سالیوان،. (تعریف سرمایه انسانی در نظر می گیرند

معتقدند سرمایه ) 2004هاریس و کوکا کوال ،. (د،تجربه جمعی ، مهارت ها و فوت وفن عمومی همه افراد یک شرکت تعریف می کن
) 2006چن ولین . (انسانی عبارت است از دارائی هاي افراد شامل، قابلیت ها و تخصص منحصر به فرد افراد به طور فردي وجمعی

ر به مزیت رقابتی سرمایه انسانی را به عنوان سرمایه گذاري هاي انجام شده توسط سازمان در استعدادها و فن آوري هایی که منج
بر ) 1998پنینگر، لی و ون . (شده و ارزشمند و منحصر به فردند و باید از تیررس شرکت هاي دیگر حفظ شوند، تعریف می کنند

توانایی یک شرکت براي تولید خدمات با کیفیت تاکید کرده و سرمایه انسانی را به عنوان دانش و مهارت هاي متخصصان آن که می 
  .ولید خدمات حرفه اي بکار گرفته شود تعریف می کندتواند براي ت

  :بنابراین توجه به اهمیت سرمایه انسانی نتایجی را به همراه خواهد داشت که عبارتند از

. شود گذاري بر روي سرمایه انسانی به عنوان یکی از اجزاي اساسی سازمان شناخته می شود سبب ارتقا کارکنان می سرمایه -
  )1992ساالمون(

. آورند با سرمایه گذاري بر روي منابع انسانی ، کارکنان دانش و مهارتهاي الزم را براي خلق محصوالت و خدمات جدید بدست می -
  )1990رومر(

   ).1999اسنل(وري کارکنان در محیط کار تاثیر گذار است  بر بهره -

  )1995رگر.( شود باعث توانایی درونی شرکت در کسب مزیت رقابتی می -

  ) 2000ویناکر. (گردد وري در اقتصاد ملی می ب بهرهسب -

  )1986رومر(سبب رشد اقتصاد ملی می شود -
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کند باید مدنظر تمامی محققان و دولتمردان قرار گیرد  با توجه به اینکه سرمایه انسانی به طور مستقل به رشد و تولید ملی کمک می
در خور توجه و حائز اهمیت است که ارتباط بین سرمایه انسانی و عملکرد  این نکته 1996براساس مطالعات اشتون و گرین در سال . 

   .سیاسی مورد سنجش قرار داد-اقتصادي را باید با دقت در درون بافتهاي اجتماعی

سرمایه انسانی سازمانی . با ترکیب تعاریف در ادبیات موضوع ، می توان تعریف جامعی از سرمایه انسانی به شرح ذیل ارائه داد
ویژگی هاي منحصر به فرد کارکنان که از طریق آن ویژگی ها ، می توانند براي مشتریان ارزش خاصی که دیگران ": عبارتست از 

  ".نمی توانند ، ایجاد کنند

  
  از دیدگاه اسنل  سازمانی عملکردسرمایه انسانی و 

پس تعیین . سازمان، استراتژیک محسوب نمی شوند در دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تمامی دانش و مهارت موجود در 
عنوان منبعی براي ایجاد مزیت رقابتی محسوب شوند، اولین گام  انواع سرمایه انسانی موجود در سازمان و اینکه چگونه می توانند به

ی یابیم که منابع تنها زمانی براي با نگاهی مبتنی بر منابع به سازمان در مبه عبارتی  .شناسائی سرمایه انسانی      می باشد  در راه
پس در . ما ارزشمند هستند که باعث رشد کارایی شده و امکان سرمایه گذاري در فرصتها و مقابله با تهدیدات را براي ما ایجاد کنند

ش آفرینی می این نگاه، سرمایه انسانی سازمان از طریق همکاري در کاهش هزینه ها یا بهبود خدمات و محصول براي مشتریان، ارز
  .کند

از سوي دیگر کولیس و مونت گومري اعتقاد دارند اهمیت سرمایه انسانی به میزان خلق و ایجاد تمایز رقابتی براي شرکت بستگی 
دست می آورد که داراي منابعی  با نگاهی اقتصادي، تئوري مبادله ـ هزینه بیان می دارد که سازمان زمانی مزیت رقابتی به. دارد

فرد سرمایه انسانی  لذا ماهیت منحصر به. نحوي که هیچکدام از رقبا نتوانند از این منابع کپی بردارند د سازمان باشد، بهمخصوص خو
این کار کاهش . هر سازمان، باعث می شود تا سازمانها منابع سازمانی خود را در زمینه هاي مدیریت استفاده و سرمایه گذاري کنند

  .انسیل هاي بالقوه بهره وري و تولیدي سازمان را در پی خواهد داشتریسک و سرمایه گذاري در پت

این ماتریس . از کنار هم قرار دادن دو عامل منحصر به فرد بودن و ارزش استراتژیک سرمایه انسانی ماتریسی تشکیل شده است
دیریت آنها جهت بهره گیري بیشتر در چهارچوبی مفهومی براي دسته بندي انواع متفاوت سرمایه انسانی موجود در سازمان و نیز م

  .سازمان، ارائه می دهد
در حقیقت این چهارچوب بر این نکته تاکید دارد که براي مدیریت انواع متفاوت از دانش و سرمایه انسانی موجود در سازمان، ما به 

م واحد در مدیریت منابع انسانی پیامدي سیستمهایی متفاوت در مدیریت منابع انسانی نیاز داریم، به نحوي که استفاده از یک سیست
  . در ذیل اشاره اي به ماتریس وچارچوب مفهومی صدراالشاره می شود.جز کاهش بهره وري در سازمان را در پی نخواهد داشت

  

 
  سرمایھ انسانی محوری 3-

 
  سرمایھ انسانی الزامی4-
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  سرمایھ انسانی ویژه- 1

 
  سرمایھ انسانی بومی عادی2-  

                                    
  منحصر بھ فرد بودن نیروی انسانی                         

  

  سرمایه انسانی ویژه
این نوع از سرمایه . فرد و ویژه است، اما چندان در ارزش آفرینی براي مشتریان توانایی ندارد اولین نوع از سرمایه انسانی منحصر به

پس مهمترین کار، . انحصاري و ویژه خودسازمان استانسانی ، اد تمایز نسبت به رقباست، زیرا منبع انسانی منبعی بالقوه براي ایج
  .فرد بودن این سرمایه انسانی آن را توسعه و گسترش دهد فهم این مطلب است که چگونه سازمان می تواند با حفظ منحصر به

ي، حمایت و توسعه این نوع سرمایه انسانی ویژه جهت نوآوري در سازمان در طول این سالها، بسیاري از سازمانهاي نوآور، به بهره گیر
اما با توجه به تمرکز سازمانها به کاهش هزینه ها درکوتاه مدت، برخی از سازمانها پس از تحلیل ارزش سرمایه . خود پرداخته اند

از این رو مدیران سرمایه انسانی بر سر دو راهی  .انسانی ویژه، تصمیم گرفتند که در این نوع سرمایه انسانی سرمایه گذاري نکنند
دلیل  از یک سو بایستی از سرمایه گذاري بیش از حد در سرمایه انسانی ویژه به. تصمیم در مورد سرمایه انسانی ویژه قرار گرفته اند

سرمایه رقابت پذیري سازمان  محدودیتهاي بودجه در کوتاه مدت بپرهیزند، ازسوي دیگر در یک دید بلند مدت بایستی با پرورش این
جهت . را ارائه کرد يجهت حل این پارادکس و افزایش ارزش آفرینی سرمایه انسانی ویژه، پیشنهاد» اسنل«. را تضمین کنند

هاي منابع انسانی خود را بر مبناي تشریک  هاي فکري، سازمانها بایستی سیستم گونه سرمایه هماهنگی و همکاري بیشتر میان این
  .جهت توسعه روابط افقی، برنامه مبادله اطالعات، تشویقهاي گروهی و تیم سازي گردش شغلی بنا نهند مساعی

  سرمایه انسانی بومی عادي
، سرمایه انسانی بومی عادي سازمان را بیان می دارد که نه ارزش آفرینی چندانی براي مشتریان دارد و نه 2بخش دوم ماتریس شکل 
راحتی پس از مدتی  بسیاري از سازمانها اینگونه سرمایه انسانی خود را به .فرد و خیلی ویژه است منحصر بهدر نوع خود براي سازمان 

از . دست می آورند، پس توجه زیادي در زمینه سرمایه گذاري بر روي این نوع سرمایه انسانی مبذول نمی شود انجام فعالیت به
  .گونه پرسنل و کارکنان است گونه سرمایه انسانی سرمایه گذاري نکردن در این دیدگاه اسنل شاید بهترین رویکرد در مدیریت این

به سبب اینکه سرمایه انسانی بومی عادي بیشتر از کارکنان نیمه ماهر یا بدون مهارت تخصصی تشکیل شده و باعث ایجاد مزیت 
دانش و جایگزینی فناوري به جاي این بخش از سوي اتوماسیون و خود کار کردن این  رقابتی براي سازمان نمی شود، سازمانها به

همچنین ممکن است در صورت اثربخش بودن بازارهاي سرمایه انسانی بومی عادي، سازمانها . نیروي انسانی سوق داده می شوند
در حقیقت  .تامین کنند ) و از طریق برون سپاري(جهت کاهش هزینه هاي اداري خود، این نیروي انسانی خود را از بیرون سازمان 

بهره گیري از منابع خارجی در این نوع نیروي انسانی این امکان را به سازمان می دهد تا هزینه هاي نیروي انسانی را کاهش و 
  .انعطاف پذیري و تمرکز بر توسعه سرمایه انسانی با قابلیتهاي بیشتر جهت ایجاد مزیت رقابتی را افزایش دهد

ش آفرین بودن نیروي انسانی
 ارز
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  سرمایه انسان محوري
کند، که البته توسعه و استقرار  فرد باشد براي سازمان منافع استراتژیکی ایجاد می ایه انسانی ارزش آفرین و منحصر بهزمانی که سرم

انگیزه سازمانها در سرمایه گذاري و توسعه این نوع از . شود هاي اداري و بوروکراتیک می این سرمایه انسانی باعث افزایش هزینه
بنابراین براي . تانسیل ارزش آفرینی سازمانی و ایجاد ویژگیهاي متمایز کننده در درون سازمان استسرمایه انسانی، بیشینه کردن پ

این سیستمها روي . دستیابی به چنین هدفی، سازمانها سیستمهاي منابع انسانی مبتنی بر تعهد را درون خود استقرار می دهند
  :ازجمله اقدامات و ویژگی هاي این سیستم ها عبارتست از. ندتوسعه درونی مهارتها و روابط بلند مدت سازمانی تکیه دار

  ...) از جمله توانایی شناختی و استعدادها و (ـ بنا نهادن تصمیمات جذب نیرو با تکیه بر توان کارکنان 

  .و با توجه به مهارت و دانش کنونی آنها

  ین کارکنانفرد سازمانی در ب ـ برنامه آموزشی جامع جهت گسترش مهارتهاي منحصر به

  ـ برنامه هاي اجتماعی کردن کارکنان 

  ـ غناي مشاغل سازمانی

  ـ و ایجاد مسیرهاي ارتقاي شغلی میان بخشی، جهت ترغیب کارکنان به مبادله اطالعات و تولید دانش ویژه سازمانی

تسهیل فرایند رشد و توسعه  همچنین می توان از سیستمهاي پرداخت مبتنی بر مهارت و ارزیابی عملکرد توسعه اي کارکنان جهت
  .دانش و شایستگیهاي ویژه سازمانی بهره جست

  سرمایه انسانی الزامی
بنابراین تصمیماتی که براي سرمایه . سرمایه انسانی الزامی گرچه ارزش آفرین است ولی منحصر به فرد و ویژه خود سازمان نیست

سرمایه انسانی الزامی ویژه یک . ایه محوري و دیگر موارد متفاوت استگذاري در این نوع از سرمایه انسانی اتخاذ می شود با سرم
در یک محدوده معین آزادند و ابتکار عمل دارند تا هر سازمانی که منافع بیشتري ) حائز این سرمایه(سازمان خاص نبوده و کارکنان 

به سبب سهولت و امکان این . در واقع بفروشندبر ایشان ایجاد می کند، این استعداد و ارزش آفرینی خود را در آن صرف کنند و 
جابجایی نیروي انسانی، تئوري سرمایه انسانی می گوید که سازمانها چندان مایل در سرمایه گذاري در این نوع از سرمایه انسانی 

تیابی سریع به بهره وري باال، بنابراین سازمانها جهت بهره گیري از نیروي انسانی با توانایی بالقوه و مهارتهاي الزم براي دس. نیستند
  .تنها کافی است به انتخاب صحیح نیروي انسانی بپردازند

این سازمانها براي بهره گیري سریع از مزایاي استعدادهاي ارزش آفرین این کارکنان این افراد را با پرداخت معادل یا بیشتر از نرخ 
با این . دامات باعث تعریف یک سیستم مبتنی بر بازار در منابع انسانی می شودگونه اق این. کنند و به کار می گیرند بازار، استخدام می

) سرمایه انسانی محوري و ارتقاي سرمایه انسانی به بهترین شکل(وجود در برخی موارد فرصت جهش به گوشه راست باالي جدول 
ي سازمان و سرمایه گذاري در توسعه مهارتهاي فرد کردن برا پس می توان سرمایه انسانی عادي را از طریق منحصر به. وجود دارد

  .افراد سازمان، درجهت خلق ارزش استراتژیک هدایت کرد
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  دل مفهومی توسعه سرمایه انسانی از منظر این تحقیق  م
ه، اما امروز. اکثر مدیران تصور می کردند که عامل عمده موفقیت در سازمان ، جذب سرمایه هاي مالی و فیزیکی است 1950تا دهه 

مسلم شده که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه هاي مالی وفیزیکی به سازمان ها، موجب تسریع روند موفقیت آنها نشده ، بلکه 
سازمان هایی که از سرمایه هاي انسانی کارا ، متخصص و ماهر برخوردار بوده اند، توانسته اند از سرمایه هاي فیزیکی و مالی به نحو 

انجام ) 2009(پژوهشی توسط مرکز آمارگیري آمریکا  .)2010میلگورم ، .( ند رشد و توسعه خود استفاده کنندمطلوب در تسریع رو
لینچ و بالك  ). 2010الدو و ویلسون( شد که تاثیر سرمایه گذاري در منابع انسانی بر توسعه عملکرد سازمانی را تایید می نماید

ده درصدي در سرمایه گذاري آموزش منابع انسانی ، بهره وري در بنگاه هاي در طی پژوهشی دریافتند که با افزایش ) 2007(
  . درصد رشد داشته است 9/5درصد و در بنگاه هاي غیر صنعتی  9/4صنعتی 

در تحقیق حاضر با توجه به مدل اسنل و همچنین موارد مطروحه در نظریات دیگر محققین در رابطه با مباحث مربوط به نقش 
نسانی در توسعه عملکرد سازمان  پرسشنامه اي تهیه و با استفاده از آزمون آماري آلفاي کرونباخ و نظرات خبرگان توسعه سرمایه ا

بوده و پایایی سئواالت مورد تایید قرار گرفت ، سئواالت تدوین شده بین  76/0روایی وپایایی سئواالت بررسی گردید ، آلفاي کرونباخ 
نی در معاونت برنامه ریزي استانداري و برخی خبرگان خارج سازمان توزیع گردید، در پرسشنامه یکسري کارشناسان و خبرگان سازما

آموزش هاي تخصصی، حقوق ودستمزد مناسب ، مشارکت : مذکور توسعه سرمایه انسانی از دو بعد توسعه درونی با مولفه هاي 
برون سپاري فعالیت ها، : وتوسعه بیرونی با مولفه هاي... کارکنان در تصمیم گیري ، روابط صمیمانه در محیط کار،امنیت شغلی و

براي سنجش وضعیت جمعیت شناختی اعضاي نمونه چهار سئوال . مورد بررسی قرار گرفت... تامین نیروي متخصص از بیرون و
  : جمع بندي توصیف متغیر هاي جمعیت شناختی در جدول ذیل گرد آوري گردیده است . مطرح شد

  درصد  سطوح  متغیر  ددرص  سطوح  متغیر
    ٨٠  مرد  جنسیت

  تحصیالت
  ٢٠  لیسانس

  ٦٥  فوق لیسانس  ٢٠  زن
  
  

  سابقه کار

  ١٥  دکتری و باالتر  ٢٥  سال ١٠تا 
    ٥٥  سال ١٠-٢٠

سمت پاسخ 
  دهندگان

  ٣  استاد دانشگاه
  

  سال ٢٠-٣٠
  

٢٠  
  

  ١  مدیر تولید
  ١٦  کارشناسان سازمان

    

علیرغم اینکه تمامی افراد اعتقاد به برون سپاري کارها و فعالیت ها داشتند ولی چون براي این مهم زیر با توجه به یافته هاي تحقیق 
درصد پاسخ دهندگان عقیده داشتند سرمایه گذاري بر توسعه درونی  65ساختهایی را مفروض داشتند لذا در شرایط کنونی  

می تواند ... رداخت حقوق و مزایاي عادالنه ، نو آوري در سازمان  ونیروهاي متخصص موجود در سازمان از جمله آموزش مناسب ، پ
درصد پاسخ دهندگان اعتقاد بر برون 35اما . در توسعه عملکرد سازمانی تاثیر بیشتري نسبت به توسعه نیروي بیرونی داشته باشد
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ان ادعا نمود در شرایط فعلی راهبرد توسعه بنابراین با توجه به پاسخ هاي ارائه شده ، می تو.سپاري کارها و فعالیت ها داشتند 
  .  سرمایه انسانی در مقایسه با راهبرد جذب سرمایه انسانی از بیرون در عملکرد توسعه سازمانی موثرترمی باشد

  :با توجه به جمع بندي پاسخ هاي ارائه شده مدل مفهومی ذیل طراحی گردید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  نتیجه گیري
% 80مایه هاي انسانی به عنوان اصلی ترین عامل تولید ثروت در جهان به گونه اي است که کشورهایی مثل ژاپن امروزه نقش سر

سرمایه انسانی دانشی است که در ذهن کارکنان جاي دارد و با هدف . ثروت خود را از خروجی  سرمایه هاي انسانی تامین می کنند
کارکنان به فعالیت هایی اختصاص می یابد که به نوآوري می انجامد ، سرمایه  سازمان مرتبط است ، وقتی بیشتر وقت واستعداد

  . انسانی شکل می گیرد 

. در این تحقیق پس از مرور نظریات پژوهشگران در مورد سرمایه انسانی و با ترکیب آنها ،تعریف جامعی از سرمایه انسانی ارائه شد 
اي منحصر به فرد کارکنان که از طریق آن ویژگی ها ، می توانند براي مشتریان ویژگی ه«: سرمایه انسانی سازمانی عبارتست از 

  ».ارزش خاصی که دیگران نمی توانند ،  ایجاد کنند

 توسعه بیرونی سرمایه انسانی توسعه درونی سرمایه انسانی

 ارزش آفرین شدن نیروي انسانی -

 منحصر به فرد شدن نیروي انسانی -

 مکمل بودن -

 توسعه سرمایه انسانی

 توسعه عملکرد سازمان 
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تحقیق حاضر بر آن شد تا نقش سرمایه انسانی را بر توسعه عملکرد سازمان بررسی و در این میان قدرت راهبرد توسعه درون 
ه بیرونی نیروي انسانی را با توجه به نظرات خبرگان بر عملکرد سازمان اندازه گیري کند، یافته هاي سازمانی نیروي انسانی و توسع

پژوهش نشان داد علیرغم همبستگی که بین توسعه درونی نیروي انسانی وتوسعه بیرونی نیروي انسانی وجود دارد ولی حمایت بیشتر 
مطرح می باشد ، بنابراین راهبرد توسعه درونی سرمایه انسانی در مقایسه با از راهبرد هاي توسعه منابع انسانی درون سازمان ها 

البته این یافته نباید منجر به توجیه نامناسب بودن سرمایه . راهبرد جذب سرمایه انسانی در توسعه عملکرد سازمان موثرتر می باشد 
  . دگذاري در تامین نیرو از بیرون یا کاهش سرمایه گذاري در این زمینه شو
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 در بورس تهران ها شرکتتأثیر سرمایه فکري بر عملکرد 

  ٢، شاهو آقابیگ زاده١حسن یزدي فر
  :چکیده

ت رقابتی و عملکرد را قادر به ایجاد مزی ها شرکتمنابع شرکت، سرمایه فکري منابع استراتژیکی هستند که  طبق دیدگاه مبتنی بر
ي پذیرفته شده در بورس اوراق ها شرکتسرمایه فکري بر عملکرد  تأثیر ز این رو، هدف اصلی این مقاله بررسیا. نمایند مالی برتر می

نتایج حاصل از آزمون . شرکت است 112انتخابی شامل  ي و نمونه 1388تا  1384 ،زمانی مورد مطالعه ي دوره. بهادار تهران است
شرکت،  ي نظر از اندازه حاکی از این است که صرف» ن حداقل مربعات جزئیروش رگرسیو«ها این پژوهش با استفاده از  ضیهفر

 روش آماري از نرم افزار انجام براي. مثبت و معناداري وجود دارد ي فکري و عملکرد شرکت رابطه ي ساختار بدهی، بین سرمایه
SPSS18 و براي تحلیل مسیر از نرم افزار LISREL سازي از و براي الگوMintab14 ایم فاده نمودهاست.  

  .بورس اوراق بهادار تهران روش حداقل مربعات جزئی، ،عملکرد مالی سرمایه فکري، :کلیدي واژگان

  مقدمه
این اهمیت را می توان معلول عواملی از . با گذرجوامع از عصر صنعتی به عصر اطالعات، اهمیت سرمایه فکري افزایش یافته است

ابداع و خالقیت به عنوان عنصر تعیین کننده ي  تأثیر ي دانش و اقتصاد دانش محور و ت فزایندهقبیل انقالب فناوري اطالعات، اهمی
در دوره صنعتی، بهاي اموال، ماشین آالت، تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاري ) 2001، 3گاتري(ت رقابت دانس

ي فکري اغلب موفقیت یا شکست واحد تجاري را تعیین  کارا از سرمایهي  محسوب می شدند، درحالی که در عصر اطالعات، استفاده
بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، منابع شرکت به عنوان مهم ترین محرك رقابت و ) 4،2007سونیر و همکاران(کند  می

ه در داخل شرکت است که به این منابع شامل دارایی هاي مشهود و همچنین دارایی نامشهود ایجاد شد. عملکرد محسوب می شود
نوع اول ) 2003ریاحی بلکویی، .(گونه اي کارا و اثر بخش در راستاي اجراي راهبردهاي سوداور و رقابتی خاص به کار گرفته می شود

بل عموماً مشهود، متداول، به راحتی تقلید پذیر و قا) از قبیل اموال، ماشین االت، تجهیزات و فناوري هاي فیزیکی(دارایی ها 
نوع دوم دارایی ها عموما نامشهود، ارزشمند، . به عالوه، این نوع دارایی ها به راحتی در بازار آزاد داد وستد می شود. جایگزین است

منجر به ایجاد مزیت  تواند میاین نوع دارایی ها، دارایی هاي راهبردي است که . نادر و اغلب بی نظیر و غیر قابل جایگزین است
پس در طول دوره صنعت، بهاي تمام ).1389، به نقل از ستایش و کاظم نژاد،1991بارنی، (د و عملکرد مالی برتر شو رقابتی پایدار
ها، کارخانجات و تجهیزات و مواد خام بود که براي موفقیت یک تجارت الزم بود اما درعصر اطالعات این استفاده موثر از  شده دارایی

این درحالی است که بالو و همکاران )5،2005گو(ت در موفقیت یا شکست یک مجموعه موثر اس هاي نامشهود است که معموالً دارایی

                                                                                                                                                                                     
 .استاد حسابداري دانشگاه سالفورد انگلستان -١
  beghzadehshaho@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان -٢

3 -Guthrie 
4-Sonnier etal 
5 -Goh 
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، 1980در سال . کاهش یافته است1980از سال  ها شرکتبه این نتیجه رسیدند که به طور کلی نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار 
درصد و دراوت 15حدود  2000درصد، در سال 55ه این نسبت ب1990در سال . درصد ارزش بازار بود80ها شرکتارزش دفتري 

این اختالف رو به افزایش گویاي این است که چارچوب . درصد بوده است 25، حدود 2001به رغم شکست بازار در سال  2002
هاي نامشهود  به رغم این که تمام این اختالف به سرمایه فکري یا دارایی. کند میحسابداري مالی، تصویرناقصی از ارزش شرکت ارائه 

این موضوع بر اهمیت . تخصیص پذیر نیست، به طور قطع بخش عظیمی از آن به چنین منابع یا دارایی هایی تخصیص پذیراست
سرمایه هاي فکري معموال به صورت داخلی ایجاد می شوند و در ). 2007سونیر و همکاران، (د بیش از حد سرمایه فکري داللت دار

ي خاص این دارایی ها یعنی منابع فکري شرکت حالت انحصاري و ها ویژگیبه خاطر . اند ان شرکت نهفتهمهارت ها و تجارب کارکن
یگانه دارند و قابل کپی برداري و تقلید نیستند و به این دلیل براي شرکت ارزشمند هستند و می توانند مزیت رقابتی را براي شرکت 

 گیري تصمیمملکرد با رویکرد سرمایه فکري در سازمان موجب بهبود کیفیت بنابراین اندازه گیري ع). 1،2009چن(د ایجاد کنن
استفاده کنندگان، بهبود مدیریت داخلی، بهبود گزارش دهی به خارج از سازمان، مبادالت این سرمایه در داخل شرکت و در خارج از 

ور ما نیز از این امرمستثنی نبوده و براي در این میان موسسات و سازمانها در کش. شرکت و بهبود کارکرد حسابداري می گردد
همسوي با سایر سازمانها و افزایش قدرت رقابت پذیري در عرصه داخلی و جهانی نیازمند استفاده از سرمایه فکري سازمان خود 

بت در قانون اساسی کشور و گرایش به سمت خصوصی سازي اقتصاد و به دنبال آن افزایش رقا 44بخصوص با اجراي اصل . هستند
اقتصاد داخلی و همچنین با تمایل کشور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی لزوم نگرش سازمانها به سرمایه فکري بیش از پیش 

ها این پژوهش به بررسی ارتباط بین سرمایه  به دلیل اهمیت روز افزون سرمایه در فرایند برتري استراتژیک شرکت. احساس می شود
  .پردازد هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می کتفکري و عملکرد مالی شر

. در این پژوهش ابتدا در بخش ادبیات پژوهش به تعریف سرمایه فکري، اجزاي آن و پژوهش هاي خارجی و داخلی بررسی می شود
یجه گیري و پیشنهادات ارائه ها و نتایج حاصل از آن تشریح می گردد در نهایت نت هاي پژوهش و تجزیه و تحلیل فرضیه سپس فرضیه

  .خواهد شد

  مبانی نظري. 2
وي براین باور بود که سرمایه فکري فراتر . بکار گرفته شد1996اولین بار توسط جان کنز گالبریس در سال  "سرمایه فکري"اصطالح 

سرمایه فکري نه تنها به خودي  در این معنا،. گردد اي از اقدام فکري را نیز شامل می است و درجه "تفکربه معناي تفکر صرف "از
نمازي (د گرد اي براي رسیدن به هدف محسوب می خود یک دارایی نامشهود ایستا است، بلکه یک فرآیند ایدئولوژیکی است و وسیله

قلیچ ( دتواند به رقابت بپرداز سرمایه فکري فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان می). 1388و ابراهیمی،
در ) محصول نهایی(معتقد است سرمایه فکري عبارت از تالش براي استفاده موثر از دانش ) 2000(بنتیس ). 1385لی و مشبکی،

) مشتري(اي  اجزاي سرمایه فکري را به سه دسته سرمایه انسانی، ساختاري و رابطه) 2000(بنتیس . است) ماده خام(مقابل اطالعات 
  .تقسیم کرد

                                                                                                                                                                                     
1 -Chan 
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 سانیسرمایه ان- 1

سرمایه انسانی مکان شروع مراحل ترقی، ). 2000بنتیس،(ت سرمایه انسانی بیانگر موجودي دانش هر یک از کارکنان سازمان اس 
سرمایه انسانی، نیز اساس و پایه سرمایه فکري و عنصر ). 1،1997استیوارت(ت منبع و سرچشمه نوآوري و سرآغاز بینش و بصیرت اس

 ).2007و همکاران 2چن(ت فکري اساساسی براي تحقیق سرمایه 

آن شامل دانش، .ماند کنند در شرکت باقی می شود وقتی کارکنان شرکت را ترك می سرمایه انسانی به عنوان دانشی تعریف می
   ها منحصر به فرد است، برخی ممکن است بعضی از این دانش. مهارت، تجربه و توانایی کارکنان است

ابداع، خالقیت، کاردانی و تجربه گذشته، ظرفیت کار دسته جمعی، انعطاف پذیري کارکنان، تحمل هاي ظرفیت  مثال. باشد میعمو
  )3،2008گان و صالح(براي ابهام، انگیزه، رضایت، ظرفیت یادگیري، وفاداري، آموزش رسمی

 سرمایه ساختاري -2

ها، نمودارهاي سازمانی،  برگیرنده پایگاه دادهسرمایه ساختاري عبارت است از کلیه موجودي دانش غیر انسانی در سازمان که در 
ت ها، راهنماي فرآیندها و هرچیزي است که ارزش آن براي شرکت بیشتراز ارزش مادي آن اس ها، روال استراتژي

و هاي ضعیفی باشد  افراد ممکن است از سطح باالیی از خرد برخوردارباشند، اما اگر سازمان، داراي سیستم و رویه).2000بنتیس،(
سازمان با سرمایه ساختاري قوي . افراد به وسیله آن عملیات خود را دنبال کنند، کل توان بالقوه سرمایه فکري تحقق نخواهد یافت

د ده داراي یک فرهنگ حمایتی هستند که به افراد اجازه تجربه چیزهاي جدید، یادگیري، شکست و تجربه دوباره را می
  ).1998بنتیس،(

 )رتباطیا( سرمایه مشتري - 3

هاي بازاریابی سازمان و روابط با مشتري در حین انجام کسب و کار  مضمون اصلی سرمایه مشتري، دانش بکارگرفته شده در کانال
باشد، هچنین  به ارزش بازاري و در نتیجه عملکرد کسب و کار سازمان می و عامل اصلی در تبدیل سرمایه فکري).2000بنتیس،(ت اس

این . باشد رون سازمانی مانند وفاداري مشتریان، حسن شهرت و روابط شرکت با تامین کنندگان منابع آن میهاي ب  شامل وابستگی
شامل  سرمایه مشتري). 4،2002مالکوم(د شو موضوع از طریق ارزش دریافتی یک مشتري از انجام داد و ستد با سازمان تعریف می

هاي مرتبط با مشتریان، سهم بازار، نرخ حفظ و یا از  با مردم و سازمان مواردي نظیرارزش امتیازات تحت تملک شرکت، روابط آن
  ).5،2001مورتیسن(د گرد دست دادن مشتریان و همچنین سودآوري خالص به ازاي هر مشتري می

                                                                                                                                                                                     
1 - Stewart 
2 - chen 
3 - Gan and Saleh 
4 --Maalcom 
5 -Mortisen 
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  مروري بر ادبیات تحقیق. 3
  تحقیقات خارجی -1- 3

یک مدل جدید  Linguisticمایه فکري مبتنی برمدل جدید سنجش سر« تحت عنوان  در تحقیق خود) 2008(و تونگچن  شن تاي
ارائه که براي  1چند متغیره  گیري تصمیمبا روش تکنیک  tuple-2براي ارزیابی عملکرد سرمایه فکري به وسیله ترکیب رویکرد فازي 

ي سرمایه فکري با بین اجزا حاکی ارتباط معنا داري شرکتهاي داراي فن آوري پیشرفته در تایوان آزمون گردید که نتایج تحقیق
مطالعات اکتشافی بونتیس بر روي ارتباط بین سرمایه گذاریهاي شرکت در مورد سرمایه فکري و عملکرد تجاریش » .باشد عملکرد می

ریاحی در مطالعات خود به بررسی . دهد یک ارتباط علی مهم و معنادار بین ابعاد سرمایه فکري و عملکرد تجاري وجود دارد نشان می
جون . کرده استتأیید  هاي بازرگانی چند ملیتی آمریکا پرداخته است و نظریه قبل را میان سرمایه فکري و عملکرد شرکت ارتباط

به بررسی ارتباط بین سرمایه فکري با » اندازگیري اثرات سرمایه گذاري در سرمایه فکري« سنتی در تحقیقی تحت عنوان 
هاي عملکرد بیشتر  ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادي و سرمایه فکري از بقیه سنجههاي مبتنی بر عملکرد پرداخته است که  سنجه

  . بوده است

هاي  بررسی رابطه بین سرمایه«در صنایع خدماتی و غیر خدماتی کشور مالزي تحقیقی را به عنوان) 2000(بونتیس و همکارانش 
ت، میان اجزاي سرمایه فکري روابط متقابلی وجود داشته است انجام داد که این نتیجه را به همراه داش» فکري و عملکرد تجاري

) 2007(هلناز و تانجامیهالیک . درصد داشته است 30الی  25سرمایه فکري بر روي عملکرد تجار داراي اثر نسبتاً متوسطی در حدود 
نتایج این تحقیق . پرداختند» اجزاي سرمایه فکري بر عملکرد مالی درصنعت هتلداري تأثیر بررسی« در تحقیق خود تحت عنوان 

 نشان داد که اوالٌ یک رابطه معناداري بین اجزاي سرمایه فکري بر عملکرد مالی در این صنعت وجود دارد و این امر نشان دهنده
خود در تحقیق ) 2004(بور و سیلورمن . باشد باالي سرمایه ارتباطی در مقایسه با سایر اجزاي سرمایه فکري بر عملکرد می تأثیر

 تأثیر پرداختند و نتایج حاکی از یک» سرمایه فکري و عوامل موثر بر ریسک و عملکرد مالی در صنعت بیو تکنولوژي« تحت عنوان
  .باشد معنادار اجزاي سرمایه فکري بر عملکرد و ریسک مالی شرکتهاي حاضر در صنعت بیو تکنولوژي می

 1996-1992هاي چند ملیتی امریکایی در دوره زمانی  ر عملکرد شرکتسرمایه فکري بتأثیر ، به بررسی)2003(ریاحی بلکویی
شرکتی  81و نمونه آماري آن 1991شرکت تولیدي و خدماتی چند ملیتی امریکایی در سال  100جامعه آماري وي . پرداخته است
هاي  تعداد درخواست "ن راستا، ويدر ای. هاي مورد نیاز پژوهش ارائه کرده بودند هاي مورد نیاز پژوهش را در سال بوده که داده

رابه عنوان معیاري براي سنجش سرمایه  1991ساله منتهی به  10توسط هر شرکت در طی یک دوره  "حفاظت از عالئم تجاري
و نتایج وي حاکی از . را به عنوان معیاري براي سنجش عملکرد شرکت در نظر گرفت "ها نسبت ارزش افزوده به کل دارایی"فکري و 

  .هاي چند ملیتی امریکایی و سرمایه فکري شرکت رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد ست که بین عملکرد شرکتآن ا

  تحقیقات داخلی- 2- 3
سنجش سرمایه فکري و بررسی رابطه میان سرمایه فکري و ارزش بازار "پژوهشی را با عنوان ) 1382(انواري رستمی و رستمی  

. گیري سرمایه فکري ارائه گردید روش اندازه 5در این پژوهش . انجام دادند "ورس اوراق بهادارهاي پذیرفته شده در ب سهام شرکت
ها  باشد تا مشخص شود براي سنجش سرمایه فکري کدامیک از روش هدف این پژوهش بررسی و آزمون آماري آن پنج روش می

                                                                                                                                                                                     
1 - Multiple criteria decision making method(MCDM) 
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=ICنتایج پژوهش نشان داد دو روش . دهد می ها نشان قدرت تبین بیشتري دارد و رابطه بهتري را با ارزش بازار شرکت ( )
( )

و  
IC=∑ ( )

( )
  .کارایی بهتري دارند 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق  به بررسی ارتباط بین سرمایه ي فکري و ارزش بازار سهام شرکت) 1384(انواري رستمی وسراجی 
هاي  روش سنجش ارایه شده، دو روش همبستگی باالتري با ارزش بازار سهام شرکت 5ها با استفاده از  آن. ران پرداختندبهادار ته

  .پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند

جامعه . ندبا استفاده از پرسش نامه، به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکري پرداخت) 1385(قلیچ لی و مشبکی 
یک نمونه ) نفر500(گویان شرکت الف از جامعه پاسخ. بودند) الف و ب(گویان این تحقیق، مدیران دو شرکت خودرو سازي ایرانی پاسخ

به منظور تحلیل اطالعات حاصل از . نفره انتخاب شد 72نیز یک نونه ) نفر 258(گویان شرکت ب نفره و از جامعه ي پاسخ 91
ي مثبت و معنادار بین سرمایه  گر رابطه هاي تحقیق بیان یافته. ماري تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شدهاي آ تحقیق، از روش

اي  به عبارت دیگر، با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه ي فکري در ابعاد انسانی، ساختاري و رابطه. ي فکري است اجتماعی و سرمایه
  .افزایش یافته است

ها بر عملکرد سازمانی شعب  آنتأثیر تفاده از پرسش نامه، به بررسی ارتباط متقابل بین اجزاي سرمایه فکري وبا اس) 1385(یزدانی 
ي سرمایه ي  هاي سه گانه در ابتدا با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی مرتبه اول، عامل هاي حوزه. بانک مات استان تهران پرداخت

نتایج تجزیه و . گیري اطمینان حاصل شد ي، از صحت الگوهاي اندازهتأیید تحلیل عاملی فکري استخراج و در ادامه با استفاده از
ها  نتایج تجزیه و تحلیل داده. ي، از صحت الگوهاي اندازه گیري اطمینان حاصل شدتأیید ها با استفاده از تحلیلی عاملی تحلیل داده

 ي سرمایه فکري، روابط متقابل نسبتاً قوي وجود دارد ولی این سرمایهبا استفاده از الگوي معادالت ساختاري نشان داد که بین اجزا
  .ي بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران نداردتأثیر

هاي ایران  در یکی از بانک "سرمایه هاي فکري و ارائه روشنی جهت گزارشگري آن "پژوهشی را با عنوان) 1388(سرور صیادیان
درصد بیشتر از سایر اجزاء سرمایه هاي فکري مد  39ز این پژوهش نشان داد که سرمایه ساختاري با امتیاز انجام داد و نتایج حاصل ا

هاي بعدي طبفه بندي  درصد در ردیف 29درصد و سرمایه هاي ارتباطی با  32نظران مدیران بوده و سرمایه هاي انسانی با امتیاز 
  .اند قرار گرفته

ي پذیرفته شده ها شرکتسرمایه فکري بر عملکرد مالی جاري وآتی در  تأثیر بررسی "را با عنوانپژوهشی ) 1388(نمازي وابراهیمی
و به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه فکري و عملکرد مالی جاري و آینده شرکت رابطه مثبت . انجام دادند "در بورس اوراق بهادار

  .و معناداري وجود دارد

  روش تحقیق. 4
. پردازد هاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می سرمایه فکري بر عملکرد مالی جاري شرکت تأثیر بررسیاین تحقیق درصدد 

نمازي (کند  میاستفاده  بنابراین این پژوهش کاربردي بوده و طرح آن از نوع شبه تجربی است و از رویکرد پس رویدادي
  ).1379محمد،

  هاي تحقیق سواالت و فرضیه -1 - 4

  .گردد وجه به مبانی نظري و پیشینه تحقیق باال، و همچنین به منظور دستیابی به اهداف فوق، فرضیه هاي زیر ارائه میبا ت
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 اي وجود دارد؟ هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه آیا بین سرمایه فکري و عملکرد شرکت

  براي پاسخ به سوال باال فرضیات به شرح زیر نوشته شد

 .بین ارزش افزوده سرمایه فکري و کیوتوبین رابطه مثبت و معناداري وجود دارد - 1

 .بین کارایی سرمایه انسانی و کیوتوبین رابطه مثبت و معناداري وجود دارد -1 - 1

 .بین کارایی سرمایه بکاررفته و کیوتوبین رابطه مثبت و معناداري وجود دارد -2 - 1

 .ي و کیوتوبین رابطه مثبت و معناداري وجود داردبین کارایی سرمایه ساختار -3 - 1

 .بین ارزش افزوده سرمایه فکري و ارزش افزوده نقدي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد - 2

 .بین کارایی سرمایه انسانی و ارزش افزوده نقدي سهام رابطه مثبت و معناداري وجود دارد -1 - 2

 .افزوده نقدي سهام رابطه مثبت و معناداري وجود دارد بین کارایی سرمایه بکاررفته و ارزش -1 - 2

  .بین کارایی سرمایه ساختاري و ارزش افزوده نقدي سهام رابطه مثبت و معناداري وجود دارد -3 - 2

  دوره تحقیق و جامعه آماري -2- 4

هاي پذیرفته شده  رسی کلیه شرکتو جامعه آماري مورد بر1388تا  1384با توجه به محدودیت اطالعات، دوره مورد مطالعه از سال  
  :در انتخاب نمونه موارد زیر درنظر گرفته شده است. در بورس اوراق بهادار تهران است

 .اسفند باشد 29پایان سال مالی شرکت  .6

 .ها در دسترس باشد هاي مالی شرکت هاي همراه صورت اطالعات کامل و یادداشت .7

 .نفی نباشدحقوق صاحبان سهام آنها طی دوره مورد بررسی م .8

 مدل تحقیق  - 4-3

هاي متعددي براي سنجش و  هاي نامشهود درایجاد مزیت رقابتی، تاکنون، روش به دلیل افزایش درك مدیران در مورد نقش دارایی
دالیل زیر از مدل ضریب ارزش افزوده  در این تحقیق بنا به ).1،2005هانتر و واتی(ت اندازه گیري سرمایه فکري بوجود آمده اس

  .)2،2005پالیک(د شو ، براي سنجش سرمایه فکري استفاده می)2000(الیکپ

هاي بزرگ در صنایع مختلف را فراهم  اي که امکان مقایسه نمونه است به گونه مبناي سنجش در این روش ثابت و استاندارد - 1
 ).همان منبع(د هاي سنجش سرمایه فکري از جهات زیر محدود هستن سایر روش. کند می

  .هاي مرتبط با سهام ها یا ملل است؛ براي نمونه داده کنند که خاص برخی از شرکت از اطالعاتی استفاده می) الف

                                                                                                                                                                                     
1 -Hunter and wyatt 
2 -pulic 
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ها رادر یک معیار جامع واحد ترکیب  توان به آسانی آن کنند که نمی از شاخص هاي مالی و غیر مالی منحصر به فردي استفاده می)ب
  .کرد

اي در بین یک  هاي مقایسه از این رو، امکان استفاده از آن ها براي انجام تحلیل. تندهاي یک شرکت خاص هس متناسب با ویژگی)پ
  .یابد ها کاهش می نمونه وسیع و متنوع از شرکت

بنابراین، .شوند هاي مالی حسابرسی شده استخراج می هاي مورد استفاده در روش ضریب فکري ارزش افزوده از صورت کلیه داده - 2
  .عینی و قابل رسیدگی، هستندمحاسبات انجام شده 

سادگی محاسباتی این روش امکان استفاده از آن را توسط . روش ضریب ارزش افزوده فکري یک تکنیک ساده و شفاف است- 3
هاي  سایر روش هاي سنجش سرمایه فکري از این جهت محدود هستند که صرفاٌ توسط گروه. کند میذینفعان برون سازمانی فراهم 

  .هاي پیچده قابل محاسبه هستند ها و اصول ها، تحلیل یا به وسیله مدلدرون سازمانی 

  .به عنوان نمونه، فایررو ویلیامز، شیو، چانگ، بکار رفته است(هاي متعددي  این روش در پژوهش- 4
  :مرحله به شرح زیر است 5داراي ) 2000(مدل پالیک

 مرحله اول تعیین ارزش افزوده - 1
VA=OUT-IN  

  

VA :ه شرکتارزش افزود  

OUT :کل درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات و  

IN :کل هزینه مواد، اجزا و خدمات خریداري شده  

بنابراین، . شود در این مدل، هزینه حقوق و دستمزد به دلیل نقش فعال نیروي انسانی در فرآیند ایجاد ارزش در ورودي گنجانده نمی
ارزش افزوده را . گردد شود، بلکه به عنوان سرمایه گذاري تلقی می ظر گرفته نمیهزینه مربوط به کارکنان به عنوان هزینه در ن

  :توان با استفاده از اطالعات موجود در گزارش ساالنه به صورت زیر محاسبه کرد می
VA= OP+EC+D+A 

  

OP :سود عملیاتی؛ EC :هزینه کارکنان؛   D :استهالك و  A : استهالك دارایی هاي نامشهود(انقضا.(  

 تعیین کارایی سرمایه بکارگرفته شده: مرحله دوم - 2

مالی را  در این مدل براي ارائه یک تصویر کامل از کارایی منابع ایجاد کننده ارزش، الزم است که کارایی سرمایه فیزیکی و همچنین
  :آید این کارایی از رابطه زیر به دست می. نیز در نظر گرفت

CEE= 푉퐴
퐶퐸 
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  CEE :یه بکار گرفته شده؛کارایی سرما 

  CE :هاي  هاي شرکت منهاي دارایی سرمایه بکار گرفته شده که برابر است با ارزش دفتري کل دارایی  

  .نامشهود آن  

 تعیین کارایی سرمایه انسانی: مرحله سوم - 3
  :ماز آنجاداری. شود هاي کارکنان به عنوان سرمایه انسانی در نظر گرفته می طبق این مدل، کلیه هزینه

HCE= 푉퐴
퐻퐶 

HCE :کارایی سرمایه انسانی؛  

HC :سرمایه انسانی که برابر است با کل هزینه حقوق و دستمزد شرکت.  

 تعیین کارایی سرمایه ساختاري: مرحله چهارم - 4

  .شود کارایی سرمایه ساختاري از رابطه زیر محاسبه می
  SC=VA-HC 

 
SC :سرمایه ساختاري شرکت؛  

   

SCE= 푆퐶
푉퐴 

SCE :کارایی سرمایه ساختاري؛  
  توان کارایی سرمایه فکري را طبق رابطه زیر محاسبه کرد حال می

ICE=HCE+SCE 

  تعیین ضریب ارزش افزوده فکري: مرحله پنجم - 5

  شود آخرین مرحله، محاسبه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکري است که طبق را بطه زیر محاسبه می

 
VAIC=ICE+CEE= HCE+SCE+CEE 

VAIC :هر چه این ضریب بیشتر باشد، مدیریت از توان . این ضریب نشان دهنده کارایی ایجاد ارزش یا توانایی فکري شرکت است
  .بالقوه بهتر استفاده کرده است

مایه  گیرد وبه سر سازد که مدل پالیک تنها سرمایه بکار گرفته شده، سرمایه انسان و سرمایه ساختاري را در نظر می خاطر نشان می
 .کند میمشتري به گونه رسمی توجه ن

  متغیرهاي تحقیق - 4- 4
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  متغیر مستقل -4-1- 4

با توجه به دالیل مطرح شده در مبانی نظري، در این بررسی، سرمایه فکري براساس مدل پالیک به عنوان متغیر مستقل در نظر 
، کارایی سرمایه )HCE(، کارایی سرمایه انسانی)CEE(کارایی سرمایه بکار گرفته شده: هاي آن عیارتند از گرفته شده است که شاخص

  .شوند که بر اساس ضریب ارزش افزوده فکري محاسبه می) SCE(ساختاري

  متغیر وابسته -4-2- 4

هاي سودآوري ارائه شده است که ما براي اندازگیري  ها است که در قالب نسبت متغیر وابسته این پژوهش، عملکرد مالی شرکت
 .کنیم استفاده شده است که در زیرنحوه محاسبه هریک را تشریح میCVAو  QTOBINنسبت سودآوري از 

Q-tobin =  

صورت این کسر حاصل ضرب تعداد . باشد ، بدهی شرکت میDebtها و  ،ارزش دفتري داراییBV، ارزش بازار شرکت،MVکه درآن 
هر قدر این نسبت بیشتر باشد به . هاي آن است اي شرکت پس از کسر بدهیه سهام شرکت در قیمت سهام و مخرج آن، ارزش دارایی

به عبارت دیگر این نسبت بیانگر چگونگی استفاده از دارایی شرکت و . هاي شرکت در بازار سهام است باالتر بودن ارزش دارایی معناي
یابد که موجب افزایش قیمت  ام آن افزایش میهر قدر عملکرد شرکت نزد سهامداران بهتر باشد تقاضا براي سه. عملکرد آن است

سهام شرکت و ارزش آن خواهد شد و بالعکس شرکتی که عملکرد آن از نظر سهامداران بد باشد ارزش آن و درنتیجه کیوتوبین 
  ). 1384مهدوي و میدري،(د یاب کاهش می

سباتی ارزش افزوده اقتصادي و انتقادات ساختاري به دنبال پیچدگی محا) CVA(ابداع معیارارزش افزوده نقدي: ارزش افزوده نقدي
مبدع (ت که با انجام تعدیالت پیشنهادي استوار کند میاتوسون به عنوان مبدع معیار ارزش افزوده نقدي استدالل . وارد بر آن بود

این نکته بنوعی در گفته ). 1،1996اتوسون(د شو تر می  ، ارزش افزوده اقتصادي به جریانات نقدي بسیار نزدیک)ارزش افزوده اقتصادي
  .نیز آمده است)2003(روبن اسکالونا

  نحوه محاسبه ارزش افزوده نقدي
  )سود نقدي عملیاتی پس ازکسر مالیات –هزینه سرمایه نقدي (ارزش افزوده نقدي

  پرداختیي عملیاتی پس از کسر مالیات ها فعالیت وجه نقد حاصل از= سود نقدي عملیات پس از کسر مالیات:که در آن

  بهره پرداختی به عالوه سود سهام پرداختی هزینه سرمایه نقدي

ي عملیاتی موجود در صورت جریانات نقدي تهیه ها فعالیت منظور از سود نقدي عملیاتی، وجه نقد حاصل از: سود نقدي عملیاتی
  .باشد از استانداردهاي حسابداري ایران می) 2(شده طبق استاندارد شماره

از استانداردهاي حسابداري به ) 2(این رقم نیز مستقیماً از صورت جریانات نقدي تهیه شده طبق استاندارد شماره : ختیمالیات پردا
  .آید دست می

                                                                                                                                                                                     
1 -Ottoson 
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  متغیر کنترلی-3-3- 4

ون، سایر متغیرهایی که به نحوي در تجزیه و تحلیل مساله تحقیق موثرند، متغیرهاي کنترلی الزم با توجه به مرور مت تأثیر به منظور
  :متغیرهاي کنترلی این پژوهش عبارتند از. تعیین گردیدند

 شود هدف از این کار کنترل گیري می ها اندازه ها به ارزش دفتري کل دارایی ساختار بدهی یا اهرم مالی که توسط نسبت کل بدهی)1
  .پوشش بدهی بر سودآوري و ثروت شرکت است تأثیر

ها استفاده  شودکه در این تحقیق ما از لگاریتم طبیعی جمع دارایی رایی اندازه گیري میاندازه شرکت که توسط متغیرفروش و دا) 2
  .ایم کرده

  ها دادهروش تجزیه و تحلیل  -5- 4

هدف این روش حداکثر کردن واریانس . شود از روش رگرسیون حداقل مربعات جزیی براي تخمین رابطه بین متغیرها استفاده می
این روش ترکیبی . ب تعیین و معنی داري بین متغیرها نهفته نشان دهنده مناسب بودن مدل هستندبنابراین، ضری. توضیح است

، و تحلیل مسیر، که امکان ایجاد سیستمی از کند میاست از تحلیل مولفه هاي اصلی، که شاخص ها را به متغیرهاي نهفته مرتبط 
شان دهنده شاخص ها هستند و روابط مسیر از تکنیک هاي حداقل برآورد پارامترهایی که ن. سازد متغیرهاي نهفته را فراهم می

ها را مشخص  در این روش، پژوهشگر باید ابتدا ساختار مدل و روابط بین متعیرهاي نهفته با شاخص. گیرد مربعات معمولی صورت می
زار مورد استفاده در اجراي این نرم اف. متغییرهاي نهفته با شاخص ها ي سازنده یا با شاخص هاي انعکاسی مشخص می شوند. کند

  .باشد میروش لیزرل 

  هاي تحقیق یافته- 5
ت در مقابل عملکرد شرک) کارایی سرمایه بکاررفته، کارایی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاري(در این حالت، سرمایه فکري و 

مورد آزمون ) ساختار بدهی و اندازه شرکت(همراه با متغیرهاي کنترل) کیوتوبین، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده نقدي(
  .آورده شده است 6و5و4و3و2و1قرار گرفت که نتایج آن به ترتیب در جدول شماره

  مسیرT-statistic  ضریب رگرسیون مسیر R2  متغیرها

  63/4  01/0  18/0  سرمایه فکري

  -08/0  -02/0  ساختار بدهی

  -76/1  -08/0  شرکت اندازه

، 30با توجه به بزرگتر بودن اندازه نمونه از .(است 96/1سرمایه فکري و کیوتوبین بیش از Tنتایج آزمون نشان می دهد که تنها آماره 
در . در صد مقایسه می شود 95در سطح اطمینان  Zمسیرها با آماره جدول Tها، آماره  براي تعیین پذیریش یا عدم پذیریش فرضیه

بنابراین . درصد است 18/0برابر  R2. درصد ضرایب رگرسیون مسیر بین سرمایه فکري و کیوتوبین معنی دار است 95سطح اطمینان 
  .درصد واریانس در متغیر وابسته را توضیح می دهد این نتایج حاکی از تائید فرضیه اول است 18/0سرمایه فکري 

  را بطه بین سرمایه فکري و کیوتوبین: 1جدول

  بکار رفته و کیوتوبین رابطه بین سرمایه انسانی، ساختاري و: 2جدول 
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  مسیرT-statistic  ضریب رگرسیون مسیر R2  متغیرها

  سرمایه انسانی
  سرمایه بکار رفته
  سرمایه ساختاري

  
  
  

75/0  

01/0  
51/1  
02/0  
  

37/3  
04/3  
7/0  

  45/0  /12  ساختار بدهی

  -04/2  -09/0  اندازه شرکت

با توجه به بزرگتر بودن اندازه (96/1نسانی و سرمایه بکار رفته بیش از مربوط به سرمایه ا Tدهد که آمارهاي  آزمون نشان می نتایج
در صد مقایسه  95در سطح اطمینان  Zمسیرها با آماره جدول Tها، آماره  ، براي تعیین پذیریش یا عدم پذیریش فرضیه30نمونه از 
). ایه بکار رفته با کیوتوبین معنی دار استدرصد ضرایب رگرسیون مسیر بین سرمایه انسانی و سرم 95در سطح اطمینان . می شود

فرضیه فرعی تأیید  درصد واریانس در متغیر وابسته را توضیح می دهد این نتایج حاکی از 75/0بنابراین سرمایه انسانی وبکار رفته 
  .اول و دوم است

  مسیرT-statistic  ضریب رگرسیون مسیر R2  متغیرها

    سرمایه فکري
45/0  

00/0  25/2  

  5/1  -18/0  ساختار بدهی

  43/0  /02  اندازه شرکت

با توجه به بزرگتر بودن .(است 96/1سرمایه فکري و بازده حقوق صاحبان سهام بیش از Tنتایج آزمون نشان می دهد که تنها آماره 
در صد  95در سطح اطمینان  Zمسیرها با آماره جدول Tها، آماره  فرضیه ، براي تعیین پذیریش یا عدم پذیریش30اندازه نمونه از 

 R2. درصد ضرایب رگرسیون مسیر بین سرمایه فکري و ارزش افزوده نقدي است 95در سطح اطمینان . مقایسه می شود
ین نتایج حاکی از تائید درصد واریانس در متغیر وابسته را توضیح می دهد ا 45/0بنابراین سرمایه فکري . درصد است45/0برابر

  .فرضیه سوم است

  مسیرT-statistic  ضریب رگرسیون مسیر R2  متغیرها

  رابطه بین سرمایه فکري و ارزش افزوده نقدي: 5جدول

  رابطه بین سرمایه انسانی، ساختاري و بکار رفته و ارزش افزوده نقدي: 6جدول 
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  سرمایه انسانی
  سرمایه بکار رفته
  سرمایه ساختاري

  
  
  

78/0  

01/0  
51/1  
02/0  
  

57/3  
67/3  
74/0  

  54/0  /12  ساختار بدهی

  -70/1  -09/0  اندازه شرکت

با توجه به بزرگتر بودن اندازه (96/1مربوط به سرمایه انسانی و سرمایه بکار رفته بیش از  Tدهد که آمارهاي  آزمون نشان می نتایج
در صد مقایسه  95در سطح اطمینان  Zمسیرها با آماره جدول Tها، آماره  ، براي تعیین پذیریش یا عدم پذیریش فرضیه30نمونه از 
درصد ضرایب رگرسیون مسیر بین سرمایه انسانی و سرمایه بکار رفته با ارزش افزوده نقدي معنی دار  95در سطح اطمینان . می شود

فرضیه تأیید  درصد واریانس در متغیر وابسته را توضیح می دهد این نتایج حاکی از 78/0بنابراین سرمایه انسانی وبکار رفته ). است
 .اول و دوم است فرعی

  
  بررسی سري زمانی - 6

تحلیل روند در واقع برازش یک مدل روند کلی براي . استفاده شده است) بررسی روند(د ها این تحقیق از تحلیل رون براي بررسی داده
انتخاب  Sهاي منحنی  هاي خطی، درجه دو، نمایی و مدل بینی است و از میان مدل داده سري زمانی و آماده سازي جهت پیش

  .این رویه هنگامی که سري فاقد اثرات فصلی است، کاربرد دارد. شود می

Model Type :گیري از روند  هاي ذیل تابع برازش شده یک اندازه در تمام منحنی. شود نوع مدل که براساس آن روند تفسیر می
  :کند میفراهم 

Linear :تحلیل روند از مدل خطی به صورت: 

Yt= B0+ B1t + €t  

Quadratic :مدل روند درجه دو را محاسبه کرده:  

Yt= B0+ B1t2 + B2t2+€t 

  بررسی داده سري زمانی
) MSDوMAPE،MAD(هاي خطا ها بهترین مدل ممکن را براساس شاخص هاي روند مختلف به داده در ادامه پس از برازش مدل

هاي خطاي کمتري دارد  مدلی که شاخص. پرداختیم) 1390(بینی داده یک دوره بعد  انتخاب نموده و سپس براساس آن به پیش
  .باشد تري می مدل مناسب
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  ):AR(الگوي خود رگرسیون-6-1

به عبارت دیگر هر متغیر تابعی از . شود در این الگو با استفاده از تحلیل رگرسیون، متغیر مورد نظر برروي گذشته خود رگرس می
پیش بینی  سال 10شود که حداکثر براي  ه پیش بینی مقادیر آینده اقدام میدر واقع نسبت ب. گذشته خود در نظر گرفته شده است

که ما در این پژوهش . بینی براي یک سال انجام گرفته است را انجام دهیم اما به دلیل قوي بودن پیش بینی در سالهاي اول پیش
ی براي متغیر سرمایه فکري بهترین مدل پیش بینی کردیم که بهترین پیش بین 1390متغیرهاي مستقل و وابسته را براي سال 

  .برازش داده شد

باشد شکل و مدل برازش شده در زیر آمده است براساس این  بهترین مدل ممکن می) سرمایه فکري(مدل روند درجه دو براي متغیر
  .باشد می4/ 30826عدد 1390بینی سرمایه فکري  مدل پیش

Year

Sa
-f

e

138913881387138613851384

14

12

10

8

6

4

2

0

Accuracy  Measures
MAPE 5.88455
MAD 0.31495
MSD 0.14495

Variable

Forecasts

A ctual
F its

Trend Analysis Plot for Sa-fe
Quadratic Trend Model

Yt = -9.32814 + 11.8568*t - 1.59735*t**2

  

  پیشنهاداتنتیجه گیري و 
هاي  شرکت) کیوتوبین، وارزش افزوده نقدي (د پژوهش حاضر در جهت بررسی ارتباط بین سرمایه فکري و معیارهاي ارزیابی عملکر

دهد که صرف نظر از اندازه شرکت و ساختار  نتایج بدست آمده نشان می. پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت
کارایی سرمایه (همچنین بین اجزاي سرمایه فکري. ناداري بین سرمایه فکري و عملکرد شرکت وجود داردرابطه مثبت و مع بدهی

ها بطور همزمان روي متغیرهاي اندازه گیري  آن تأثیر هنگامی که) بکاررفته، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاري
توان  بنابراین می. گذارد می تأثیر کارایی سرمایه انسانی روي عملکرد شرکتعملکرد بررسی می شود فقط کارایی سرمایه بکار رفته و 

با دقت در سایر پژوهش هاي . هاي فکري اقدام نمایند براي بهبود عملکرد خود باید در جهت ارتقاي سرمایه ها شرکتاظهار داشت که 
آمده از پژوهش حاضر و دیگر پژوهش هاي انجام شده  انجام شده در داخل و خارج از کشور تا حدود زیادي شاهد تطابق نتایج بدست

شود که درجهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاري و به منظور  پس با توجه به نتایج حاصله به سرمایه گذاران پیشنهاد می. می باشیم
ت سرمایه فکري و سنجش هاي مالی اساسی با دقت بیشتري به ارزیابی وضعی هاي الزم، عالوه بر استفاده نمودن از صورت بینی پیش

  .هاي مورد نظر بپردازند ها و سازمان آن در شرکت
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  در بورس تهرانفستد ها  مدلریزي کارکنان بر اساس هاي فرهنگی بر کارگ مؤلفهتأثیر

  ٢فاطمه جاللی، ١محمد رضا عبدلی
  چکیده

در قالب یک قرارداد کارفرما ( تئوري نمایندگی بر اساس مفروضاتش بر این پایه استوار است که تمامی افراد از جمله عامل و کارفرما
کنند از زیر کار شانه خالی  ین افراد کارگریز بوده و سعی میهمچن. حداکثر کردن منافع خویش هستنددنبال ه هر یک ب) عامل -

گانه آن به بررسی فستد و ابعاد چهارها مدلبه کمک  در این تحقیق .ندهند انجامرا در زمان مدنظر و به طور مطلوب  کنند و آن
ي  دهد که رابطه نتایج تحقیق نشان می .کارگریزي کارکنان پرداخته شده است هاي تئوري نمایندگی یعنی مؤلفهآن بر  تأثیر ارتباط و

ر فاصله قدرت با متغی ي لیکن رابطهمردگرایی و فردگرایی وجود داشته؛  ،هاي اجتناب از ابهام مؤلفهداري بین کارگریزي افراد با  معنی
  . باشد میت کمی همراه بوده و همچنین مثبت ور با شدهاي مزب رابطهتأیید  البته .یید واقع نشده است، مورد تأکارگریزي

  .نظریه نمایندگی ،فرهنگ ،کارگریزي :کلیدي واژگان

  مقدمه 
این نظریه مربوط به موردي است . مدیریت و حسابداري ظاهر شده است، بیمه  ،تئوري نمایندگی در متون مختلف از جمله اقتصاد 
را طی قرارداد مشخصی به شخص  وزیع منابع مالی و اقتصادي و یا انجام خدمتیکه یک نفر مسؤولیت تصمیم گیري در خصوص ت

نمازي ، (د می نامن) کارگزار(نماینده رااصطالحاً دوم وشخص)مالک(اصطالح،صاحبکار در اول را شخص.نماید دیگري واگذارمی
فرصت سعی می کند از زیر کار شانه خالی کند  کارفرما و عامل داراي اهداف متفاوتی از یکدیگر بوده و عامل در صورت یافتن).1384

ه ب). 1386نمازي ، (د به عبارت دیگر عامل کارگریز است وعامل وکارفرما هریک به دنبال حداکثرکردن منافع شخصی خود هستن
کت و صاحبان شر درخصوص دسترسی به اطالعات در مورد عملکرد مدیران وعدم تقارن اطالعات بین مدیران دلیل وجودفاصله

این فرضیات با .ارائه دهند ها شرکتممکن است مخاطراتی اخالقی بوجود آیدو مدیران بخواهند اطالعاتی گمراه کننده به صاحبان 
و از آنجا که تأثیر فرهنگ هاي مختلف بر تئوري نمایندگی غیرقابل  کارفرما و عامل مطرح شده اند توجه به تأثیر فرهنگ محیطی

ینده بر بروز رفتارهایی آنها نسبت به آنیزنگرانی  مدیریتی مدیران ومیزان شراکت کارکنان درتصمیمات و یعنی شیوه،اغماض می باشد
توجه ویژه اي  لذا براي بررسی نظریه نمایندگی باید به مقوله فرهنگ،که منجر به دستکاري سود و ارقام مالی شود تاثیر گذار است

پذیرش افراد نمی باشد،معموالً افراد سعی می کنند که اطالعات واقعی خود را به در فرهنگهایی که خیانت وفریبکاري مورد .نمود
صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته وپس از قبول کار وانعقاد قرارداد، تالش می کنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام 

مفروضات  آقاي هافستدمدل  نگ براساس تعریف و ابعادهدف اصلی این تحقیق آن است که ببینیم آیا فره).2008، 3کولیر(د دهن

                                                                                                                                                                                     
   mra830@yahoo.com.شاھروداستادیار و عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد  -١
  . مربی، عضو ھیئت علمی دانشگاه سمنان -٢

3 . Colier 
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نظریه نمایندگی را توجیه می کند یا خیر؟به کمک این تحقیق مشخص می شود که ایا عوامل فرهنگی مورد بررسی در این تحقیق 
  بر کارگریزي کارکنان موثر هست یا خیر ؟

  پیشینه و مبانی نظري تحقیق
فرما و عامل داراي اهداف متفاوتی از یکدیگرهستند و داراي درجه ریسک گریزي متفاوتی نظریه نمایندگی فرض می کند که کار 

در نهایت اینکه عامل و کارفرما هر یک بدنبال حداکثر کردن .هستندو عامل در صورت یافتن فرصت سعی می کند که کار گریز باشد
اسی یا خطر اخالقی را بوجود می آورد واین خطر این تفاوت دیدگاه یک مشکل اس).1381بلکویی،(د شخصی خویش هستن منافع

بدین ترتیب کارفرما باید هنگام انعقاد قراردادها به ویژگی . اخالقی نشأت گرفته از عدم تقارن اطالعات و کارگریزي کارکنان می باشد
، تامین کنندگان کاال و  کارکنان ، مدیران: منظور از عامل در قالب یک شرکت- اخالقی و فرهنگی عامل توجهی خاص داشته باشد

د یکی از مدل هاي مطرح در رابطه بامطالعه فرهنگ مدل آقاي هافستد می باش)1384نمازي،(-می باشند تامین کنندگان سرمایه
بر اساس این نظریه در فرهنگهایی که منافع شخصی افراد از درجه باالیی برخوردار است، افراد بیشتر بر اساس ).1987هافستد، (

در چنین جوامعی حقوق اجتماعی افراد کمتر .خصی خود عمل می کنندو به مسائل اخالقی و معنوي کمتر توجه می کنندمنافع ش
ولیکن برعکس در فرهنگ هاي جمع گرا از آنجا که منفعت افرادگروه بیشترمورد توجه است )جوامع فردگرا(د مورد توجه قرار می گیر

سواي از دو مولفه فوق عامل دیگر مؤثر برفرهنگ فاصله قدرت موجود . هستند تا منافع شخصی ، افرادغالباً بدنبال افزایش منافع گروه
فاصله قدرت در فرهنگی باالتر باشد قراردادها و پاداش ها بر مبناي رفتار تنظیم می شود تا بر  در جامعه است ، به طوري که هر چه

حدود تنظیم می شوند به علت جبر ن و مقررات همیشه به نفع عده اي مدر فرهنگ هاي با فاصله قدرت زیاد که قوانی. مبناي نتیجه
د حاکم، قرارداد بر مبناي رفتار معنی و مفهوم پیدا می کند عالوه بر تمامی مولفه هاي توضیح داده شده در فوق جنسیت گرایی افرا

رگ و موفقیت مالی و زنان بیشتر به ارتباطات و مردان به انجام کارهاي بز(نیز بدلیل ویژگی هاي خاص آنها)یا زن گرایی مردگرایی(
به طوري که زنان در انعقاد قراردادهاي مبتنی بر رفتار بیشتر به کار گرفته . مورد توجه کارفرمایان است)کیفیت زندگی و توجه دارند

ارداهاي نمایندگی است به طوري بعد اطمینان و عدم اطمینان افراد نسبت به آینده نیز مؤلفه مهم فرهنگی مؤثر بر نوع قر. می شوند
  ).2006،  1عسگري(د بدنبال انعقاد قرارداد بر مبناي نتیجه هستن که در جوامعی که عدم اطمینان در حد باال است عامالن بیشتر

به دنبال  زیرا که در فرهنگ هاي فردگرا افراد.فرد گرایی بر فرضیات نظریه نمایندگی اثر می گذارددریافتند که  2نیسواندرسالترو  
با همکاري وهماهنگی  وظایف به صورت جمعی و ولی از آنجا که در فرهنگ هاي جمع گرا کارهاو، افزایش منافع خویشتن هستند

همچنین آنها دریافتند که فردگرایی در .یکدیگر انجام می شود منفعت طلبی شخصی وخصوصی چندان معنا ومفهومی پیدا نمی کند
  .)1995،  نیسواندرسالترو (ت تر از کشورهاي آسیایی اسکشورهاي آمریکاي شمالی بیش

حرفه  ،ي اجتماعی مطرح شده توسط هافستد براي خرده فرهنگ حسابداري چهار ارزشها ارزشبا بسط الگوي فرهنگ و 3گري
در مقابل پنهان کاري  -محافظه کاري در مقابل خوش بینی -یکنواختی در مقابل انعطاف پذیري-گرایی در مقابل کنترل دولتی

به اعتقادگري هر چه رتبه کشورها در اجتناب از عدم اطمینان وفاصله قدرت باالودر فردگرایی ومردگرایی . آشکار سازي تعریف کرد

                                                                                                                                                                                     
1 - Askary 
2 - Salter & Niswander 
3 - Gray 
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، گري (د پایین باشد به احتمال زیاد رتبه آنها در محافظه کاري باال وبرعکس حاالت فوق رتبه آنها در پنهان کاري باال خواهد بو
1988(.  

ها معموالً  در این فرهنگ. در فرهنگ هاي فردگرا توجه به منافع شخصی در اولویت قرارداردخود دریافت که  اتدر تحقیق 1ورنا
همچنین تصمیمات کارفرمایان .بصورت جداگانه ودر جهت بهبود منافع شخصی خود تالش می کنند کارگران از کارفرمایان خود

ن کمترین توجه به تعهدات اخالقی وعاطفی را در برابر عامالن خود دارا می باشند ودر براساس فرضیات حساب شده بوده وکارفرمایا
وسعی می کننددرصورت یافتن فرصت کار را به نحو مطلوب  مقابل کارگران کمترین تعهدات اخالقی را به کارفرمایان خود داشته

  ).2000ورنا ، (د انجام ندهن

است که مطالعات تجربی مربوط به تأثیر فرهنگ بر نظریه نمایندگی در کشورهاي  مؤید این مطلب 2حسب نبی و موسبچمطالعات 
چون که نظریه نمایندگی بیشتر براساس منافع شخصی عمل می کند ونباید انتظار  ،غربی در مقایسه با کشورهاي شرقی بیشتر است

  .)2005حسب نبی و موسبچ ، (د رار گیردرکشورهاي شرقی وآسیایی که فرهنگ جمعی دارندمورد توجه ق این نظریه داشت که

 399تحقیق آنها در .طی تحقیقی به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی با فرهنگ ملی کشورها پرداخته اند 3جیاتائو و ریچارد هاریسون
د شرکت چند ملیتی تولیدي در سطح جهان صورت پذیرفته است و در تحقیق خود موضوع فرهنگ را با توجه به مدل آقاي هافست

آنهاموضوع تمرکز مالکیت ،کنترل هاي بانکی ومالکیت دولتی را براي حاکمیت شرکتی مد نظر قرار داده .مورد بررسی قرار داده اند
جیاتائو و هاریسون ، (باشد  میگذاري متغیر هاي فرهنگ و قوانین و حقوقی بر حاکمیت شرکتی  تأثیرتأیید  نتیجه تحقیق آنها.اند

2008.(  

طی این تحقیق مدل ومتغیرهاي .ده طی تحقیقی به بررسی زمینه فرهنگی رفتارحرفه اي حسابداران پرداخته اندثقفی و رضا زا
اطالعات، مورد افشا هافستد در خصوص فرهنگ از حیث تأثیرگذاري بر رفتار حسابداران در زمینه هاي محافظه کاري، پنهان کاري و

افشا ي اجتماعی بر رفتار حرفه اي حسابداران در اندازه گیري وها ارزشتأثیرگذاري نتیجه تحقیق آنها تأیید .بررسی قرار گرفته اند
د اطالعات توسط حسابداران است ولیکن سمت وسوي این تأثیر مطابق با انتظارات آنها نبودوشدت آماري نتایج نیز معنی دار نبو

  ).1382ثقفی و رضا زاده ، (

  نوع تحقیق ، جامعه و نمونه هاي آماري 
در این تحقیق بدنبال آن هستیم که آیا .تحقیق از حیث اهداف تحقیقی علمی بوده که نوع آن کاربردي و روش آن تجربی است این

  . عالوه بر این نوع و مقدار این رابطه نیز تعیین می گردد. با تئوري کارگزاري رابطه اي وجود دارد یا خیر بین مولفه هاي فرهنگ

شرکت  308ي جامعه آماري ها شرکتتعداد . ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشدها شرکتجامعه آماري تحقیق، 
شرکت  25شرکت بدلیل آن که پایان سال مالی غیر از اسفندماه داشته اند، حذف شدندوتعداد  74تعداد  ها شرکتاز این  .دمی باش

شرکت کاهش  209به  ها شرکتبدین ترتیب تعداد .د حذف گردیدندنیز بدلیل آن که شرکت سرمایه گذاري و واسطه گري مالی بودن
با توجه به آن که جامعه آماري تحقیق از حیث چندین عامل مورد تعدیل قرار گرفت و نیز فاصله اطمینان آماري مد نظر که .یافت

                                                                                                                                                                                     
 1 - Verna 
2- Hassabelnaby & Mosebach   
3 - Jiatao & haririson 
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در نظرگرفته  1389تا  1384دوره زمانی تحقیق سال .شرکت در نظر گرفته شد 115درصد می باشد، حجم نمونه آماري تعداد  95
  . شد

  فرضیات تحقیق 
 .دبین فرهنگ و نظریه نمایندگی رابطه معناداري وجود دار: فرضیه اصلی

 :فرضیات فرعی 

 .دبین فاصله قدرت و کارگریزي افراد رابطه معنا داري وجود دار

 .بین اجتناب از عدم اطمینان و کارگریزي افراد رابطه معناداري وجود دارد

 .و کارگریزي افراد رابطه معناداري وجود دارد ردگراییبین ف

  .بین مردگرایی و کارگریزي افراد رابطه معناداري وجود دارد

  ها دادهابزار گردآوري 
پرسشنامه .براي جمع آوري اطالعات مربوط به مولفه هاي فرهنگ و متغیر کارگریزي از ابزار پرسشنامه کتبی استفاده می گردد

که بدلیل وجود پایایی و روایی باالي آن از قابلیت اعتماد )پرسشنامه استاندارد آقاي هافستد(از نوع استاندارد بودهمربوط به فرهنگ 
این پرسشنامه از حیث ساختار و .باالیی برخوردار است ولیکن براي متغیر کارگریزي از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است

  . رار گرفته استمعنا مورد ارزیابی روایی و پایایی ق

  تعریف متغیرهاي تحقیق و نحوه اندازه گیري آنها
   :متغیرهاي مستقل  - الف

   فاصله قدرت.1

این مفهوم ناظر به نحوه توسعه روابط و توزیع قدرت بین افراد جامعه می باشد و در جوامعی که برابري به عنوان یک هنجار شناخته 
این جوامع بدون این که توجهی به جایگاه و منزلت اعضایشان .کت در امور مهم دارندشده است،همه افراد فرصت یکسانی براي مشار

در بعضی متون از فاصله قدرت به عنوان میزان تاثیر گذاري افراد یک .داشته باشند،همیشه جویا و پذیراي نظارت وعقاید آنها هستند
رتباط بین افراد یک جامعه و میزان مشارکت آنها در اداره هر چه ا.جامعه بر تصمیم گیري هاو تصمیم سازي ها نیز یاد می کنند

در این تحقیق این .جامعه بیشتر باشد،میزان تاثیر گذاري آنها بر تصمیمات بیشتر است و پاسخگویی مدیران نیز بیشترخواهد بود
   ).1386هافستد، (ت موضوع به کمک بررسی سبک مدیریتی مورد اجرا در جامعه آماري ارزیابی شده اس

متغیر فاصله قدرت با توجه به نحوه اندازه گیري صورت پذیرفته توسط آقاي هافستد در مطالعات خود به کمک سوال هاي اول، دوم 
و سوم پرسشنامه که سبک تصمیم گیري مدیر وسبک تصمیم گیري مورد عالقه کارکنان و نیز نگرانی فرد از مسایل شغلی را مطرح 

  :فرمول محاسبه این شاخص به صورت زیر می باشد.می کنند، اندازه گیري می شود

  میانگین نمره سوال سوم + سوال دوم  2و1درصد مجموع گزینه  –سوال اول  3درصد گزینه= شاخص فاصله قدرت
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البته قبل از طرح سواالت زیر چهار .جدول زیر سواالتی که به کمک آنها این شاخص مورد محاسبه قرار گرفته را نشان داده است
  .مدیریتی از استبدادي تا مشارکتی کامل براي هر یک از پاسخ دهندگان شرح داده شده است سبک

  اجتناب از عدم اطمینان  .2
 "ن زیاد است،جامعه معموالدر جوامعی که اطمینا.اجتناب از ابهام به میزان اضطراب و نگرانی یا اطمینان نسبت به آینده بستگی دارد

در این گونه جوامع سیاستها وقوانین نیز .با ثبات می باشدوبرنامه ریزیها به صورت بلند مدت است ورفتار افراد با ثبات و منطقی است
نگرش در این تحقیق این موضوع به کمک بررسی .دچار تغییرات کمتري می شوند،لذا اطمینان آنها نسبت به آینده افزایش می یابد

  .کارکنان نسبت به امنیت شغلی خود و اطمینان آنها دررابطه با تداوم همکاري با شرکت ارزیابی شده است

این موضوع به .شاخص اجتناب ازعدم اطمینان نیز همانند شاخص فاصله قدرت بر اساس مبانی نظري موجود طرح و ارائه شده است
طی از مقررات شرکت وساختار فعالیتها بود، به بررسی و اندازه گیري این واسطه طرح سوالهایی که در مورد اضطراب و عدم تخ

  :فرمول اندازه گیري آن عبارت است از . شاخص پرداخته است

  میانگین نمرات سوال چهارم –میانگین نمرات سوال پنجم  –سوال ششم  2و1درصد گزینه =شاخص اجتناب از عدم اطمینان

  :عدم اطمینان در قسمت زیر آورده شده است جدول سواالت مربوط به اجتناب از 

  هستید؟...)ینده شغلی ،اجراي مطلوب کارو آاز قبیل (شما چقدر نگران مسایل شغلی -سوال چهارم

امین منافع شرکت در جهت ت "کنید مقررات مزبور صرفا که فکر می حتی موقعی، بعنوان یک کارمند هرگز نباید از مقررات شرکت تخطی کرد" -سوال پنجم
  چقدر با این نظر موافقید؟ "است 

  کنید همکاري شما با این شرکت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت ؟ تصور می –سوال ششم 

  فرد گرایی و جمع گرایی  .3
ردگرایی انتظار در ف.فردگرایی عبارت است از وابستگی اندك در افراد یا اعضاي یک گروه یا کارکنان یک سازمان ویا مردم یک جامعه

در .بر این است که هر کس به فکر منافع خود و یا منافع خانواده خود باشد،لذا کمتر به مسایل اخالقی در این خصوص توجه می کند

  1 شماره جدول

توضیح داده شده در فوق را  گیري تصمیمعالقه دارید مدیر مافوق شما کدام یک از این چهار سبک  –سوال یک 
  داشته باشد ؟

  از این چهار سبک شباهت بیشتري دارد؟ مدیر مافوق شما به کدام یک گیري تصمیمسبک  –سوال دوم 

  ا تصمیم مدیرشان را به او اظهار نکنند ؟  چندین بار پیش آمده که همکاران شما مخالفت خود  - سوال سوم
  

  2 شماره جدول
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این تحقیق موضوع فردگرایی وجمع گرایی ودرجه آن از طریق ارائه پرسشهایی در خصوص شرایط یک شغل ایده ال ارزیابی شده 
  .است

  راییجنسیت گ. 4
بطوري .به روشنی تفکیک شده است به جوامع یا سازمانهایی جنسیت گرا اطالق می گردد که نقش اجتماعی افراد بر حسب جنسیت

که نقش هاي جسورانه و خشن وتاکید بر موفقیت هاي مالی براي مردان و نقش هاي عاطفی همراه با کیفیت زندگی براي زنان در 
است که رفتار عاطفی و جسورانه ممکن است هم توسط مردان و هم توسط زنان بروز یابد،لذا این در حالی .نظر گرفته می شود

دراین تحقیق این موضوع در قالب ارائه شرایط یک شغل .تفکیک بروز این گونه اعمال بر حسب مردان و زنان سودمندومفید نیست
  . ایده ال براي کارکنان ارزیابی شده است

منظور ه ب. سوال مربوط به اهداف شغلی یک شغل ایده ال استفاده شده است14ازدگرایی و مرد گرایی شاخص فربراي اندازه گیري 
در فرایند استانداردسازي .استاندارد سازي شده اند"ها تماما در ابتدا پاسخ ثار ناشی از مثبت نگري در پاسخ دادن به سواالتآحذف 

سپس به کمک .شوند و براساس انحراف از استانداردهاي مشترك بیان می فاصله ازمیانگین مشترك خود ها به صورت تمامی پاسخ
جدول . پردازیم می ها شرکتهاي استاندارد شده کارکنان  هاي استخراج شده از پاسخ تکنیک آماري تحلیل عاملی به تحلیل عامل

  .دهد می اهداف شغلی با عوامل را نشان زیر نتایج حاصل از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی هریک از

  2)فاکتور(ضریب  1)فاکتور(ضریب  نشانه  اهداف شغلی مطرح شده در پرسشنامه

  A1 24,8  23  احساس رضایت شخصی از اجراي کار

  A2 33,8  15,9  تامین محل زندگی مطلوب براي خانواده

  A3 44,9  9,7  امکان دستیابی به درآمد بیشتر

  A4 48,5  15,9  وجود ارتباط کاري خوب میان همکاران

  A5 62,9  18,3  هاي جدید موختن مهارتآها یا  ایجاد فرصت آموزشی براي بهبود مهارت

  A6 69,3  13,4  برخورداري از مزایاي شغلی

  A7 61,2  19,2  والن در زمان اجراي مطلوب کارئانتظار تقدیر از سوي مس

  A8 53,3  30  ...)تهویه مطبوع ونور و (وجود شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار

  A9  42,7  41,2  هاي مورد نظر خود آزادي عمل قابل توجه براي اعمال دیدگاه

  3 شماره جدول
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  A10 36,8  35,1  امنیت شغلی براي اینکه بتوانید تا زمان دلخواه با شرکت همکاري کنید

  A11 27  56,6  هاي شغلی زمینه براي پیشرفت

  A12 9,2  76  امکان ارتباط کاري مناسب با سرپرست مستقیم

  A13 15,3  67,2  هاي خود ها و توانایی کان بهره گیري از مهارتام

  A14 17,6  41,9  فراهم ساختن زمان مناسب و دلخواه براي گذراندن با خانواده

عبارتی دیگر این ضرایب ه ضریبهاي بدست آمده با توجه به اهمیتی است که پاسخ دهندگان به هر یک از اهداف شغلی داده اند یا ب 
همانطور که  .تدگاههاي کارکنان شرکتهاي مورد بررسی در خصوص مولفه هاي فرد یا جمع گرایی و مرد یا زن گرایی اسیند دیآبر

 این بدان معنا است که .همبستگی باالیی با عامل اول دارند A8,A7,A6,A5,A4ضرایب مرتبط با اهداف شغلی ،دهد جدول نشان می
با بررسی موارد . گردند ر یک شغل ایده ال مد نظر آنها موارد فوق با اهمیت تلقی میي جامعه آماري دها شرکتازدیدگاه کارکنان 
ومبانی نظري باارتباط  زن گرایی افراد با توجه به ادبیات تحقیق.باشند با مفهوم زن گرایی مرتبط می"شودکه تماما فوق مشخص می

افوق و وجود شرایط فیزیکی مناسب براي محیط کار مرتبط خوب باهمکاران،بهبود فرصتهاي آموزشی،انتظار تقدیر از سوي مقام م
از سوي مردان و هم از سوي زنان اهمیت داده شود ولیکن درطبقه بندي مفاهیم فرهنگ از  تواند میالبته این دیدگاه هم  .باشد می

  .شود نام برده می عنوان زن گراییه آن ب

فرضیه ،شرایط محیطی کار در کشورکه نشان از وجود مردگرایی است با توجه به توضیحات مطرح شده در ادبیات تحقیق و نیز 
منظور آزمون فرضیه تحقیق سایر اهداف شغلی که از دیدگاه جامعه آماري حاکی ه لذا ب.تحقیق بر اساس مرد گرایی تنظیم شده است

ماري همبستگی با متغیر کارگریزي قرار مورد بررسی و آزمون آ،از مردگرایی هستندودر ارتباط با زن گرایی کم اهمیت تلقی شده اند
  .مورد بررسی ورابطه سنجی قرار گیرد A1,A2,A3,A9,A10,A11,A12,A13,A14یعنی پاسخ جامعه آماري به اهداف شغلی .می گیرند

  :نماییم  براي اندازه گیري متغیر فرد گرایی به ترتیب زیر عمل می

دیدگاه ، شود  نشان داده شده مشخص می 3که در جدول  )ضریب دوم(آن حاصل از تحلیل عاملی و فاکتور دوم  بر اساس نتایج
و  پاسخ دهندگان جامعه آماري حاکی از آن است که دومین عامل موثر از دیدگاه آنها براي یک شغل ایده ال براساس همبستگی

ی نظري و ادبیات تحقیق که بررسی تحلیلی آنها براساس مبانباشد می A9,A11,A12,A13,A14شغلی ضرایب مشخص شده اهداف
ضرایب فوق .شود در حوزه فرهنگ از آن بعنوان جمع گرایی نام برده می که منعکس کننده دیدگاه جامعه آماري براي متغیري است

ها  هاي فرد،امکان ارتباط کاري مناسب با سرپرست مستقیم ،امکان بهره گیري از مهارت در ارتباط با آزادي عمل براي اعمال دیدگاه
باشندکه همگی دال بر اهمیت داشتن دیدگاه جمع گرایی براي یک  هاي خود و فراهم ساختن زمان مناسب با خانواده می تواناییو 

شغلی یعنی  بایست سایر اهداف بدین ترتیب براي بررسی فرضیه تحقیق می. باشد میشغل ایده ال از دیدگاه جامعه آماري 
A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10  باشند مد نظر قرار داد دیدگاه جامعه آماري منعکس کننده مفهوم فردگرایی میرا که از.  

  کارگریزي: متغیر وابسته -ب
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عامل در صورت یافتن  -کارگریزي یا شانه خالی کردن از زیر کار بدان معنا است که عامل در یک قرارداد مبتنی بر رابطه کارفرما 
 نآنحو شایسته اي به انجام نرساند یا ه ب خودداري کرده و کار محول شده به وي را بنحو مطلوه کند از انجام کار ب فرصت سعی می

متغیر کارگریزي با توجه به ادبیات تحقیق وبا . را در زمان طوالنی تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به انجام برساند نآکه 
عبارتی کار را مطلوب انجام ندادن یا به موقع انجام ه ر نکردن یا بتوجه به دیدگاه کارکنان مالی هر شرکت براي نشانه ها ي درست کا

براي این منظور دیدگاه کارکنان هر شرکت بطورمجزا وبراساس انحراف از میانگین هاي مشترك .ندادن کار اندازه گیري شده است
هاي کارگریزي شاخص کارگریزي  آیتمهاي کارکنان به هر یک از  استانداردسازي شده وسپس بر اساس میانگین انحراف معیارپاسخ

  .طور مجزا محاسبه شده استه هر شرکت ب

  آزمون آماري فرضیات تحقیق
  .دبین فاصله قدرت و کارگریزي افراد رابطه معناداري وجود دار: تحقیق  اولفرضیه 

  WORK AVERSE = β0 + β1 PDI + ℮   
H0 :β=0  H1 :β≠0   

  .دقدرت و کارگریزي افراد رابطه با اهمیت ومعناداري وجود داردارد که بین فاصله  بیان می H 1فرضیه

 تعدیل شده T P-VALUE DURBIN-WATSON R  ضرایب  متغیرها

  0,013  1,131  0,0000  6,544  --   مقدار ثابت

PDI 0,165 - 1,402 -  0,165      

بزرگتر از  P-VALUE=0.165که  نآ لیلبد درصد 95 در سطح معنی دار 0Hدهد فرضیه  می نشان فوق جدول همانطور که
بدین ترتیب رابطه اي معنی دار بین فاصله قدرت و کارگریزي  .گیرد قرار نمیتأیید  مورد 1Hشده و فرضیهتأیید  است α.= 05مقدار

  .گیرد قرار نمیتأیید  افراد مورد

  .درابطه معناداري وجود دار دافرا ینده و کارگریزيآبین اجتناب از عدم اطمینان نسبت به : تحقیق  دومفرضیه 
WORK AVERSE=β0+β1 UAI+℮   

 H0:β=0  
H1:β≠0  

 .ینده و کارگریزي افراد رابطه معناداري وجود داردآبدان معنا است که بین اجتناب از عدم اطمینان نسبت به H 1فرضیه 

 

 

 

 

  4 شماره جدول
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 T P-VALUE DURBIN-WATSON  ضرایب  متغیرها

R  

  تعدیل شده

  0,068  1,185  0,0000 22,583  _  بتمقدار ثا

UAI 0,284 2,479  0,016      

کمتر از  P-VALUE=0.016که  نآدرصد بدلیل  95در سطح معنی دار  0Hشود که فرضیه  با توجه به نتایج جدول فوق مشاهده می
05 =.α تاییدنشده ولیکن فرضیه ،باشد میH1 تغیر اجتناب از عدم اطمینان گیرد بدین ترتیب رابطه بین دو م قرار میتأیید  مورد

که به معناي وجود رابطه نه  باشد میدرصد  6,8بین دو متغیر بمیزان  R2.دگیر قرارمیتأیید  ینده و کارگریزي موردآنسبت به 
  .است دو متغیر مثبت و مستقیم البته رابطه این. باشد میدو  چندان با اهمیت بین این

  .درابطه معناداري وجود دار زان کارگریزي افرادبین فرد گرایی و می: تحقیق  سومفرضیه 
 WORK AVERSE=β0 + β1 IDV+℮   

H0:β=0  H1:β≠0  

  .دبدان معنا است که بین فردگرایی و میزان کارگریزي رابطه معناداري وجود دار 1Hفرضیه 

 05 از P-VALUE=0.0001قدار ن است که بدلیل کمتر بودن مآ نتایج حاصل از آزمون آماري که در جدول نشان داده شده بیانگر
=.α 0فرضیهH  1تایید نشده ولیکن فرضیهH تأیید  لذا رابطه بین دو متغیر فردگرایی و کارگریزي مورد .گیرد قرار میتأیید  مورد

مثبت دو مستقیم و  ولیکن رابطه این دو است دو چندان باال نیست وحاکی ازکم اهمیت بودن رابطه این رابطه این R2البته .باشد می
    .است

 تعدیل شده T P-VALUE DURBIN-WATSON R  ضرایب  متغیرها

  0,173  1,213  0,0000  6,496  _  مقدار ثابت

IDV 0,43 3,983  0,0001      

  .دکارگریزي افراد رابطه معناداري وجود دار بین مردگرایی و: تحقیق  چهارمفرضیه 
WORK AVERSE=β0+β1 MAS+℮   

    H0:β=0  H1:β≠0   
  .دبدین صورت است که بین مردگرایی و کارگریزي افراد رابطه با اهمیتی وجود دار H1فرضیه 

  5 شماره جدول

  6 شماره جدول
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تایید نشده ولیکن H 0لذا فرضیه .باشد می α.= 05 کمتر از P- VALUE =0.000نتیجه آزمون آماري حاکی از آن است که میزان 
قرار گرفته است واین رابطه مثبت تأیید  یی و متغیر کارگریزي موردیعنی رابطه بین متغیر مردگرا.گیرد قرار میتأیید  مورد 1Hفرضیه

     .باشد میدو متغیرحاکی از وجود رابطه نه چندان با اهمیت بین آنها  رابطه این R2البته.و مستقیم است
  7 شماره جدول

 T P-VALUE  ضرایب  متغیرها
DURBIN-
WATSON 

R تعدیل شده 

  0,178  1,205  0,000  6,845  -   مقدار ثابت

MAS 0,435 4,044  0,000      

  )غیر دولتی دولتی و(زمون فرضیات به تفکیک نوع مالکیت آنتایج 
بر اساس  ها شرکتبر کارگریزي کارکنان به تفکیک این ) دولتی بودن یا خصوصی بودن(ها شرکتبه منظور بررسی تاثیر نوع مالکیت 

 نآدرصد سهام  50یت بیشتر از کیی که مالها شرکتقوانین کشوري  طبق. پرداخته شد1389نها در پایان سال آترکیب سهامداران 
شرکت خصوصی و  31ماري مورد بررسی آشرکت نمونه  72از تعداد  .یک شرکت دولتی تلقی می شود،ها به دولت تعلق داشته باشد

  :رح زیر استبشزمون فرضیات تحقیق با توجه به تفکیک صورت پذیرفته آنتایج  .شرکت دولتی طبقه بندي شدند 41

  

  ماريآزمون آنتیجه   تعدیل شده β  p-value Rضریب  فرضیات تحقیق

  تایید  0,273  0,009  0,401  کارگریزي و فردگرایی

  تایید  0,349  0,003  0,453  کارگریزي و مردگرایی

  عدم تایید  0,094  0,139  - 0,235  کارگریزي و فاصله قدرت

  عدم تایید  0,122  0,091  0,268  تناب از ابهامکارگریزي و اج

در  "است و صرفا ها شرکتدهد نتایج آزمون آماري فرضیات مشابه با نتایج بدست آمده براي کل  همانطور که جدول فوق نشان می
ي ارتباط بین فردگرایی البته فرضیه هاي تایید شده با شدت بیشتر.ارتباط بین کارگریزي و اجتناب از ابهام تایید نشده است رابطه با

  .کنند و مردگرایی را با کارگریزي تبیین می

 :ي خصوصی آورده شده است ها شرکتدر قسمت زیر نتایج بررسی آماري فرضیات تحقیق براي 

 

  

  ي دولتیها شرکت – 8شماره جدول 
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  نتیجه آزمون آماري  تعدیل شدهβ  p-value Rضریب   فرضیات تحقیق

  تایید  0,177  0,005  0,495  کارگریزي و فردگرایی

  تایید  0,120  0,023  0,408  کارگریزي و مرد گرایی

  عدم تایید  0,000  0,956  -0,01  کارگریزي و فاصله قدرت

  عدم تایید  0,079  0,069  0,331  کارگریزي و اجتناب از ابهام

می  ها شرکتماري کل آایج ي خصوصی مشابه با نتها شرکتهمانطور که جدول نشان می دهد نتایج آزمون آماري فرضیات براي 
شدت رابطه فرضیات تایید شده در حد .به استثناي رابطه متغیر کارگریزي با اجتناب از ابهام که مورد تایید قرار نگرفته است .باشد

  .همان نتایج قبلی است

  نتیجه گیري 
اطمینان محیطی بر شرکت و مساعد می دارند که مدیریت بمنظور کاهش هر گونه عدم  مبانی و مفروضات تئوري نمایندگی بیان

نشان دادن وضعیت شرکت از حیث سودها و رشدآن ممکن است ارقام و روش هاي اختیاري حسابداري را به نحوي انتخاب نمایند 
  . که اهداف فوق امکان پذیر باشد

ه ب. مخاطرات اخالقی وجود داردبر اساس تئوري نمایندگی، بدلیل وجود عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذینفعان امکان بروز 
اگر به این موارد از جنبه  .دارندسعی در حداکثر سازي منافع خود  هستندو عالوه افراد از جمله مدیران به دنبال منافع شخصی

تظار می بدین ترتیب ان. فرهنگی نگریسته شود فرد گرایی ومردگرایی و نیز وجود فاصله قدرت می تواند بر بروز این رفتار موثر باشد
  .بر مفروضات تئوري نمایندگی موثر باشند رود مولفه هاي فرهنگی مطرح شده در مدل هافستد

در آزمون فرضیه ها آشکار شد که جامعه آماري تحقیق به اهداف شغلی اهمیت داده اند که بر اساس مبانی نظري تحقیق زن گرایی 
بک مدیریتی مشارکتی و همکاري بین کارکنان و بهبود فرصت هاي و جمع گرایی نامیده شده اند ، چرا که از دیدگاه آنان س

و  باشد میعامل با اهمیت  -لذا توجه به موارد فوق در روابط کارفرما . آموزشی و انتظار تقدیر از سوي مسئوالن با اهمیت می باشند
ه طور کلی هر اندازه در کشوري فاصله ب.نمایندگی را موجب گردد موجب بهبود انگیزش و کاهش خطرات اخالقی ناشی از تواند می

  . قدرت بیشتر باشد ، جمع گرایی افراد بیشتر و هرچه فاصله قدرت کمتر باشد ، فرد گرایی بیشتر می شود

عالوه بر این آزمون فرضیات تحقیق آشکار ساخت که بین متغیر کارگریزي افراد با اجتناب از ابهام و فردگرایی و مردگرایی رابطه اي 
در تحلیل آن می توان بیان نمود که از دیدگاه جامعه . قرار نگرفتتأیید  قرار گرفت ، ولیکن رابطه آن با فاصله قدرت موردتأیید  مورد

آماري تحقیق اضطراب و نگرانی نسبت به آینده شغلی و سبک مدیریتی مدیران و نیز توجه به منافع شخصی آن ها بر میزان 
، لذا می بایست توسط کارفرمایان مد نظر قرار باشد میگذار بوده و با اهمیت  تأثیر عامل -ي کارفرما مطلوبیت اجراي کار و قراردادها

گیرد تا بدین ترتیب هزینه هاي نمایندگی و خطرات اخالقی در قراردادها کاهش یافته و کارها در موعد مقرر و بنحو صحیح انجام 
  .گردند

  ي خصوصیها شرکت -9شمارهجدول 
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  محدودیت هاي تحقیق 
  :رح زیر می باشند تحقیق بش محدودیت هاي

در سطوح ملی و بین ... متغیرهاي موثر بر فرهنگ چند وجهی هستندو طیف وسیعی از فاکتورهاي اقتصادي ،اجتماعی،مذهبی و  -
  .المللی بر آن موثر می باشند و ما در این تحقیق به دلیل محدودیت هاي زمانی امکان بررسی تمامی این مولفه ها را نداشته ایم

درحالیکه .افراد بوده نظریه پردازي نموده است ستد در نظریه اش بر اساس برداشت خود از فرهنگ که بر اساس ملیتآقاي هاف -
فاکتور نژاد وقومیت نیز بسیار با اهمیت می باشند،از جمله آن که در ایران وکشورهاي خاورمیانه فاکتور مذهب وقومیت بسیار پررنگ 

  .هستند ومیبایست مد نظر قرار گیرند

  پیشنهادات تحقیق 
مبانی و .با توجه به مولفه هاي فرهنگی مدل هافستد می توان در تحقیقی دیگر به بررسی این متغیرها بر مدیریت سود پرداخت - 1

هاي  منظور مساعد نشان دادن وضعیت شرکت ممکن است ارقام وروشه دارندکه مدیریت ب مفروضات تئوري نمایندگی بیان می
موارد اخالقی و فرهنگی بر امکان بروز این  تأثیر لذا بررسی،وي انتخاب نمایندکه اهداف فوق امکان پذیر باشدحسابداري را به نح

  . در تحقیقی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد تواند میرفتار توسط مدیریت 
تحقیقی جداگانه در خصوص بررسی  با توجه به تاثیر موارد اخالقی وفرهنگی بررفتار افراداز جمله حسابداران،پیشنهاد می گردد - 2

  .از جمله انجام مدیریت سود صورت پذیرد ها شرکتموارد اخالقی و محافظه کاري بر رفتار مالی مدیران 

استفاده شده است،لذا  ها شرکتدر تحقیق حاضر براي بررسی مولفه هاي فرهنگ از متغیرهاي محدود در سطح سازمان ها و  - 3
که توسط سازمان هاي دولتی و خصوصی ...ها در سطح ملی ازجمله شاخص هاي اقتصادي و اجتماعی و پیشنهاد میگردد این مولفه

  .منتشر می شود ، مبناي محاسبه متغیرهاي فرهنگی قرار گیرد
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  ها شرکتزیست و مسئولیت اجتماعی  حسابداري محیط

  ١نژاد اله حیدري قدرت
  چکیده

ناگزیر از  ها شرکتهاي ناشی از فعالیت شرکت در جامعه از مسائل مهمی است که امروزه در گفتگوهاي اجتماعی مطرح است و  تنش
ست ا ها سازمانزیست توسط  محیط ي رویه یب بیها تخر بدون شک یکی از این تنش. زیست هستند ها با جامع و محیط حل این تنش

حسابداري و گزارشگري  ي در این راستا رابطه. خواهد داشت ها سازمانباري بر روند فعالیت و کارایی  که در صورت دوام، اثرهاي زیان
محیطی، تاریخچه،  تدر این مقاله ابتدا حسابداري زیس .در جهت فعالیت آن بررسی خواهد شد سازمانزیستی با مشروعیت  محیط

و ارائه بعضی  ها شرکتدر ادامه ضمن تعریف مسئولیت اجتماعی . سازي آن تشریح شده است اهداف، مزایا، کاربردها و مراحل پیاده
دهی  و جامعه در بازار رقابتی و نقش پاسخ ها شرکتمحیطی، تعارض بین  یی اجتماعی و زیستگو پاسخهاي مربوطه، مسئولیت  ازمدل

هاي پیرامون آن از مباحث بعدي این کار راهها و  چالش و ها شرکتمحیطی  گزارشگري زیست. ستورد بررسی قرار گرفته ام ها آن
  .روند مقاله به شمار می

  .، گزارشگريها شرکتزیست، مسئولیت اجتماعی  حسابداري محیط :کلیدي واژگان

  مقدمه
این کشورها از فناوري براي بهبود سطح . وص در کشورهاي پیشرفته بوددر قرن بیستم، فناوري پایه عامل مهم رشد اقتصادي به خص

هم اکنون . اما فناوري با خود پیامدهاي منفی شامل آلودگی آب، خاك و هوا به همراه داشته است. زندگی خود استفاده کردند
دهد که توسعه اواخر  الت نشان میاین مشک. هاي آتی است تخریب الیه ازن، گرم شدن زمین و آلودگی هوا تهدید جدي براي نسل

  .قرن بیستم توازن نداشته است و تفکري جهانی را به سمت تجدیدنظر در تعامل با محیط زندگی و الگوي توسعه پایدار واداشته است

ط سازمان حفاظت محی(زیست ایران توسعه پایدار به شرح زیر تعریف شده است  در تحقیق انجام شده توسط سازمان حفاظت محیط
اي که نیازهاي نسل فعلی را برآورده سازد بدون آنکه حق و توان نسل آتی را در برآوردن نیازهایشان از  پیشرفت و توسعه«): 1383
هاي اقتصادي، محیطی و  پایداري در صورتی وجود خواهد داشت که سیستم» .زیست و منابع طبیعی به مخاطره اندازد محیط

ترین  به عنوان بزرگ ها شرکتلذا امروزه در گزارشگري نوین از . رفاه مردم در بلندمدت بهبود یابداي عمل کند که  اجتماعی به گونه
شود که آثار مختلف  واحدهاي اقتصادي که فعالیتهایشان داراي آثار گسترده محیطی، اجتماعی و اقتصادي است، خواسته می

این سه عامل یک واقعیت مهم را نشان . نمایندافشا ل اقتصادي زیست، رفاه اجتماعی و مسائ هاي خود را در زمینه محیط فعالیت
جنانی و حیدري، . (گیرد اي را در بر می دهد که مسئولیت یک واحد اقتصادي تنها محدود به سهامداران نیست بلکه طیف گسترده می

1390(  
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محیطی و اهداف  هاي زیست برنامهتواند هزینه و منفعت  گزارشگري مالی برون سازمانی، در خصوص عملکرد زیست محیطی می
محیطی صرفاً کیفی  هاي زیست کنندگان خارجی فراهم سازد و اگرچه برخی از منافع ناشی از تحمل هزینه مدیریت را براي استفاده

بازار  توان دیدگاه مثبتی در میان سهامداران و گیري عینی نیست، لیکن با افشاي مناسب در گزارشگري مالی می است و قابل اندازه
و نهایتاً افزایش ارزش روز سهام، موجب افزایش ثروت  ١ایجاد کرد و به تبع آن از طریق افزایش نسبت قیمت به سود هر سهم  سرمایه

  )1382زاده،  کاظم. (سهامداران گردید

ت، رسیدن به شهرت زیس گیرد اما دالیلی چون فشار حامیان محیط انتشار این چنین گزارشات اگرچه به صورت اختیاري انجام می
گزارش  3000هاي ذیربط، موجب شده است در دهه گذشته بیش از  پذیري، پایبندي به اصول اخالقی حاکم بر فعالیت بیشتر و رقابت

  )1390جنانی و حیدري، . (منتشر شود ها شرکتتوسط 

در قبال  ها شرکتت پاسخگویی مسئولی ٢زیست، در این مقاله سعی شده است ضمن مروري اجمالی بر مفاهیم حسابداري محیط
و  ها شرکتمحیطی  و جامعه در بازار رقابتی مورد بررسی قرار گیرد و در مورد گزارشگري زیست ها شرکتزیست، تعارضات بین  محیط

  .مسائل پیرامون آن بحث شود

  زیست تعریف حسابداري محیط
زیست  و گزارشگري آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیطمجموعه قواعدي که به بهبود توان سیستم حسابداري در شناسایی، ثبت 

گیري و کنترل و  زیست اطالعاتی که مدیران را در ارزیابی عملکرد و تصمیم حسابداري محیط) 1388گوهر،  پاك. (انجامد می
یی که ها ارزشن از محیطی بنا شده است و چو این اطالعات بر مفاهیم اقتصادي و زیست. کند دهد را فراهم می گزارشگري یاري می

محیطی، بخشی از این تغییرات  حسابداري زیست. کنند بکارگیري آن نیازمند تغییر در فرهنگ است بر بازار متکی نیست استفاده می
ه هاي کاري روزانه، به توسع با ارائه شناخت اساسی بیشتر و مشارکت در فعالیت. کند تر از آن در جامعه ارائه می را در سازمان و وسیع

آوري اطالعات  اي از حسابداري است که به جمع زیست، شاخه حسابداري محیط. کند مستمر به عنوان رویکردي خاص، کمک می
. پردازد محیطی و به کارگیري اطالعات در انجام محاسبات مربوط به قیمت تمام شده کاالها و خدمات می هاي زیست هزینه

هاي  محیطی در صدد روشنگري زوایاي پنهان حسابداري از جمله هزینه ستحسابداري زی) 1381طینت و میرسمیعی،  خوش(
محیطی و  هاي زیست این حسابداري، مدیریت هزینه. کند هاي آنها کمک می محیطی است و به درك ابعاد، علت و پدیدآورنده زیست

  ) 1388نصیرزاده، . (کند ها، آسان میهاي پدیدآورنده آن ها و فعالیت ها را از طریق برقراري ارتباط بین هزینه کاهش هزینه

زیست را به عنوان شناسایی، تخصیص و تحلیل جریان مواد اولیه و جریانات پولی مربوطه با  حسابداري محیط) 2002(استیل و پاول 
تعریف محیطی و اثرات مالی مربوطه  محیطی در جهت فراهم کردن بینش نسبت به اثرات زیست استفاده از سیستم حسابداري زیست

  )،2006، ٣دوبیر و فرند. (کند می
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  زیست تاریخچه حسابداري محیط
هاي اجتماعی شروع شد  میالدي در اروپا و تحت عنوان حسابداري مسئولیت 60زیست ابتدا در دهه  بحث در مورد حسابداري محیط

هایی که  میالدي و تالش 70مفهوم از اوایل دهه  توان از آندرسون به عنوان پدر این دانش از حسابداري نام برد اما در آمریکا این و می
و در فصلنامه  1372انجام گرفت به تدریج شروع و گسترش یافت این موضوع در ایران از پاییز سال  ١حسابداري آمریکا  توسط انجمن

سپس به تدریج ) 1386عسگري، . (اي به عنوان حسابداري اجتماعی شروع شد هاي حسابداري دانشگاه تهران با مقاله فصلنامه بررسی
میالدي این  90محیطی تغییر یافت و از دهه  هاي اجتماعی به حسابداري زیست تأکید ادبیات حسابداري از حسابداري مسئولیت

مفهوم مورد عالقه حسابداران در سراسر دنیا قرار گرفت که از جمله دالیل عالقه حسابداران به این موضوع گزارش رپورت استرن 
هاي ویژه کاهش  گزارش عالقه جهانی جدیدي در خصوص پیامدهاي محیطی به صورت کلی و بخصوص تکنیکاست که پس از این 

  )،٢2010جونز. (کربن ایجاد شد

مطرح گردید و این مقاله به دنبال ایجاد بازار براي ) اي است که هدف آن کاهش گازهاي گلخانه(این گزارش براساس پروتکل کیوتر 
  )،2009 ٣هاپ وود،. (زیست بدل گردید است یکی از مقاالت مهم در حفاظت از محیطحق انتشار کربن است و به 

ي صنعتی با ها شرکتباشد و در آن زمان  زیست می بنابراین دهه هفتاد میالدي زمان شروع اولیه طرح مباحث حسابداري محیط
زیست  هاي وارده به محیط ایلی به افشاي زیاني مزبور در ابتدا تمها شرکت. محیطی روبرو شدند هاي زیست مفهوم گزارشگري بدهی

در . ناگزیر به رعایت این مسائل شدند ها شرکتها،  هاي مالی خود نداشتند، اما با گذشت زمان و افزایش میزان خسارت در صورت
تشر کرد که را تحت عنوان حسابداري رویدادهاي احتمالی، من 5هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري نشریۀ شماره  1975سال 

هاي وارده  هاي جبران خسارت بدهی. هاي مالی گزارش شود زیست در صورت هاي احتمالی به محیط بایست خسارت براساس آن می
ها وجود داشت هیچ  اما به دلیل مشکالت آینده که در برآورد میزان این زیان. شد زیست به عنوان زیان احتمالی شناخته می به محیط

تفسیر (، 1976در سال . شد بنابراین نیاز به تدوین رهنمود جدیدي احساس می. کرد رهنمود مزبور پیروي نمی شرکتی به درستی از
توسط هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري تحت عنوان برآورد مبلغ یک زیان منتشر شد ولی هیچ اظهارنظري در ) 14شماره 

و  1976زیست در سال  ده، در نهایت قانون حفاظت و بازیافت منابع محیطمحیطی نکر هاي زیست مورد به تأخیر انداختن ثبت هزینه
میالدي، هیئت  1990همچنین در سال . میالدي تصویب شد 1980زیست در سال  قانون جامع مسئولیت، غرامت و بدهی محیط
. زیست را منتشر کرد ی محیطهاي آلودگ اي کردن هزینه تحت عنوان سرمایه) 90-8(تدوین استانداردهاي حسابداري نشریه شماره 

زیست باید براساس طرح مشخص جهت کاهش آلودگی تعیین  هاي محیط توان به این نتیجه رسید که مخارج بدهی در این راستا می
  )1381طینت و میرسمیعی،  خوش. (شود

  محیطی اهداف حسابداري زیست
  :توان به صورت زیر بیان کرد محیطی را می اهداف حسابداري زیست

  . هاي اضافی که فاقد ارزش افزوده هستند محیطی و محدود کردن هزینه هاي زیست تعیین فرصت .1
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  .و گنجاندن آن عموماً در سربار کارخانه ها شرکتمحیطی  هاي زیست ي هزینه برآورد و محاسبه. 2

  .محیطی براي ایجاد سود خالص هاي زیست مشخص کردن فرصت. 3

  .محیطی براي ارتقاء مدیریت عملیاتی العاتی زیستایجاد و نگهداري یک سیستم اط. 4

  .زیست سازي سیستم اطالعاتی مدیریت محیط ها و بازده آتی ناشی از پیاده تعیین هزینه. 5

  )1386نصیرزاده، . (زیست کمک به طراحی یک فرآیند تولیدي کاالها و خدمات سازگار با محیط. 6

  محیطی مزایاي حسابداري زیست

  :توان به شرح زیر بیان نمود محیطی را بطور خالصه می بداري زیستمزایاي اصلی حسا

اي ابزار اصلی  ي پایدار است که تا اندازه کننده براي دستیابی به توسعه محیطی یک معیار حمایت سیستم مناسب حسابداري زیست -
  .باشد گیري می گیري، کنترل و تصمیم براي اندازه

  .یابد روز افزایش می گیري روزبه ي جاري، بطور چشم اي چه هزینه سرمایه هاي محیطی، چه هزینه مخارج زیست -

  .محیطی دارد مدیریت نیاز به اطالعات مالی درباره مخارج زیست -

  .هاي اساسی، نیاز به اطالعات مالی دارد ریزي هزینه برنامه -

  . اي دیگر نادیده گرفته شوند ونههاي سربار پنهان شوند و یا به گ محیطی ممکن است در حساب هاي زیست هزینه -

ي عملکرد  به اطالعات مالی در زمینه...) هاي غیردولتی و ها، سازمان دهندگان، بانک گذاران، وام دولت، سرمایه(مندان  نیاز بهره -
  .هاي مختلف روبه افزایش است  محیطی سازمان زیست

هاي  ها و بدهی ها، دارایی رند و بنابراین تأثیر بسزایی بر هزینهمحیطی کمی است، ماهیت مالی دا هاي زیست بسیاري از فعالیت -
  )1993 ١جانسون،.(ها دارند سازمان

  زیست کاربردهاي حسابداري محیط
، حسابداري مالی و حسابداري مدیریت )جنبه کالن اقتصادي(حسابداري درآمد ملی   توان از جنبه زیست را می حسابداري محیط

  .مورد توجه قرار داد )هاي خرد اقتصادي جنبه(

  )بر مفهوم توسعه پایدار تأکید دارد(کند  به منابع و مصارف طبیعی از دیدگاه ملی نگاه می :حسابداري ملی

بر . (نگرد هاي عمومی به موضوع می کنندگان گزارشات مالی و قضاوت آنان درباره مسئولیت از نگاه استفاده :حسابداري مالی
  .)دارد محیطی تأکید گزارشگري زیست

                                                                                                                                                                                     
1 - Johnson 
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. کند زیست نگاه می به عنوان یک سیستم اطالعاتی پشتیبان تصمیمات مدیریتی به موضوع حسابداري محیط :حسابداري مدیریت
  )1382زاده،  کاظم) (محیطی تأکید دارد یابی زیست بر هزینه(

هاي منابع زیرزمینی و  بوط به هزینهزیست به منظور انجام محاسبات مر به عبارت دیگر در حسابداري درآمد ملی از حسابداري محیط
ها و  محیطی الزاماتی را جهت افشاي بدهی در حسابداري مالی، حسابداري زیست. شود هاي حاصل از این منابع استفاده می جریان
دهد  ه میکنندگان برون سازمان ارائ محیطی با توجه به اصول پذیرفته شده حسابداري به منظور گزارش به استفاده هاي زیست هزینه

زیست در فرآیند شناسایی، گردآوري و تجزیه و تحلیل اطالعات براي اهداف درون  و در حسابداري مدیریت از حسابداري محیط
تواند بهاي مواد و  محیطی می شود حسابداري مدیریت زیست ریزي، ارزیابی عملکرد و مقاصد کنترلی استفاده می سازمانی مثل؛ برنامه

زیابی و تصمیمات ریزي، ار گیري کند و مدیریت را جهت برنامه طی استفاده شده براي انجام عملیات را اندازهمحی هاي زیست هزینه
  .)1386سجادي و جلیلی، ( بهتر یاري رساند

  کاربران  موضوع مورد توجه  محیطی انواع حسابداري زیست

  برون سازمانی  یک ملت و یا یک قوم  بداري درآمد ملیحسا

  برون سازمانی  شرکت  حسابداري مالی

  درون سازمانی  شرکت، بخش، محصول، خط تولید، سیستم تولیدي  حسابداري مدیریت

  

اهبردي نیز از هاي ر گذاري و در طراحی برنامه یابی، تصمیمات سرمایه محیطی در هزینه از بعد دیگر نیز کاربرد حسابداري زیست
  )1382مالنظري، . (آیند محیطی به شمار می جمله کاربردهاي حسابداري زیست

  محیطی سازي حسابداري زیست پیاده
همچنین . شود محیطی ارائه می زیست مناسب و سودآور با استفاده از حسابداري زیست در ادامه ده گام در راستاي رسیدن به محیط

  . اسب باید تقدم و تأخر مراحل رعایت شودهاي من براي دستیابی به نتیجه

  :مراحل اجرایی
  .محیطی عملیاتی شرکت شناسایی شود در اولین مرحله الزم است آثار زیست. 1

  .آوري شود محیطی شرکت شناسایی شده و اطالعات اولیه در مورد تنوع، پراکندگی، وسعت و علت آنها جمع هاي زیست هزینه. 2

  
  )1386(سجادي و جلیلی  - محیطی معانی متفاوت حسابداري زیست: 1جدول 
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هاي غیرمالی در تمام شرکت ردیابی و گزارشگري شود، در بیشتر موارد، معیارهاي غیرمالی  بایست داده ي میدر جریان ماده و انرژ. 3
آورد که از نیروي کار حمایت  آوري و گزارشگري منظم غیرمالی، بازخوردهایی را فراهم می جمع. پذیرترند تر و فهم تر، به هنگام مربوط

  . جود آنها و عملکردشان براي دستیابی به یک محیط خوب، حیاتی و ضروري استکند، یعنی پشتیبانی از افرادي که و می

هایی که در مرحله دوم شناسایی شده باید در چارچوب سیستم  یعنی هزینه. محیطی ردیابی و گزارش شوند هاي زیست هزینه. 4
زیرا در غیر این صورت مانند . ند شوندمحیطی باید به طور منظم و هدفم هاي زیست هزینه. حسابداري رسمی ثبت و دنبال شوند

محیطی داخلی، یعنی بخشی از  هاي زیست این امر در رابطه با هزینه. اهمیت شمرده خواهند شد ناپذیرند و بی گذشته بیشتر رؤیت
  .کند شد، نیز صدق می می آنها را متحمل شرکت از قبل ها که هزینه

  .محیطی بررسی شود هاي زیست ز نظر حساسیت نسبت به آثار و هزینهگیري مورد استفاده در شرکت ا هاي تصمیم مدل. 5

  .بندي و ارزیابی عملکرد دخالت داده شود محیطی و معیارهاي غیرمالی عملکرد در سیستم بودجه هاي زیست هدف. 6

استفاده از . شودهاي بهتري ابداع  محیطی به تولیدات، فرآیندها و واحدهاي سازمانی، روش هاي زیست براي تخصیص هزینه. 7
دهد و عملکرد  گیري کاهش می محیطی را به میزان چشم هاي زیست یابی بر مبناي فعالیت و مدیریت بر مبناي فعالیت، هزینه هزینه

  .بخشد محیطی را بهبود می

  . اي ارزش گسترش یابد محیطی از طریق تجزیه و تحلیل چرخه حیاتی و زنجیره دامنه حسابداري زیست. 8

شود و به اطالع افراد افشا زیست بهتر  هاي شرکت در خصوص محیط محیطی اعتقادات و مسئولیت ي زیستها گزارشتشار با ان. 9
شود با افراد ذینفع برون  زیست خواهد بود، بلکه موجب می این امر نه تنها گواهی بر تعهد و تالش آنها در رابطه با محیط. ذینفع برسد

  .زیست برتر دعوت به مشارکت شود از آنها براي تعریف محیط سازمانی نیز وارد مذاکره شده و

ي زمین را در آینده  امروزه باید بتوان بهبود مستمر کیفیت زندگی بر روي کره. قرار داد) توسعه پایدار(هدف سازمان را باید . 10
افزایش کارآمدي منافع و از بین محیطی به  در برتري زیست. محیطی است تضمین کرد و این تالش چیزي بیش از یک برتري زیست

  )1386نصیرزاده، . (بردن یا کاهش ضایعات و آلودگی توجه شود
  محیطی گزارشگري زیست

محیطی از دید  را نیز در بر دارد و عملکرد زیست ١محیطی محیطی، گزارشگري زیست از آنجایی که حسابداري زیست
داران  محیطی در راستاي حفظ ثروت سهام هاي زیست کن افشاي هزینهلی. ي مالی حائز اهمیت داردها گزارشکنندگان  استفاده

ولی در عین حال . ها قابل تقدیم به ریال نیست گونه هزینه سازد و اگرچه منافع این موجبات افزایش ارزش بنگاه انتفاعی را فراهم می
ها در حفظ بازار رقابتی در میان  وجود مزیت گردد و علیرغم ایجاد تمایز در بنگاه انتفاعی به عنوان یک صنعت سبز را موجب می

ها در بازار بورس اوراق  گونه بنگاه صنایع مشابه غیرسبز، از طریق ایجاد محبوبیت اجتماعی، آثار مفید و مؤثري بر قیمت سهام این
به ویژه واحدهایی . باشد تري باید مورد توجه مدیران واحد اقتصادي محیطی با نگاه دقیق لذا گزارشگري زیست. بهادار خواهد داشت

 )1386سجادي، شهریور . (گردند محیطی متحمل مخارج زیادي می ي زیست که در زمینه

                                                                                                                                                                                     
١ - Griffin & Barney  
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  تعریف مسئولیت اجتماعی
اي که در آن  مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ١مسئولیت اجتماعی،

، همچنین درك فرینچ و هینرساورد در کتاب فرهنگ مدیریت در خصوص مسئولیت )٢گریفین و بارنی(کند انجام دهد  فعالیت می
: دارند که میزان این وظیفه عموماً مشتمل بر وظایفی چون کنند بیان می ها در آن کار می و سازمان ها شرکتاجتماعی و محیطی که 

کننده از کیفیت محصوالت،  هاي غیراخالقی و مطلع کردن مصرف فعالیتآلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به 
توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد  به بیان دیگر می. باشد اي مثبت بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه می همچنین وظیفه

. آورد بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می گیران براي اقداماتی است که به طور کلی عالوه بر تأمین منافع خودشان موجبات تصمیم
  )1391پاکروان، (

  ها هاي مسئولیت اجتماعی سازمان مدل
در مقابل ذینفعان وجود دارد ولیکن مسئولیت اجتماعی هر  ها شرکتهاي مختلفی جهت تبیین مسئولیت اجتماعی  بطور کلی مدل

ها و نحوه عملکرد و  باشد و این خصوصیات تأثیرگذار بر دیدگاه فرد خود می به شرکت با توجه به اینکه داراي خصوصیات منحصر
حرکت به سمت نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی شرکت در نظام راهبري . باشند ها می هاي مسئولیت اجتماعی آن استراتژي

هاي مسئولیت  اجراي برنامه هاي بلندمدت شرکت در یک راستا باشد تا انداز و استراتژي بایست با فرهنگ سازمانی، چشم می ها شرکت
ها تشریح  در ادامه به اختصار دو نمونه از این مدل. بر از سوي کارکنان و سهامداران تلقی نگردد اجتماعی بصورت یک برنامه هزینه

  .گردد می

  ها شرکتمدل پنج بعدي مسئولیت اجتماعی  -

هاي تعالی  باشد و به راحتی قابل تطبیق با مدل ه خود میهاي مربوط ب گانه که هر بعد داراي شاخص براساس این مدل ابعاد پنج
رسانی و تعامل با ذینفعان و چگونگی ارتباطات  در این خصوص توجه به چگونگی اطالع. گیرد باشد مورد بررسی قرار می سازمانی می

  .باشد ذینفعان با شرکت از اهمیت زیادي برخوردار می

                                                                                                                                                                                     
1 - Social Responsibility  
2 - W. Griffin & jAyB. Barney 
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دسته مسئولیت  4ها داراي  معتقد است که سازمان مرحله است و  4نیز شامل  این مدل

و هر کدام . باشند ها می سایر مسئولیت - 4اخالقی و  - 3حقوقی،  -2مسئولیت اقتصادي،  -1: ها شامل باشند که آن اجتماعی کلی می
باشد که  ها می هاي اولیه سازمان قتصادي از مسئولیتدهد از جمله اینکه مسئولیت ا ها را به تفصیل مورد توجه قرار می از مسئولیت

هاي قوانین و مقررات  بایست در چارچوب ها می نماید که سازمان همان مسئولیت سودآوري است و مسئولیت حقوقی نیز اشاره می
و  ها ارزشرود که  انتظار میها  دارد که از سازمان جامعه اقتصادي فعالیت خود را انجام دهند و همچنین در مسئولیت اخالقی بیان می

دوستانه سازمان  هاي داوطلبانه و انسان ها اشاره به فعالیت هنجارهاي جامعه را مدنظر قرار دهند و در نهایت در بحث سایر مسئولیت
  ) همان منبع. (دارد

دهی اجتماعی و  خهاي موجود و نقش پاس محیطی، چالش زیست  با تأکید بر جنبه ها شرکتدر ادامه، مسئولیت پاسخگویی 
  .گردد هاي پیرامونی تشریح می در برابر تعارض ها شرکتزیستی  محیط

  ها شرکتزیستی  مسئولیت پاسخگویی اجتماعی و محیط
هاي ثروت در  هاي بیرونی یا اجتناب از درگیري اي جهت کاهش هزینه به عنوان برنامه ها شرکتزیستی  پاسخگویی اجتماعی و محیط

و در . هاي اجتماعی در یک راستا نیستند با هزینه ها شرکتصاد خصوصی، معموالً هزینه داخلی و خصوصی در اقت. جامعه است
اي عمل کند که شرکت  تواند به گونه زیستی نقش کمتري ایفا کرده است در حالیکه آن می دهی اجتماعی و محیط اینجاست که پاسخ

  .را در برابر ریسک اعتباري در جامعه محافظت کند

هاي خود باشند؟ یا باید دنبال  محیطی فعالیت نباید نگران اثرات اجتماعی و زیست ها شرکتاینجا این پرسش مطرح است که آیا در 
  . تحصیل سود و اعتبار بطور همزمان باشند

دهند که  می و جامعه را با هم تطبیق ها شرکتهاي  کنند و خواسته باید عنوان نمود که بازارها زمانی براي جامعه خوب کار می
زیستی با هم منطبق نیستند،  هاي داخلی و محیط زمانی که هزینه. در کنار هم باشند ها شرکتزیستی  هاي خصوصی و محیط هزینه

تري از آن، در صنایع اتومبیل و  براي مثال در صنعت تنباکو و در درجۀ پایین. اند در واقع بازارها به درستی این وظیفه را انجام نداده

  مدل مسئولیت اجتماعی کارول -
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در این میان . کند و جامعه را بیان می ها شرکتاین مورد تضاد بین . ین وظیفه توسط بازار به درستی انجام نشده استنفت ا
هایی که ناسازگاري بین منافع شرکت و اهداف  محیطی بخش مهمی از راهکارهاي شرکت در قسمت هاي زیست گزارشگري مسئولیت

توانند با تحصیل عنوان شرکت سبز در نگهداري و یا بهسازي روحیه  می ها تشرک. رود محیطی وجود دارد، به شمار می زیست
اي مثبت براي  گذاران براي کسب وجه اعتباري پایین شرکت در بازارهاي مالی و سهام و مذاکره با قانون  کارمندان و تعیین ریسک

ي ناسازگار، ها شرکتامعه و محیط با جریمه کردن در واقع ج. در حقیقت این مسئله به ابقاء سازمان مربوط است. شرکت موفق باشد
ي عظیم ها شرکتها و  تواند سازمان حسابداري می  به طوري که این نقش باارزش. سازد ابقاء آنها را از بین برده یا با خطر مواجه می

ین یکی از وظایف حسابداري زیست و جامعه در مدت کوتاهی به کام نابودي کشاند و ا هاي محیط اقتصادي را در تعارض با خواسته
  )1390مزرعه، عبدي و اقدم. (زیست است محیط

  و جامعه در بازارهاي رقابتی ها شرکتتعارض بین 
بازارهاي رقابتی . آورد بوجود می ها شرکتهاي اجتماعی  درك نقاط ضعف و قوت بازارهاي رقابتی نقشی براي گزارشگري مسئولیت

ها  زیستی جزو منافع و مخارج داخلی سازمان کنند که، منافع و مخارج محیط ي مؤثري تولید میها تنها در زمانی قوي بوده و خروجی
زیستی  ها و منافع محیط در شرایطی برابري هزینه. کند گیري می ها و منافع را اندازه در این میان این بازار است که این هزینه. باشند

ها بیشترین سود را عاید سازد، براي جامعه نیز مفید خواهد  حی که براي سازمانهاست که هر طر ها و منافع داخلی سازمان با هزینه
آنچه براي جنرال موتور «یافت که گفته است  1952توان در گفته مدیر جنرال موتور در سال  به طوري که این رمز بقاء را می. بود

هایی که براي شرکت از نظر  ین است که موقعیتاما در دیدگاه دیگر، عقیده بر ا» .خوب است براي جامعه آمریکا خوب است
هاي صادره  هاي بین جامعه و شرکت در بیانیه تعارض. زیست بهترین نخواهد بود سودآوري بهترین است، لزوماً براي جامعه و محیط

اشی از آلودگی ن) زیست محیط(مخارج داخلی و مخارج اجتماعی   ها از تفاوت زیست، مشخص گردید و تقریباً همیشه تعارض محیط
شود، مانند گرم شدن کره زمین،  زمین پخش می برخی از مخارج یک فعالیت اقتصادي یا تولیدي براي تمامی مردم کره . است
 ها شرکتهاي بین  هایی از فزونی مخارج اجتماعی بر مخارج داخلی بوده و تعارض هاي اسیدي و آلودگی شهرها که همگی مثال باران

هاي پیرامونی است که از اختالف بین مخارج و منافع  قطع درختان جنگلی مثال دیگري از تعارض. ال دارندو جامعه را به دنب
ها نوعاً ارزش اقتصادي الوارها و کشتزارها را به دنبال داشته در حالی که براي جامعه در سطح  درختانی است که براي صاحبان جنگل

بنابراین منافع اجتماعی حاصل از نگهداري آنها بر منافع بخش . فریح و سرگرمی را دارندباالتر از آن درختان ارزش ایجاد اکسیژن و ت
را از بهاي تمام شده  ها شرکتهاي غیردولتی آگاهی  گذاران و سازمان هاي قانونی، قانون برخی سیستم. فزونی دارد) شرکت(داخلی 

هاي داخلی  هاي اجتماعی را جزیی از هزینه کنند تا هزینه میکنند و آنها را مجبور  هایشان فراهم می واقعی ناشی از فعالیت
  )1390اقدم مزرعه،. (سازمانشان تلقی کنند

  هاي پیرامونی در تعارض ها شرکتزیستی  دهی اجتماعی و محیط نقش پاسخ
هاي بین  وتدر واقع با توجه به وجود تفا. هاي یاد شده دارد نقش اساسی در حل و فصل تعارض ها شرکتمسئولیت اجتماعی 

  .ها را کاهش و تاحدي آنرا جبران کند تواند این تفاوت می ها شرکت، گزارشگري اجتماعی ها شرکتهاي اجتماعی و داخلی  هزینه

زیست در سالهاي اخیر تالش  کننده محیط ي آلودهها شرکت. توان در این راستا تلقی کرد اي را می قوانین مربوط به گازهاي گلخانه
هاي سنگین  هایی که ممکن است هزینه تعارض. اند ها با جامعه انجام داده هاي اجتماعی و حل تعارض خلی کردن هزینهزیادي براي دا

هاي داخلی سازمان مشهود و نقدي  هاي اجتماعی مانند هزینه اما از آنجائیکه هزینه. داشته باشد ها شرکتبر اعتبار تجاري و سرقفلی 
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هاي اجتماعی بدلیل بوجود  از شناسایی برخی هزینه ها شرکتهمواره . ابداري قابل شناسایی نیستندنبوده و از نظر استانداردهاي حس
عملکرد ضعیفی نسبت به  ها شرکتبرخی از . ها دارند گونه هزینه آمدن مسئولیت اجتماعی واهمه داشته و تالش در حداقل کردن این

ها و اصالح  هاي خود، براي حل این تعارض حل کدام از آنها در تدوین راهبه طوري که هر . اند زیست داشته برنامه گزارشگري محیط
هاي بین شرکت و جامعه را حذف نخواهد کرد و بایستی  به عبارتی فقط داشتن برنامه تعارض. اند ارتباط با پیرامون دچار اشتباه بوده

ت ماناستو که به تولید کودهاي کشاورزي اشتغال به طور مثال شرک. هاي اجتماعی و محیطی باشد این برنامه در راستاي خواست
و داخلی مرتبط با استفاده از ) زیستی محیط(هاي اجتماعی  هاي حاصل از تفاوت هزینه بینی تعارض داشت بدلیل اشتباه در پیش

کمتر از  محصوالت خود، با وجود هزینه کردن میلیاردها دالر در جهت بهبود محصوالت خود براي کارایی بیشتر و استفاده
اما مخالف . هدف این شرکت تولید محصوالت کشاورزي و اصالح شده در کشورهاي فقیر بود. ها به انزوال کشیده شد کش حشره
. کنندگان مواد غذایی گردید یافته ژنتیکی موجب کنارگذاري محصوالت این شرکت توسط مصرف کنندگان با محصوالت اصالح مصرف

وجوي حذف استفاده از سموم و افزایش کارایی کشاورزي و آلودگی کمتر ناشی از کشاورزي بود،  در حالی که این شرکت در پرس
  )1390اقدم مزرعه،. (کنندگان مواد غذایی، از عرصه تولید محصوالت کشاورزي حذف گردید بدون توجه به نگرش مصرف

  ها شرکتمحیطی  گزارشگري زیست
ي تولیدي در این زمینه سهم زیادي ها شرکتآلودگی کشور ما روند افزایش داشته و هاي اخیر وضعیت  با توجه به اینکه در طی سال

محیطی  در سایر کشورها مفهوم گزارشگري مخارج زیست. زیست بسیار الزم و ضروري است اند، توجه به حسابداري محیط داشته
اما با توجه به اینکه اکنون، ما در ایجاد . استاز چند دهه قبل آغاز شده و تحقیقات بسیاري در این زمینه صورت گرفته  ها شرکت

هاي مختلف در حال سبقت از بسیاري کشورها هستیم، در این زمینه تحقیقات مناسبی صورت  زیست و آلودگی خسارات به محیط
محیطی در درجه اول به این علت است که  توسعه نیافتن گزارشگري زیست) 1382طینت و میرسمیعی،  خوش. (نگرفته است

الزام و اجباري در این زمینه ندارند، لذا بازبینی و توجه به اصالح یا تدوین برخی قوانین الزم و انتشار رهنمودهاي الزم  ها شرکت
نبود دستورالعمل اجرایی دربارة نحوه برخورد و انعکاس مخارج . محیطی گردد تواند موجب گسترش تهیه گزارشات زیست می

پس الزم است . هاي متفاوت شده است رو ساخته و موجب به کارگیري رویه شکل نحوه انعکاس روبهرا با م ها شرکتمحیطی،  زیست
کنندگان  ها به اطالع استفاده محیطی سازمان تهیه و تدوین گردد تا عملکرد زیست) GuiDlineمانند (رهنمود یکنواخت و مناسب 

  .اطالعات مالی برسد

محیطی و گزارشگري پایداري بایستی اوالً توجه جدي به آموزش این  ابداري زیستدر حوزه آموزش و توسعه دانش مرتبط با حس
ها گردد، ثانیاً نیازهاي جامعه مورد توجه قرار گیرد که یکی از این نیازها وجود محیطی سالم و پاك براي زیستن  مباحث در دانشگاه

محیطی بیان نقش ارزنده مؤثر دانش و آگاهی در تدوین  یستدار بین دانش مدیران و امکان تهیه گزارشات ز وجود رابطه معنی. است
ها باید با فراهم آوردن منابع مطالعاتی از سایر کشورها، امکان بررسی و تحقیق در هر  باشد، لذا دانشگاه محیطی می گزارشات زیست

  .باشد را ایجاد نماید زمینه از مسائل مبتال به جامعه که با حسابداري مرتبط می

هاي مرتبط با حفظ  انجام فعالیت. که امروزه انجام گیرد باید در چارچوب هزینه و منفعت مورد بررسی قرار گیرد هر حرکتی
هاي مسئول  باشد، اما از طرف دیگر مزایایی نیز در پی دارد که الزم است سازمان ها می هایی براي سازمان زیست داراي هزینه محیط

 ها شرکترسانی  و واحدهاي تجاري برسانند که در سایه این اطالع ها شرکتیطی را به آگاهی مح مزایاي استفاده از گزارشگري زیست
  )1390جنانی و حیدري، . (محیطی اقدام نمایند اقدام به تهیه گزارشات زیست
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  گیري نتیجه
وسعه پایدار را پدید آورده این امر مفهوم ت. محیطی در نتیجه استفاده نامتناسب از منابع طبیعی به وجود آمده است مالحظات زیست

زیست که اخیراً  همزمان با تخریب محیط. هاي استفاده از منابع طبیعی و ارتقاي برابري بین نسلی است که هدف آن شناسایی هزینه
و  ها شرکتزیست جهت ارتقاي سطح شفافیت و پاسخگویی  از حدود آستانه گذشته، شرایط الزم براي حسابداري منظم محیط

به عالوه در بازارهاي کنونی که اخبار و اطالعات به سرعت و به ناچار در بازارهاي مالی بازتاب دارد . به وجود آمده است ها مؤسسه
  .زیست هستند ها ناگزیر به سازگاري با جامعه و محیط و سازمان ها شرکت

هاي ثروت در  یرونی یا اجتناب از درگیريهاي ب اي جهت کاهش هزینه به عنوان برنامه ها شرکتزیستی  پاسخگویی اجتماعی و محیط
هاي اجتماعی در یک راستا نیستند و در  با هزینه ها شرکتدر اقتصاد خصوصی، معموالً هزینه داخلی و خصوصی . جامعه است

ه اي عمل کند ک تواند به گونه در حالی که آن می. زیستی نقش کمتري ایفا کرده است دهی اجتماعی و محیط اینجاست که پاسخ
  . شرکت را در برابر ریسک اعتباري در جامعه محافظت کند

هاي ناشی از فعالیت شرکت در جامعه از مسائل مهمی است که امروزه در گفتگوهاي اجتماعی مطرح است و  در این راستا تنش
زیست  رویه محیط یها تخریب ب بدون شک یکی از این تنش. زیست هستند ها با جامعه و محیط ناگزیر از حل این تنش ها شرکت

ها  زیست موجب کاهش و حتی حل این گونه تنش باشد که ابقاي مسئولیت پاسخگویی در قبال جامعه و محیط ها می توسط سازمان
  .خواهد شد

اي مناسب جهت گزارش و افشاي اطالعات  محیطی روبرو هستند و در جستجوي شیوه  با مسائل زیست ها شرکتامروزه بسیاري از 
محیطی و اجتماعی  ي ویژه تحت عنوان گزارشات زیستها گزارشبدیهی است این نوع گزارشگري با تهیه . باشند مردم می براي عموم

گیري منافع و مخارج  گیري کمی و پولی براي اندازه هایی از قبیل نبود واحدهاي اندازه هر چند که دشواري. پذیر خواهد بود امکان
هاي حسابداري در تهیه گزارشات  زیست، ضعف سیستم تانداردهاي حسابداري محیطمحیطی، عدم آگاهی مدیران، نبود اس

. هاي مالی و گاهاً نبود الزامات قانونی در این راستا وجود دارند کنندگان صورت محیطی، نبود بازارهاي کارا، عدم آگاهی استفاده زیست
هاي ناصحیح  زیستی و اصالح اینگونه فعالیت هاي محیط عالیتتوان به افشاگري ف هاي اشاره شده می ولی بدیهی است با جبران ضعف

  .و در نتیجه توسعه پایدار در جهان امروزي و آینده دست یافت ها شرکت



 306                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

  منابعفهرست 
  www.gomssa.irانجمن علمی حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، . زیست و تئوري مشروعیت حسابداري محیط). 1390(مزرعه یعقوب  اقدم

  .22، ص 2718، شماره روزنامه دنیاي اقتصاد. »هاي اجتماعی و حسابرسی مسئولیت ها شرکتمسئولیت اجتماعی «). 1391(پاکروان لقمان 

  .52- 54، صص 210، شماره مجله حسابدار. »زیست حسابداري محیط«). 1388(گوهر لیال  پاك
، صص ، شماره نهمو مدیریت مجله حسابداري. »محیطی در ایران گزارشگري زیستسازي  سنجی پیاده امکان«). 1390(جنانی محمدحسن، حیدري محمد 

84 -69.  

  .16- 21، صص 17، شماره مجله حسابرسی. »زیست حسابداري محیط«). 1381(طینت محسن، میرسمیعی مسعود  خوش

  .19- 28، صص 186شماره  مجله حسابدار. »محیطی حسابداري زیست«). 1386(سجادي سیدحسین، جلیلی امیر 

حسابداري و مدیریت  اي مجموعه مقاالت همایش منطقه. »زیست و تئوري قرارداد اجتماعی حسابداري محیط«). 1390(مزرعه یعقوب  عبدي رسول، اقدم
  .واحد نور

  .39-42، صص 189، شماره مجله تدبیر. »هاي اجتماعی حسابداري مسئولیت«). 1386(عسکري محمدرضا 

  .75- 76، صص 135، شماره مجله تدبیر. »زیست حسابداري محیط«. )1382(زاده ارس نادر  کاظم

  .141- 159، صص 8، شماره نامه مدیریت اجرایی پژوهش. »حسابداري مدیریت محیط زیست«). 1382(مالنظري مهناز 

  .22-27، صص 183، شماره مجله حسابدار. »محیطی حسابداري زیست«). 1386(نصیرزاده فرزانه 

  .48-52، صص 207، شماره مجله حسابدار. »زیست سازي حسابداري محیط پیاده«). 1388(نصیرزاده فرزانه 
de beer, Patrik, friend, francois (2006), "Environmental accounting management tool for enhancing corporate environmental and 

economic performance", Ecological economics, 58, 548-560. 

Jhon Jonse, Michael, (2010), "Accounting for the environment: Towards a theoretical perspective for environmental accounting 
and reporting", Accounting and reporting", Accounting forum, 34, 123-138. 

Hopwood, Anthony, (2009) "Accounting and the environment", Accounting, organizations and society, 34, 433-439. 

Johnson, L. todd, (1993), "Environmental reporting accounting" research on, horizons, Vol. 7, No. 3. 

  



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             307

  هاي پویاي اطالعاتی در محیطاشتراك اطالعات 

  ٢رضا داغانی، ١اسکو وحید
  چکیده 

هاي ارتباطی و اطالعاتی نیز  یده و بسط زیر ساختانجامجهانی  ي گسترده ي رشد روز افزون فناوري اطالعات به توسعه شبکه
سنتی به  دیران از تولیدنی سبب حرکت مرقابت جها ي فضاي مجازي در صحنه. مجازي را به دنبال داشته است سازمانگسترش 

ي و زمان گذار سرمایهي ها هزینهي مجازي باعث کاهش ها سازماننتیجه تولید در . ي مجازي شده استها سازمانسمت تولید در 
ی هاي رقابتی جدید در فضاي کسب و کار جهان ز یک سو، و از سوي دیگر خلق مزیتالزم براي به نتیجه رسیدن محصوالت جدید ا

دهد، این امر، موجب  استفاده غیر مجاز را هم گسترش میهاي دسترسی کاربران، امکان  د چنین محیطی و گسترش حوزهایجا .است
اطالعات که به منظور افزایش ایمنی . هاي سیستم است ها در حفاظت از اطالعات و برنامه ایش نگرانی مدیران و طراحان شبکهافز

. راح شبکه استمدیریت یا ط تأکید، همواره مورد گیرد میصورت  ،محرمانه بودن و دسترسی مجاز وهاي کامل بودن اطالعات  جنبه
. اري وجود داردنگهداري سوابق پولی، حسابداري و حتی غیر حسابد ي هایی در رسیدن به سطح بهینه ها و نقص در این رابطه مشکل

هاي مشاکتی، نیاز به بررسی  وضعیت خاص محدودهحدودیت زمانی و مجازي نظیر فضاي سه بعدي، م سازماني ها ویژگیبا توجه به 
 از نمونه. دسترسی به اطالعات همواره مورد توجه قرار گرفته است ي ایمنی محدوده از ابعاد احراز هویت استفاده کننده و نحوه

و مشتري در  سازمانبارز تعامل  ي هنمونمشتریان اشاره داشت که به عنوان توان به مدیریت ارتباط  مجازي می سازمانهاي تأثیر
بسزایی در افزایش سطح روابط مشتري و  اهمیتلذا مدیریت روابط مشتریان در محیط الکترونیکی، داراي  .باشد میمحیط مجازي 

  .مجازي است سازمان

  .ستمرمجازي، ارتباطات ایمن، پردازش مشترك، حسابرسی م سازمانساختارهاي اشتراك اطالعات، : واژگان کلیدي

  مقدمه
اشتراك اطالعات در محیط پویایی اطالعاتی فعالیت دارند، ایجاد  در زمینهکه ،  مجازيبا توجه به گسترش سازمان خدمات دهنده 

 بنا براین جهت شناسایی و شناخت از محیط هاي مزبور .حس اعتماد براي طرفین مشترکین از جمله موارد ایمنی مطرح می شود
اي اطالعاتی ه  پایگاه مانند با گسترش ساختارهاي گوناگون محیط هاي یکپارچه اطالعاتی .کنیم ط ها را بررسیباید ساختار این محی

نیاز به بررسی  ي مجازي، شبکه هاي خصوصی ، شبکه هاي گسترده و افزایش دامنه اشتراك اطالعات در محدوده مجازي، ها شبکه
 و ضعف ایمنی نقاط قوت به صورتی که احساس می شودراي مشترکین ب و حسابرسی این محیط به منظور افزایش حس اعتماد

 ها  این محیط با توجه به لزوم حسابرسی این محیط ها، شناخت حسابرس از .قرار دهدمشترکین  اختیار را درساختارهاي کنترلی 
رسیدگی هاي موثر و کارآمدتري شناخت حسابرس از این محیط به او کمک می نماید که . اولین مراحل براي بررسی و بازبینی است

براي حسابرسی صحیح و مناسب هر محیط باید از ابزار هاي متناسب با آن محیط استفاده کرد و درباره نحوه  چون را به عمل رساند
                                                                                                                                                                                     

   vahid.oskou@ghec.ac.ir.عضو ھیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گنبد کاووس -  ١
  .مدرس تھراندانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت  -  ٢
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ار و میزان بررسی هاي الزم براي هر مرحله از کار به میزان آشنایی قبلی حسابرس با فعالیت ها، ساخت .فعالیت محیط آگاهی داشت
اگر حسابرس با محیط مورد حسا برسی آشنایی جامع و کافی داشته باشد، مراحل حسابرسی . سیستم هاي هر محیط بستگی دارد

در این راستا در این مقاله به پس از ارائه  .نیز براي او مشخص تر، زمان رسیدگی کاهش و سرعت گزارش دهی افزایش می یابد
به چه  "سوال که  اشتراك اطالعاتی ، ساختار ایمنی محیط هاي مجازي و انواع آن، به اینتعریف کوتاهی از محیط هاي مجازي 

پاسخ داده می شود و در بخش پایانی نحوه بررسی و ارتباط با  "می توان یک ارتباط مطمئن در محیط مجازي برقرار ساختصورت 
  .رد، مورد بحث قرار گرفته استمدیریت روابط مشتریان و اثري که ساختارهاي مجازي اطالعات در آن دا

    تعریف سازمان مجازي
، موسسات و حتی افراد مستقلی است که در قالب اشکال گوناگون فعالیت هاي ها شرکتشبکه اي ژویا از سازمانها،  سازمان مجازي،

ت یا دائمی گرد هم کسب و کار گروهی، تحت یک نام مشخص که الزاماً نام واقعی هیچ یک از اعضاي شبکه نیست، به صورت موق
بر روي یک بستر فناوري  آمده اند تا با تسهیم هزینه ها، قابلیت هاي محوري، ریسک ها و امکانات از فرصت هاي کسب و کار

  )1385تابنده، .(اطالعات، استفاده کنند

  ) DUMITRU, ADOIU ,2008: (ژگی هاي به شرح ذیل می باشد سازمان مجازي داراي وی
 .ز نظر جغرافیاي در محیط هاي اطالعاتی توزیع شده دایر می شودا: 1فضاي سه بعدي .1

 .دارایی افق زمانی محدود به انجام دادن فعالیت مشخص است: 2)زودگذر(موقتی  .2

در چنین محیط هاي از فناوري اطالعات و ارتباطات مخابراتی پیشرفته جهت نگهداري و حفظ ارتباط هاي اعضا : پیکره و وضعیت  .3
 .داستفاده می شو

مدیریت زمان، مدیریت کنترل کار : ي چون رابط کاربر، مدیریت سامانه با زیر مجموعه هاي چونها بخش در محیط هاي مجازي از
این امر موجب می شود که ساختار ایمنی اطالعات در محیط هاي . و مدیریت منابع تشکیل شده است سیستم، مدیریت اطالعات

  .زیرا دیگر یک ناظر مستقیم وجود ندارد که بتواند ردپاي اطالعات را پیگیري نمایدمجازي، بیشتر مورد توجه قرار گیرد 

مجازي که مورد اعتماد طرفین باشد که همراه با ترکیب شیوه هاي پویا و ایجاد ) محدوده( عناصر اساسی در تشکیل یک قلمرو 
  :ید، عبارتند ازمحرك هایی است که نیازهاي استفاده کنندگان را در محیط مجازي برطرف نما

اغلب از اهمیت سرمایه گذاري به منظور ایجاد مکانیسمی که ایمنی : ایجاد مکانیسم ایمنی چندگانه در محیط هاي مشارکتی) الف 
  .اطالعات استفاده کنندگان را تضمین کند، صحبت می شود

، به طور پویا و بدون مداخله اداره کننده استفاده )متناسب با منابع(استفاده کنندگان باید از خدمات جدید : ایجاد خدمات پویا) ب 
و همچنین باید به صورتی . این خدمات باید به طور مشترك صورت گیرد و داراي اثر متقابل ایمنی با سایر مشترکین باشد. نماید

  .انجام گیرند که تناقصی با شیوه هاي کنترل محلی نداشته باشد

                                                                                                                                                                                     
1 Spatial 
2 Temporal 
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نیاز به برقراري روابط چند جانبه بین  به منظور اشتراك منابعِ محدوده هاي مجازي،: تدوین محدوده پویا و مورد اعتماد) ج 
زیرا موجب می شود . استفاده کنندگان از منابع و مشترکین احساس می شود ، این اعتماد باید بین اعضاي مشترکین نیز واقع گردد

براي اینکه روابط بین مشترکین در سازمان مجازي . گرددکه رفتارهاي سوگیرانه کاهش وحس اعتماد بیشتري بین مشترکین واقع 
مشخص و تعریف شده ) که تشکیل دهنده پایه و اساس هر سازمان است(باید روابط در سازمان اصلی  به صورت ایمن صورت گیرد،

 .باشد

 :در راستاي استانداردهاي مذکور، دو نوع مکانیسم و سیاست ایمنی در سازمان هاي اصلی نیاز است

فناوري ایمنی که براساس چارچوب سازمان هاي مجازي طراحی شود بصورتیکه پل هاي ارتباطی میان مشترکین در مجیط ) لفا
لذا برنامه نویسان سازمان هاي ایمنی اطالعات، به طور وسیع از نرم افزار هایی استفاده می کنند که : مجازي را مورد ارزیابی قرار دهد

  .فع متقابل، از سو جریان ها و استفاده هاي یک طرفه نیز جلوگیري بنمایدعالوه بر در نظر گرفتن منا

در جهت مسیریابی و حمایت از رابطه هاي سیستم هاي کاربردي ، ساختار ایمنی خاصی عالوه بر برنامه : ساختار امنیتی خاص) ب
ناصر ساختار خدماتی که منجر به رقابت هاي تعریف جزیی از شناسایی ساختار خدمات گسترده و سایر ع. هاي ایمنی مورد نیاز است

  .جدید براي دستیابی به فرصت هاي ایمنی گردیده است

  ایمنی در محیط هاي مجازي اطالعاتساختار 
در نتیجه ایمنی چنین محدوده . که در سازمان هاي مجازي اطالعاتی، به انباشت اطالعات و اشتراك آنها پرداخته می شوداز آنجایی 
ایمنی چنین محیطی داراي اجزاي فرعی مانند احراز هویت، اختیارات و به رمز درآوردن . ز مهم ترین اجزاي آن دانستاي را بایدا

، سه )1(در جهت شناخت بهتر ساختارهایی که در محیط اطالعاتی مجازي استفاده می شود، با توجه به نمایه . اطالعات است
  .تشریح می شودمحدوده ي ایمنی که در این محیط برقرار است، 

( که باید مشارکت کنندگان ) یا محدوده مجازي( مجموعه مقررات، محدودیت ها و مجوز ها براي ورود به سازمان مجازي :  (A)بخش  )1
ر در این محدوده عالوه بر بررسی اعتبا. این مجوز ها را بدست آورده و توافقنامه امنیتی را امضا نمایند) قبل از ورود به محدوده مشارکتی

 .و سابقه مشارکت کننده، نحوه در اختیار گرفتن اطالعات یا منابع سازمان مورد بررسی قرار می گیرد

جهت ... ( در این بخش از کنترل هاي سخت افزاري و نرم افزاري چون دیواره هاي آتش، عبور دهنده ها، تشخیص هویت و ): B(بخش  )2
ورد استفاده قرار می گیرد، الزم به ذکر بوده که در این بخش عالوه بر کنترل هاي م) جلوگیري از ورود یا خروج بدون مجوز و غیر ایمن

  . ورودي و خروجی از سیستم، کنترل هاي اعتبار نیز اعمال می شود
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 محیط هاي میزبان، عاملیت ایمنی را فراهم می کند که قابلیت کاربرد محیط هاي پیشرفته را دارد،: داخل محدوده مشارکت ، )C(بخش  )3
این امر بدین منظور است که بتوان اطالعات غیر مجاز با سطح عملکرد غیر بهینه، حدود میزان مشارکت، نحوه دسترسی به این محدوده 

 .مشارکتی را مشخص و از تداخل و تقابل هاي غیر موثر بین اجزا سازمان جلوگیري شود

این ساختارها عموماً بر . دقیق براي سامانه هاي مجازي استساختارهاي ایمنی اطالعات داراي استانداردي مشخص و در عین حال 
  :دو موضوع تاکید دارند

برقراري ارتباطات بر مبناي مجوزهاي متقابل و دو جانبه که از خطوط ایمن و مورد اعتماد طرفین است،  به طور پیش فرض،) الف
  .است مطرح می سازدرا براي ارتباطات که شرایط  ایمنی ينقش گواهینامه هااین امر . گیرد، تاکید دارند صورت

ایجاد یک محیط دستوري ساده براي رسیدن به اهداف ) : 1سوآپ (ت تدوین موافقتنامه دستیابی به موضوع مورد مشارک) ب 
ن که ارتباط بی 3خدمات وبروابط چند جانبه ،  2زبان توضیحی خدمات وب  مانند ایمنی موافقتنامه ها و استفاده از پروتکال هاي

از جمله موارد . ، میسر می سازد مبادله گر پیامو  با قواعدخاص هر سرویس متناسبهاي کاري مختلف را  واحدها در ایستگاه
  :که در ذیل برخی از این مکانیسم ها تشریح می شود. مورد بحث در ساختارهاي ایمنی اطالعات

                                                                                                                                                                                     
1 Simple Object Access Protocol(SOAP) 
2 Web Services Description Language(WSDL) 
3 Web Services-Trust(WS-Trust) 
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استفاده می  یح دادن خدمات وبضبراي تو است،اري بر مبناي زبان گزارشگري تج که :)WSDL (زبان توضیحی خدمات وب - 1
با  رونوشت هابراي  ساختار خاص فراهم کننده یکتعریف گردیده و ورت پایانی شبکه یا پ نقاطاز  خدماتی که به عنوان مجوز. شود

حداقل  تا ،کند یمي مرتبط و پیوسته در جهت ارتیاط استفاده  ها  پیام خالصه اي از ، زباناین  .هدف مربوطه است توجه به
  .استانداردها براي استفاده از اطالعات در شبکه مشخص شود

در ( مشترکینخطوط ارتباطی بین : خطوط ارتباطی)2
امنیت و  ،باید همواره از نظر اعتبار) محدوده مشارکتی

اطمینان از لحاظ برقراري ارتباط صحیح مورد بررسی 
درا ین  مشترکینچه بسا ارتباط بین این  .دقرار گیر
غیر ایمن ،  )با وجود امضا توافقنامه (صورت به محیط 

غیر مجاز و در جهت سو استفاده از منابع مشارکتی 
در جهت برقراري ارتباط هاي ایمن در  .سازمان باشد

مجوز دسترسی به منابع  چنین محیط هاي از سرویس
این سرویس موجب ایجاد  .استفاده می شود 1اشتراکی

ن دارنندگان منابع در مرکز محدوده یک نوع اعتماد بی
قدرت و سرعت  خدمات ایمنی، در این صورت. کند میهمچنین محدودیت هاي چند جانبه براي قسمت هاي مختلف ایجاد . می شود

الت نحوه برقراري ارتباط بین استفاده کنندگان و منابع را در دو ح در نمایه هاي ذیل .دبیشتري در بین قسمت هاي مختلف را ، دار
با توجه به .مشاهده می نمایید) 2-2نمایه (و در حالت وجود این سرویس) 2-1نمایه( عدم وجود سرویس مجوز اشتراك اطالعات

استفاده زمانی که ، تقارن و ارزیابی ، در 2موارد بحث شده سرویس مجوز اشتراك اطالعات جهت رفع مشکالتی چون مقیاس پذیري
مان هاي مختلف دست یابند، آنها باید به مدیران واداره کنندگان سازمانهاي مختلف رجوع نمایند کنندگان می خواهند به منابع ساز

                                                                                                                                                                                     
1 Community Authorization Service 
 2-Scalability 
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با آن  مشکل دیگري که. پاسخ دهند باعث سر در گمی استفاده کنندگان و حتی مدیران سازمان ها خواهد شد و از طرف مشترك،
به  سرویساین . 1سط سازمان به استفاده کنندگان داده می شود رو برو هستیم ، عدم شفافیت ، رسایی وتوان بیان مجوزهاي که تو

. می دهد مجوز استفاده از منابع را در اختیار استفاده کننده ، قرار ت منبع واطالعا نحوه دسترسی به ،عنوان یک بخش میانجی
این  .ده منابع، به کار می گیردستیابی ب جهت سپس استفاده کننده این سند را به عنوان معرف خویش در سازمان و احراز هویت

در . بررسی محل استفاده از منابع و روش دستیابی به منابع حائز اهمیت استمدرك جهت ارزیابی تقاضاي مجاز ،  سند به عنوان یک
  .نحوه بررسی صورت گرفته توسط این سرویس رامشاهده می نمایید 2-3نمایه 

که عالوه به بررسی ، هشد ساسدر این محیط اح 2تطبیق پذیریک سیستم  لزوم وجود با توجه به مباحث مطرح شده در باال،
با توجه به توانایی سرویس از  .ارتباطات را آزمایش و میزان آن را مورد ارزیابی قرار دهد سطح امنیت ،مشترکینارتباطات مجاز بین 

رویس در مجیط هاي پردازش مشترك، افزایش لحاظ عملکرد در شرایط مختلف و توجه مشترکین متعدد، باعث شده توجه با این س
  .یابد

در ادامه بعضی از ویژگی هاي محیط هاي اشتراك اطالعات چون ژردازش مشترك، گروه مدیریت سیستم و اثر این محیط ها در 
  .ي اقتصاد، مدیریت و تکنولوژي اطالعات، مورد بررسی قرار می دهیمها حوزه

  

  

                                                                                                                                                                                     
1 Expressiveness 
2 Self adapting 

  عمول در سرویس بررسی مجوزنحوه بررسی یک در خواست م 2 -3نمایه 
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 در محیط هاي اشتراك اطالعات 1پردازش مشترك

به بیان دیگر ، روش هاي پردازش  .تزیر بنا و تعیین کننده نوع شبکه ، روش هاي پردازش اطالعات در شبکه کامپیوتري اس
متمرکز، غیر متمرکز ، : که به سه صورت اطالعات در شبکه، مبناي انواع شبکهاي کامپیوتري است روشهاي پردازش اطالعات در شب

و براي ساز مانهاي با ساختار  در پردازش متمرکز ، تمام پردازش ها در کامپیوتري مرکزي انجام می شود .دانجام می شو اشتراکی
  .ددار) از لحاظ قدرت محاسباتی و پردازش( متمرکز مناسب بوده که نیاز به کامپیوتر هاي بزرگ

بیشتر در کامپیوترهاي شخصی انجام می شود و به جاي استفاده از یک کامپیوتر مرکزي مشترك ، هر کاربر  پردازش غیر متمرکز
تفاوت پردازش متمرکز و پردازش غیر متمرکز در این است که  .دبا کامپوتر شخصی خود ، اطالعات را مورد پردازش قرار ده تواند می

د انه انجام می شود و امکان توزیع سخت افزار ها را در سطح ساز مان ایجاد می نمایپردازش اطالعات درکامپیوترهاي کاربران یا پای
  ).1380ناصر آریا،(

یا پراکنده افزون بر اشتراك منابع، فایل  این امکان فراهم شده که، پردزاش غیرمتمرکز در محدوده هاي مشارکتی سیستم هاي گرید،
در این محیط پردازش، یک مشترکین می . عات را به طور مشترك پردازش نمایندبتواند اطال ها و اطالعات صورت گیرد و مشترکین

  :استفاده نماید که این پردازش داراي ویژگی هاي زیر است براي پردازش از اطالعات سایر مشترکین. تواند
  همکاري و اشتراك منابع در انجام پردازش )1
   رکینوجود یک شبکه پیوسته براي تبادل اطالعات منابع بین مشت )2
 ایجاد فایلهاي مشترك جهت پردازش مشترك )3

 وجود یک محیط ایمن جهت پردازش ، بدون یک اداره کننده یا میانجی پردازش )4

  در محیط هاي مجازي اشتراك اطالعاتگروه مدیریت سیستم 
 اد شیوه هاي محلی موازيایجتسهیالت انتقال اطالعات در سیستم و همچنین  ،در ایجاد یک پایگاه اشتراك منابعاین گروه مدیریتی 

این گروه سبب کنترل متمرکز سیستم شده که دانش کاملی از . در انتقال با کیفیت اطالعات و ترکیب منابع، کمک بسزایی می نماید
هاي   در سیستم را دارد، این گروه از هدف مشترکینکامل بر روي اجزا وحاالت سیستم، تقاضاي کاربران و کنترل هاي جامع 

 دسترسی مشترکین و زمانمکان مشخص کردن . آگاه است که از سیستم پشتیبانی می کند، کامالً ایمنی ي ها و توافقنامه پروتکال 
وده مشارکتی همواره برقرار کیفیت قابل توجه اي از این خدمات در محد. از جمله وظایف این گروه استدر محدوده  اطالعات به

  .است

  ي اقتصاد، مدیریت و تکنولوژي اطالعاتها حوزهه ب محیط هاي اشتراك اطالعاتتاثیر 
  :می گذارد که شامل تأثیر سازمان هاي مجازي بر این سه حوزه از سه جنبه اصلی

  .4خدمات وب) 3 ؛3مدیریت روابط مشتریان) 2 ؛2برنامه ریزي منابع بنگاه) 1

                                                                                                                                                                                     
 1 Cooperative computing 
2Enterprise resource planning(ERP)  
3 Customer Relationship Management(CRM) 
4 Web Service 
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در ادامه بطور خاص . مشاهده می نماییدرا حوزه تاثیر در این سه زیر جدولبه طور خالصه در جهت دستیابی به اطالعات مفید ، 
  .تاثیر سازمان مجازي در مدیریت روابط مشتریان تشریح می شود

  

  مدیریت روابط مشتریانحیط هاي اشتراکی بر تاثیر م
ي روابط اش  یافته افزارها و امکانات اینترنتی است که به یک شرکت امکانِ مدیریت ِساخت نرم ي از بط با مشتري مجموعهمدیریت روا

که با یکپارچه کردن  حل جامع سازي یک راه پیاده"عبارت دیگر مدیریت روابط با مشتري، عبارت است از  به. دهد با مشتري را می
   رتباط ما را با تمام مشتریانکند، تا ا هاي مربوط به مشتري برقرار می نقص، بین تمام فعالیت ها و فناوري یک ارتباط بی افراد، فرایند
ن، گا اطالعاتی در مورد مشتریان اش تهیه کند تا مدیران، فروشند  عنوان مثال ممکن است شرکتی یک بانک به. "بیشینه کند

 و محصوالت را با هم مقایسه کند کنندگان خدمات و حتی خود مشتري به این اطالعات دسترسی پیدا کرده و نیازهاي مشتریان ارایه
  .اند را ببیند محصوالتی که مشتریان مختلف خریدهو 

صدشناسایی ، جذب و نگهداري مشتریان ارزشمند سعی در هدایت و بررسی قرار دادها با مشتریان دارد و ق این شیوه کاربردي بر طبق یک موافقنامه،
شرکت استفاده می  برنامه مدیریت روابط مشتریان در جهت حمایت از فرآیند ذخیره اطالعات مشتریان .دازطریق یک روش علمی و جامع را دار

ش ، بازاریابی، خدمات پس از فروش، فرو ي مختلف چونها بخش وارد شده توسط کارمندان در اطالعات در این سیستم از شواهد ومدارك . شود
همچنین جزییات هر یک از قراردادهاي مشتري  .داستفاده نمای آموزش حرفه اي ، بخش منابع انسانی و پاداش ها درجهت افزایش بهره وري سازمان

شود و استفاده از اطالعات ذخیره شده در  شود، منطق این روش بهبود خدماتی که به طور مستقیم به مشتریان ارائه می می تواند در این سیستم ذخیره
                                                                                                                                                                                     

1 workload 

 اقتصاد مدیریت تکنولوژي

قابلیت تعمیم (قابلیت همکاري و اشتراك اطالعات با قسمت هاي مختلف .1
 )کار

عملکرد باال در محاسبه و ارتباط .1
 ها

 بررسی نرخ ترکیب سرمایه. 1
 گذاري ها

 مدیریت معامالت تجاري.2 پیشرفت کارایی در محیط کاري.2
توازن و تناسب در شناسایی . 2

 رویدادها

 1مدیریت تراکم کاري. 3 )استقالل(خود مختاري .3
و تکامل  پویایی سرمایه گذاري ها.3

 آنها

  پردازش از راه دور و دسته اي. 4 مدیریت خود جوش و رفتار پویا.4



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             315

به عنوان  استفاده از گرید در مدیریت روابط مشتریان. ودر نتیجه بهبود فرآیند فروش است سیستم، براي هدف دستیابی دوباره به اطالعات مشتریان
روابط مشتریان نیاز به شیوه کلی نگر و ابتکار عمل زیرا یک استراتژي موفق در مدیریت . یک شیوه یا برنامه متمرکز در هدایت روابط مشتریان است

  .به این نیاز پاسخ دهد تواند میدارد ، که گرید 

  در محیط هاي مجازي اطالعاتی CRMانواع فناوري 
  :عملیاتی، تحلیلی و مشارکتی می باشد: شامل سه نوع CRMبه طور کلی فناوري 

1. CRM از جمله کاربردهاي  ،عملیاتیCRM و با مشتري می باشد که باعث یکپارچگی واحدهاي پشت صحنه و حاضر در ، ارتباط رودر
( ، تمامی فرآیندهاي تجاري حاضر در صحنه سازمان که مسئول ارتباط با مشتري هستند CRM در این فناوري. صحنه سازمان می شود

ارکنان مسئول همان بخش محول می شود، امور ناشی از این فناوري به ک. پشتیبانی می شوند) واحدهاي فروش، بازاریابی و خدمات
اطالعات الزم براي انجام وظایف و واسطه ها با پشت صحنه سازمان در اختیار کارکنان قرار می گیرد و فعالیت هاي آنان در ارتباط با 

مشتري از راه بهبود  یکی از اهداف حاصل از اجراي این فناوري، کسب رضایت بیشتر. مشتریان و براي استفاده هاي آتی مستند می شود
. با پیاده سازي این فرآیند از طریق یکپارچه سازي فرآیندها و پشتیبانی آن ها در هزینه صرفه جویی می شود. کیفیت تماس ها می باشد

CRM عملیاتی از طریق همکاري بین چند کانال ارتباطی، فعالیت هاي بازاریابی و فروش و خدمات را به صورت شخصی ارائه می کند .
به این ترتیب کارکنان واحد . درجه اي نسبت به مشتري در هنگام تعامل او با سازمان داشت 360با این فناوري می توان اشراف کامل و 

عملیاتی را می توان  CRM. فروش و خدمات، مستقل از نقاط تماس قادر به دسترسی به تاریخجه کامل تعامل مشتري با سازمان می باشند
 .کار سازي واحد فروش، خودکار سازي واحد بازاریابی و واحد پشتیبانی و خدمات مشتري تقسیم بندي نمودبه واحدهاي خود

2. CRM ي گردآوري شده در فناوري ها داده، در این فناوري تحلیلیCRM  عملیاتی به منظور دسته بندي مشتریان و براي شناسایی
به صورت فرآیندي مستمر  ها دادهعملیات گردآوري و تجزیه و تحلیل . می گیردجانبی مورد تجزیه و تحلیل قرار / پتانسیل فروش باالتر

به عنوان مثال مشتریان به دو بخش کلی تقسیم می شوند، . می توان مشتریان را دسته بندي نمود CRMدر این فناوري . انجام می پذیرد
. ترین احتمال خرید آن محصول توسط آنها وجود داردمشتریانی که کمترین احتمال خرید یک محصول را دارند و مشتریانی که بیش

تحلیلی  CRMیکی از ویژگی هاي . می شوند همچنین می توان پی برد که کدام مشتریان منجر به باالترین سودآوري در طول زمان
در می یابد که وي تا حد  براي مثال سازمان با دنبال کردن و نظارت بر تعامل هاي انجام شده با مشتري. نظارت بر رویدادها می باشد

مشخصی از محصوالت سازمان را خریداري نموده است و بنابراین واجد شرایط براي تخفیف ویژه یا امکان خرید محصوالت دیگر با 
به . یدي مشتري، سازمان می تواند سناریوهاي احتمالی متعددي در باره مشتریان بررسی نماها دادهبا آنالیز کردن . شرایط آسانتر می باشد

خریداري نموده اند، محصول مشابه دیگري  عنوان مثال بررسی این که چقدر احتمال دارد مشتري یا طبقه اي از مشتریان که محصولی را
تحلیلی مدلسازي پیش بینی می باشد می تواند چند برنامه توسعه محصول را از  CRMیکی دیگر از ویژگی هاي . را نیز خریداري کنند

این کار . تحلیلی می توان درصد از دست دادن مشتري را از دست داد CRMبا پیاده سازي . قیت آتی احتمالی مقایسه نمایدنظر میزان موف
در . از طریق شناسایی مشتریانی که احتمال قطع ارتباطشان با سازمان وجود دارد و سپس تالش براي افزایش وفاداري آنان، انجام می شود
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تحلیلی سازمان ها را قادر می سازد تا دسته بندي مشتریان را  CRMآوري و کاهش هزینه ها تامین می شود، نتیجه اهداف مربوط به سود
/ یکی دیگر از نتایج اجراي این مدل، افزایش میزان فروش به ازاي هر مشتري از طریق فروش باالتر. براساس ارزش مشتري انجام دهد

 .جانبی می باشد

3. CRM ان و مشتریان را از طریق تمامی کانال هاي ارتباطی مانند نامه، تلفن، فکس، اینترنت، پست الکترونیکی ، تعامل بین سازممشارکتی
مشارکتی راه حلی  CRM. در این مدل همچنین از هماهنگی بین کارمندان و کانال ها پشتیبانی می شود. و ارتباط رودرو تسهیل می کند

به طوري که سازمان ها توانایی خدمت رسانی بهتر به مشتریان و حفظ . هم قرار می دهدرا کنار  ها دادهاست که افراد، فرآیند ها و 
در واقع به . مشارکتی موجب تعامل کارا و سازنده با مشتریان در طول تمام کانال هاي ارتباطی می گردد CRM .مشتریان را پیدا می کند

، با یکپارچه شدن CRMدر این فناوري . داد شتري را می توان کاهشبهره گیري از مشارکت و همکاري اینترنتی، هزینه هاي خدمات م
  .مراکز تماس، تعامل چند کانالی با مشتریان امکان پذیر می شود و سازمان نگرش یکپارچه اي نسبت به مشتریان خود پیدا می کند

  بررسی و حسا برسی محدوده مشارکت
بر دیدگاه حسابرس در آزمون حسابرسی  جود یک محیط کنترلی قابل اعتماد،با توجه به مسایل ایمنی که مورد بررسی قرار گرفت، و

ها براي   سیستمی که توانایی باال از جهت امنیت و کنترل دارد، از لحاظ جمع آوري اطالعات و بررسی آن. گذارد  تاثیر بسزایی می
پیگیري  مشارکتی، کار حسابرس نیاز يبررسی ساختار هاي ایمنی چنین محیط ها حسابرس مشخص تر خواهد بود، اما با وجود

هاي خاص خود را خواهد داشت، حسابرس در این محیط ها قادر نیست از شیوه هاي سنتی حسابرسی استفاده نماید، سیستم که در 
در . روبروي اوست ، داراي ساختاري است که این اهم احساس می شود، که حسابرس به فناوري روز و ساختار آنها کامال آشنا شود

  .ادامه نحوه بررسی این محیط توسط متخصص سیستم، تشریح می شود

 نحوه بررسی محیط اشتراك اطالعات - الف

 Aرا مورد بررسی قرار می دهد، در بخش ایمنی ) با توجه به نمایه یک(B,Aجهت بررسی این ساختار حسابرس الیه هاي ایمنی 
نحوه بررسی ( وکیل شرکت در میان گذاشته ، از مجوزهاي ورود به سیستم توافقنامه ایمنی را مطالعه، آن را با متخصص سیستم و

  .، نمونه اي از نحوه تایید اعتبار مشترکین را مورد آزمون قرار می دهد) اعتبار مشترکین را جویا شده 

نامه ها و صحت پس از بررسی الیه ایمنی اول و اطمینان از صحت و سقم موافقنامه ها، شکاف هاي حقوقی وایمنی در موافقت
مجوزهاي ورودي به محدوده مشارکت، حسابرس ساختارهاي سخت افزاري و نرم افزاري محدوده مشارکت و کنترل ها از نظر کفایت 

پس از اطمینان از کنترل هاي سخت افزاري و نرم افزاري در صورت مثبت بودن نظر حسابرس . و کمیت، مورد بررسی قرار می دهد
ی قرار می گیرد، در این مرحله عالوه بر بررسی وجود مکانیسم ایمنی موجود در داخل محدوده مشارکتی باید مرحله سوم مورد بررس

نسبت به برقراري این سیاست ها و کنترل ها اطمینان کسب کند، بهترین شیوه براي بررسی این کنترل ها استفاده از آزمون هاي 
که در این آزمون ها حسابرس خود را به عنوان یک مشترکین در سیستم چون حسابرسی با رویکرد کارگاهی  1ویژه حسا برسی

                                                                                                                                                                                     
1 Special audit 
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معرفی کرده و از ضوابط ایمنی در سیستم آگاهی پیدا می کند و می تواند نقاط ضعف و قدرت مکانیسم ایمنی محدوده را در داخل 
  .سازمان مورد بررسی و گزارش نماید

  جازيبررسی سرویس مجوز دسترسی به اطالعات مجموعه م -ب 
و با استفاده از سیستم  ، حسابرس مورد بازبینی قرار دادهسرویس مجوز اشتراك اطالعاتدر صورت استفاده سازمان مجازي از 

در این سرویس  )سطوح دسترسی(نحوه بر قراري ارتباطات، صدور مجوز دستیابی به اطالعات  در پایگاه اطالعاتی ، 1هاي تعبیه شده
 .ا بازگو می نمایدنظارت و خطاهاي آن ر را ،

براي افزایش امنیت استفاده می شود، حسابرس  2اینکه در محدوده مشارکت اطالعات و منابع از یک سیستم تطبیق پذیربا توجه به 
  .استفاده می نماید اطالعات و بررسی ساختار ایمنی در ارزیابی 3براي بررسی این شیوه کنترلی از هوش مصنوعی

  مجازيه هاي محدوددر  4حسابرسی مستمر
در دنیاي امروز، حسابرسان نمی توانند نسبت به اعتبار دهی به هنگام ، راجع به اثر بخشی مدیریت ریسک و سیستم هاي کنترلی 

با وجودگسترش روز افزون فن آوري اطالعات و امکان پردازش حجم عظیمی از دادها در مدت زمان بسیار اندك،  .باشند بی توجه
روش شناسی جاري حسابرسی آورده است که همان حسابرسی مبتنی بر نمونه گیري وآن هم در مقاطع خاص  انتقادهاي زیادي بر

که بتواند منجر به  کند می، تمام این مسائل نیاز به رویکرد جدیدي را در حسابرسی مطرح باشد میزمانی و گزارشی با تاخیر نتایج 
حساس یگانه ، بهروز ( که این رویکرد را رویکرد حسابرسی مستمر می نامنداعتبار دهی مستمر نسبت به اطالعات مالی شرکت شود 

  ).یکبخت

خط مشی، الزامات اصول پذیرفته  هاي مالی با معیار هایی مثل وظایف،  حسابرسی مستمر فرآیندي است که میزان انطباق صور ت
بطور همزمان یا بعد دوره مالی  هاي  زار ششده حسابرسی را نشان می دهد و حسابرسی مستمر رویکردي است که امکان تهیه گ

براي حسابرسان مستقل فراهم آورده و زمان وقوع رویداد هاي مرتبط به دوره خاص براي یک ) بعد از وقوع رویداد(کوتاه مدت 
  ).عرب مازار یزدي و همکاران(ی برد مشتري و اظهار نظر حسابرس در مورد اظهارات مشتري درباره آن موضوع از بین م

مجوز (اختیاردسترسی -2 ؛6 تصدیق -1 :مطرح کرده است در ایمنی سیستم هاي کامپیوتريرا  5فرد اشنایدر سه استاندارد طالیی

در . باشد میکه جهت برقراري یک سیستم به طور ایمن الزم  حسابرسی و بررسی مستمر سیستم ها ي کنترلی در سازمان -3؛ 7)

دو مورد تصدیق و اختیار دسترسی از طریق اعطاء مجوز دسترسی به ) (casمت بررسی مجوز گرید نیز با توجه به استفاده از خد
اما جهت استاندارد سوم نیاز به حسابرسی . شود  اطالعات و بررسی صحت و سقم گواهینامۀ ورود به محدوه مشترکین رعایت می

در مدل حسابرسی مستمر . را به مشترکین گوشزد نمایدداریم که به طور مدوام با سیستم روبرو شود و نواقص و ایرا د هاي محیط 

                                                                                                                                                                                     
1Embedded  
2Self Adapting 
3AI 
4Continues Audit  
5 Computer Security Gold Standard 
6 Authentication 
7 Authorization 
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به شکلی مطمئن و ایمن اجرا  ).ISP(ت وجود دارد و خدما).ISP(اینترنتی  دو فرض قابلیت اعتماد و امنیت تامین کنندگان خدمات
آشکار : ار اصل چه که خدمت تضمینی است در برگیرنده web – trust ISPانجمن حسابداران رسمی آمریکا با عرضه . می شود

را براي تامین کنندگان خدمات اینترنتی  سازي عملکرد تجاري ، در دسترس بودن، امنیت و امور خصوصی و انسجام خدمات
اعتماد کاربران درمحیط هاي اینترنتی که به در امر به اشتراك گذاشتن  است،گام مهمی در نقش اعتبار دهی مستمر و افزایش

   .تداشته اساطالعات فعالیت دارند، بر

  در راستاي حصول اطمینان از کارایی کنترل ها و استمرار کارایی آن حسابرسی مستمر از نظر توزیع حجم کار در سراسر طول سال ،

بدین ترتیب فاصله بین زمان آخرین آزمون و پایان دوره مورد رسیدگی کاهش یافته وموجب کشف  .دها در طول سال مالی توجه دار
و پیشرفت محیط از  بر سیستم ستم در زمان وقوع آنها می شود ، بدین تر تیب در افزایش سطح اتکا مشترکیننارسایی هاي سی

با توجه به دیدگاه حسابرسی مستمر و نحوه ارتباط با سیستم صاحبکار، مشخصاً . ها، موثر واقع می گردد  لحاظ بر قراري کنترل
مشخصه حسابرسی مستمر، یعنی برخورد با . محدوده مشارکتی داشته باشدنقش مفیدي در ارزیابی کارایی و ایمنی  تواند میت

نارسایی هاي سیستم در زمانی نزدیک به وقوع آنها، موجب افزایش تقاضا براي این نوع حسابرسی شده است، چرا که در دنیاي 
تاثیر بسزایی در عملکرد سازمان ها  می تواند این رویداد در آن لحظه، نتایج پیشرفته امروز هر لحظه رویدادي رخ می دهد ، که

که هر کدام از نر   طوري  به. کاربرد دارد ABCAM)( 1در محیط گرید استفاده از مدل حسابرسی مستمر مبتنی بر عامل. داشته باشد

م افزار هاي این مدل روش حسابرسی خاصی را نشان می دهند و اطالعات کسب شده در محل هاي خاصی از سیستم ذخیره می 
این نرم افزار ها عمالً به صورت سیستم نمایندگی حسابرسی رفتار  طور کلی  به. انسانی بازبینی می شود د و بعداً توسط عواملشو
 اجراي این مدل برمبناي دو فرض ، عملکرد خودکار سیستم در ذخیره سازي و حفظ). عرب مازار یزدي و همکاران ( کند می

که این دوفرض درمحیط پردازش گرید  .دوسط نرم افزار جهت پشتیبانی حسابرس، قرار داراطالعات و گرداوردي شواهد حسابرسی ت
این مدل سازگاري با  از جمله قابلیت هاي. مشترکین گرید استفاده نمود که می توان از این مدل در محیط مرتبط با. قابل بیان است

و به کمک  ین مدل مستقل از سیستم مشتري عمل می نمایدتغییرات محیط است به این علت که نر م افزارهاي مورد استفاده ا
که گرید همواره از   با توجه به این. عامل هاي تعبیه شده در سیستم صاحبکار ، اطالعات در اختیار حسابرس سیستم قرار می گیرد

ارد زیرا با وجود انبوهی از هاي خالی مشترکین است، در حسابرسی پیوسته کاربرد بسیاري د  دهنده ظرفیت  اطالعات به روز که نشان
اطالعات مشترك، لزوم وجود  عدم شناسایی کامل استفاده کننده از مشترکین که ارائه دهنده یا متقاضی اطالعات هستند و به علت

 احساس شده ها وگزارش هرگونه خطا در لحظه وقوع  یک بررسی کننده که از وجود کنتر ل ها یا اطمینان از برقراري مدوام کنتر ل
امدهاي آتی آنها وسیله گزار شات بروز شده خویش همواره مشترکین را از اهم مسایل رخداده یا پی  حسابرس به. تا پاسخگو آنان باشد

  .با خبر می سازد

  گیري  نتیجه
و تاثیرات پاي این تغییرات نوظهور حرکت کنند   حسابرسان بایستی پابه. دهد  اي رخ می  تغییرات تکنولوژي اطالعات با سرعت فزاینده

هاي حسابرسی خود را با تغییرات هم گام   هاي پردازش اطالعات مشتریان در نظر گیرند و همچنین رویه  ها را بر روي سیستم  آن
مشخصه . تواند ابزاري جهت کمک به حسابرسان در زمینه حسابرسی مستمر محسوب شود  دهد گرید می  این مقاله نشان می. نمایند

                                                                                                                                                                                     
1 Agent-Based continuous Audit model  
 Authorization 
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خورد با نارسایی هاي سیستم در زمانی نزدیک به وقوع آنها، موجب افزایش تقاضا براي این نوع حسابرسی یعنی بر ،حسابرسی مستمر
می تواند تاثیر  ،در آن لحظه این رویداد نتایج که ، رویدادي رخ می دهدشده است، چرا که در دنیاي پیشرفته امروز هر لحظه 

ه اینکه در گرید همواره از اطالعات به روز استفاده شده، ضرورت حسابرسی با توجه ب .بسزایی در عملکرد سازمان ها داشته باشد
صورت زنجیره اي پیوسته هستند ، هر  زیرا با وجود انبوه از مشترکین که به. مستمر بیشتر از محیط هاي دیگر احساس می شود

پس . رتبط به آنها، در خطر جدي خواهد بودمشترکین و گروه هاي م گونه خطا در این محیط و عدم رفع آن در زمان مناسب ، منافع
. بسیار مفید است لزوم یک بررسی کننده و حسابرس که بتواند نسبت به ایرادهاي سیستم در زمان وقوع اطالع رسانی نماید،

ي ها گزارشکه این نوع .درا از اهم مسایل پیشرو با خبر می ساز حسابرس به وسیله گزار شات بروز شده خویش همواره مشترکین
به ادامه فعالیت خویش در این محدوده  نسبت ها را قادر می سازد،  قرار می دهد، که آن اطالعاتی در اختیار مشترکین 1 سبز

  .نمایند گیري تصمیم

  فهرست منابع
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  82 – 76ص  ، 35فصلنامه حسابرس، شماره ، کشف یک مفهوم - حسابرسی مستمر ،)1385( کامبیز ،فرقاندوست حقیقی
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  حسابداري تحت وب با استفاده از  کاهش عدم تقارن اطالعاتی

 ٣محسن خانی، ٢رامین بیدکی، ١حصاري حمید

  چکیده
گیري  م آوردن اطالعات مفید براي تصمیمی از سیستم اطالعات مدیریت وظیفه فراهتم اطالعات حسابداري به عنوان جزئسیس

به راحتی  ،موقع بودنه و ب» مربوط بودن«ي کیفی ها ویژگیاشتن د بر فزوناما اطالعاتی مفید است که ا. مدیریت را برعهده دارد
جهانی شدن  ي از سوي دیگر با مطرح شدن پدیده. هزینه در دسترس مدیران قرار گیردقابل حصول باشد و با صرف کمترین زمان و 

ي جدیدي به وجود گذار سرمایهي ها فرصت ،ريهاي تجا تر شدن محیط توجه به پیچیده هاي تکنولوژیکی و با رقابت و پیشرفت ،بازار
یی گو پاسخدر راستاي  .باشند می ها شرکت ي بارهان نیازمند اطالعات کافی درگذار سرمایه ،ها فرصتآیند که جهت استفاده از این  می

حیط افشاي اطالعات از تنوع گزارشگري و م ،افشاي اطالعات بر طبق الزامات گزارشگري حسابداري به نیاز اطالعاتی فوق گذشته از
در این مقاله به شناسایی حسابداري تحت وب و . دشو میمطرح  رقابتیباالیی برخوردار شده و به عنوان یک مزیت  اهمیت

اقتصادي مدیران و نهایتاً  ي هايگیر تصمیمآن بر  تأثیر ،حسابداري تحت وب بر تسهیل دسترسی به اطالعات تأثیر ،کارکردهاي آن
هاي تحقیق حاکی از این امر است  یافته .دگیر میان و مدیران مورد مطالعه قرار گذار سرمایهعدم تقارن اطالعاتی میان میزان کاهش 

ی تسهیل سازمانی و برون سازماندسترسی به اطالعات براي استفاده کنندگان درون  ،که درصورت استفاده از حسابداري تحت وب
اي مساعد جهت اخذ تصمیمات  تواند زمینه که این خود می یابد میاطالعاتی نیز کاهش  د و در نتیجه آن میزان عدم تقارنشو می

   .و عقالیی براي مدیران فراهم آوردمنطقی 

  .سیستم اطالعات حسابداري ،استفاده کنندگان اطالعات، حسابداري تحت وب ،عدم تقارن اطالعاتی: واژگان کلیدي

  مقدمه- 1
اگر  .تاز کامپیوتر و شبکه جهانی اینترنت تقریباً در تمامی جنبه هاي زندگی ما رسوخ کرده اس ، استفادهدر طول چند سال اخیر  

در نظر بگیریم می بینیم که ) وحتی در بسیاري موارد ، در کشور خودمان(روند جهانی استفاده از اینترنت را در کشورهاي پیشرفته 
  .باشد میچند کلیک ساده امکان پذیر  همه چیز از برنامه خطوط هوائی تا رزرو بلیط سینما با

استفاده نماید ، اما  )IT(در این شرایط دانش حسابداري تالش نموده ، همپاي سایر رشته ها از امکانات نوین فناوري اطالعات  
ابزار فناوري  دانش حسابداري هنوز از .دایجاد کنن مجبور کرده تا تغییراتی در رویه و روال هاي خود حسابداران را حرکت جهانی ،

امکانات نوین ارتباطی و اطالعاتی قابلیت هاي بسیار زیادي در اختیار  .تاطالعات ، آنچنان که باید و شاید استفاده نکرده اس
،  باشد می) MIS1(که یکی از مهمترین اجزاي سیستم هاي اطالعاتی مدیریت ) AIS4(حسابداري بعنوان طرح سیستم هاي اطالعاتی 

  .دقرار می ده
                                                                                                                                                                                     

  hhesariacc@gmail.com. کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسالمی زنجان - ١
  .کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تھران - ٢
  .دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری، مؤسسه غیر انتفاعی حکیمان بجنورد - ٣

4 Accounting Information System 
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بسیاري  .تپیشرفت هاي سریع در رایانه و فناوري اطالعات ، روش هاي کسب و کار و روش انتشار اطالعات مالی را متحول کرده اس 
از سازمان ها در حال حاضر در تالش اند تا اطالعات مالی را در اینترنت ارائه کنند تا امکان دسترسی کاربران به اطالعات و همچنین 

   .در و به موقع اطالعات بین تهیه کنندگان و ذي نفعان افزایش یاب، امکان تبادل مؤث
اینترنت شکل جریان اطالعات از تهیه کنندگان به استفاده کنندگان و برعکس را تغییر داده و دسترسی به اطالعات را آسان کرده  

   .دي تحلیل بیشتر ، آنها را دستکاري کنناست و استفاده کنندگان می توانند از طریق آن اطالعات دلخواه خود را دریافت و برا

ي مالی بهنگام ، از اهمیت بسزایی دارد ، زیرا اطالعات زیادي وجود دارد که باید به طور پیوسته در اختیار ها گزارشامروزه تهیه  
هم آورده که با اطالعات ، امکان ارائه اطالعاتی را فرا) web(شبکه جهانی اطالع رسانی  .داستفاده کنندگان از اطالعات قرار گیر

ي چندین دوره مالی و تحلیل آنها به صورت آماده و یکجا در اختیار ذینفعان قرار می گیرد و ها داده .دي سنتی تفاوت دارها گزارش
 افزون بر این ، شبکه جهانی اطالع رسانی سنجش عملکرد غیر .درا دستکاري کنن ها دادهآنها حتی می توانند براي تحلیل بیشتر 

   .تمالی و استفاده از نمودارها را براي تفهیم بهتر امکانپذیر ساخته اس

بسزایی در رشد و  تأثیر ي پربازده اقتصادي،ها بخش بازارهاي سرمایه به دلیل ایفاي نقش تخصیص بهینه منابع به از سوي دیگر 
د به همان اندازه این نقش بهتر ایفاء خواهد شد به این دلیل هر چه شفافیت اطالعات بیشتر باش. توسعه اقتصادي هر کشوري دارند

گذار ارتباط دارد و تصمیمهایی که این  اي است که با تعداد زیادي سرمایه گونه ماهیت بازارهاي سرمایه به). 1386حسینی، (
امع اطالعات مالی توسط بنابراین افشاي کامل، بموقع و ج. گیرند بر اساس اطالعاتی است که در بازار جریان دارد گذاران می سرمایه

  .رسد شرکتها امري ضروري به نظر می

  2اطالعاتی کارایی
 در .دارد بازار کارایی در وحساسی عمده نقش آن انتشار ، سرعت تفسیر نحوه اطالعات، .باشد می کارایی مرکزي هسته اطالعات 

 خاص زمان یک در بهادار اوراق که است این شود می مطرح که باشد، سئوالی کارا تخصیصی و عملیاتی لحاظ از بازار که صورتی

  خواهد بود؟ چگونه بازاري چنین یک در سهام قیمت رفتار دیگر عبارت به .شد خواهند گذاري چگونه قیمت یکدیگر به نسبت

 هاي سال در هک تحقیقاتی بیشتر در .توجه شود است اطالعاتی کارایی که کارایی دیگر وجه به باید سئوال این به دادن جواب براي 

 عرضه بازار اطالعاتی کارایی آزمون جهت زیادي هاي مدل و فرضیه و است خاص شده توجه اطالعاتی کارایی به است شده انجام اخیر

 دسترسی قابل و مهم موجود اطالعات تمام کننده منعکس بهادار اوراق قیمت که شود می حاصل زمانی اطالعاتی کارایی .است شده

 داشتن با توانند نمی گذاران سرمایه برسیم، اطالعاتی به کارایی بازاري در اگر .می گذارد تأثیر شرکت ارزش بر که اطالعاتی .باشد

   .کنند پیدا دسترسی و غیرعادي غیرمعمول سودي به خاص اطالعات

  اطالعاتی کارایی مختلف سطوح
قیمت اوراق بهادار منعکس می شود به عبارت دیگر قیمت  معیار مهم سنجش کارایی در بازار این است که بپرسیم چه اطالعاتی در 

براي نخستین بار نموداري را ارائه کرد که در آن سه سطح براي کارایی  1970فاما در سال  .باشد میسهام متأثر از چه نوع اطالعاتی 
   .در نظر گرفته شده بود

                                                                                                                                                                                                     
1 Management Information Systems 
2 Informational efficiency 
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  .کند می بیان ضمنی طور به نیز را بایکدیگر سطوح این بین رابطه آن، معیارهاي و کارایی مختلف سطوح تعیین بر عالوه فاما نمودار 

 )داخلی دایره( ضعیف سطح در کارایی .1

 )میانی دایره( قوي نیمه سطح در کارایی .2

  )بیرونی دایره( قوي سطح در کارایی .3

    عدم تقارن اطالعاتی
در صورتی که اطالعات مورد نیاز به صورتی . ست، اطالعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم اگیري تصمیمیکی از عوامل موثر در  

بنابراین، قبل از این که خود  .بار آورد هایی متفاوت درباره یک موضوع واحد را به بین افراد توزیع شود، ممکن است نتیجه نامتقارن
قائمی و (رزیابی قرار گیرد گیرنده مهم باشد، کیفیت توزیع اطالعات است که باید به صورت دقیق مورد ا اطالعات براي فرد تصمیم

  .)1384پرست  وطن

 نوبل جایزه برندگان( 3وجوزف استیلیتز2اکرلوف  ،جرج1اسپنس مایکل هاي نام به دانشمند سه میالدي1970دردهه 
  .شد موسوم اطالعاتی تقارن عدم هینظر به که کردند گذاري را پایه اي نظریه اقتصاداطالعات، درزمینه ) 2001اقتصاددرسال

آید، که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطالعات بیشتري آگاهی داشته باشد مشروط بر  تقارن اطالعاتی زمانی به وجود می معد 
این آگاهی بیشتر .  (Clarkson et al., 2007) طور موثر در هنگام برقراري ارتباط با طرف دیگر استفاده کند اینکه از آن اطالعات به

طوري که این منافع بابت برخورداري از اطالعات بیشتر  شود به صادي براي طرف برخوردار از اطالعات اضافی میباعث ایجاد منافع اقت
   .است

دهد و باعث تفاوت بین ارزش ذاتی یک  طور معمول در بازارهاي اوراق بهادار رخ می اي منفی است که به نبود تقارن اطالعاتی پدیده 
هاي نامناسـب اقتصـادي توسط گیری تصمیمگردد و  نمایند، مـی براي آن سهم براورد می گذاران سهم، با ارزشی که سرمایه

  .(Diamond and Verrecchia, 1991) شـود گذاران را مـوجـب می سـرمـایه

 افراد براي معامله امرقبل ازوقوع این شودکه بازارها مغایردر گزینش افزایش موجب میتواند اطالعاتی تقارن دادکه عدم نشان کرلوفا 
 کم هاي واسطه به خود محرمانه اطالعات باانتقال مطلع میتوانند هاي واسطه کندکه می خاطرنشان اسپنس .دآی می وجود به

 در را بیشتري خریدار اطالعات به نسبت فروشنده درآن کشدکه تصویرمی رابه بازار نوعی اکرلوف .درا بیشترکنن بازارخود اطالع،درآمد
 عموم دراختیار اطالعات میزان تا اند راپذیرفته کامل افشاي سیاست ،4مغایر گزینش مشکل کاهش براي حسابداران بتهال .ددار اختیار

   .دیاب افزایش

شود، بحث کارایی بازار است  هاي اوراق بهادار مطرح می هاي مهمی که همواره در مورد بازارهاي سرمایه به ویژه بورس یکی از نکته 
شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار  .کنند ی اطالعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قیمت سهام منعکس میکه بر طبق آن تمام

کارا، دلیل وجودي حسابداري را نبود تقارن اطالعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطالعات بیشتري را نسبت به طرف 
  ).1384پرست،  قائمی و وطن( آید  لت وجود معامالت و اطالعات درونی به وجود میاین امر به ع. مقابل در اختیار دارد

                                                                                                                                                                                     
1Michael Spence 
2 George Akerlof 
3Joseph Stiylitz 
4Adverse selection 
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  اجزاي عدم تقارن اطالعاتی 
 پیشنهادي قیمت دامنهعدم تقارن اطالعاتی را اختالف قیمت پیشنهادي خریدو فروش سهام در نظر می گیرند و  مالی، درادبیات 

  .  3مغایر گزینش وهزینه 2نگهداري موجودي هزینه 1سفارش پردازش ینههز .دشو تشکیل می بخش سه از سهام فروش و خرید
  سفارش پردازش هاي هزینه .1

 فضـاي  ي اجـاره  بـورس،  در عضـویت  همچـون  اقالمـی  شـامل  و است ارتباط در بازارگردانی خدمات ارائه با مستقیماً که هایی هزینه 
 وقـت  فرصـت  هـاي  هزینـه  و )دستمزد و حقوق( کار نیروي هاي ههزین اطالعاتی، سرویس هاي هزینه کامپیوتري، هاي هزینه بورس،

   .می باشد ها بازارگردان
 موجودي نگهداري هاي هزینه .2

 هزینـه  این .شود می متحمل دارد، نقدینگی به گذاران سرمایه تجهیز در که مسؤولیتی دلیل به بازارگردان یک که است هایی هزینه 

 موجـودي  ارزش نوسـانات  به مربوط ریسک و ها بازارگردان توسط موجودي نگهداري از ناشی رفته دست از فرصت ي هزینه شامل ها

   13-38).،1385رسائیان، و ، احمدپور( می باشد سهام قیمت تغییرات دلیل به
 نادرست انتخاب هاي هزینه .3

 کـه  کننـد  معامله افرادي با است نممک نقدینگی کردن فراهم در ها بازارگردان که شوند می ایجاد واقعیت این دلیل به ها هزینه این 

 سـهام  مـورد  در خـاص  افـراد  کـه  دارد تصـوروجود  ایـن  مثال عنوان به .دباشن مطلع بهادار اوراق مورد در انتظار مورد قیمت ازتغییرات
 ام شرکتسه تقسیم ها، تجدیدسازمان ها، تحصیل ها، ادغام سود، پیشاپیش از خبرهاي .باشند نهانی اطالعات داراي ها شرکت برخی

 هزینـه  دربـازار،  اطالعـات  تقارن عدم .رسد می ذهن به که است هایی مثال از مدیریت تغییرات و اصلی شرکت سهامداران بین فرعی

 و احمـدپور . (دهد می تاثیرقرار تحت را سهام فروش و خرید پیشنهادي قیمت اختالف طریق این از و افزایش را نادرست انتخاب هاي
  )  29،1385-48رسائیان ، 

  
  حسابداري تحت وب

فناوري نوینی است که در حوزه ي گزارشگري مالی و سامانه هاي اطالعاتی ) web based accounting( حسابداري تحت وب 
باتوجه به رشدچشمگیرفناوري اطالعات در دهه هاي اخیر ومطرح شدن .مدیریت و حسابداري پا به عرصه ي وجود گذاشته است

ترونیک ودر مجموع موج سومی که در فناوري اطالعات در سالهاي اخیر رخ داده است لزوم استفاده از این مسایلی چون تجارت الک
  .فناوري در زمینه سامانه هاي اطالعات حسابداري را نمایان میسازد

 world wide(عبارتست ازتار عنکبوت اما در حوزه دانش رایانه این کلمه به صفحات گسترده ي اینترنتی)web(معناي لغوي وب 

web(زمانی که سامانه اطالعات حسابداري شرکت از طریق .حسابداري تحت وب نیز به معناي اخیر این کلمه اشاره دارد.اشاره دارد
که PCیا یک کامپیوتر شخصیLANاینترنت دراختیار استفاده کنندگان اطالعات قرار گیرد،یعنی به جاي یک شبکه داخلی کامپیوتر 

  .مکانی خاص خود را دارند،اطالعات به وسیله صفحات گسترده وب در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیردمحدوده ي زمانی و 

                                                                                                                                                                                     
1Order Processing Cost 
2Inventory Holding Cost 
3Adverse Selection Cost 
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حسابداري تحت وب عبارتست ازسامانه اطالعات حسابداري که از شبکه جهانی و درمعناي دقیق تراز صفحات گسترده جهانی که به  
با استقرار نظام اطالعات  ها شرکت.کند میش اطالعات مالی استفاده اختصار وب خوانده میشود جهت جمع آوري،انتقال وگزار

ي مالی به ویژه استفاده ها گزارشحسابداري خود تحت صفحات گسترده وب امکانات وتسهیالت فراوانی را براي استفاده کنندگان 
ابداري کامل است که تحت یک سرور به بیان ساده تر سامانه حسابداري تحت وب یک سامانه حس .دکنندگان داخلی فراهم می آورن

  .وب بنا شده است

  سطوح گزارشگري تحت وب 
  .دگزارشگري تحت وب را به دو سطح می توان تقسیم کر 

 مانند(سطح اول ، گزارشات به صورت وسیع و کارا ، ولی با همان شکل بندي و فرمت کاغذي با استفاده از نرم افزارهاي موجود رایج  
Word , Excel ,PDF,HTML  تهیه و از طریق صفحات جهانی اینترنت در اختیار استفاده ) و یا سایر ابزارها و فرمت هاي موجود

   :اما ارائه گزارشات در این سطح مشکالتی را نیز بدنبال دارد که عبارتند از  .دکنندگان قرار می گیر
  عدم قابلیت استفاده مناسب از بعضی فرمت ها مانندPDF  یا صفحاتHTML 

 دم قابلیت مقایسه صورتهاي مالی دوشرکت متفاوت به خاطر متفاوت بودن نحوه ي ارائه آنهاع 

  توسط سایت هـاي ارائـه دهنـده    ... ) ترازنامه ، سود وزیان و (ي مالی ها گزارشعدم رعایت استاندارد مشخص در شکل
 ي صورتهاي مالی 

  ماه قبل برمی گردد اطالعات اینگونه سایت ها معموالً به چند (عدم مربوط بودن( 

که مشکالت فوق و سایر مشکالت در کشورهایی پیشرفته ، موجب شد تا صاحب نظران حسابداري جهت رفع مشکالت موجود ، به  
تکاپو افتاده و باتشکیل جلسات و سمینارهاي مختلف به راه حلی برسند که منجر به پیدایش سطح جدیدي از گزارشگري تحت وب 

   .دش

، هدف گزارشگري ، در اختیار گذاشتن اطالعات به شکلی مؤثرتر براي تحلیل و تعامل با سایر سیستم ها ، مقایسه در سطح دوم  
ي مالی استاندارد ها گزارشبراي رسیدن به این هدف ، الزم است چارچوب هاي تهیه و ارائه ي  .باشد می... ،سال ها و  ها شرکتبین 

   .در گیرشده و مورد پذیرش عموم سازمان ها قرا

راه حل کشورهاي پیشرفته براي رفع مشکالت سطح اول گزارشگري وب ، تدوین و طراحی یک نرم افزار جامع و استاندارد تحت  
این  .دجهت اجراء این برنامه ، احتیاج به یک زبان برنامه نویسی تحت وب مخصوص بو .دبو ها شرکتوب براي ارائه صورتهاي مالی 

  .دنامیده ش )XBRL(»1زبان گزارشگري تجاري توسعه پذیر« و  طراحی شد نرم افزار بعد از مدتی

است که در آن صورت هاي مالی طبق فرمت هاي  XML2یک زبان گزارشگري تحت وب با استفاده از امکانات  XBRL، بطور خالصه 
، عالوه بر اینکه در تمام دنیا یک زبان این زبان  .تیکسانی تهیه و در صفحات اینترنت در اختیار استفاده کنندگان قرار خواهد گرف
می دهد تا از )  Excel مانند(به نرم افزارهاي رایج  مشترك خواهد بود ، امکان تغییر و پردازش در اطالعات را با انتقال اطالعات

   .دو اطالعات دریافتی به راحتی امکان پذیر گرد ها دادهطریق آن تحلیل 
                                                                                                                                                                                     

1 Extensible Business Reporting Language 
2 eXtensible Markup Language 
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  :ویژگیها ومزایاي حسابداري تحت وب
،میتوان برعملیات حسابداري بنگاههاي ))حسابداري تحت وب((با راهکار اینترنتی مدیریت مالی وحسابداري،در:  مدیریت از راه دور .4

بدین صورت که موقعیت ومحل مشخص یک بار تنظیم می .اقتصادي از راه دور وبدون نیازبه حضور درمحل مدیریت،نظارت داشت
یگرمیتواند از پشت میز کار خود برحسابهاي سایر شرکتها وموسسات زیر نظر خود نظارت داشته گردد وپس از آن مدیر یاهرکاربرد

  ..باشد که این عمل با یک سامانه تحت وب صورت میگیرد

حسابداري تحت وب به مدیران مالی یاحسابداران این امکان را می دهد که گردش کار خود را براي کل سازمان : کنترل محلی .5
الوه حسابداري تحت وب شرکتها را قادر میسازد که با نام وعالمت تجاري خود اطالعاتی را به سامانه وارد کنند یا از بع.تعریف کنند

  .آن گزارش بگیرند

با راهکار حسابداري تحت وب سامانه همه شرکتها،بخشها،اداره ها یاواحدهاي تجاري آن گونه کار می کنند که :  محل هر کاردر .6
با اطمینان وایمنی کامل به اطالعات مالی  توانند میمدیران وکاربران مجاز .باشد میانه متصل به سامانه سیستم گویی نزدیکترین رای

دراین وضعیت نه تنها .دسترسی یابند ، بدون توجه به این که سیستم رایانه اي آنها در کدام منطقه به اینترنت متصل شده است
خدمات دوره اي خود را به کارفرمایان ومشتریان یا توانند میر از دسترس نیستند بلکه حسابداران ومدیران مالی واحدهاي تجاري دو

  .واحدهاي تجاري ارایه نمایند

روي اطالعات مالی اثرگذاري  توانند میبا استفاده از حسابداري تحت وب،حسابداران ومدیران واحدهاي تجاري :  کارگروهی همزمان .7
وقتی یک گزارش مالی تهیه .نمایند حتی اگرهرکدام در دفاترجداگانه یاشهرهاي متفاوتی باشندکنند یا آنها را بطور همزمان مرور 

اطالعات را بطور مستمر اصالح ودستکاري نمایند یا  توانند میبطور هممان آنرا مشاهده کنندکاربران توانند میمیشود همه افراد مجاز 
  .،پشتیبان الکترونیکی تهیه کنندها گزارشاز

با حسابداري تحت وب وامکانات مدیریت مالی آن می توان اطالعات مالی هر شرکت یا واحد تجاري را مالحظه :  نگعمل بالدر .8
این عمل رادر هرزمان ومکان و به هرشکل مورد نظر می توان تهیه .ي مالی مقایسه اي یا تلفیقی فراهم کردها گزارشکرده،

ها گیری تصمیمهفتگی یاماهانه میتوان مخاطرات وفرصتها را به سرعت دري ها گزارشتکیه بربه جاي  درحساتداري تحت وب.کرد
  .لحاظ کرد وبا پس انداز هزاران دالر در سال سودآوري را به حداکثر رساند

براي (ت سامانه حسابداري تحت وب هم چنین با امکان دسترسی سریع به اطالعات حسابداري مؤسسا:  کمک به سرمایه گذاري .9
باسیستم حسابداري .با حداقل هزینه،راهنماي خوبی براي سرمایه گذاري فراهم می آورد) عام یا برون سازمانیاستفاده کنندگان 

تنها با یک مرورگروب .ضروري نیست ITتحت وب،به کاربردن نرم افزارهاي گرانقیمت،سخت افزارهاي جدید باساخت شبکه هاي 
اري تحت وب همه ي مدیریت سیستم،پشتیبانی اطالعات،ذخیره سازي حسابد.ارتباط دهنده ي اینترنت،این عمل امکانپذیر است

  .برعهده میگیرد)توسط شرکتهاي ارایه دهنده خدمات اینترنت وحسابداري تحت وب(ومحافظت را

سامانه حسابداري تحت وب طراحی واداره سیاستها وروشهاي حسابداري واحد انتفاعی،اداره ها وبخشهاي :  کنترلهاي اختصاصی .10
،سامانه چندسطحی حسابداري تحت وب مدیران راقادر می کند میا همان گونه که نیاز است،براي مدیران مالی امکانپذیر شرکت ر

چنانکه براي نمونه،کارمندان تنها بتوانند به حسابهاي پرداختنی،هزینه .سازدکه گردش کاروصدور مجوز را براي سازمان طراحی کنند
» فقط خواندنی«ي مالیها گزارشند به سی داشته باشند یا هیأت مدیره وحسابرسان اجازه یابحقوق ودستمزد یا سایرشیوه ها دستر
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هرشخص حقیقی یاحقوقی تنها با واردکردن نام کاربر وکلمه عبور میتواند اطالعاتی را وارد سیستم کند یا .شرکت دسترسی یابند
  .گزارشگیري نماید

د یک سیستم حسابداري هستندکه با رشد وتوسعه سازمان،رشدکند وهزینه اي مؤسسات و واحدهاي تجاري نیازمن:  مقیاس پذیري .11
حسابداري تحت وب این دو خواسته را  .د، وقت زیادي نگیر نداشته باشد،همچنین براي هماهنگ شدن با موقعیت جدید شرکت

  .دبرآورده می ساز

رایانه ویک رابط اینترنتی به اطالعات مورد نیاز  باسیستم حسابداري تحت وب،کاربران مجاز بایک:  دسترسی در هرمکان وزمان .12
مدیران در هر مکان .دسترسی پیدا میکنند،که این رایانه میتواند در خانه،دفترکار،هواپیما یا در هتل یا در محل کار مشتري باشد

کنند،بودجه ریزي کنند ویا وزمان بدون تالش زیاد وپرداخت هزینه هاي گزاف می توانند بطور موثر وکارامد گزارش مالی را مرور 
  .قرار دهندتأیید  چک ها وصورت هاي هزینه را مورد

 هر درهر مکان وزمانی که خواسته باشند توانند میبا استفاده از حسابداري تحت وب،مدیران مالی شرکت :  اطالع رسانی بهنگام .13
  .ي تلفیقی تهیه کنندها گزارشافت یا دری ي مختلف شرکت را که در همان موقع تهیه شده است،ها بخش گونه گزارشی از

کاربري هاي توسعه تجاري حسابداري تحت وب،توسط یک محیط وابسته به وب متمرکزبه شرکت،به توسعه تجاري  : توسعه تجاري .14
این امر بوسیله اعمالی چون کم شدن زمان فاکتورنویسی،افزایش کارایی کارکنان،جریان مدیریت پروژه،سرعت .کند میآن کمک 

  .یدن به جمع آوري و وصول مطالبات وتقسیم بهتر وظایف میسر میشودبخش

به کمک سامانه ي حسابداري تحت وب مدیران می توانند به راحتی وبدون نیاز به :  توسعه بازار فروش ورضایتمندي مشتریان .15
باحسابداري تحت وب به .سعه دهندو اسناد محرمانه یا سایر اطالعات بازار فروش خود را تو ها گزارشمالقات حضوري براي تحویل 

گویی که در دهکده اي به سر می بریم و چون این سامانه به اینترنت متصل است،مدیران  .دهرحال مرزهاي جغرافیایی ناپدید می شو
  .می توانند گزارشی را در زمانی کمتر از آن که در اتاق خود قدم بزنند به آنسوي دنیا بفرستند

براي استفاده از حسابداري تحت وب شما تنها به یک مرورگر در هر رایانه و یک ارتباط  :یاز داریدشما فقط به یک مرورگر ن .16
این قابلیت،این امکان را به شما می دهد که این سامانه را در سرتاسر یک سازمان به راحتی .دهنده به اینترنت نیاز خواهید داشت

ازطریق رایانه هاي نصب شده در فرودگاهها یا حتی در یک کافی نت  توانند میاستفاده کنندگان دور از محل .وسادگی گسترش دهید
حسابداري تحت وب،نهایی ترین مدل مشتري پسند در ابعاد کوچک است وحقیقتا بدون این .به این سامانه دسترسی داشته باشند

  .ازدکه زحمت وتحمیل هزینه اي وجود داشته باشد دستیابی به هر کسی را در سازمان ممکن میس

وسازمانها براي صرف مبالغ اضافی به منظور خرید نرم افزار اجتناب می  ها شرکت:  پایین آوردن هزینه هاي نرم افزاري .17
وسازمانها براي خرید نرم  ها شرکتهزینه هاي گزاف براي ترفیع وباال بردن ساالنه ي امکانات،یکی دیگر از دالیل طفره رفتن .کنند

  .افزارهاست

شرکتها وسازمان ها همچنین از پرداخت مبالغ زیادي براي خرید واجراي یک :  زینه هاي سخت افزاريپایین آوردن ه .18
به فایلهاي سرور،جایگزینی قطعات RAMباال رفتن بهاي تمام شده،براي اضافه نمودن.سرورسامانه وشبکه سخت افزاري طفره می روند

  .تن هاي شرکتها وسازمانها به شمار می رودسخت افزاري سرور،نگهداري سامانه وغیره از دیگر طفره رف



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             327

با شعبه هاي چندگانه مجبور بودند براي اینکه بتوانند  ها شرکتدرگذشته :  بهاي تمام شده پایین تر براي شعبه هاي چندگانه .19
تقبل کنند،از  استفاده از پایگاه هاي اطالعاتی نرم افزارهاي حسابداري را براي مکانهاي دور میسر سازد،هزینه هاي باالیی را

یک چنین کاري هزینه قابل توجهی را در پی خواهد داشت که این هزینه،به ویژه براي .یا خدمات پایانه اي مایکروسافتcitrixقبیل
با استفاده از مدل حسابداري تحت وب حتی کوچکترین شرکتها می توانند ثبت اطالعات را در یک .ي کوچک باال بودها شرکت

  .ق موقعیت هاي چندگانه قیمت الزم را به دست بیاورندسامانه ساده از طری

  نتیجه گیري
 طوري که این منافع بابت شود به یباعث ایجاد منافع اقتصادي براي طرف برخوردار از اطالعات اضافی معدم تقارن اطالعاتی 

دار نیز وجود دارد و از آنجایی ناشی تقارن اطالعاتی در بازارهاي بورس اوراق بها عدمپدیده . برخورداري از اطالعات بیشتر است
واقع در . گیرند که توسط مدیریت شرکت تهیه شده است هاي مالی خود را بر اساس اطالعاتی می گذاران تصمیم شود که سرمایه می

طالعاتی بین تقارن ا عدمتوان گفت  بنابراین می .کنندگان اطالعات، تضاد منافع وجود دارد کنندگان اطالعات با تهیه بین استفاده
طور مستقیم  تقارن اطالعاتی به عدم .شود گذاران و ناظران بازار محسوب می گذاران یک موضوع بنیادي براي سرمایه مدیران و سرمایه

تقارن اطالعاتی باعث کاهش کارایی بازار و کاهش آن  عدماي که افزایش  گذارد به گونه می تأثیر بر روي عملکرد بازارهاي اوراق بهادار
   .گردد باعث افزایش کارایی بازار می

ها و تالش آنها براي کسب گذاران به اطالعات ارائه شده توسط شرکت اطمینان سرمایه عدمتقارن اطالعاتی باعث  همچنین عدم
 گذاران و کاهش منافع و در نتیجه کسب این اطالعات اضافی باعث صرف هزینه و زمان از طرف سرمایه .دشو اضافی می اطالعات

بنابراین بازارهاي اوراق بهادار و شرکتها باید  .شود نارضایتی آنها از بازار و در نهایت به خروج آنها از بازارهاي اوراق بهادار منجر می
ه اي که به وسیل گونه گذاران را ارائه کنند، به تقارن اطالعاتی و افزایش کارایی بازار اطالعات اضافی مورد نیاز سرمایه عدمبراي کاهش 

طور که بیان شد تهیه و ارائه اطالعات اضافی براي شرکتها و بازارها  همان .گذاران را جلب کنند آن اطالعات، اطمینان سرمایه
گردد کاهش  گذاران بر می ها را که در نهایت به سرمایه هاي مناسبی این هزینه رو آنها باید با استفاده از شیوه بر است از این هزینه
هاي ارائه اطالعات اضافی در جهت کاهش  کاهش هزینه ري جهتبه عنوان ابزا حسابداري تحت وبدر این مقاله از  بنابراین. دهند
  .شود تقارن اطالعاتی یاد می عدم

  فهرست منابع
 "آن برگزارشگري مالی تأثیر حسابداري تحت وب و"م، .خرم آبادي

، مجله حسابرس "عاتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زبان گزارشگري تجاري توسعه پذیرکاهش نبود عدم تقارن اطال"،.ع.،برزگرخاندوزي.ا.مسیح آبادي
 1388،زمستان 47، شماره 

 "در شفافیت و سرعت بخشی گزارشگري مالی XARLو  XBRLکاربرد "،.ز.، نادي.ج.م.زارع بهنمیري

، مجله بررسی هاي  "کاهش عم تقارن اطالعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نقش عدم تقارن اطالعات حسابداري در"،.ر.،وطن پرست م.ح.قائمی م
 1384، پاییز  41و حسابرسی ، سال دوازدهم ، شماره  حسابداري

،  "و اثرات آن  XBRL  ،XARL،  چارچوب هاي گزارشگري: روندي به سوي افشاي داوطلبانه اطالعات شرکت "، .،محمدي م.،محمدي ع.ر.وکیلی فرد ح
 1387، تابستان 27له مدیریت ، شماره مج

 1386، زمستان  24، مجله دانش حسابرسی ، شماره "حسابداري تحت وب"، .م.باقري
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 و امنیت براي گزارشگري مالی ")XBRL(زبان گزارشگري مالی توسعه پذیر"،.ع.خاندوزي

نامه کارشناسی ارشد حسابداري ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه  ، پایانيگیر تصمیمآن برگزارشگري مالی داخلی و تأثیر ، حسابداري تحت وب و.میرمجریان ح
 .1383تربیت مدرس، 

ي پذیرفته شده در بورس اوراق ها شرکتدر  ")XBRL(امکان سنجی بکارگیري زبان گزارشگري تجاري قابل توسعه "،.،عباس.،باقریان.ر.، باقریان.ا.احمدپور
 1388،تابستان 6بهادار،سال دوم،شماره  ،فصلنامه بورس اوراق "بهادار تهران 

 -10  Brown. D; and Eining , M., Information technology and decision aids, Behavioral accounting research :Foundations and 

Frontiers AAA.Sarasota ,FL,(1977). 

 -11  Boritz, J.E.,No,W.G.,2004b. In Frastucture Requirements for Assurance Reporting with XARL (Extensible Assurance 
Reporting Language), Manuscript, university of waterloo. 

 -12  www.xbrl.org/ahatisxbrl/index.asp 

 -13 www. xbrl.org/news anderents/index.asp.sid-4 
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  نترنتییت اقتصادي گزارشگري مالی اتبعا

  ١بهرام محسنی ملکی
  یدهچک

گزارشگري مالی . ایم آن بودهاز کنندگان  افزایش تعداد استفاده و اینترنت در يگیر چشم هاي پیشرفتشاهد  اخیر، ي هدهیک  در 
 یابی دست امکان اینترنت. د مالی داللت دارداینترنتی، به استفاده از پایگاه اطالعاتی شرکت به منظور انتشار اطالعات مربوط به عملکر

 با مبادله امکان تکنولوژي، این از استفاده با توانند می نیز تجاري واحدهاي. نماید می فراهم را ها شرکت مالی اطالعات به ساده
 امکان اینترنت، از طریق لیما اطالعات افشاي. باشند داشته ارتباطی ابزارهاي سایر به نسبت را بیشتري ي بالقوه کنندگان استفاده

 گذاران سرمایه از برخی براي اطالعاتی مزایاي کاهش باعث کار این .آورد می فراهم کنندگان استفاده ي همه براي را برابر دستیابی
 در ترنتاین اقتصادي مهم اثر دو مقاله، در این. اند نامیده سرمایه بازار کردن دموکراسی آن راشود که  می دیگران به نسبت خاص

 اطالعات تقاضاي و عرضه نتیجه، در و اطالعات پردازش ي هزینه اینترنت که، این اول :گردد تشریح می مالی گزارشگري و حسابداري
 از سازي همگون براي را زمینه اینترنتی، مالی گزارشگري که است این اینترنت اثر دومین. دهد می تغییر را سرمایه بازارهاي در مالی

مالی،  اطالعات شکل و بر همگون ساختن ساختار افزون XBRL .کند می ایجاد (XBRL) گسترده مالی گزارشگري زبان هتوسع طریق
 باالي کیفیت با بخشی اطمینان موضوع بررسی و بحث به مقاله ،نهایت در. قادر است تا محتواي اطالعات را نیز یکسان سازد

  .پردازد می اینترنتی مالی گزارشگري

  .ی، حسابرسXBRL، ينترنت، همگون سازی، ا، افشایمال يگزارشگر :یديواژگان کل

 مقدمه

از آنجایی که پیشرفت هاي . امروزه بسیاري از شرکتها، اطالعات مالی خود را در پایگاه هاي اطالعاتی رسمی خود افشا می کنند
در سال هاي اخیر افزایش پیدا  ها شرکتمالی اینترنتی باعث ایجاد فرصتهاي جدید براي افشاي اطالعات شده است، میزان افشاي 

 ها شرکتي مالی ها گزارشامروزه اینترنت به عنوان اولین و مهمترین منبع براي استفاده کنندگان در جهت جستجو در . کرده است
ارایه اطالعات شرکتها منابع بسیاري را در جهت توسعه وب سایت هاي خود و همچنین در زمینه خلق راههاي جدید براي . می باشد

 . مالی، صرف کرده اند

 یافت، دانلود و حتیلتر، بازیتوانند اطالعات را جستجو، ف ی، استفاده کنندگان ميت واحد تجاریدر وب سا یبا قرار دادن اطالعات مال
 یستا و نمودار نمیون ا، محدود به متینترنتیا ياما گزارشگر. ک زمان به موقع انجام دهندین و در یینه پایمجدد را با هز يکربندیپ

مثال استفاده کنندگان  يبرا. ز می باشدین... ا ویمد یوندزدن اطالعات، موتور جستجو، مولتیپ يباشد بلکه آن شامل ابزارهایی برا
خود  يبا هدف خاص را، برا يدادهاین رویشان و همچن تطابق با تقاضاهاي يرا برا یگزارشات مال يباشند تا محتوا یمجاز م
  .ندینما یسفارش

                                                                                                                                                                                     
  bahrammohseni@gmail.com). ره(دانشجوي دکترای دانشگاه عالمه طباطبايي - ١
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ر یق سایاز اطالعات از طر ياریدا کرده است، اما هنوز هم بسیاطالعات از طریق اینترنت، رشد چشمگیري پ يکه افشا یدر حال
اري یبس ي بالقوهاز این رو فرصتها. ، نشان دهنده کاهش ارزش گزارشات مالی سنتی استیمطالعات تجرب. است یابیمنابع، قابل دست

ر مدل یی، توانایی تغیو انتشار اطالعات مال يجمع آور يت هایاینترنت با کاهش محدود. ط وجود داردین شرایا ر و بهبودییتغ يبرا
ر دادن هر ییدر حال تغ 2اطالعات يتکنولوژ "کند که یبیان م 1992در سال  1مثال الیوت يبرا. را دارد یسنت یمال يگزارشگر

، مطالعات یمال يگزارشگر يبرا ها دادهح یکسان یک فرصت تشری، به عنوان گسترده يگزارشگر یبا ظهور زبان مال. "است يزیچ
آغاز شده  یتهیه کنندگان و استفاده کنندگان از گزارشات مال يآن برا يایو مزا ين تکنولوژیبسیاري به منظور تشریح و تبین ا

  .سنتی را از بین برد از این رو می توان با گسترش این زبان گزارشگري، اثرات منفی گزارشات مالی. است

استفاده از . باشد ین کنندگان استانداردها و حسابداران میتدو يبرا مهمی اطالعات، موضوع یمال يد بر افشایجد ياثرات تکنولوژ
و سریع مدل  یرات اساسییتغ ين برای، نه فقط در بحث افشا، بلکه همچنيزیاد يشرفت هایتکنولوژي اطالعات باعث بروز پ

  :دهند یر را انجام میز يها ینیش بیمثال آنها پ يبرا. می شود یلما يگزارشگر

د و به یاطالعات مف ي، حاویمیدا يک گفتگوی، دیگر به صورت ساالنه نخواهد بود و عالوه بر این، 21ساالنه در قرن  یگزارشات مال"
  ".باشد یروز م

اطالعات می تواند در زمانی که تحت کنترل کامل واحد . کند سرعت افشاي اطالعات نیز از طریق بکارگیري اینترنت افزایش پیدا می
براي اطالع دادن استفاده کنندگان از وجود اطالعات جدید در اینترنت چندین تکنیک وجود دارد که یکی . تجاري است منتشر شود

ازهاي گزارشگري مستمر در ارتباط سرعت باالي انتقال اطالعات براي نی. از آنها ارسال ایمیل براي استفاده کنندگان خاص می باشد
  . با مربوط بودن قیمت سهام در طول سال مالی بسیار موثر می باشد

زان یم یه کنندگان و استفاده کنندگان اطالعات مالیته. سازد یرا برآورده نم یاطالعات مال يعرضه و تقاضا ییبه تنها يتکنولوژ
ن کنندگان استانداردها و یاز طرفی تدو. کنند یرا مشخص م یر اطالعات مالن و نوع و مقداییعرضه و استفاده از اطالعات را تع

  .اطالعات توجه می کنند يقانونگذاران، به وجود تقاضاي مناسب برا

براي این منظور ابتدا چرخه جریان . می پردازد ها شرکتاین مقاله به بررسی پیامدهاي اقتصادي اینترنت بر افشا و گزارشگري مالی 
ي ها گزارشسپس به تجزیه و تحلیل اثرات هزینه هاي مستقیم . مالی در درون و بیرون از واحد تجاري تشریح می گردداطالعات 

در ادامه، موضوع افزایش تقاضا براي همگون سازي که ناشی از استفاده از تکنولوژي جدید اطالعاتی . مالی اینترنتی پرداخته می شود
. و اثرات آن بر همگون سازي و افشا مالی خواهد شد XBRLکه در این قسمت توجه خاصی به  می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد

  .اطمینان دهی با کیفیت باالي گزارشگري مالی اینترنتی پرداخته می شود در انتها، به موضوعات مرتبط با

  جریان اطالعات مالی
معامالت و رویدادهاي تجاري و ثبت آن در دفاتر، اطالعات مالی با وقوع  .، جریان اطالعات مالی سنتی را نشان می دهد1شکل شماره

سپس اطالعات در درون سازمان با بکارگیري استانداردها واصول حسابداري خالصه و . در درون واحد تجاري به جریان می افتد
. حسابرسی می شود صورتهاي مالی بوسیله یک حسابرس مستقل. فشرده می شود و در قالب صورت هاي مالی منتشر می گردد

                                                                                                                                                                                     
1 Elliot(1992), P.61. 
2 . Information Technology(IT) 
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برخی از اطالعات از قبیل اطالعات موقتی و اطالعات منتشر شده در تطابق با نیازهاي گزارشگري مستمر، نوعا حسابرسی و بازنگري 
برخی دیگر از اطالعات واحد تجاري نیز نه حسابرسی می شوند و نه . نمی شوند اما ممکن است موضوع اجرا یا بازنگري قرار بگیرند

اطالعات سپس به استفاده کنندگان که یا واسطه گران اطالعاتی که از افشا و سایر اطالعات مالی براي . اجرا قرار می گیرد موضوع
دادن مشورت به استفاده کنندگان نهایی استفاده می کنند، ارایه می شود و یا به استفاده کنندگان نهایی که خود از اطالعات مالی 

  .می کنند، منتقل می شودبراي تصمیم گیري استفاده 

  

  
 
اوال اینترنت، هزینه جمع آوري، پردازش : بعدي می باشند 2این تاثیرات . اینترنت بر هر یک از مراحل جریان اطالعات اثر می گذارد1

در ادامه هر یک از این دو اثر به . ات می شودو انتشار اطالعات را تغییر می دهد و ثانیا، باعث افزایش تقاضا براي همگون سازي اطالع
فایده فرایندهاي گوناگون اثر می گذارد و باعث ارزانتر  - تغییر هزینه اطالعات بر موضوع هزینه . طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد

رش کمتر می گردد، فرایند بدیهی است که هرگاه هزینه فرایندهاي جدیدتر از مزایاي مورد انتظا. شدن فرایندهاي موجود می شود
اینترنت امکان جمع آوري، پردازش و انتشار اطالعاتی را که پیش از این انجام آن بسیار پرهزینه . جدیدتر مورد پذیرش واقع می شود

بایستی با این وجود اینترنت تقاضاي جدید براي اطالعات را فراهم نمی کند چرا که تقاضا . و یا حتی غیر ممکن بود، میسر می سازد
از طرفی استفاده از تکنولوژي اطالعات و توسعه زبان گزارشگري مالی گسترده، باعث ایجاد یک . پیش از این وجود داشته باشد

 در یمال يبر گزارشگر "XBRL"توسعه و اثرات .  .ساختار مشترك گزارشگري مالی می شود که بر جریان اطالعات تاثیر گذار است
   .قرار می گیردي بعد مورد بررسی ها بخش

 اثرات تغییر هزینه و افزایش افشاي اطالعات
 اثرات مستقیم تغییرات هزینه 

 این اطالعات اضافی. قابلیت دستیابی آسان به اطالعات ممکن است استفاده کنندگان را به تقاضا براي اطالعات بیشتر، ترغیب نماید
ویژگیهاي چند بعدي اطالعات، اطالعات غیرمالی، اطالعات راجع  شامل مفروضات، اثرات روشهاي حسابداري انتخاب شده، خواص و

                                                                                                                                                                                     
١  

  جریان اطالعات مالی:  1شکل 
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این افزایش تمایل براي کسب اطالعات بیشتر از سوي استفاده کنندگان، این . می باشد... به دارایی هاي نامشهود و محرکهاي ارزش و
ند؟ عالوه بر هزینه هاي مستقیم سوال را در ذهن مطرح می کند که شرکتها چه مقدار اطالعات اضافی را بایستی افشا نمای

حسابرسی و یا بازنگري این قبیل اطالعات، واحدهاي تجاري ممکن است بوسیله اقدامات معکوس رقبا و سایر بخشهایی که از این 
حیط در یک م. با این وجود، افشاي اضافی نگرانیهاي قانونی را نیز افزایش می دهد. اطالعات استفاده می کنند، نیز آسیب ببینند

اگر واحدهاي تجاري از تکنولوژیهاي جدیدي استفاده می کنند و انگیزه . قانونی، هزینه هاي قانونی بسیار مهم و اساسی می باشند
بی میلی بسیاري . افشاي زیاد اطالعات را دارند بایستی از قواعد ایمنی مناسبی براي محتویات اطالعات افشا شده نیز استفاده نمایند

  . ي افشاي خیلی زیاد اطالعات به دلیل وجود این اثرات منفی می باشداز شرکتها برا

یکی از مزایاي کاهش هزینه اطالعاتی و استفاده از اینترنت، این است که می توان تعداد گزارشات را از ساالنه به فصلی و یا ماهانه، 
یکی . راي گزارشگري مالی با درجه تکرار زیاد می باشداینترنت یک فرصت ب. هفتگی، روزانه و یا حتی صورتهاي مالی آنی افزایش داد

از تبعات اقتصادي گزارشگري با درجه تکرار زیاد در طول یک سال این است که تمرکز استفاده کننده گان بر درآمدهاي فصلی و 
م هاي حسابداري بدلیل با این وجود نیاز به یک تغییر اساسی در سیست. همچنین انگیزه مدیریت براي آن ممکن است از بین برود

حال . رویدادهایی از قبیل به روز کردن قیمتهاي بازار، برآوردها و قضاوتها که نیاز به عنصر به موقع بودن دارد، وجود خواهد داشت
 این سوال مطرح می شود که طول بهینه گزارشگري مالی چه میزان باید باشد؟

ندارد، اما  يریتاث -يمالکان واحد تجار يحداکثر کردن سودمند -يتجار يانترنت بر اهداف واحدهی، اگرچه ايط اقتصادیدر شرا
موجود را  يندهایبراي مثال واحدهاي تجاري می توانند فرا. داشته باشد يود و محدودیتهاي حداکثر سازیبر ق یممکن است اثر مهم

وده و یا اینکه فرایندهاي جدید با یک نسبت که ممکن است داراي ارزش کمتري باشند با انتخابهاي جدید در دسترس، جایگزین نم
  . مناسبی از فزونی منافع بر مخارج پذیرفته شود

. با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می رسد که اینترنت باعث کاهش هزینه هاي مستقیم اطالعاتی براي واحد هاي تجاري شود
افزایش هزینه ها ممکن است ناشی از . تی باالتري را تحمل کنندبا این وجود واحدهاي تجاري ممکن است واقعا هزینه هاي اطالعا

بسیاري از اطالعات در اینترنت، سایر . سرمایه گذاري در طراحی و نگهداري یک وب سایت که شامل همه اطالعات مالی باشد، شود
هم با استفاده از وب سایت واحد براي مثال، گزارشات مالی هم مانند معمول چاپ می شود و . منابع اطالعاتی را تکمیل می کند

پیشرفتهاي زیادي وجود دارد تا به . این نوع شیوه گزارشگري بایستی تغییر پیدا کند. تجاري، در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد
افق سهامداران براي مثال در انگلستان، اگر تو. جاي استفاده از شکل پرینت شده، از اطالعات افشا شده در اینترنت استفاده نمود

واحد تجاري وجود داشته باشد، نوع گزارشگري می تواند تغییر کند از این رو به واحدهاي تجاري این اجازه را بدهد تا الزامات 
می دهد تا تحویل اطالعات را  ها شرکتعالوه بر آن این اجازه را به . گزارشگري خود را به طور کامل در شکل الکترونیکی انجام دهند

در آمریکا نیز استفاده بیشتر از اینترنت را توصیه می کند، زیرا افشاي  1قوانین افشاي منصفانه. ر مبناي تقاضا انجام دهندفقط ب
  .اینترنتی امکان قابلیت دستیابی را به همه استفاده کنندگان ذیحق، می دهد

براي مثال کمیسیون بورس . ز در نظر گرفته می شودجنبه کاهش هزینه توسط برخی از قانونگذاران و تدوین کنندگان استانداردها نی
و این کار امکان قابلیت دستیابی عمومی به . الزامی کرده است EDGARفایل بندي الکترونیکی را در سیستم  2و اوراق بهادار
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سایر قانونگذاران . ه استرا داد XMLاتریش اجازه انتشار و بایگانی صورتهاي مالی بر مبناي . اطالعات، در اینترنت را فراهم می کند
اروپایی شامل آلمان و انگلستان نیز، قوانین و الزامات مشابهی را براي همه به منظور ارایه صورتهاي مالی در ساختار الکترونیکی، 

 . تدوین نموده اند

 اثرات انگیزه هاي افشاي داوطلبانه 

به عنوان . ل قرار دادیه و تحلیداوطلبانه مورد تجز يات افشایادب یريی را می توان از طریق بکارگاطالعات مال ينترنت بر افشایاثرات ا
باشد  یم یاطالعات يباشد، دارا یم ییباال يمت سهام جاریکه عالقه مند به ق يک واحد تجارید که یریرا در نظر بگ یطی، محنمونه
در . زینه انتشار، باعث افشاي ناقص اطالعات می شودعاملی به نام ه. ه انجام دهدیقابل مالحظه اي در بازار سرما يتواند افشا یکه م

بنابراین کاهش در هزینه انتشار اطالعات باعث . این حالت فقط آن دسته از اطالعات که نسبتا مساعد می باشند افشا می گردند
  .د شدافشاي بیشتر و کاملتر، باعث گزارش رویدادهاي نامساعد واحد تجاري نیز خواه. افشاي بیشتر آن می گردد

تعادل جدید نشان دهنده این موضوع است که در . فرض کنید که هزینه جمع آوري و انتشار اطالعات به قیمت جدید کاهش یابد
با این وجود مقایسه قیمتهاي تعادلی نشان می . حال حاضر واحدهاي تجاري بیشتري این انگیزه را دارند تا اطالعاتشان را افشا نمایند

فقط واحدهاي تجاري با اطالعات مساعد باال، از کاهش هزینه ها . ها براي هر واحد تجاري مزیت نمی باشددهد که کاهش هزینه 
  .سود می برند

نه منجر به ارایه یکاهش هز. ندیتجربه نما ینه اطالعاتیممکن است معایبی را در اثر کاهش هز يتجار يدر شرایط گوناگون، واحدها
. مت بازار را کاهش دهدین قیانگیشود که در این حالت ممکن است م یه میدر بازار سرما يدرباره واحد تجار يشتریاطالعات ب

   .نبرند ياد سودیز يه گذاران ممکن است از سطح افشاین سرمایبنابرا

کاهش هزینه ها باعث تحصیل . یکی از هزینه هایی که بوسیله اینترنت تحت تاثیر قرار می گیرد، هزینه تحصیل اطالعات است
 يش اطالعات درباره واحدهایشتر اطالعات، معموال باعث افزایب يافشا. العات بیشتر و در نتیجه افشاي بیشتر اطالعات خواهد شداط

به عکس العمل بالقوه افراد در بازار  یبلکه آن بستگ. ستیشه درست نین جمله همین وجود ایبا ا. شود یه میدر بازار سرما يتجار
 یبدست آوردن اطالعات خصوص يزه برایشتر اطالعات عموما انگیب يافشا. دارد يتجار يله واحدهایر بوسشتیب یمال ينسبت به افشا

از  يارینکه بسیل ایدهد بدل یش میل اطالعات، میزان استفاده از آن اطالعات را افزاینه تحصین بودن هزییپا. دهد یرا کاهش م
 یین موضوع به نوبه خود کارایکه ا. ندیل نمایزشمند است تا اطالعات را تحصار ارین موضوع بسیابند که ای یاستفاده کنندگان در م

  .ابدیل گران ممکن است کاهش یتحل يسه ایمقا یرقابت ياین وجود مزایبا ا. دهد یش میبازار را افزا

  )XBRLتوسعه (همگون سازي اطالعات مالی 
مختلف بدنبال دارد، اما باید به این موضوع توجه کرد  يندهایر فرارا د يشتریت انعطاف بیاینترنت قابل يریش به کارگیاگر چه افزا

. ردیشود را بکار گ یم ینیش بیله طراح نرم افزار پیکه بوس ياستاندارد يندهایشود تا فرا یم یطراح يک نرم افزار معموال طوریکه 
ن ی، همچنیاطالعات يندهایلکترونیکی نمودن فراا. ار مشکل استیرممکن نباشد، بسیندها، اگر غین فرایمعموال خروج و انحراف از ا

با این . سازد ید را با مشکل روبرو مین فرمتها وارد کردن اقالم جدیا. ن را داردیله ماشیقابل خواندن بوس ياز به ساختار داده این
ممکن  یاطالعات مال يساز رد همگونیگ یمورد استفاده قرار م یله استفاده کنندگان مختلفیبوس یمال يکه افشا ییوجود، از آنجا

 .را به همراه داشته باشد يادیز یبرون سازمان يایاست مزا
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، (XBRL)گسترده یمال يزبان گزارشگر. آغاز شد یت جهانیک وضعیدر  یگزارشات مال ي، همگون ساز1999در واقع از شروع سال 
ه یک روی XBRL. گر آن استیرمجموعه دیز HTMLباشد که  یم ینترنتیح اسناد ایک زبان تشریباشد،  یم XMLه یکه بر پا

نفع مورد یذ ير بخشهایو سا يانفراد يتجار ي، واحدهايحسابدار يژه سازمانهایو يله تالشهایباشد که بوس یبرگرفته از بازار م
  . رش قرار گرفته استیپذ

XBRL  ي مالی است که مبتنی بر ها دادهزبانی براي ارتباط الکترونیکی تجاري وXML )در . می باشد) نشانه گذاري قابل توسعه زبان
مزایاي بیشتري را در زمینه تهیه، تجزیه و تحلیل و ارتباط  XBRL، ها دادهژي هاي قبلی مبادله الکترونیکی  مقایسه با تکنولو

ه فعالیتهاي در این مزایا شامل صرفه جویی در هزینه ها، کارایی بیشتر، صحت و اعتبار بیشترکلی. ي تجاري فراهم می آوردها داده
به عنوان یک زبان، قصد اصالح و تعدیل استانداردهاي حسابداري  XBRL. ي مالی می باشدها دادهگیر در پشتیبانی یا استفاده از 

گزارشات تهیه شده توسط این زبان هم شامل اطالعات مالی می . پذیرفته شده را ندارد و تنها براي نمایش آنها به کار برده می شود
ي ها گزارشفرم هاي  (د و هم اطالعات غیر مالی را در بر می گیر) رازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقدت(د شو

  ).قانونی، آمار و احتماالت و اندازه گیري هاي عملکرد

این . وداین است که اطالعات صورتهاي مالی در سطح گزارشگري مالی فقط یکبار آماده می ش XBRLیک مزیت هزینه مستقیم 
نمونه هایی از این موارد شامل گزارشات مالی منتشر . اطالعات سپس در ساختارهاي متفاوتی مورد استفاده مجدد قرار می گیرند

استفاده چندگانه . شده بصورت چاپی یا در اینترنت، در مبادالت سهام، اسناد و مدارك وام و همچنین در بحث حسابرسی، می باشد
. و اطالعات به ساختارهاي مختلف که بسیار پرهزینه، وقت گیر و نامناسب می باشد، جلوگیري می کند ها دادهال ، از انتقها دادهاز 

، یک مسولیت بسیار پیچیده می باشد اما آن می تواند به XBRLبرچسب دار کردن اطالعات صورتهاي مالی با استفاده از طبقه بندي 
ي صورتهاي مالی، ها دادهتعیین برچسب براي . ته هاي نرم افزاري حسابداري درآیدسادگی بصورت اتوماتیک، به عنوان خروجی بس

هدف دیگر توسعه و بهبود یک طبقه بندي براي معامالت و رویدادهاي واحد تجاري می باشد که در . می باشد XBRLیکی از اهداف 
  .سیستم هاي دفترداري و حسابداري ثبت می شود

  :ت است ازاز جمله مزایاي این روش عبار
  ها گزارشزمان و هزینه کمتر جهت تولید و دسترسی به 
  ها دادهحذف نیاز براي وارد کردن و انتقال 
  ي تجاريها دادهامکان جستجو و مقایسه ي 

تعریف شده ي قبلی جهت توصیف متون مالی و  XMLدر چند سال اخیر، جایگزین استانداردهاي  XBRLاز دیدگاه تکنیکی، 
  .ي شده استفرایندهاي تجار

شرکت و  450یک کنسرسیوم بین المللی و غیر انتفاعی متشکل از. موضوع مهم دیگر درباره این زبان، پشتیبانی گسترده از آن است
در عین حال بسیاري از نهادهاي قانونی، مانند بورس اوراق بهادار آمریکا . را دارند XBRLنمایندگی، مسوولیت بهبود تکنولوژي 

همچنین اداره مالیاتی استرالیا و نمایندگی مالیات ژاپن و بسیاري از نهادهاي . زبان گزارشگري را توصیه نموده اند استفاده از این
زبان گزارشگري فوق توسط عرضه کنندگان نرم افزارهایی چون . قانونی دیگر این گزارش را قبول کرده اند یا آن را اجباري ساخته اند

  .گردد پشتیبانی می... مایکروسافت و 
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  ت اطالعاتیفیک
استفاده  ينترنت برایر معتبر در ایرقابل اتکا و غیغ یاطالعات مال. است یار مهمینترنت، موضوع بسیاطالعات در ا يت افشایفیک

 ی،به طور کل. ر استفاده کنندگان داشته باشدیبر سا یتواند اثرات منف یبرخوردار و م يکیفی کمتر یژگیکنندگان معقول، از و
و  یت شرکتینکه این مسله در حوزه حاکمیل ایر اطالعات مطالبه می کند بدلیرا نسبت به سا يشتری، درجه اعتماد بیات مالاطالع

از  یب ناشیک نقص و عین وجود یباشد، اما با ا ینترنت میا یاصل يتهایاز مز یکیت انعطاف، یقابل. ردیگ یقرار م یموضوع حسابرس
 يبرجا ییچ گونه ردپاینکه هیر کنند بدون اییتغ یتوانند به سادگ یم ها داده. خواهد شدو صحت آن باعث بروز خطر  یدرست

، به تمام XBRLدر . داشته باشند يت در برچسب گذاریخالق يبرا ییزه هایممکن است انگ يتجار يواحدها XBRLبا . بگذارند
بنابراین . از هم متمایز می سازد... هی، سرمایه، سود و ي مالی برچسب هایی زده می شود که آنها را به عنوان دارایی، بدها داده

را همراه با برچسب هایی مثل وجوه نقد استخراج یا تغییر شکل می دهند و به کمک نرم افزارهاي کاربردي  ها دادهکاربران به آسانی، 
له نرم افزار فراهم یکه بوس ییها دادهبا ه گذاران وسوسه خواهند شد تا ینکه سرمایل ایمثال بدل يبرا. تحلیل، تجزیه و تحلیل کنند

 یل به پنهان کردن اطالعات خاصیکه تما يک واحد تجاریرد، کار کنند، یگ یز صورت نمیمجدد ن یچ گونه بازرسیشود و ه یم
عات، ت افشا اطالیفینان از کیاطم يبرا. ف کندیتعر يک برچسب انفرادیا ینکرده و يشود تا آن را برچسب گذار یک میدارد، تحر

  ر؟ یا خیصورت گرفته است  یقیبه طور دق يف برچسب گذاریا وظایپردازند که آ ین موضوع میا یحسابرسان به بررس

، هنوز هم نگرانی زیادي در مورد امنیت اطالعات مالی در اینترنت وجود XBRLبراي استفاده از امکانات  ها شرکتبا وجود تمایل 
قراري امنیت مناسب، اطالعات مالی مورد انتشار و مبادله در اینترنت، مخصوصا وب در معرض اینترنت ناامن است و بدون بر. دارد

بنابراین موضوع امنیت به منظور فراهم نمودن امکان انتقال الکترونیک و در عین حال قابل اعتماد و . محدودیت و دستکاري است
  .گیرد قابل اتکا کردن اطالعات مالی در اینترنت باید مورد توجه قرار

به  یابیکه امکان دست یکنترل کس. باشد یم ها شرکتپایگاه هاي اطالعاتی  یمنیت اطالعات مهم است، ایفیکه در ک يگریموضوع د
شبکه بوجود  یمنیرا در ا ییتوانند روزنه ها یمتقلبان و هکرها م. مربوط را دارد، بسیار مشکل می باشد يگاه داده ایا پایت یوب سا

 يادآورین موضوع را ین دست، ایاز ا یموضوعات. از آن باخبر باشد ينکه واحد تجاریند بدون ایل نمایدچار جرح و تعدآورده و آن را 
. ر منابع شرکت دارندیرا نسبت به اطالعات فراهم شده از سا يکمتر يت اتکاینترنت، قابلیکند که افشا اطالعات فراهم شده در ا یم

ز یحسابرسان و قانونگذاران ن ين برایست، بلکه همچنیشرکتها و استفاده کنندگان ن یتنها نگران نترنتیاطالعات در ا يت اتکایقابل
 .داراي اهمیت می باشد

یک راه براي غلبه بر این نگرانی، محدود کردن فرصتها به آن دسته از مواردي است که کمتر تحت تاثیر این احتماالت قرار می 
در واقع شایع ترین کار . در نظر بگیرند ها دادهت محدودیت هایی را در ارتباط با دسترسی به براي مثال حسابرسان ممکن اس. گیرند

این فرمتها می توانند به عنوان اطمینان دادن به . ، فراهم نماییم(PDF)این است که گزارش ساالنه را در شکل رونوشت فقط خواندنی
  .تفسیر گردداستفاده کنندگان اطالعات مالی راجع به کیفیت اطالعات 

ي خام ها دادهي به موقع کنند و یا این اجازه را به استفاده کنندگان دهند تا به ها گزارشاگر واحدهاي تجاري اقدام به انتشار و
دسترسی پیدا کنند، حسابرسان نیز باید رویه هاي حسابرسی را از حسابرسی بر مبناي نتایج به حسابرسی بر مبناي فرایند تغییر 

بطور پویا و دینامیک، در طول دوره مالی تجاري تغییر می کنند، حسابرسان بایستی بیشتر  ها دادهراین از آنجایی که بناب. دهند
 ها دادهاین سیستم شامل پردازش، آماده سازي، یکپارچگی و صحت . به جاي نتایج کار قرار دهند ها دادهاطمینان را بر سیستم ثبت 
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تواند انتظار داشت که به طور فعاالنه، پایگاه اطالعاتی مشتریان را نیز کنترل کنند و یا تغییرات از حسابرسان همچنین می . می باشد
تا به حال هیچ استاندارد حسابرسی که بطور مناسبی این موضوعات را مورد پوشش قرار دهد، وجود نداشته . آنها را ردیابی نمایند

اسناد و مدارك نیستند و بنابراین حسابرسان ملزم نیستند تا آن اطالعات را ادعا می کند که وب سایتها،  AICPAبراي مثال . است
در واقع افشاهاي غیر از صورتهاي مالی . با این وجود امروزه همه افشاهاي واحدهاي تجاري حسابرسی نمی شوند. بررسی نمایند

  .ساالنه مورد حسابرسی قرار نمی گیرند

در  یمال يافشا يباشند، منتشر کردند که برا یم یرا که شامل اصول مسلم و قطع ییها ییاز بورسها و قانونگذاران، راهنما یبرخ
نترنت که در فرانسه یا يشرویک پی. باشد ینه مین زمین سازمان در ایبورس فرانسه به عنوان اول. نمود يروید از آن پینترنت بایا

شنهاداتش مجددا در یپ. منتشر کرد 1993در سال  یبورس يتهاشرک يبرا ینترنتیا يافشا يرا برا یشنهاداتیار معروف بود، پیبس
را که هدف  ییدر همان زمان، بورس تورنتو، راهنما. نترنت باشدیاستفاده از ا يبرا ییقرار گرفت تا راهنما يمورد بازنگر 1999سال 

ک مطالعه ی. اشد، منتشر کرده بودب یم یفراهم آوردن گزارشات و اطالعات مال ينترنت برایق شرکتها به استفاده از ایآن تشو
سپس کمیته استانداردهاي بین . ه کرده بودیاستانداردها ارا يرا برا ییشنهادهایله انجمن حسابداران خبره کانادا، پیبوس یقاتیتحق

دهاي حسابداري بین هیات استاندار. ات اقدام کردیانجام بهتر عمل يمفصلتر برا ییاز آن به انتشار راهنما يرویبا پ 1المللی حسابداري
پروژه را در سال  IASB یها بود، ول یین راهنمایا يبرمبنا يتوسعه استاندارد گزارشگر یدر پ یشنهادات قبلیز با ادامه پین 2المللی
که  یینبوده و از آنجا یاطالعات مال ين موضوع در ارتباط با محتوایده داشتند که ایل که آنها عقین دلیبه ا. متوقف نمود 2000

 .بهتر می تواند آن را هدایت کند 3فدراسیون بین المللی حسابداري  می باشد، یت شرکتیک به موضوعات حاکمینزد

نکته اي که باید مورد مالحظه جدي قرار بگیرد این است که آیا دستورالعمل ها در هر کشور می توانند وسیله اي کارا براي مسایل 
جهانی بوده و اگر چه محل  کامالًاز آنجایی که اینترنت . استانداردهاي جهانی، احساس می شود مربوط به افشا باشند، یا اینکه نیاز به

شرکت یا مسولیتها، محل سرور و محل استفاده کننده گان متفاوت است، اما نیاز به استانداردهاي هماهنگ در سطح بین المللی 
که تکنولوژي، سریعتر از قواعد و دستورالعمل ها می تواند حرکت  همیشه باید این موضوع را در ذهن داشته باشیم. احساس می شود

  .کند

 نتیجه گیري

. افزایش به کارگیري اینترنت و افزایش استفاده از آن براي گزارشگري مالی، اساس و پایه حسابداري و افشاي مالی را تغییر نمی دهد
نه تجارت انجام می شود رخ داده است نه به وسیله راهی که تغییرات در گزارشگري مالی، بواسطه تغییرات اساسی در اینکه چگو

توسعه اینترنت به طور قطع و یقین، برخی از حصارها و سدها را بر افشاي مالی برداشته است و . معامالت و رویدادها ثبت می شوند
قتصادي براي این قبیل افشاها در اما بایستی یک تقاضاي ا. فرصت هاي جدیدي را که تا پیش از این ارزش نداشت، رونق داده است

این مقاله به مطالعه تبعات  .درجه اول وجود داشته باشد که آن بوسیله تکنولوژي اطالعاتی مدرن و پیشرفته ایجاد نمی شود
اقتصادي اینترنت بر گزارشگري مالی می پردازد که به تحلیل اثرات هزینه هاي اطالعات می پردازد و نشان می دهد که افشاي 

مقاله همچنین بحث می کند که افزایش  .یشتر، ناشی از کاهش هزینه هاي افشا و تقاضاي بیشتر استفاده کنندگان می باشدب

                                                                                                                                                                                     
1 International Accounting Standards Committee(IASC) 
2 International Accounting Standards Board(IASB) 
3 International Federation of Accountants(IFAC) 
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اگر . مهمترین محصول آن می باشد، افزایش داده است XBRLاستفاده از گزارشگري مالی اینترنتی، تقاضا براي همگون سازي را که 
ها فقط یک فوق زبان براي استانداردها و عملیات افشاي موجود طراحی نمودند، اما مشخص ادعا می کنند که آن XBRLچه طراحان 

بنابراین محتوا و شکل افشاي . ، محتواي تجاري را نیز استاندارد و همگون خواهد ساخت XBRLاست که یک پذیرش گسترده از 
ی، نگرانیهاي زیادي را راجع به کیفیت اطالعات نیز ایجاد گزارشگري مالی اینترنت .اطالعات مالی نمی توانند از یکدیگر جدا باشند

قابلیت انعطاف تکنولوژیکی اینترنت براي واحدهاي تجاري، ممکن است به سادگی دچار سوءاستفاده شود و ممکن است . کرده است
  .نیاز به تقاضا براي خدمات حسابرسی بیشتر را فراهم نماید
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 حسابداري و حسابرسی  در فناوري اطالعات مدیریت بر اهمیت

  ٢ی ترك جزيمرتض، ١اسکو وحید
  چکیده

تر  امروزه فناوري اطالعات در جهت تبادل، یکپارچه سازي، انتقال سریع. اند اقتصاد خدمات و فناوري نامیده ي رهجدید را هزا ي هزاره
، قیمت تمام ت بهتردست یابی به محصوال :ي محیط رقابتی امروز مانندها ویژگی. آمده است ها شرکتتر اطالعات به یاري  و مناسب

ي براي رسیدن به این ا هاني مبتکرها روشنماید تا  را وادار می ها شرکتتولید و توزیع،  تر و بهبود مستمر عملیات و شده ارزان
با  .کند میایجاد را  تغییراتی ،نیز و حسابرسی حسابداري ي فناوري اطالعات در زمینه. اتخاذ نمایند) استراتژیک( هاي راهبردي هدف
 پس حسابداران و حسابرسان باید. هاي نو در حرفه خود هستند شاهد گسترش فناوري و حسابرسان جود هر روز حسابداراناین و

هم زمان با  ،کیفیت حرفه و پیشرفت حسابداري يموجب ارتقا ندبتواننتیجه  در برده؛ آنه را از ربه نبهتری ،این عواملضمن شناخت 
 حسابداري و ،فناوري اطالعاتدانش ضمن بررسی  د تاشو میتالش  در این مقاله .دنوتحوالت اساسی در فناوري اطالعات ش

 ي به نتایج واضحی در خصوص تعامل و ارتباط نزدیک فناوري اطالعات با حرفه ،بر دیگري ها آنهر یک از  تأثیر و حسابرسی
  .حسابداري و حسابرسی و مدیریت ریسک دست یابیم

  .هاي پیاده سازي چالش ،ر فناوري اطالعاتمدیریت ریسک ب ،)IT(فناوري اطالعات  ،برسیحسابداري و حسا :کلیدي واژگان

  مقدمه
قرار داده  تأثیر تحت قابل توجهیتمامی جوانب زندگی بشر را به میزان  ، در سال هاي اخیر ، پیشرفت و توسعه روز افزون دانش

این تحول پس از انقالب اول و دوم . توان آن را یک انقالب نامید به اندازه اي است که می تأثیر میزان تحول ناشی از این. است
فعالیت هاي اقتصادي و دانش . از آن خود کرده است را زندگی بشر به نام هاي انقالب کشاورزي و انقالب صنعتی عنوان انقالب سوم

فناوري  .اطالعات هستنددانش وه در زمینه هاي مرتبط با آن از جمله حسابداري نیز به اندازه خود متاثر از تحوالت اتفاق افتاد
چون و چراست و سازمانها بدون آن توان حفظ  اما اکنون ضرورتی بی،آمد  شمار می تجاري به اطالعات در دهه گذشته عامل برتري

  .دهند را از دست می  موقعیت و تداوم فعالیت

فناوري اطالعات روش . را متحول کرده است اطالعات مالی پیشرفت هاي سریع در فناوري اطالعات، روش هاي کسب و کار و انتشار
تبدیل کرده و این تغییر موجب کوتاهی  4و الکترونیکی 3به صورت دیجیتال ه است ،انجام کار را که به شکل کاغذي و سنتی بود

و  حسابدارن و نقش ماهیت این پیشرفت ها پیوسته. گشته است زمان دسترسی به اطالعات و نحوه تغییر مبادالت پولی و اطالعاتی
به  .اهمیت خاصی برخوردار شده است ،از روز بودن اطالعات و انتشار به هنگام آن به طوري که به ، را تغییر می دهد حسابرسان

                                                                                                                                                                                     
  .عضو ھیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس - ١

   Mortezatorkjazi@yahoo.com. كارشناس ارشد حسابداري -٢ 
3 Digital 
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این به طوري که  تهیه و ارائه کنند،با کیفیت باال و مطلوب را اطالعات  باید، از جمله حسابدارن  همین دلیل تهیه کنندگان اطالعات
ت هاي با قیم و این امر بدین دلیل است که خدمات و کاالهایشان را گان اطالعات قرار گیردمورد استقبال استفاده کننداطالعات ، 

بهنگام جایگزین  یمالصورت هاي  امروزه تهیه. در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشتبه فروش رسانند ، ترباال
ي ها گزارشه اطالعات را به نحوي فراهم نموده که با ئشبکه جهانی اینترنت امکان ارا. دوره اي شده است ي ساالنه و میانها گزارش

داراي مزایایی از قبیل مدیریت راه دور، انجام کار در مکان  نام دارد 1این نوع حسابداري که حسابداري تحت وب. سنتی تفاوت دارد
دقت، کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطالعات، رفع برخی از فساد هاي اداري، ایجاد هاي مختلف، اطالعات به روز، افزایش سرعت و 

  .امکان کار تمام وقت و کاهش هزینه ها، کار گروهی هم زمان و غیره گردیده است

گیري کار قابلیت دستیابی سریع به اطالعات از طریق به .اینترنت شکل جریان اطالعات را تغییر داده است در حرفه حسابرسی نیز
 عنوان به، حسابرسی را  کترونیک، ضرورت تجدیدنظر در حرفهمرورگرهاي شبکه جهانی، توسعه بانکداري الکترونیک و تجارت ال

که محیط  توسعه فناوري اطالعات، درحالی .ي مالی، نمایان ساخته استها گزارش به بیشتر نسبت  اطمینانیافتن  عاملی درجهت
ی فراهم رو شدن حسابرسان با کار حسابرس به ها و ابزار جدیدتري را نیز براي رو ، زمان، شیوهسازد تر می حسابرسی را پیچیده

سازد تا با استفاده از مجموعه  حسابرسان مستقل را قادر می، استفاده از روشهاي حسابرسی کامپیوتري ،در این شرایط .کند می
آیند، اظهارنظر مکتوبی در ارتباط با  یداد یا وقایع با اهمیت به وجود میطور همزمان یا در زمان کوتاهی بعد از رو یی که بهها گزارش

   .مقوله مورد رسیدگی ارائه کنند

  حسابداري و حسابرسی
در جریان فعالیت هاي خود در طول زمان، معامالت و  که هر واحد یا موسسه اي اعم از دولتی یا خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی

تنوعی نظیر خرید و فروش اموال، کاالها و خدمات، دریافت و پرداخت پول، اخذ و بازپرداخت وام و تسهیالت عملیات مالی متعدد و م
این معامالت و عملیات و وقایعی نظیر کهنگی و فرسودگی اموال که به تدریج و با مرور زمان رخ می دهد بر . مالی انجام می دهد

که با بکارگیري آن، اطالعات مربوط به معامالت و عملیات مالی و رویدادهاي  حسابداري دانشی است. موسسه اثر مالی می گذارد
  )6.(داراي اثر مالی بر یک موسسه، جمع آوري، تجزیه و تحلیل، اندازه گیري، ثبت، طبقه بندي، تجمیع، تلخیص و گزارش می شود

 ادعاهاي مربوط به  طرفانه شواهد درباره بی آوري و ارزیابی جهت جمع ،)سیستماتیک(یندي است منظم و با قاعده آحسابرسی فر
 شده و گزارش نتایج به افراد تعیین با معیارهاي ازپیش) اظهارات(و وقایع اقتصادي، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها  ها فعالیت
 )4( .ذینفع

اما . سال می رسد صدت به بیش از یککوتاهی دارد که به زحم حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتاً
هم زمان با تحوالت شتاب آمبز یکصد سال گذشته حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط زمان تطبیق داده و به عنوان یک 

هاي فرآیند تکاملی حسابرسی با بکارگیري علوم و فنونی مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم  .دانش تخصصی مطرح شده است
تغییرات وسیع در تکنولوژي اطالعات که به گسترش فزاینده سیستم هاي کامپیوتري . اطالعاتی درحسابداري و حسابرسی همراه بود

عالوه بر وضع . پردازش اطالعات مالی انجامید، حسابداري را متحول و تغییرات و تحوالت سریع حسابرسی را الزامی کرده است
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اقتصادي ، قوانین مالیاتی و تدوین استاندارد هاي حسابداري و حسابرسی را به رشته اي پیچیده و پویا  قوانین و مقررات فعالیت هاي
   )3( .تبدیل کرده است

  فناوري اطالعات 
آگاهی و تجربه از یک رابطه سلسله مراتبی در آن پردازش اطالعات است که مشاهده ، فناوري یک عنصر ضروري در تراکنش هاي

هنگامی که . فناوري به ابزارهایی که براي دستیابی به این محتویات و اطالعات به کار می رود ، گفته می شود .دبرخوردار هستن
براي استفاده در برخی امور سودمند به دسته ها و طبقه هایی دسته بندي و سازمان دهی می شوند ، تبدیل به اطالعات می  ها داده

فناوري اطالعات مجموعه اي از فعالیت هاي هدایت شده است که  .وري اطالعات وجود داردتعاریف مختلفی درمورد فنا.  (15) گردند
را با یک مرکزیت بر عهده ...) اعم از سازمان یا پایگاه اطالعاتی و (کنترل مدیریت ، بهره وري ، تولید ،آموزش و ارتقاي یک سیستم 

سازمان فناوري  .داگزیر از برقراري ارتباط با یکدیگر و انتقال اطالعات هستنهمه سازمان ها ، ارگانها ، نهادها و وزارتخانه ها ن .ددار
اطالعات مسؤول برقراري این ارتباطات در اشکال پیشرفته الکترونیکی است و به طور کلی مسؤلیت کلی تولید ، حفظ ، ذخیره ، 

قع هر فناوري که براي دریافت، ذخیره سازي ، پردازش، در وا).1(د یک شبکه پیچیده را بر عهده داربازیابی و انتقال اطالعات را در 
قرار  تأثیر فناوري اطالعات معموالً ساختارها را نیز تحت). 2(د می نامنانتقال و ارائه اطالعات بکار می رود را فناوري اطالعات 

 امر سبب تسهیل و تسریع درشود و این  انجام می 1تر و با سرعت بیشتري در سیستمهاي کامپیوتري ارتباطات، ساده. دهد می
 ).4(د گرد ي سازمانی میها فعالیت

فناوري اطالعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوري کامپیوتري، طراحی کامپیوتري، پیاده درنگاهی کلی 
زارها ، روشها و رسانه ها پس فناوري اطالعات را می توان مجموعه اي از اب.و کاربردهاي آن است 2سازي سیستم هاي اطالعاتی

  .دانست که براي ثبت ، ذخیره ، و انتقال اطالعات به کار گرفته می شود

  از فناوري اطالعاتمزایاي استفاده 
امروزه اهمیت فناوري اطالعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت هاي مختلف سازمان ها در نتیجه باال بردن بهره وري آن ها، 

ي مختلف آن در نواحی جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار ها بخش خصوصا، سازمان هایی که. ده استبه روشنی مشخص ش
دارند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهاي متنوع و متعدد هستند، بسیاري از مشکالت خود را از طریق این فناوري رفع 

مانند انجام می دهند ، تا به اهدافی  و ارتباطات ي فناوري اطالعاتها حوزهدر امروزه سازمان ها سرمایه گذاري هاي کالنی را .کند می
باعث ایجاد مزیت هایی از جمله کاهش هزینه هاي  فناوري اطالعاتسرمایه گذاري در بخش . 37)(د برسن 3بهبود بهره وري

، کسب مزیت  5ت اقتصادي و سودآوري سازمانینیروي کار از بازار ، افزایش مزی افزایش بهره وري و سهم در کسب و کار، 4عملیاتی
از  استفاده افزایش و گستردگی .)39(د می شو... هاي رقابتی ، کمک به برنامه ریزي هاي کالن اقتصادي و بهبود و افزایش کیفیت و 

. مان ها شده استدر دهه هاي اخیر ، موجب بهبود عملکرد در بسیاري از زمینه ها و تغییرات بنیادین در ساز فناوري اطالعات
منجر به ایجاد توسعه یکپارچگی در بین فعالیت هاي سازمان شده و  تواند میگذار تأثیر فناوري اطالعات به عنوان یک مزیت رقابتی
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با وجود این فواید بسیاري از . )37(د مشتریان و مباحث جدید مدیریتی پاسخگو باش تا حد قابل قبولی نسبت به چالش ها و انتظارات
! مان ها هزینه هاي زیادي را صرف فناوري اطالعات می کنند، اما بعد از مدتی سرمایه گذاري روي این پروژه ها متوقف می شودساز

 فناوري اطالعاتنتایج حاصل از اجراي پروژه هاي  از طرفی دیگر به دلیل اینکه. زیرا نتایج اجراي آنها به راحتی قابل مشاهده نیستند
 .ندارند رمایه گذاري در این نوع پروژه هاهستند و ایجاد می شوند ، مدیران و سرمایه گذارات تمایلی به س تناملموس و طوالنی مد

 دریک که دور داشت ازنظر نباید نیز را نکته این ولی میکند، ایفا واجتماعی اقتصادي درتوسعۀ مهمی نقشIT) (ت اطالعا فناوري
 داراي اطالعات فناوري امنیت بنابراین .تاس ناشدنی وارتباطات اطالعات ازفناوري مؤثره استفاد اطمینان، وغیرقابل ناامن محیط
 دولت وارتباطات، اطالعات فناوري ملی هاي طرح موفق سازي پیاده براي الزم شرایط درایجاد کننده وتعیین اساسی نقشی

با بررسی این  .است واعتباري هداشتی ،امورمالی،ب وپرورش آموزش هاي درزمینه هایی پروژه واجراي الکترونیک تجارت الکترونیکی،
موضوعات می توان نتیجه گرفت که در اجراي مناسب پروژه هاي فناوري اطالعات ، نیاز به ارزیابی دقیق از و کافی نسبت به مبحث 

دیگردر امر سرمایه اصوال ارزیابی سرمایه گذاري پروژه هاي فناوري اطالعات در سازمان نسبت به تصمیمات . باشد میمورد نظر 
رو  از این.)38(د به سختی قابل شناسایی و اندازه گیري هستن فناوري اطالعاتزیرا منافع و هزینه هاي .  )37(ت گذاري دشوارتر اس

  .قرار گیردبررسی و ارزیابی  موردپروژه هاي فناوري اطالعات در یک سازمان باید از منظر کالن و استراتژیک 

   فناوري اطالعات پیاده سازي عوامل موثر دراجرا و
مجموعه اي از عوامل از جمله نوع ، پردازش ،  که خود شامل ي اجراییها ویژگیبه پذیرش یکی از این فناوري ،  فرآیند پیاده سازي

در ... و  یسازگاري با خواست کاربران ، محبوبیت اجرایی ، کیفیت نرم افزاري در بازار ، هزینه پیاده سازیو درك اثرات مثبت و منف
سازمانی که به آسانی قابل درك  از تصویب نرم افزار کاربردي) 2006(مطالعات انجام شده توسط شین . )16(د سازمان بستگی دار

موجود در بازار  فناوري اطالعاتعالوه بر این کیفیت نوع  .به صورت طوالنی مدت اجرا می شود خبر می دهد است و به نسبت
که در آن کیفیت به عنوان عامل و ،  )17(د ي کوچک و متوسط باشها شرکتو موثر در پذیرش و استفاده در یک عامل مهم  تواند می

کسب و کار شناخته شده ودر ایجاد اعتماد وسودمندي سازمانی موثر  براي رسیدن به عملکرد رضایت بخش منبع مهم و اساسی ،
به فناوري اطالعات  بطور کلی .این تصمیمات قرار می گیرد تأثیر تحت یند ،این فرآ مزایايسازمانی و  اتتأثیر از این رو ).18(ت اس

و این ) 10(عنوان عامل حیاتی مورد نیاز براي برقراري ارتباطی بهتر و عامل یکپارچه سازي عملکرد کسب و کار محسوب می شود 
مناسب و کارآمد را حتی در سازمان هاي  خود نشانگر این است که فناوري اطالعات و ارتباطات میتواند نقش مهمی در اجراي

اشتباهات را کاهش و مستندات سازمانی را بطورقابل توجهی بهبود و سطح  تواند می فناوري اطالعات .کوچک و متوسط ایفا کند
، کشف فرصت ، انعطاف پذیري )20،21(هزینه هاي تولید کار  تواند میهمچنین  ).33(د رنتولید سازمانی باالیی را به ارمغان می آو

د و موقعیت هاي کسب وکار را بهبود بخش و افزایش مزیت هاي رقابتی شود هاي جدید کسب و کار ، دسترسی به روز اطالعات بازار
رار می دهد و اعتقاد دارد که قمورد توجه  را وکار بر عملکرد کسب فناوري اطالعات اثرات) 2001( فیش عالوه بر عوامل باال. )9،19(

اگر به .، افزایش ارزش محصوالت و خدمات و درنتیجه افزایش درآمد فروش شود گیري تصمیمبهبودي  در تواند می این فناوري
توانیم نتیجه بگیریم که اوال توجه به سود پیش بینی  توجه کنیم می) 2005( love و )Riemenchened )2003تحقیقاتی همچون 

  به عنوان عامل قابل توجهی در اتخاذ فرآیند  تواند میزمان ، در سا 1شده و یا رضایت بخش و ایجاد رضایت مشتري
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 3و عملیاتی  2، تاکتیکی 1را به سه طبقه استراتژیک سازمان در فناوري اطالعاتمزایاي ، باشد ، ثانیا این دانشمندان  گیري تصمیم
در تحقیقی دیگر نشان می دهد که .باشددر سازمان هاي مختلف متفاوت  تواند میتقسیم کرده اند و معتقدند که این طبقه بندي 

از طرفی دیگر عدم تصویب و ).24(د قابل توجهی در کاهش سودآوري سازمانی دار تأثیر ، فناوري اطالعاتکمبود وعدم استفاده از 
ت را به موثر و استراتژي توسعه مناسب ، پیش بینی ها و عملکرد مناسب تحقق نمی یابد و در نتیجه ممکن است شرک فناوريوجود 

نتایج این بی تفاوتی ها ، شکست در دستیابی اهداف و موارد پیش  )2011( Loveبا توجه به گفته هاي ). 24(سمت شکست بکشاند 
باید توجه کاملی به آن شود ، بحث هزینه هاي  فناوري اطالعاتیکی دیگر از حقیقت هایی که در هنگام تصویب .بینی شده است

  .پیاده سازي است

پیاده سازي را در نظر ) سخت افزار و نرم افزار(در سازمان ها و هزینه هاي مختلف  فناوريبل از هرکاري ، باید فرآیند اتخاذ مدیران ق
درزمینه مطالعه و  2000در سال  Wlaczuchبا توجه به تحقیقاتی که توسط .بگیرند و مطابق با گذشت زمان آن را تطبیق دهند

ا به این نتیجه پی بردند که براي دستیابی به این مقصود باید هزینه هایی در سطح باالیی را انجام اینترنت انجام شد ، آن ه اتخاذ
فناوري کوچک و متوسط ، هزینه هاي راه اندازي  ها شرکتدر اغلب مواقع با توجه به محدودیت هاي مالی ، بسیاري از .دهند

طالعاتی به روز و آنالین را ندارند و نمی توان این انتظار را از همه ي و نرم افزارهاي گران قیمت آن و ایجاد بسته هاي ا اطالعات
از همین جهت معموالاستفاده از اطالعات ومنابع ارتباطی در دوره هاي کوتاه . بنگاه ها داشت که استطاعت اتخاذ آن را داشته باشند

را می توان یکی از عوامل مهم و اساسی در  شده در نتیجه هزینه هاي پیش بینی).24(ت مدت و متوسطی از زمان امکان پذیر اس
موثر است ، برنامه ریزي  فناوري اطالعاتاز عوامل دیگري که در پیاده سازي . دانست سازمان هادر  اینگونه فناوريتعیین و تصویب 
در سازمان هاي مختلف از طریق یک برنامه ریزي کارآمد ، می توان احتمال موفقیت برنامه را بطور قابل توجهی .مناسب آن است

بدان معنی است که در ابتدا باید روش ها و برنامه هاي کوچک و متوسط  فناوري اطالعات ،برنامه ریزي در . افزایش داد
وچراوچگونگی افزایش فرآیند هاي کسب و کار وسودآوري شناسایی و پس از آن استراتژي هاي توسعه واهداف موجود دربه دست 

در نتیجه مالکین باید به مدیریت در منابع و وقفه هاي موجود در زمان و فرآیند ). 25(د ی شده را برآورد کرآوردن نتایج پیش بین
همچنین آن ها باید توجه داشته باشند که براي اجراي این برنامه ریزي ، نیاز به تعهدات ).11(د ایجاد و پذیرش آن توجه خاصی کنن

 تأثیر به عنوان اهمیتی استراتژیک که فناوري اطالعاتل مالحظه است و بطورکلی باید به بلندمدت ، سرمایه گذاري هاي بزرگ و قاب
برنامه ریزي ها باید به گونه اي تصور و اجرا شوند که در آن ، اعتبار و بقا و .قابل توجهی در برنامه ریزي سازمانی دارد توجه شود

کار فقط با تالش هاي مستمر در محیط هاي داخلی بنگاه ها و  سرعت در نوآوري هاي تکنولوژیک رویکردي اساسی باشد و این
و خطرات و  بنابراین بنگاه ها می توانند از طریق برنامه ریزي ، در ارزیابی تهدیدات). 12(سازمان هاکوچک و متوسط قابل اجرا است 
ي کوچک و متوسط ، نیاز به یکپارچگی اه شرکتبعالوه این موضوعات ، برنامه ریزي در . یا فرصت هاي ایجاد شده پیش قدم باشند

پس می توان مشکالت ). 26(ت استراتژي هاي کسب و کار دارد و به نوعی جزء جدایی ناپذیر موفقیت هاي آینده و رشد شرکت اس
  .را به سه مشکل زیر خالصه کرد فناوري اطالعاتپیاده سازي و برنامه ریزي 

 هزینه هاي پیاده سازي بیش از حد انتظار

 کرد فنی بطور قابل توجهی پایین تر از برآوردعمل

                                                                                                                                                                                     
1 Strategic ICT 
2 Tactical ICT 
3 Operating ICT 
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 با سخت افزار ها و نرم افزار ها 1ناسازگاري سیستم ها

ي صنعتی و تولیدي در ها بخش ، توجه به فناوري اطالعاتیکی دیگر از عوامل موثر الزم در پیاده سازي و اجراي درست و کامل 
که نوع کسب و کار ،  باید این را دانست. بانی کسب و کار را نشان می دهدسازمان ها است که عوامل موثر بر نوع اطالعات و پشتی

این دیدگاه به خودي خود نشانگر این است که سطح سرمایه . گذار استتأثیر فناوري اطالعاتبطور قابل مالحظه اي در ساختار 
  ).25(ت گذاري در سازمان هاي مختلف متفاوت اس

رشد نیروي کسب وکار در . در سازمان ها موثر است فناوري اطالعات لی است که در اتخاذدیگر از عوام یکی 2تغییرات سازمانی
به دلیل اینکه بسیاري از عوامل تولیدي مانند ). 31(سازمان هاي مختلف به اتخاذ راه هاي نوین و موثر در تکنولوژي نیازمند است 

توجه به تغییرات  ها شرکتپس در این  .دقرار دار ها شرکت عوامل کسب و کار در سطح پایین و اندازه کوچکتري نسبت به دیگر
با توجه به یافته هاي جدیدي  ).29( .سازمانی ، یکی از مهمترین رویکرد هاي سازمانی است که توسط مدیران باید به آن توجه شود

د باش. رو مورد تغییر قرار دهد در تصمیمات اتخاذ شده سودمند و حتی آنها تواند می 3که به دست آمده است ، تغییرات مدیریتی
همچنین در ایجاد تغییرات مدیریتی الزم است که روش هاي مناسب در آموزش و هماهنگی کارکنان نسبت به تغییرات انجام ). 30(

ري فناوپس نتیجه می گیریم که پیاده سازي . و به دلیل اینکه روش جدیدي را باید در پیش گیرند ، آمادگی الزم را داشته باشند
  ).27،28(ت نیازمند تغییرات ساختاري و سازمانی مختلفی اس اطالعات

  ارتباط حسابداري با فناوري اطالعات 
تحوالت عظیمی در روش ، و سازمان ها و مشاهده آن در اکثر فعالیت ها  ها بخش با گسترش روز افزون فناوري اطالعات در همه

. به صورت الکترونیکی تبدیل کرده استامور را  ی ،اجرای هاي با دگرگونی روشفناوري اطالعات . بوجود آمده استاجرایی کارها 
ر خدمت تا بتواند د اخته ،ا با فناوري هاي جدید هماهنگ سباید خود ر، حسابداري به عنوان زبان تجارت و سیستم اطالعاتی 

الزم و ضروري  شناسایی و استفاده بهینه از آن، عات فناوري اطال ا توجه به تحوالت گستردهامروزه ب. قرارگیرداستفاده کنندگان مالی 
  )3( .می شودوالت اساسی در فناوري اطالعات هم زمان با تح آنکیفیت حرفه و پیشرفت ارتقاء  و باعث است

روزنامه و بدون توجه به فناوري به کار رفته یکسان است، زیرا حسابداري مقدماتی بیشتر بر دفتر ، از لحاظ نظري، فرآیند حسابداري 
این دیدگاه براي چگونگی . ناوري درباره فرآیند حسابداري دیده می شوددفتر کل تمرکز دارد و در واقع دیدگاهی مستقل از ف

خود با اي  حرفه حسابداران در ادامه فعالیت هاي. ي حسابداري در سیستم هاي سنتی، الگویی را ارائه می دهدها دادهپردازش 
اگر حسابداران بتوانند این فناوري هاي جدید را به الگوي ارائه شده . ر پردازش اطالعات مواجه می شوندتغییرات سریع فناوري د

  .)8(د ربط دهند، به سادگی چگونگی کار فناوري هاي جدید را درك می کنن

اغلب نقش  کنند، فاده میصورتی گسترده است  هاي اطالعات به که خود از انواع گوناگون فناوري افزون بر آن اي، حسابداران حرفه
هاي اطالعاتی گوناگون به وسیله انواع سازمانهاي بزرگ یا  به کارگیري و استفاده از فناوري ي اي مهمی در زمینه مدیریتی و مشاوره

   .در بخشهاي مختلف اقتصادي برعهده دارندو کوچک 

                                                                                                                                                                                     
1 Incompatibility systems 
2 Organizational changes 
3 Management changes 
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نیازمند توجه  به دلیل رشد انفجاري و سرعت تغییر، اي است که حرفه  هاي اصلی حسابداران یکی از شایستگی، فناوري اطالعات 
گسترش این تحوالت و آثار عمیق آن بر   گیري آشکار آن در جهت تحوالت شگرف فناوري اطالعات در دهه اخیر و جهت .ویژه است

فناوري اطالعات . دهنداي قرار داده است که باید به آنها پاسخ  هاي بسیاري را در برابر حسابداران حرفه چالش محیط سازمانها،
قرار داده است و پیشرفتهاي آن موجب تغییر فرایندهاي تجاري و  تأثیر ساختار سازمانی و نظام مدیریتی و عملیاتی سازمانها را تحت

 .اي است شده است که عرصه سنتی کار حسابداران حرفه الزامات کنترلهاي داخلی

اي حسابداران  ریزي تحصیلی و حرفه حسابداري را تغییر داده است و طرح يها فعالیت فناوري اطالعات ماهیت و شرایط عادي
اي  فناوري اطالعات همچنین بازار و شیوه کار حسابداران حرفه .بینانه به ماهیت در حال تغییر حسابداري است مستلزم نگاهی واقع

طراحی و استقرار سیستمهاي حسابداري  .رار داده استاي را در دستور ق هاي حرفه رو ساخته و تجدید ساختار موسسه را با تغییر روبه
، ا کاربري ساده بقدرتمند و  ، افزاري حسابداري ارزان هاي نرم اکنون بسته ه است ، امابود  اي زمانی عرصه انحصاري حسابداران حرفه

  .شوند  سهیماین نوع خدمات را کاهش داده و به غیر حسابداران نیز فرصت داده است در این بازار   تقاضاي

یکی از وظایف . اي قرار داده است حرفه  در برابر حسابدارانرا هاي جدید بیشماري  فرصت ، فناوري اطالعات، اما در همین حال 
منابع و وسایل دسترسی به  فناوري اطالعات، .مدیران است  گیري تصمیمتولید اطالعات براي ارتقاي سطح  اصلی حسابداران،

اطالعاتی   تري تولید کنند و نیازهاي دهد اطالعات غنی افزایش داده است و به حسابداران امکان می  چشمگیريطور  اطالعات را به
  .ورده سازندآبر مدیران را فراتر از عرصه سنتی اطالعات حسابداري

  ن در چه بخشی یا چهکه حسابدارا  فارغ از این، را طور اساسی حرفه حسابداري اطالعات به  به هر صورت،آشکار است که فناوري
اي و آموزشی حسابداري باید به این ضرورت پاسخ دهند و مهارت  مراجع حرفه .دهد غییر داده و میت نقشی به خدمت مشغول باشند

محیط تجاري و در کنار آن بازار و   که فناوري اطالعات به صورتی روز افزون  اي را در عصري مورد نیاز حسابداران حرفه  و دانش
خود قرار داده، بازنگري و شرایط پذیرش اعضاي خود را متناسب با نیازهاي جدید اصالح کنند و  تأثیر حسابداران را تحت  تخدما

 مستمر،  اي اطالعات را در برنامه آموزشی حسابداران، شرط قبل و بعد از پذیرش و آموزش حرفه  بخشهاي مهم دانش ومهارت فناوري
  )7( .قرار دهند

  1ري اطالعاتفناو حسابرسی
این نوع . نامند و یا حسابرسی کامپیوتري نیز می3 ها ، پردازش الکترونیکی داده2ها حسابرسی فناوري اطالعات را پردازش خودکار داده

طور مستقیم و از طریق ابزار ارتباطی پیشرفته به موضوعهاي حسابرسی دسترسی  سازد تا به حسابرسان را قادر می، از حسابرسی 
ها براي پردازش اطالعات حسابداري  از سیستمهاي مختلف پردازش الکترونیکی داده ها شرکتامروزه که بسیاري از . شندداشته با

در واقع حسابرسان مستقل که نقش . ، حسابرسی فناوري اطالعات استها گزارشکنند، تنها راه بررسی و اعتباردهی به  استفاده می
هاي الکترونیکی  روز در خصوص داده تر و به اري است، براي ارائه خدمات حسابرسی گستردهشان اعتباردهی به اطالعات حسابد اصلی

آوري و آزمون اطالعات حسابداري و افزایش کارایی در حسابرسی به حسابرسی فناوري اطالعات روي  حسابداري و نیز براي جمع
  .اند آورده
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هاي جزئی بین این دو  گرچه ممکن است برخی شباهت. اه گرفتحسابرسی فناوري اطالعات را نباید با حسابرسی مالی اشتب
حسابرسی وجود داشته باشد، ولی هدف اولیه حسابرسی مالی، ارزیابی این است که آیا صورتهاي مالی یک شرکت با اصول و 

رزیابی کارایی سیستم و اما از وظایف اصلی حسابرس فناوري اطالعات، ا. استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري تطابق دارد یا خیر
ویژه ارزیابی توانایی سازمانها در پشتیبانی از داراییهاي اطالعاتی و انتقال و توزیع صحیح اطالعات بین افراد  هاي امنیتی آن، به برنامه

  )4( .مجاز است

پیوتري فرآیند کاربرد هر است که بنا برآن حسابرسی کام 1کامپیوتري، تعریف ویلیامسون حسابرسییکی از اساسی ترین تعریف هاي 
نوع سیستم مبتنی بر تکنولوژي اطالعاتی در راستاي کمک به حسابرسان در فرآیند برنامه ریزي، اجرا، کنترل، تکمیل و هدایت 

هدف هاي کامپیوتري کردن حسابرسی، ارتقاء کارایی و اثر بخشی کار حسابرس و کاهش بهاي تمام شده، . عملیات حسابرسی است
سابرسی، بهبود زمان پاسخگویی و کاهش سطح اطالعات فنی الزم براي انجام کار است، به نحوي که کارکنان کم سابقه مخاطرات ح

در بیان مزایاي . تر بتوانند وظایفی را که در حال حاضر به وسیله کارکنان ارشد به مراتب گرانتر انجام می شود به عهده گیرند
د که با استفاده از اطالعات سال قبل در حسابرسی کامپیوتري و انتقال آن ها از طریق پرونده اعتقاد دار 2حسابرسی کامپیوتري، ایبگ

در حقیقت او معتقد است که در صورت استفاده از . به جاي تهیه دستی، می توان مقدار زیادي در وقت صرفه جویی کرد ها
افزایش کاربرد . ان حسابرسی صرفه جویی کننددرصد در زم 10حسابرسی کامپیوتري، موسسات حسابرسی می توانند حداقل 

تکنولوژي اطالعات در موسسات متعدد حسابرسی ظرف چند سال اخیر و افزایش تجربه هاي آن ها در استفاده از این تکنولوژي، 
ژي همچنین افزایش کاربرد استفاده از تکنولو .دبررسی وضعیت و سطح دستیابی به هدف هاي مورد انتظاررا تسهیل می کنن

کارکنان و وظایف محول شده اي  حرفه ماهیت و کیفیت. شندااطالعاتی می توانند بر ماهیت حرفه و ساختار آن آثار وسیع تر داشته ب
  )3. (به آن ها درموسسه حسابرسی ممکن است در نتیجه حسابرسی کامپیوتري دستخوش تغییر شود

  تاثیر فناوري اطالعات بر حرفه حسابرسی 
کامپیوتر از دو جنبه بر حسابرسی اثر گذاشته است، ابتدا بر سیستم هاي مورد رسیدگی که موجب پیدایی مقدمه و  فناوري اطالعات

گردیده است و دوم استفاده از کامپیوتر به عنوان  "حسابرسی سیستم هاي کامپیوتري"بسیار مهمی در حسابرسی کامپیوتري به نام 
بدرستی انجام پذیرد  "حسابرسی سیستم هاي کامپیوتري"در صورتی که مرحله اول یعنی . یک ابزار قابل استفاده در کار حسابرسی 

 "استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی"ود، ورود به مرحله دوم یعنی شو سیستم به اندازه کافی قابل اتکا تشخیص داده 
تفاده از کامپیوتر فاقد جنبه هاي کارایی و اثر بخشی الزم در غیر این صورت ممکن است حسابرسی با اس. تسهیل می گردد کامالً
حسابرسی با دور زدن "معموال از . قابل اعمال نباشد "استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی"در صورتی که . گردد

ید که کامپیوتري در بین نیست ، حسابرس فرض یا تصور می نما "حسابرسی با دور زدن کامپیوتر"در  .استفاده می گردد "کامپیوتر
این شیوه در محیط . و با شناخت روابط و نادیده گرفتن سیستم کامپیوتري، حسابرسی را در واقع با دور زدن کامپیوتر انجام می دهد

ن سیستم هاي ساده تا کمی پیچیده کامپیوتري امکان پذیر است، ولیکن در محیط سیستم هاي پیچیده و پیشرفته کامپیوتري ممک
در صورت استفاده از شیوه هاي حسابرسی کامپیوتري، بسیاري از کار هایی که انجام آن در آن سیستم هاي . است امکان پذیر نباشد

                                                                                                                                                                                     
1 Williamson 
2 Ebag 
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از جمله این موارد می توان استفاده از . امکان پذیر می گردد کامالًیا اصال امکان پذیر نیست،  باشد میدشوار  رحسابرسی دستی بسیا
  )3( .حتی رسیدگی به کل جامعه مورد رسیدگی را نام برداعداد تصادفی یا 

   فناوري اطالعاتمدیریت ریسک بر 
سازمان به طور خالصه عبارت است از شناسایی مخاطرات بالقوه و بحرانی مرتبط با سازمان، وزن دهی و قابل  1مدیریت ریسک

عملیاتی و در نهایت، توسعه ي یک راه حل یکپارچه  سنجش نمودن پیامدهاي مخاطرات در مواجهه با اهداف استراتژیک ، مالی،
و ارتباطات به  در دنیاي امروز مدیریت ریسک بر فناوري اطالعات. براي مدیریت مخاطرات در جهت حداکثر نمودن ارزش سازمان

 فناوري اطالعات مدیریت ریسک بر .دمحسوب می شو درست در سازمان ها گیري تصمیمعنوان جزئی جدا ناپذیر از عملیات موفق و 

، باعث یکی شدن و محکم تر شدن انواع اطالعات و واقعیت هاي  فناوري اطالعاتدر جایی مدیریت ریسک بر . دالیل مختلفی دارد
البته نباید از . موارد گوناگونی نادیده گرفته شود البته باید این را نیز درنظر گرفت که شاید به دالیل مختلف. موجود در بازار می شود

در اولین نگاه ، . ین موضوع در گذریم که مدیریت ریسک در این چنین مواردي با مدیریت هاي ریسک مالی یا بازرگانی تفاوت داردا
نیازمند تصدیق و تصویب بدنه و متولیان موجود است که این یک جنبه کلیدي از  فناوري اطالعاتپیاده سازي مدیریت ریسک بر 

بر  فناوري اطالعاتمدیریت ریسک بر . که به عنوان اولین قدم در کار ریسک مدیریتی است ریسک و رویدادهاي مدیریتی است
وجود داشته باشد را شناسایی ، برطرف و  فناوري اطالعاتدر استفاده از  نکاتی توجه دارد که ریسک هاي مختلفی که ممکن است

دومین دلیل این است ).(32تواند نیازهاي بازار را برطرف کنندبطوري که ب. گذارد ها شرکت راه هاي درست تر را در پیش پاي مدیران
و روش هاي شکست خورده سیستماتیک در استراتژي هاي ریسک مدیریت ، این تمایز و  فناوري اطالعاتکه بین مدیریت ریسک بر 

چارچوب و  ها شرکتلیان و اغلب متو .دبرتري وجود دارد که چگونه می توان شرکتی را به صورت ذره بینی مورد بررسی قرار دهن
دهند ، اما باید این مورد را در نظر گرفت که بیشتر سطوح ریسک هاي مدیریت بر  استخوان بندي ریسک را مورد توجه قرار می

 را قادر سازند که بدون هیچ مشکلی از صورت هاي مالی و ابزار و اطالعات ها شرکت، بر این نکته توجه دارند که  فناوري اطالعات
باعث  فناوري اطالعاتسومین عامل این است که ارزیابی مدیریت ریسک بر . )33( ، استفاده درست و مفیدي کنند ی و علمیفن

به .محکم تر شدن و منسجم تر شدن سرتاسر سیستم هاي داخلی سازمان ها ، فرآیند انجام عملیات و ارتباطشان با مردم می شود
ه عامل ایجاد کرده ، کارآفرینی را به وجود آورده و سیستم هاي جانبی و اصلی را بهبود و عبارت دیگر ، با ارتباطی که بین این س

ر حال مدیریت ریسک در فناوري اطالعات مقوله اي امنیتی است که به تبع ه به .باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه می شود
   .اطالعات سازمانی و حجم دیتاي انتقالی اهمیت می یابد

  در دنیاي امروز فناوري اطالعاتقیت دالیل عدم موف
در حال حاضر .دبه عنوان عاملی ضروري در عملیات روزانه سازمان ها محسوب می شو فناوري اطالعاتدردنیاي امروز استفاده از 

 که توجه به، ) 13(ت سازمان ها ایجاد شده اس 2سرمایه گذاري هاي بزرگ و کوچک قابل توجهی در جهت تقویت موقعیت رقابتی
راه حلی در پذیرش و توسعه برنامه هاي جدید بوده و  تواند می فناوري اطالعات برنامه هاي کاربردي در مقیاس بزرگ از جمله

در  فناوري اطالعاتتاریخچه گذشته موجود در پذیرش . اما در اجراي هربرنامه اي خطرات و مشکالتی وجود دارد).36(د گسترش یاب
 )21،37،38: (ها و نارضایتی ها اغلب به یکی از دالیل زیر بوده است نشان می دهد که شکست ها شرکت

                                                                                                                                                                                     
1 Risk Management  
2 Competitive position 
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 اتصال نامناسب فناوري اطالعات با استراتژي هاي سرمایه گذاري به تصویب رسیده 
 عدم تحقق مسائل سازمانی 
 عدم تحقق ضروریات نهایی کاربران 
 دانش،مهارت،مالی ، مدیریت(فقدان منابع مورد نیاز( 
 نبودن آموزش و آماده سازي کاربران مورد نیاز عدم موفقیت و کافی 
 محدودیت هاي کسب وکار در استخدام نیروهاي متخصص 
 مدیریت بی حد و حصر و ساختار بسیار متمرکز سازمان ها 
 نامناسب و کم بودن نقش کمک هاي دولتی و مقررات حمایتی 
  ل تعامل نادرست با رقبا ، سرمایه گذاران و مشتریاندر ایجاد مزیت هاي رقابتی به دلی فناوري اطالعاتنارضایتی نسبت به 

  چالش هاي فناوري اطالعات در ایران
در ایجاد اعتقاد عمومی مردم نسبت به دولت و لزوم توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور،  فناوري اطالعاتبا توجه به نقش 

را دارد؟ آیا مدیریت کالن کشور  فناوري اطالعاتي توسعه کاربرد این سوال مطرح می شود که آیا کشور ما ظرفیت ها و قابلیت ها
فناوري که بخش عمده ساختار اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دولتی است، آمادگی طراحی، ایجاد، توسعه و به کار گیري 

رنج می دهد، عدم توسعه یافتگی  اطالعات فناوريرا دارد؟ آنچه اکنون جامعه ایران را در استفاده ي همه جانبه از ابزارهاي  اطالعات
در  فناوري اطالعاتاز مهمترین موانع و مشکالت بر سر راه توسعه . مدیریتی در ابعاد فرهنگی، عملی، زیرساختی و اقتصادي است

  :کشور، می توان موارد زیر را بر شمرد

 .عی با فناوري اطالعات سروکار دارندعدم داشتن دانش الزم در زمینه فناوري اطالعات ، براي مدیرانی که به نو

 یران، در زمینه بکارگیري مناسب بودجه ها در توسعه فناوري اطالعات عدم توجه جدي به آموزش علمی و عملی مد

سازمان هاي دولتی توجه جدي براي توسعه علمی فناوري اطالعات در بین کارکنان دولتی وجود ندارد و این موضوع یکی از  در
 .نارسایی در انتقال خدمات رسانی به مردم بر اساس فناوري اطالعات است دالیل عمده

آموزش هاي علمی و کالسیک در زمینه فناوري اطالعات در کشور وجود ندارد، بلکه، بیشترین دانش عمومی نسبت به فناوري 
 .اطالعات وجود دارد

ت دارد، توسعه قانونی نیز براي استحکام و ضمانت اجرایی عالوه بر توسعه فرهنگی که نقش مهمی در توسعه عمومی فناوري اطالعا
ولی با این وجود، هنوز هیچ یک از دستگاه هاي مسئول، نسبت به طراحی و تدوین قوانین جوامع فناوري . این بخش الزم االجرا است

 .اطالعات در ایران سایه افکنده است اطالعات اهتمام نورزیده اند و در نتیجه، آشفتگی و بی برنامگی برکلیه طرح هاي توسعه فناوري

نداشتن زیر ساخت هاي انتقال، زیر ساخت هاي امنیتی و قوانین مناسب، یکی دیگر از مشکالت مهم فناوري اطالعات در کشور 
 .است

اي ملی به عنوان مثال، اگر رسانه ه. یکی از مشکالت اساسی عدم توسعه فناوري اطالعات، بی توجهی رسانه هاي ملی به آن است
پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و گاز از طریق اینترنب را تبلیغ کنند، از فشار کاري تحویل داران بانک ها کاسته خواهد شد و آن ها 

 )5.(به نظر می رسد که دولت ها باید براي توسعه فناوري اطالعات یارانه هاي کالنی بپردازند. می توانند به کار هاي دیگري بپردازند
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بدین صورت که سیستم هاي حسابداري و حسابرسی متناسب . گام بردارد درست خود مسیر که نظام حسابداري کشور در تامید اس
را با تغییرات سریعی که در  حسابرسی با فناوري جدید را طراحی و توسعه دهد و گزارشگري ها و افشاگري هاي جامع حسابداري و

  .دنیاي تجاري ایجاد شده همگام سازد

  :گیري و پیشنهادات نتیجه
 عرصه فناوري سرمایه گذاري در این، نسبت به بقا  برايو مؤسسات مجبورند  ها شرکتکلیه  ، توجه به پیشرفت فناوري اطالعاتبا 

راهکار هاي  و ایجادبا آموزش و یادگیري ، و حسابداران نیز باید ضمن شناخت فناوري هاي نو و استفاده بهینه از آن  شتهقدم بردا
م فرا یایک پاراد می توان آن را به طوري که .دهد هر چیزي را تغییر می زیرا فناوري اطالعات .سب مخاطرات آن را کاهش دهندمنا

. داده استروش هاي تجاري را تغییر  کثیريصنعتی فعلی شده و به میزان  یماین پارادزکه جایگ دانستصنعتی و جدید مولد ثروت 
اگر هدف .تاز نحوه شکل گیري تصمیمات اس ت، تصمیمی که باید مدیریت اتخاذ کند بسیار متفاوتتغییرات در تجار به دلیل وجود

از آنجا که انواع تصمیمات تجاري نیز به طور مداوم در  ،درنظر بگیریمتجاري  گیري تصمیمکمک به را، ه اطالعات حسابداري ئاز ارا
به همین دالیل حسابداري ضمن استفاده بهینه از فناوري .نیز تغییر کند که حسابداري این انتظار وجود دارد،پس است  اتحال تغییر

با ورود همچنین . همیشه باید آسیب هاي در کمین و مخاطرات را شناسایی و در پی حذف و جلوگیري از آن ها بر آید ، هاي نو
امروزه که در بسیاري از . جود آمده استو هاي جدید اطالعات به تجارت، تغییرات عظیمی در حسابرسی فناوري اطالعات به فناوري

کنند، تنها راه بررسی و  ها براي پردازش اطالعات حسابداري استفاده می شرکتها از سیستمهاي مختلف پردازش الکترونیکی داده
روز  به ها باعث در اختیار قرار دادن اطالعات در واقع این فناوري. ، حسابرسی فناوري اطالعات استها گزارشاعتباردهی به 

،  ها شرکتهنگام  کنندگان با دسترسی به اطالعات به استفاده،ممکن است که رو  از این. کنندگان شده است حسابداري براي استفاده
هاي  توان گفت که پیشرفت بنابراین می. دیگر عالقه چندانی به اطالعات تاریخی و اظهار نظر ادواري حسابرسان نداشته باشند

توسعه فناوري اطالعات  باید توجه داشت که رو از این. ایش داده استتقاضا را براي حسابرسی فناوري اطالعات افز، فناوري اطالعات 
 تواند میحسابرس نمی شود و یا ناي  حرفه ولی هیچ گاه جایگزین قضاوت استدر زمینه حسابرسی اگرچه داراي مزایاي متعددي 
با توجه به نیازهاي اطالعاتی استفاده کنندگان و معایب مدل در پایان .بی نیاز کندحسابرس را از اجراي کامل همه مراحل حسابرسی 

 .، مشخص می شود که مدل گزارشگري مالی نهایتا باید به سمت گزارشگري مالی به هنگام سوق یابد)سنتی(گزارشگري فعلی 
 اصول مهمترین از یکی انسازم در سایبري امنیت سیستم موقعیت و سازمان ریسک وضعیت به نسبت کامل شناخت
 سازي پیاده قصد که سازمانهایی این بنابر .باشد می و ارتباطات اطالعات در فناوري ریسک مدیریت سازي پیاده در موفقیت

بطورکلی پیشنهادات زیر  .بردارند گام مسیر این در بیشتري دقت با بایست می حتما را دارند، ریسک مدیریت فرآیندهاي
  .مطرح می شود

 در کشورها فناوري اطالعاتین جایگاه مناسب و تشکیل نهاد متولی هدایت تعی. 
  فناوري اطالعاتجهت گیري به سمت عدم تمرکز و غیر دولتی شدن فعالیت هاي اجرایی. 
  درسطح کشورها ازطریق اتصال به شبکه هاي جهانی ها دادهپیگیري تحقق بسترکارآمد ، امن وارزان انتقال. 
 و ارتقاي کیفی منابع انسانی موجود و کارآفرینی توجه مستمر به حفظ. 
 تسریع درفراهم کردن زمینه هاي الزم جهت بهره گیري مطلوب وموثر از فناوري اطالعات و ارتباطات و بهبود ارائه خدمات به مردم. 
 فناوري اطالعات فراهم کردن زمینه ي ارتقاي کیفیت خدمات و محصوالت. 
 مینه ي افزایش عرضه، تولید وصادرات وکاهش قیمت محصوالت فناوري اطالعات و ارتباطاتتدوین برنامه هاي حمایتی درز. 
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 حمایت از تحقیقات درزمینه ي فناوري اطالعات و ارتباطات وفراهم ساختن امکان دستیابی به آخرین دستاوردهاي علمی و فنی.  
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  ي اطالعاتی حسابداريها سیستمعوامل انسانی بر اثربخشی ثیر تأ

  ٣مهوش رقیبی، ٢زاده حامد دهقان، ١محمدعلی مرادي
  چکیده

کنندگان  استفاده .ي اطالعاتی حسابداري استها سیستم، اثربخشی سازمانیابی به اهداف  از عوامل مهم توفیق مدیریت در دست
ثیر عوامل تأ، بررسی وجود هدف از این پژوهش. دارند ها سیستمخشی این زایی در اثربي اطالعاتی حسابداري نقش بسها سیستم

مبتنی بر کامپیوتر بر اثربخشی این  ،ي اطالعاتی حسابداريها سیستمکنندگان  ي شخصیتی و فردي استفادهها ویژگیانسانی از جمله 
اطالعاتی حسابداري   کت بخش دولتی و خصوصی که از سیستمشر و سازمانداره، ا 62اي شامل  به این منظور نمونه. است ها سیستم

. آوري شده است جمع نامه پرسشهاي مورد نیاز با استفاده از  کنند، به طور تصادفی انتخاب و داده مبتنی بر کامپیوتر استفاده می
براي بررسی وجود رابطه بین . است استفاده شده) NEO(نئو ي  نامه پرسشکنندگان از  ي شخصیتی استفادهها ویژگیبردن به  براي پی

عالوه براي بررسی ه ب. فرعی بر مبناي پنج ویژگی اصلی شخصیت پرداخته شده است ي شخصیت و اثربخشی سیستم، به پنج فرضیه
ن کنندگا ، تجربه و رضایت شغلی استفاده)آموزي کامپیوتر هاي مهارت رشته، میزان تحصیالت و میزان دوره(وجود رابطه بین تخصص 

اطالعات . اند هایی تدوین شده و مورد بررسی قرار گرفته ي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر هم فرضیهها سیستمبا اثربخشی 
آوري شده است و با استفاده از همبستگی اسپیرمن و  اي خودساخته جمع نامه پرسش ي نیز به وسیله ها سیستممربوط به اثربخشی 

ي شخصیتی ها ویژگیهاي پژوهش حاکی از آن است که  یافته. حقیق مورد آزمون قرار گرفته استهاي ت صحت فرضیه ،دو خی
کنندگان بر اثربخشی  افزارهاي مالی استفاده کار با نرم ي همچنین رضایت شغلی و تجربه شناسی گشودگی، خوشایندي، وظیفه

   .ثر استتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر مؤي اطالعاها سیستم

  .ي اطالعاتی حسابداريها سیستماثربخشی، شخصیت،  :کلیدي واژگان

  مقدمه
ها، شرایط و مناسباتی را  گونه سازمان ي بازرگانی و اقتصادي اینها فعالیت ها و تنوع، تعدد و پیچیدگی توسعه و گسترش سازمان

پردازي  هاي داده استفاده از سیستم ها اعم از کوچک و بزرگ ناگزیر از اتکا به اي از سازمان ایجاد نموده است که بخش عمده
در این میان بخش قابل . اند آوري، پردازش و گزارش اطالعات مالی، عملیاتی و عملکردي گردیده الکترونیک به منظور جمع

ري گردند و امروزه برخوردا میو گزارش  هاي اطالعاتی حسابداري پردازش هاي مالی و عملکردي از طریق سیستم اي از داده مالحظه
ناپذیر به شمار   ها و موسسات تجاري و غیرتجاري، ضرورتی اجتناب هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر در سازمان از سیستم

  .رود می

                                                                                                                                                                                     
  .دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار حسابداري -٢
   Hamed.dehghanzadeh@yahoo.comدانشگاه والیت ايرانشھر،  ت علميئعضو ھی مربی حسابداري، -١
  .دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار روانشناسي -٣



 352                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

 رسد اثربخشی هاي اطالعاتی خود هستند و به نظر می ي سیستم نیل به اهداف تعیین شدههمواره به دنبال افزایش میزان  ها سازمان
هاي محیط سازمانی، به میزان قابل  اطالعاتی حسابداري عالوه بر ارتباط تنگاتنگ با بسیاري از شرایط و ویژگی هاي سیستم
  .ها نیز وابسته است ، گرایش، شخصیت و رضایت کاربران این گونه سیستماي به بینش، نگرش مالحظه

 کند میشود که به توضیح این امر کمک  ثابتی اطالق مینسبتاً هاي درونی  به وضعیت »دنیاي کاري«هاي شخصیتی در  کاربرد ویژگی
شخصیت یک مفهوم یا سازه فرضی است که اندازه گیري مستقیم آن همراه . که یک کارمند در محیط کار چه رفتاري خواهد داشت

رسد  به نظر می. )  2007 ١نسونیتاگر و پارک (د گیري نمو توان آن را به طور غیرمستقیم از طریق رفتارها اندازه با اشتباه است اما می
هاي اطالعاتی  هاي کمابیش متفاوت، به اشکال مختلف با سیستم هاي شخصیتی و انتظارات و بینش کاربران اغلب بسته به تفاوت

تحقق ها در جهت  حسابداري تعامل ورزیده و بعضاً رویکردهاي متفاوتی را در برخورد با سیستم اطالعاتی و استفاده و به کارگیري آن
رود ، این امر به میزان قابل  به طور منطقی انتظار می. دهند ها و تأمین انتظارات مربوط صورت می اهداف سازمان، ایفاي نقش

  .هاي شخصیتی کاربران مرتبط باشد اي با تفاوت در ویژگی مالحظه

هاي اطالعاتی حسابداري  خشی سیستمهاي شخصیتی و فردي بر اثرب سوال اصلی این تحقیق، آیا عوامل انسانی از جمله ویژگی
  مبتنی بر کامپیوتر موثر است؟

هاي اطالعاتی  کنندگان سیستم هاي فردي استفاده به بیان دیگر، در تحقیق حاضر به دنبال یافتن ارتباط احتمالی بین ویژگی
شناختی و میزان اثربخشی  نحسابداري مبتنی بر کامپیوتر از جمله تخصص، مهارت، تجربه، رضایت شغلی و صفات و خصائص روا

  .باشیم مین اهداف و انتظارات و تحقق وظایف و عملکردهاي مربوطه میتأهاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر در  سیستم

  فرضیه اصلی اول
یوتر هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپ کنندگان بر اثربخشی سیستم هاي شخصیتی استفاده ویژگی

  .مؤثر است

هاي فرعی فرضیه  فرضیه

  اصلی اول

1-1  
هاي اطالعاتی  کنندگان بر اثربخشی سیستم استفاده» رنجورخویی روان«ویژگی شخصیتی 

  .حسابداري مبتنی بر کامپیوتر مؤثر است

1-2  
هاي اطالعاتی حسابداري  کنندگان بر اثربخشی سیستم استفاده» گرایی برون«ویژگی شخصیتی 

  .بر کامپیوتر مؤثر استمبتنی 

1-3  
هاي اطالعاتی حسابداري  کنندگان بر اثربخشی سیستم استفاده» گشودگی«ویژگی شخصیتی 

  .مبتنی بر کامپیوتر مؤثر است

هاي اطالعاتی حسابداري  کنندگان بر اثربخشی سیستم استفاده» خوشایندي«ویژگی شخصیتی   1-4

                                                                                                                                                                                     
1 Taggar and Parkinson  

    هاي تحقیق فرضیه
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  .مبتنی بر کامپیوتر مؤثر است

1-5  
هاي اطالعاتی حسابداري  کنندگان بر اثربخشی سیستم استفاده» شناسی وظیفه«ی شخصیتی ویژگ

  .مبتنی بر کامپیوتر مؤثر است

  .ھای اطالعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر مؤثر است کنندگان بر اثربخشی سیستم تجربھ استفاده  فرضیھ اصلی دوم

هاي فرعی فرضیه  فرضیه
  اصلی دوم

2-1  
هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر  کنندگان بر اثربخشی سیستم مالی استفادهتجربه کار 
  .مؤثر است

2-2  
هاي اطالعاتی حسابداري  کنندگان بر اثربخشی سیستم افزارهاي مالی استفاده تجربه کار با نرم

  .مبتنی بر کامپیوتر مؤثر است

  .هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر مؤثر است سیستمکنندگان بر اثربخشی  تخصص استفاده  فرضیه اصلی سوم

  .هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر مؤثر است کنندگان بر اثربخشی سیستم رضایت شغلی استفاده  فرضیه اصلی چهارم

  

  ١سیستم اطالعاتی حسابداري
که از طریق پردازش رویدادهاي مالی، اطالعات هشدار دهنده  و عنصري از سازمان  لفهمؤسیستم اطالعاتی حسابداري عبارت است از 

تري که از سیستم  تعریف جامع. دهد گونه اطالعات قرار می کنندگان از این گیري را در اختیار استفاده و اطالعات مبناي تصمیم
ي ها گزارشهاي اطالعاتی به  ادهدار وظیفه تبدیل د سیستم اطالعاتی حسابداري عهده«: اطالعاتی حسابداري ارائه شده چنین است

  .)  1374 انیفخار (»باشد گیري می ها به مدیریت درون سازمانی و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم سودمند مالی و ارائه آن

  اثربخشی سیستم اطالعاتی حسابداري
ارتباط  در ستمیس کنندگان استفادهادراك  ای ٣»کننده استفاده یاطالعات تیرضا « ستمیس ٢یاثربخش ،یاطالعات يها ستمیس در ادبیات
)  2000 ١نیکوالُ (ت اس شده فیاست، تعر فراهم کردهها  آن یاطالعات يهاازیجهت برطرف نمودن ن یاطالعات ستمیکه س يا با گستره

.  

                                                                                                                                                                                     
1 Accounting Information System (AIS )  
2 Effectivness 
3 User-information satisfaction 
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نسبت به طالعات نِ اکاربرا يها واکنش بردن به پیبه منظور  یشترب يدر حسابدارسودمند اطالعات با موضوع مجموعه مطالعات 
 افتیدرادراك و برحسب را  ی حسابدارياطالعات يها ستمیس یاثربخشتوان  می نیبنابرا .است ياطالعات حسابدار یفیک اتیخصوص

 يها ستمیس و تیریمد يها گزارش، معامالت پردازش قیطر که از( یاطالعات خروجتا چه اندازه د که کر فیتعر رندگانیگ میتصم
 يها خصشا عدم وجودبا توجه به ) . همان منبع ( کند میها را برآورده  آن يازهاین )گیرد  قرار میها  آن اریدر اخت يزیر بودجه

جانشینی براي این به عنوان کنندگان اطالعات  استفاده یاطالعات تیرضا ، عموماًی حسابدارياطالعات يها ستمیس یاثربخش استاندارد
مفهوم مهم  کیبه عنوان  ستمیفراهم آمده توسط س ی،افتیاطالعات در تیفیاز ک رندهیگ میتصم تیرضا .شده است رفتهیپذ امر،

را با استفاده از  هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر سیستم یمطالعه اثربخش نیا جهیدر نت. شده است شنهادیپ یاثربخش
  :ردیگ یاندازه ممعیارهاي زیر 

   )از جمله مدیریت (نندگان از سیستم ک مین انتظارات اطالعاتی استفادهتأ -  

  رعایت الزامات قانونی مربوطه -  

  امکان تهیه گزارشات مالی داخلی و خارجی -  

  ایجاد ساختار کنترلی مناسب -  

  شخصیت ٢مدل پنج عاملی
زه شخصیت، با مدل اما حو. است  هاي دور تا به امروز وجود داشته هاي فردي و شخصیت، نظریات گوناگونی از زمان در مورد تفاوت

هاي  گیري از تحلیل عاملی و با محوریت ویژگی هاي بسیاري که با بهره نتیجه بررسی. پنج عاملی شخصیت، صورتی غالب پیدا کرد
  .)  1388 گرانیو د فریخن(شخصیتی انجام شد، معرفی الگوي پنج عاملی شخصیت بود 

به  کنند  یکار م لندیمر مور،یدر بالت یسالمت یمؤسسات مل یشناس يریپ  که در مرکز پژوهش ٤»کاستا پل«و  ٣»يکر رابرت مک«
  . ) 1388شولتز و شولتز ( ندرا مشخص کرد یپنج عامل اصل پرداختند و يا گسترده قیتحق ي برنامه

عوامل  است و آنالیز  اي گسترده از صفات شخصیتی سنجیده شده مجموعه. ي هنجاري ایجاد گردیده است مدل پنج عاملی از نظریه
ها متفاوت از دیگري است، مورد استفاده  شوند و اینکه هر کدام از دسته بندي می سازنده براي تشخیص اینکه کدام صفات با هم دسته

، ٧گرایی ، برون٦رنجورخویی روان: شخصیت شناسایی شدند که عبارتند از ٥»ي اصلی پنج گانه«هاي  سپس ویژگی. قرار گرفت
 يها آزمون ،یخودسنج يها نامه از جمله پرسش ،یابیانواع فنون ارز قیعوامل از طر نیا. ١٠ شناسی ظیفهو و ٩، خوشایندي٨گشودگی

  .)1998 گرانیمونت و د ؛1388شولتز و شولتز  (د شدنتأیید  گران مشاهده يها گزارشو  ،ینیع

                                                                                                                                                                                                     
1 Nicolaou 
2 Five Factor Model (FFM )  
3 Robert McCrae 
4 Paul Costa 
5 Big Five 
6 Neuroticism 
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 ٢و مونت ١باریک. بوده است پنج عاملی مدلروند رایج در میان محققین دانشگاهی علوم اجتماعی به طور کلی به سمت استفاده از 
 و مفاهیم شخصیت همگرا شده ها ساختار در موردشناسان شخصیت،  هاي بسیاري از روان گذشته دیدگاه هاي در سال معتقدند که،

اي بر يدار معنی ابزارتواند به عنوان  به طور کلی، محققان معتقدند که پنج عامل قوي از شخصیت وجود دارد که می است و 
تقریبا تمام  مدل پنج عاملیاند که در  و کوستا نشان داده يکر مک  .هاي شخصیت قرار گیرد ن در خدمت ویژگیکردبندي  طبقه

  .)  2007 نسونیتاگر و پارک؛ 1991باریک و مونت  (د گیر هاي اصلی شخصیت امروزي مورد استفاده قرار می ویژگی

مرکب از (شده و چند وجهی  ي متسلسل ابعاد در نظر گرفته  دي در یک مجموعهعب هاي مدل پنج عاملی به عنوان هرکدم از ویژگی
-ژاپنی، آلمانی، هلندي، فیلیپینی، فرانسوي(هاي دیگر  وقتی مدل پنج عاملی در زبان: گویند باریک و مونت می. است )اجزاء متمایز 

. )  1991و مونت  کیبار( کند میشود، نتایج مشابهی را تولید  به کار گرفته می )کانادایی، فنالندي، لهستانی، استرالیایی و چینی 
ي این پنج ویژگی  تواند به بهترین شکل به واسطه ها در شخصیت می ترین تفاوت بسیاري از محققین اتفاق نظر دارند که شخصی

تواند به  ل پنج عاملی میشناسان شخصیت به یک اجماع عمومی رسیدند که مد ، روان1980ي  در اواخر دهه. اي درك شود پایه
بر . ها در ادبیات شخصیت به کار گرفته شود ي یافته بندي مفید و ارزشمند براي سازماندهی آرایش گیج کننده عنوان یک روش طبقه

  :مدل پنج عاملی ٣ي هوگان اساس گفته

 کند؛ توجه را به خصوصیات شخصیتی که بیشتر به عملکرد شغلی مرتبط هستند، جلب می -

  هاي تحقیقاتی شده و ترکیب نتایج حاصله را ممکن می سازد؛ و  ب انسجام تالشسب -

  .)  2007 نسونیتاگر و پارک (ت بینی را باال برده اس اي اعتبار پیش بطور فزاینده -

شی از این دهد و بخ در اختیار قرار می ) FFM (مطاالعه مقاالت و ادبیات جمع آوري شده، گواه قاطعی براي قدرت مدل پنج عاملی
  .دهند مطالعات رابطه شخصیت را با انواع مختلف عملکردهاي شغلی مورد سنجش قرار می

  اعتبار مدل پنج عاملی
بینی  ، پیش 45/0تا  24/0هاي شخصیت، با تخمین اعتبار  اند که ویژگی نشان داده ) FFM( مدل پنج عاملیمطالعات مبتنی بر 

مطالعات  بر رويخود،  متاآنالیزنت در بررسی وریک و ماب. )  2007 نسونیتاگر و پارک( شندبا اي مفید براي عملکرد شغلی می کننده
ها و تمام  اي معتبر در عملکرد شغلی در تمام حرفه بینی کننده را پیش شناسی ویژگی وظیفهبراساس شخصیت، کننده بینی  یشپ
  .)  1991و مونت  کیبار (د بازشناختن ها الكم

 ) گ بزر(پنج عامل اصلی 

  پایداري عاطفی/ رنجورخویی روان - 1
 نیینفس پا ها عزت امکان دارد که آن. شوند یم فیتوص یو دمدم ،یرمنطقیغ ده،یرنجور به صورت مضطرب، افسرده، تن افراد روان

 يریادگیت نه اس یکیاست، حاصل عوامل ژنت یعمدتاً ارث ییرنجورخو معتقد بود که روان زنکیآ .و مستعد احساس گناه باشند  داشته
پایداري ( یناجیکه ثبات ه يافراد يها یژگیکه با و شود یگر م جلوه يو رفتار یستیز يها یژگیدر و ییرنجورخو روان. تجربه ای

                                                                                                                                                                                     
1 Barrick 
2 Mount 
3 Hogan 
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 ؛1388شولتز و شولتز  ؛1385 گرانیو د یچسل روشن (د قرار دارند متفاوت هستن ییرنجورخو روان طیف يداشته و در انتها )عاطفی 
  .)  2007 نسونیتاگر و پارک

ي مربوط به یافتن کار، تناسب کم بین شخصیت و کار، تردید ها فعالیت هاي، کیفیت پایین رنجورخویی همراه با ویژگی همچنین روان
. تر کارایی است هاي بسیار منفی از استرس و فشارهاي کاري و میزان پایین بسیار در کار، رضایت شغلی کم، برداشت

که استقالل،  یدارند در مشاغل لیاست و افراد روان رنجور بزرگسال تما شغلی عملکرد ی بامنف یهمبستگ یی، دارايرنجورخو روان
را  يآموز کم نیا یزشیانگ -یشناخت يها شهیر نیز ١لنداشده توسط ه نجاما قیتحق .دارند کار کنند يکمتر یدگیچیتنوع و پ

 يریپذ سکی، رشرفتیکار سخت، پ تیمرتبط با اهم يکس با باورهاارتباط ع ییرنجورخو ها کشف کردند که روان آن. مشخص کرد
و  یناتوان ،مرددشغل،  افتنیو  يریگ میکه افراد روان رنجور احتماالً در تصم نیسرانجام ا .در کار و استقامت در برابر مشکالت دارد

وابسته ،  يریگ میمشکالت ناتوان ، در تصم دارند، در حل یناسالم یشغل تیشخص نیافراد همچن نیا. اند را تجربه کرده يسرد خون
  .)  2006هارتمن  (د اثر هستن کم يریگ میثبات و در تصم یدر هدف ب ،یو اطالعات یانفعال دیدچار شک و ترد

  گرایی درون/ گرایی برون -2
جو، جسور،  مخاطره ،یانشتک ،یو معاشرت دهند یم حیرا ترج گرانیبا د ینیهمنش دارند، شیگرا رونیب يایبه سمت دن انیگرا برون

نتایج  ن،یعالوه بر ا. کنند شان می ها وقت، صرف رسیدن به اهداف بلند پرواز و کمال طلب بوده و ساعت ،جو سلطه اجتماعی،
 ندیخوشا جاناتیه رندیگ یم نییپا ي که نمره ییها از آن رند،یگ یم ییگرا در برون ییباال ي که نمره یکسان دهد، ها نشان می پژوهش

همچنین . گرا گرایش به تودار بودن دارند، ثابت قدم و مستقل هستند از سوي دیگر، افراد درون .کنند یرا تجربه م يشتریب
 تیحساس انیگرا که درون است نشان داده قاتیتحق. دهند یواکنش نشان م یحس کیبه تحر انیگرا از برون تر يقو انیگرا درون

 ؛1385 گرانیچسلی و د روشن (د دارن انیگرا از برون يتر نییدرد پا  و آستانه دهند یمنشان  نییسطح پا يها به محرك يشتریب
  .)  2007 نسونیتاگر و پارک ؛2001 گرانیو د ٢تزیاشم ؛1388شولتز و شولتز 

است،  ٥»سیستم انگیزش رفتاري«اي از سیستمی تحت عنوان  گرایی، جلوه مطرح کردند که عامل احساسات برون ٤و کالرك ٣واتسون
توان فرض کرد که این ادعا، دلیل  می. دهد انطباقی که موجود را به سمت محرك بالقوه مطلوب سوق می ٦مکانیسم نروپسیکولوژي

هاي قوي از خود نشان داده و در  بنابراین عجیب نیست که این افراد انگیزه. گرا است هاي قوي در افراد برون خوبی براي انگیزه
تري در رابطه با یافتن شغل  تر و منسجم ي بیشتر، با کیفیتها فعالیت ها همچنین آن. شغلی موفق هستندهاي مختلف رفتار  جنبه

کنند و  تر، تغییر شغل بیشتري داشته و به احتمال زیاد در صورت عدم رضایت، شغل خود را عوض می هاي قوي دارند و به علت انگیزه
گرایی که در باال گفته شد،  عالوه بر موارد مثبت برون. دهند ، نشان میمشارکت مثبت در مشاغلی که به صورت گروهی هستند

تر در شرایط  ، میزان عملکرد پایین) مثل تابعیت (کاري، تخلفات کارمندان دفتري، نداشتن انگیزه درونی  مواردي نیز راجع به غیبت
به نظر می . افزایش حقوق و پاداش مطرح شده است هاي مکرر روزانه و فرسودگی شغلی بیشتر به منظور ، غیبت) فردي (غیرگروهی 

هاي مالی قابل توجهی را به همراه داشته  گرایان منطبق باشد یا پاداش با انگیزه هاي درونی برون کامالًجز در مشاغلی که   رسد به
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مل برانگیز را نشان تأمحور و گرایی رابطه قوي با نتایج عملکردي داشته باشد و حتی ممکن است رفتاري خود  باشد، بعید است برون
 .)  2006هارتمن  (د ده

  پوشی پرده/ گشودگی - 3
برد، به احساسات درونی توجه  پذیر بوده و یک تخیل فعال دارد، از تنوع لذت می ویژگی گشودگی به این معناست که فرد انعطاف

 باریک و .بهبود کار است يایمزا يدر راستاین ویژگی ارسد  یبه نظر م. متعصبانه دارد هاي غیر داشته و کنجکاوي هوشمندانه و نگرش
در مقابل فردي . ها پیدا نکردند بر ارتباط مثبت بین گشودگی و عملکرد شغلی، هیچ رابطه منسجمی بین آنتأکید  دیگران علیرغم

 ؛2006هارتمن  (د ري دارت که داراي این ویژگی نیست گرایش به فعالیت بر اساس رسوم و قراردادها دارد و نگرش محافظه کارانه
  .)  2007 نسونیتاگر و پارک

  جویی ستیزه/ خوشایندي -4
فردي که داراي این ویژگی است نسبت به دیگران . دوستی و همدردي را دربر دارد ویژگی خوشایندي توافقی بودن، صداقت، نوع

هاي فردي در رابطه با  ، تفاوتعدباین . و در عوض از دیگران انتظار همراهی دارد کند میاحساس همدردي دارد، همکاري 
تواند  یم خوشاینديدهد که  یشواهد نشان م یبرخ. دارد میارتباط مستق یمیبا کار تو  کند میهاي اجتماعی را منعکس  همکاري

همان  ( تجو، خودمدار، اهل رقابت، و مشکوك به اهداف دیگران اس اما فرد ستیزه ؛باشد یجانیه یگسپر در برابر فرسود نیبهتر
  ) .منابع 

  مسئولیتی بی/  شناسی وظیفه - 5
پذیر، مصمم، با اراده، قابل اعتماد و خوش قول است و کوششی منظم براي رسیدن به اهداف و پیروي  شناس، مسئولیت فرد وظیفه

دقیق است و در هنگام کار مسئولیت، غیرقابل اعتماد بوده و در به کارگیري اصول اخالقی کمتر  در مقابل فرد بی. جدي از اصول دارد
 ؛1385 گرانیچسلی و د روشن (د با عملکرد شغلی دار ي مثبتا ویژگی وظیفه شناسی رابطه .براي رسیدن به اهداف، ثابت قدم نیست

 .)  2006هارتمن ؛ 2007 نسونیتاگر و پارک ؛2001 گرانیو د تزیاشم

  ي شخصیت نئو نامه پرسش
شناختی است که  المللی مورد توجه قرار گرفته و یکی از ابزارهاي مهم روان هاي بین پژوهش ي شخصیتی نئو در نامه امروزه، پرسش 

از منظر تاریخی . رود ها بررسی عوامل شخصیت است، به تنهایی یا در کنار سایر متغیرها به کار می هایی که هدف آن براي پژوهش
آیتم براي  181ساخته شد و شامل  1985کري در سال  کاستا و مک ، اولین بار توسط) نئو (  نامه باید اشاره کرد که این پرسش

در سال  ١»ي شخصیتی نئو نامه پرسش«ي  ي تجدیدنظر شده وارسی پنج عامل بزرگ شخصیت بود، و پس از تحوالت متعدد، نسخه
که هر عامل شامل شش  کند میگیري کلی از پنج عامل عمده را ارائه  عبارت بوده، اندازه 240تهیه و منتشر شد که شامل  1992

با توجه به پیچیدگی و طوالنی بودن . بعد است، یعنی عناصري از صفت مورد نظر که براي توصیف کلی از آن، با هم همگرا هست
ي شخصیتی نئو، وجود ابعاد جزئی و متعدد در هر یک از صفات مربوط به پنج عامل بزرگ  نامه ي پرسش ي تجدیدنظر شده نسخه

ها در پاسخ دادن به ابزاري طوالنی در  تر از همه عدم تمایل آزمودنی استنتاج سریع در مواقع الزم، و مهم  رتشخصیت و ضرو
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 60نامه شامل  این پرسش. طراحی شد ١»نامه پنج عاملی پرسش«ي کوتاهی از آن، با عنوان  هاي بالینی و پژوهشی، نسخه موقعیت
اجرا شده بود، به دست آمده  1986که در سال  ) NEO-PI (ي شخصیتی نئو نامه ماده است که براساس تحلیل عاملی نمرات پرسش

ترین بار عاملی در ارتباط با  ها با توجه به دارا بودن بیش آیتم وجود دارد که این آیتم 12نامه، براي هر عامل، در این پرسش. است
 گرانیو د يکر مک (ت پذیر اس اي امکان درجه 5یاس لیکرتی در قالب مق ها مدهی به این آیت پاسخ. اند صفت مورد نظر، انتخاب شده

  .)  1385 گرانیچسلی و د روشن؛ 1991

  هاي حسابداري شخصیت در حوزه پژوهش
 شناسی و تیپ ) 2007 نسونیتاگر و پارک(هاي شخصیتی پرداخته است، بسیارکم است  تحقیقات حسابداري که به بررسی ویژگی

  .)  2004 گرانیولر و د (ت اس هاي حسابداري بیشتر مورد استفاده قرار گرفته ژوهش پدر  ) MBTI( ٢بریگز  -  مایرز

ابزار شناخته  کی )معموال (و  یتیشخص يها با استفاده از مدل یتیشخص يها یژگیو یبرخ ایو  تیها، شخص در برخی از پژوهش
است که  نیشده است، اتفاق نظر ا  بهره گرفته MBTI هنام از پرسش شتریکه ب یکم يها در این پژوهش. اند شده يریگ شده اندازه

قاطع، اهل عمل و منظم  ،یمنطق( ESTJ ای ) ریگ و گوشه یاهل عمل، معقول، قاطع، منطق( ISTJ احسابداران عمدت یتیشخص پیت
، لندري و 1990یگران ، کریسر و د1981، جاکوبی 1989، دسکوزیس 1993از بوث و ویزنر  نقل  به 2007  تاگر و پارکینسون (ت اس )

 ؛1997شلومر و شلومر ) ( 1997، وولک و نیکوالي 1980، شکلتون 1984، اوت 1993، نورایی و چري 1994، الریبی 1996دیگران 
به عبارت دیگر حسابدارها براي دانستن بیشتر بر ادراك تکیه دارند تا بر شهود، براي فهمیدن بر تفکر و . )  2003 گرانیکوار و د

گرایی  شان مقداري به برون گر، و گرایش گرند تا مالحظه گیري بیشتر قضاوت دارند تا احساس و عاطفه، براي تصمیمأکید ت منطق
  .است

به چاپ رسیده است با  ٤»هاي اطالعاتی حسابداري المللی سیستم مجله بین«در  2003اي که در سال  و دیگران در مقاله ٣نبُو
در مورد بدست آوردن و بازیابی اطالعات مورد نیاز از سیستم  ٥»کاربر نهایی«ر شخصیت بر عملکرد ثیتأبه بررسی  MBTIنامه  پرسش

برخوردارند نسبت  ) N(و شهودي  ) P(اي  هاي مالحظه اند و مشاهده کردند افرادي که از ویژگی سیستم اطالعات حسابداري پرداخته
  .)  2003 گرانیبون و د (د به دیگران داراي دقت بیشتري هستن

منتشر شده است به بررسی و مقایسه ابزارهاي کاربردي  2004، سال ٧»هاي اطالعاتی مجله سیستم«اي که در  در مقاله ٦لمپ
. پرداخته است NEOنامه  و پرسش MBTIنامه  هاي اطالعاتی حسابداري، از جمله پرسش گیري شخصیت براي مطالعات سیستم اندازه

اند، انتخاب ابزار را  استفاده کرده MBTIهاي انجام شده در حوزه حسابداري از ابزار  پژوهشوي با اشاره به این موضوع که بیشتر 
را به دلیل استفاده از پنج بعد اصلی شخصیت در  NEOنامه  منوط به شرایط موضوع و محقق دانسته است اما استفاده از پرسش

  .)  2004لمپ  (ت تر دانسته اس هاي سیستم اطالعاتی حسابداري ارجح پژوهش

                                                                                                                                                                                     
1 NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI )  
2 Myers-Briggs Type Indicator (MBTI )  
3 Bowen 
4 International Journal of Accounting Information Systems 
5 End-user 
6 Lamp 
7Journal of Information Systems 
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منتشر کرده است و در آن  ١كالهبه همراه  2006اي نیز در سال  مقاله ) CPAs(در مورد شخصیت حسابداران خبره ستاوا همچنین 
حاکی از آن است که حسابداران  »ستاوا و هالك«هاي  یافته. ها پرداخت گرایی آن درون – گرا برونتر ویژگی  جزئىبه بررسی بیشتر و 

اند از لحاظ ویژگی  هاي محلی پیوسته اند اما سپس به شرکت هاي ملی شروع کرده شان را با کار در شرکت یتکه فعالاي  خبره
ستاوا و  (د هاي محلی را دارن هستند که تنها سابقه فعالیت در شرکتاي  گرایی، مشابه حسابداران خبره درون – گرا برونشخصیتی 

  . )  2006هالك 

هاي  اي در طراحی سیستم ي میان انواع شخصیت، پیچیدگی و درگیري کاربر و توجیه پروسه رابطه«با نام  ٢»کوك«پژوهش 
ثیر تأنفر انجام شده است، حاکی از عدم  93اي بالغ بر  با نمونه 2006که در سال  ٣شرقی نوا از دانشگاه جنوب» اطالعاتی حسابداري

  ) . 2006کوك  (ت اس اي انواع مختلف شخصیت بر درگیري کاربر یا ادراك توجیه پروسه

منتشر شده است با استفاده از  ٥»مجله آموزش حسابداري«میالدي در  2009و دیگران در پژوهشی که در سال  ٤عبدالمحمدي
هاي  شرقی ایالت متحده را در بین سال آموزان حسابداري و حسابداران منطقه شمال نفري از دانش  333اي  ، نمونهMBTIنامه  پرسش
هاي شخصیتی  و به این نتیجه رسیدند که غالب دانش آموزان و حسابدارن داراي ویژگی  مورد بررسی قرار داده 2005تا  1990

 گرانیو د يعبدالمحمد (ت هستند و تفاوت معناداري در دوره پانزده ساله مود بررسی وجود نداشته اس ) T(و منطقی  ) S(ادراکی 
2009  (.  

به چاپ رسیده است، به بررسی  ٧»اندازهاي حیاتی در حسابداري  چشم«در مجله  2010ر سال اي که د و دیگران در مقاله ٦اندون
نفر  94نفر حسابدار و  93اي شامل  شخصیت دانش آموختگان حسابداري و غیرحسابداري شاغل در حرفه حسابداري در نمونه

یتی دانش آموختگان حسابداري و غیرحسابداري شاغل هاي شخص نتایج حاکی از شباهت. اند غیرحسابدار از کشور استرالیا، پرداخته
  .)  2010 گرانیاندون و د (ت اس ي حسابداري در حرفه

  قیروش تحق
قرار  یو از نوع همبستگ یفیتوص قاتیتحق ي ها، در زمره داده يبر حسب نحوه گردآور قاتیتحق يبند از لحاظ دسته قیتحق نیا
هاي  متغیر مستقل مجموعه عوامل انسانی از جمله ویژگی. از نوع کاربردي است همچنین تحقیق حاضر از لحاظ هدف، .ردیگ یم

هاي اطالعاتی حسابداري  کنندگان داخل شرکت و متغیر وابسته اثربخشی سیستم شخصیتی، تجربه، تخصص و رضایت شغلی استفاده
  .مبتنی بر کامپیوتر است

  گیري جامعه آماري و روش نمونه
هاي بخش دولتی و خصوصی استان سیستان و بلوچستان است که  ها و شرکت قیق شامل ادارات، سازمانجامعه مورد بررسی این تح
گیري تصادفی  در تحقیق حاضر، از نمونه. اند  ي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر استفاده کردهها  حداقل سه سال از سیستم

اطالعاتی   ازمان و یا شرکت بخش دولتی و خصوصی است که از سیستماداره، س 62نمونه منتخب، شامل . ساده استفاده شده است
                                                                                                                                                                                     

1 Hallock 
2 Cook 
3 Nova Southeastern University 
4 Abdolmohammadi 
5 Journal of Accounting Education 
6 Andon 
7 Critical Perspectives on Accounting 
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 186هاي اطالعاتی حسابداري نمونه،  رود در بررسی اثربخشی سیستم همچنین انتظار می. برند حسابداري مبتنی بر کامپیوتر بهره می
  .ها نیز، مورد پرسش و آزمون قرار گیرند کنندگان این سیستم  تن از استفاده

  گردآوري اطالعات هاي روش
اطالعات مربوط به مبانی نظري و . اي و پرسشنامه استفاده شده است هاي کتابخانه در این تحقیق براي جمع آوري اطالعات از روش

هاي شخصیتی، رشته تحصیلی، میزان تحصیالت، تجربه و رضایت  اي و اطالعات مربوط به ویژگی پیشینه تحقیق به شیوه کتابخانه
هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر  هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر و اثربخشی سیستم کنندگان از سیستم هشغلی استفاد

  .کامپیوتر از طریق دو پرسشنامه گردآوري شده است

گان از کنند هاي شخصیتی، رشته، میزان تحصیالت، تجربه و رضایت شغلی استفاده بردن به ویژگی ، پی»الف«ي  نامه هدف پرسش
کنندگان، کارکنان و مدیران بخش مالی ادارات،  منظور از استفاده. هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر است سیستم
هاي بخش دولتی و خصوصی داراي سیستم اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر است که در فرآیند ورود  ها و شرکت سازمان

  .متشکل از سه قسمت است   نامه این پرسش. هاي سیستم نقش دارند گیري و خروجی آیند گزارشها به سیستم و همینطور فر داده

شناسی، از آزمون  و مشاوره با اساتید روان ) 2004 (قسمت اول مربوط به آزمون شخصیت است که با توجه، نتایج پژوهش لمپ 
شناختی است که  ي شخصیتی نئو یکی از ابزارهاي مهم روان نامه پرسش. استفاده شده است ) NEO-FFI(استاندارد پنج عاملی نئو 

در قسمت دوم . رود ها بررسی عوامل شخصیت است، به تنهایی یا در کنار سایر متغیرها به کار می هایی که هدف آن براي پژوهش
هارت آموزي کار با هاي م نامه سواالتی در مورد جنسیت، رشته تحصیلی، میزان تحصیالت، میزان تجربه و میزان دوره پرسش

  .دهندگان گنجانده شده است افزارهاي مالی پاسخ  نرم

 JDIنامه رضایت شغلی  قسمت سوم متشکل از ده پرسش براي ارزیابی رضایت شغلی پاسخ دهندگان است که این سواالت از پرسش
  .ها نیز از مقیاس لیکرت استفاده شده است گرفته شده است و براي آن

نامه نیز داراي  ن پرسشای. است اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر هاي  گیري اثربخشی سیستم ، اندازه»ب«ي  نامه هدف پرسش
مورد سوال واقع شده  )از طریق سیستم کامپیوتري یا به صورت دستی (سه قسمت است که در قسمت اول، نحوه تهیه گزارشات 

  .است

ر بررسی به موقع بودن بودن اطالعات، صحت و دقت اطالعات، کفایت اطالعات، نامه داراي سیزده پرسش به منظو قسمت دوم پرسش
گري مالی، محتوي و شکل اطالعات بوده که  قابل فهم بودن اطالعات، انطباق اطالعات با الزامات، استانداردها و مقاطع زمانی گزارش

هاي کنترلی سیستم  سمت سوم میزان استفاده از ویژگیاي است و در ق درجه 5دهی به این سواالت نیز در قالب مقیاس لیکرت  پاسخ
  . مورد سوال قرار گرفته است

  نامه  روایی و پایایی پرسش
شناسی و حسابداري استفاده شده است و ابهامات سواالت برطرف و اصالحات الزم  براي سنجش روایی از نظرات متخصصان روان

نامه ب  و پایایی پرسش% 76نامه الف  اي کرونباخ استفاده شد، پایایی پرسشبراي تعیین پایایی از روش آلف. صورت پذیرفته است
  .به دست آمده است% 88
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  ها  روش تجزیه و تحلیل داده
ابتدا با توجه به اهداف تحقیق و براي بدست آوردن شناختی از جامعه . در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است

هاي حاصل از نمونه مبادرت شده و از فنون آمار توصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی و میانگین  ه و تحلیل دادهمورد مطالعه، به تجزی
  .اند دو به کار گرفته شده هاي همبستگی اسپیرمن و خی ها، آزمون همچنین به منظور اثبات فرضیه. شود استفاده می

  
رنجور  روان

  خویی
  خوشایندي  گشودگی  گرایی برون

وظیفه 

  شناسی 

تجربه 

  کارمالی

کاربا  تجربه

  افزارمالی نرم
  شغلی رضایت  تخصص

 AISاثربخشی 

بر  مبتنی

  کامپیوتر

003/0  048/0-  171/0  189/0-  172/0  104/0  189/0  080/0  183/0  

  هاي پژوهش یافته
 یتیشخص یژگیو بنابراین. شود رضیه فرعی اول رد میه و فبود% 5از  شتریب ییرنجورخو روانویژگی  يآمار  آزمون يسطح معنادار

 نانیدر سطح اطم( ستیمؤثر ن وتریبر کامپ یمبتن يحسابدار یاطالعات يها ستمیس یکنندگان بر اثربخش استفاده ییرنجورخو روان
بر اضطراب، استرس است داللت  )از بین پنج عامل اصلی (رنجورخویی که اولین عامل اصلی شخصیت  ویژگی شخصیتی روان % ) .95

هارتمن معتقد . ، مضطرب و افسرده هستند)  48بیشتر از نمره (گیرند  ي باالیی می و افسردگی دارد و افرادي که در این ویژگی نمره
رنجورخویی  همبستگی بین ویژگی روان هاي این پژوهش حاکی از عدم به همبستگی منفی این ویژگی با عملکرد شغلی است، اما یافته

ي وجود ثبات عاطفی و  اند که نشانه گرفته 48ي بزرگتر از  ، نمره%5/2ربخشی سیستم است، زیرا در نمونه مورد بررسی کمتر از و اث
هایی  هاي بیشتر پژوهش ي است، که این امر با یافتهحسابدار یاتاطالع يها ستمیس ازکنندگان  استفادههیجانات پایدار در بین اغلب 

  .اند، همسو است هاي شخصیتی حسابداران بوده گیکه به دنبال یافتن ویژ

 یتیشخص یژگیو بنابراین. شود ه و فرضیه فرعی دوم نیز رد میبود% 5از  شتریب گرایی نیز ویژگی برون يآمار  آزمون يسطح معنادار
 % ) .95 نانیدر سطح اطم( ستیمؤثر ن وتریبر کامپ یمبتن يحسابدار یاطالعات يها ستمیس یکنندگان بر اثربخش استفاده گرایی برون

 مثبت در مشاغل مشارکتگرایان درست است که  زیرا برون. داند گرایی و عملکرد شغلی را بعید می ي بین برون هارتمن نیز رابطه
نداشتن  ،، خود محور يرفتارشود و داراي  ها مشاهده می در آن يشتریشغل ب رییتغگروهی دارند، معاشرتی و اجتماعی هستند اما 

 یشغل یمکرر روزانه و فرسودگ يها بتی، غ)  يفرد( یرگروهیغ طیدر شرا تر نییعملکرد پا زانی، م)  تیمثل تابع( یدرون زهیگان
  .ي هستندشتریب

 یتیشخص یژگیو بنابراین. شود یید میتأه و فرضیه فرعی سوم بود% 5از  ی کمترگشودگویژگی  يآمار  آزمون يسطح معنادار
 % ) .95 نانیدر سطح اطم (ت اسمؤثر  وتریبر کامپ یمبتن يحسابدار یاطالعات يها ستمیس ین بر اثربخشکنندگا استفاده یگشودگ

 يها هوشمندانه و نگرش يکنجکاوپذیر بوده و داراي تخیل فعال،  کنند، انعطاف ي باالیی در این این ویژگی کسب می افرادي که نمره
ها  آن نیب یرابطه منسجم چیه ،یو عملکرد شغل یگشودگ نیبر ارتباط مثبت بأکید ت رغمیدیگران عل و کیبار. هستنند متعصبانه ریغ

  نتایج همبستگی اسپیرمن



 362                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

 یاطالعات يها ستمیس یاثربخشکنندگان و  ی استفادهگشودگ یتیشخص یژگیونتایج این پژوهش ارتباط مستقیم بین  .نکردند دایپ
  .کند مییید تأرا  وتریبر کامپ یمبتن يحسابدار

 یتیشخص یژگیو بنابراین. شود یید میتأه و فرضیه فرعی چهارم بود% 5از  ي کمترندیخوشایژگی و يآمار  آزمون يسطح معنادار
 % ) .95 نانیدر سطح اطم (ت اسمؤثر  وتریبر کامپ یمبتن يحسابدار یاطالعات يها ستمیس یکنندگان بر اثربخش استفاده يندیخوشا

 یاطالعات يها ستمیس یاثربخشکنندگان و  ي استفادهندیوشاخ یتیشخص یژگیونتایج این پژوهش حاکی از ارتباط معکوس بین 
تري  نمره پایینعد بي، که در این حسابدار یاطالعات يها ستمیسکنندگان  به عبارت دیگر استفاده. است وتریبر کامپ یمبتن يحسابدار

  .هستند این افراد خودمدار و اهل رقابت. شوند می  ستمیس یاثربخشگیرند، سبب بهبود و افزایش  می

 یتیشخص یژگیو بنابراین. شود یید میتأه و فرضیه فرعی پنجم بود% 5از  ی کمترشناس فهیوظویژگی  يآمار  آزمون يسطح معنادار
% 95 نانیدر سطح اطم (ت اسمؤثر  وتریبر کامپ یمبتن يحسابدار یاطالعات يها ستمیس یکنندگان بر اثربخش استفاده یشناس فهیوظ
 يها ستمیس یاثربخشکنندگان و  ی استفادهشناس فهیوظ یتیشخص یژگیوحاکی از ارتباط مستقیم بین  نتایج این پژوهش ) .

کننده بینی  یشمطالعات پ در مورد، متاآنالیزشاننت در بررسی وریک و ماباست، که با نتایج  وتریبر کامپ یمبتن يحسابدار یاطالعات
پذیر، باوجدان و قابل اعتماد است و کوششی منظم براي  اسی، مسئولیتشن فرد داراي ویژگی وظیفه. همسو استبراساس شخصیت، 

  .رسیدن به اهداف و پیروي جدي از اصول دارد

 یاطالعات يها ستمیس یکنندگان و اثربخش استفاده یشغل تیرضا نیب رابطه  یبررس يبرا يآمار يها آزمون يمعنادار سطح
 یاطالعات يها ستمیس یکنندگان و اثربخش استفاده یمال يافزارها با نرم تجربه کار نیو همچن وتریبر کامپ یمبتن يحسابدار
 یشغل تیرضا ی ومال يافزارها تجربه کار با نرممستقیم  ریثتأدهنده   است که نشان 05/0 زکمتر ا زین وتریبر کامپ یمبتن يحسابدار
  .است وتریبر کامپ یمبتن يحسابدار یاطالعات يها ستمیس یکنندگان بر اثربخش استفاده

 يها ستمیس  یکنندگان با اثربخش استفاده التیتحص زانیم ی ولیرشته تحص نیرابطه ب یبررس يبرا يآمار يها آزمون يسطح معنادار
 ي عمده لیدل رسد یبه نظر م .است رهایمتغ نیبرابطه   عدم انگریاست که ب 05/0از  شتریب وتر،یبر کامپ یمبتن يحسابدار یاطالعات

رشته  لیالتحص فارغ% 55کارشناس و % 72از  شیوجود ب ستم،یس یبا اثربخش التیتحص زانیو م یلیرشته تحص نیعدم رابطه ب
  .باشد یدر نمونه مورد بررس يحسابدار

 یمال يافزارها و نرم وتریکامپ يمهارت آموز يها دوره زانیم نیرابطه ب یبررس يبرا يآمار يها آزمون يسطح معنادار نیهمچن
 نیبرابطه   عدم انگریاست که ب 05/0از  شتریبنیز  وتر،یبر کامپ یمبتن يحسابدار یاطالعات يها ستمیس  یگان با اثربخشکنند استفاده

ها، به دلیل  هاي مهارت آموزي کامپیوتر بر اثربخشی سیستم دوره ریثتأعدم  .است ها هاي مهارت آموزي و اثربخشی سیستم دوره
% 59همچنین بیش از . هاي دولتی است کنندگان، مخصوصاً در بخش یت کامپیوتر توسط استفادهکیف هاي اجباري و بی گذراندن دوره

افزار  اند و اغلب از طریق آزمون و خطا، بر نرم افزارهاي مالی شرکت کرده هاي آموزش نرم ساعت در دوره 5کنندگان کمتر از   استفاده
  . اند مالی مورد استفاده خود مسلط شده

هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر داراي شخصیتی باثبات، تا  کنندگان از سیستم دهند، استفاده شان میهمچنین نتایج ن
هاي صورت گرفته در خصوص یافتن  کار و وظیفه شناس هستند که این موضوع با نتایج سایر پژوهش گرا، محافظه حدي برون

  .هاي شخصیتی حسابداران، هماهنگ است تیپ
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  پیشنهادها
  :شود هاي اصلی دوم و چهارم، پیشنهاد می با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه

هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر، در این عرصه از کاربران و مدیران داراي تجربه کار با  براي افزایش اثربخشی سیستم
  .افزارهاي مالی و رضایت شغلی مطلوب استفاده شود نرم

  :شود اصلی اول، پیشنهاد می  ایج حاصل از آزمون فرضیهبا توجه به نت

ي باال در  هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر کامپیوتر، از کاربران و مدیران برخوردار از نمره براي افزایش اثربخشی سیستم 
  .ي پایین در ویژگی شخصیتی خوشایندي استفاده شود شناسی و گشودگی و نمره هاي شخصیتی وظیفه ویژگی

هاي اطالعاتی حسابداري مبتنی بر  افزارهاي مالی نیز به اثربخشی سیستم هاي مهارت آموزي نرم و همچنین توجه بیشتر به دوره
  .کامپیوتر کمک شایان توجهی خواهد کرد
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