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  هاکار راهها و  ها، چالش حسابرسی عملکرد؛ ضرورت

  سهراب شکربیگی، ١نژاد اله حیدري قدرت
  چکیده

مدیران، براي هدایت و رهبري بهتر  با هدف یاري رساندن بهحسابرسی عملکرد و خدمات مرتبط با آن از جمله ابزارهایی هستند که 
پیشنهادهاي  ي هاي اقتصادي و ارائه اقتصادي در بنگاه ي واحدهاي اقتصادي شکل گرفته، تا با ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه

نه براي بهبود بر این اساس زمی. شامل ارزیابی کیفی ابزارهاي در اختیار مدیریت استي بنگاه کمک کند و  عملی، مدیران را در اداره
در این مقاله . شود هر چه بیشتر و بهتر فراهم می ،و ارتقاي کیفیت اجراي کارها سازمانسازي اجراي یک طرح، برنامه یا عملکرد  به

تبیین ضرورت حسابرسی . شود کارکردهاي متمایز حسابرسی عملکرد پرداخته می لی مفاهیم، اهداف، مزایا وابتدا به بررسی اجما
وري و بسترسازي الزم براي اجراي این نوع حسابرسی از دیگر اهداف به شمار  یی و ارتقاي بهرهگو پاسخنقش آن در نظام عملکرد و 

هاي مناسب از دیگر موضوعات مورد بحث کار راهدستیابی به  ها و مشکالت احتمالی و در پایان لشبحث در خصوص چا. آید می
  .باشد می

  .کارایی، اثربخشیحسابرسی عملکرد،  :کلیدي واژگان

  مقدمه 
همچنین به دلیل گسترش و توسعه نهادهاي . گسترش قلمرو فعالیتهاي دولت، موجب افزایش همزمان مخارج عمومی گردیده است

آزادیخواهی در جوامع، آگاهی عمومی آحاد جامعه و نمایندگان مجلس افزایش یافته و مردم و نمایندگان، بیش از پیش خواستار 
از طرفی با جهانی شدن اقتصاد و روند ). 1992، ٢اکرم خان( اسخگویی اداره کنندگان منابع و اموال عمومی هستندحسابدهی و پ

تکاملی صنایع مختلف، دستیابی به کارایی بیشتر، مدیران را به خود مشغول داشته است، چنانکه آنها براي ادامه حیات سازمان خود، 
از این رو، ارزیابی وضعیت موجود با کنترل و زیر نظر گرفتن روشهاي . مالی تاریخی هستند هاي هایی فراتر از داده نیازمند داده

هاي سیستم  هاي بهبود و برطرف کردن کاستی دستیابی به اهداف سازمان و هماهنگی با محیط از راه نوآوري، شناسایی فرصت
براي مدیران، نیازي اولیه  ٥و صرفه اقتصادي ٤، کارایی٣شیکنترل داخلی براي استفاده از فرصتهاي پیشرفت براساس معیارهاي اثربخ

  ). 1386صمصامی، ( و رمز بقاي سازمان است

. باشد  هاي سازمان و هدایت آن به سوي اهداف می یک ابزار مفید براي اصالح بسیاري از سیستم ٦بر این اساس حسابرسی عملکرد
دهد که موضوع هدایت مدیران براي توجه بیشتر  برسی عملکرد نشان میافزون براي دریافت خدمات حسا بررسی علل درخواست روز
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در . به رعایت صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی واحدهاي اقتصادي بستر مناسبی را براي انجام این نوع حسابرسی فراهم نموده است
قانون مدیریت خدمات  41موضوع ماده  ي دولتیها شرکتقانون برنامه پنجم توسعه کشور، کلیه  218ایران نیز به موجب ماده 

ي پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل ها شرکتشود و نیز  کشوري که فهرست آن توسط دولت تعیین می
 یکبار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران ایران حسب مورد در جهت افزایش

ي مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیات ها گزارشو افزایش قابلیت اعتماد  ها شرکتصرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی فعالیت 
شود ضمن بررسی اجمالی تعریف حسابرسی عملکرد، اهداف، مزایا و کاربردهاي آن،  در این مقاله ابتدا سعی می. اقدام نمایند

هاي مورد نیاز براي استقرار هر چه بهتر آن مورد بررسی قرار گیرد و در انتها ضمن تشریح  هاي به کارگیري و زیرساخت ضرورت
  . چالشهاي فرآروي، پیشنهاداتی جهت استقرار هر چه بهتر این نوع حسابرسی ارائه گردد

  ) عملیاتی( حسابرسی عملکرد
رویدادي بهتر از رویداد حاضر در خصوص حصول  چرایی انجام رویداد مالی و احتمال دادن انجام ١سرآغاز حسابرسی عملیاتی

یعنی مدیریت تا چه حد از منابعی که به عنوان امین در اختیارش قرار داده . بخش بودن عملکرد مدیریت است اطمینان از رضایت
حسابرسی . ه استکرد ترین و کارآترین حالت ممکن در جهت دستیابی به موثرترین نتایج عملیات استفاده می شده است، در اقتصادي

ها،  نگري باشد و علل نارسایی نظري و سطحی نگر و بدون هر گونه کوته عملیاتی در صدد است تا به وجود آورنده نگرشی آینده
  . هاي کنترلی مدیریت جستجو نماید ها و سیستم ها را در نظام ها و نقایص را صرفاً در مدیران و افراد جستجو نکرده، بلکه علت ضعف

  تعاریف مربوط به حسابرسی عملیاتی  برخی از
  . هاي سازمان هاي حسابرسی به کلیه فعالیت گسترش دامنه رسیدگی - 1

  . هاي مالی کاربرد حسابرسی داخلی براي عملیات به جاي کنترل - 2

  . ها براي افزایش اثربخشی و صرفه اقتصادي یا بهبود اثربخشی در اجراي روشهاي عملیاتی شناسایی فرصت - 3

  . براي ارزیابی اثربخشی رویه عملیاتی  تکنیک کنترل - 4

  . هاي غیرمالی ها، شامل کنترل بررسی کنترل - 5

  . هایی که در رسیدگی به صورتهاي مالی به آن توجه نشده است حسابرسی فعالیت -6

  . تکنیک حسابرسی براي ارزیابی و کارایی و صرفه اقتصادي عملیات - 7

  . یدگاه مدیریتحسابرسی با استفاده از د - 8

  . حسابرسی براي مدیریت داخلی با نشر نتایج در درون سازمان - 9

  . ترکیبی از حسابرسی کارایی و صرفه اقتصادي و حسابرسی اثربخشی یا نتایج برنامه -10

                                                                                                                                                                                     
1 - Opearations Auditing  
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ها را  عالیتحسابرسی عملیاتی در واقع بررسی عملیات از دیدگاه مدیریت است که صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی کلیه ف -11
  ). 1380رایدر، ( کند و تنها محدود به خواست مدیریت است ارزیابی می

حسابرسی عملیاتی، رسیدگی منظم به شواهد و مدارك یک سازمان دولتی، یک طرح، یک  :١تعریف دیوان محاسبات آمریکا
عاتی را جهت ارتقاي مسئولیت پاسخگویی این نوع حسابرسی اطال. فعالیت یا یک وظیفه به منظور ارزیابی مستقل عملکرد آن است

دهد و شامل  گیري توسط واحدهایی که مسئولیت نظارت و انجام اقدامات اصالحی را بر عهده دارد، ارائه می دولتی و تسهیل تصمیم
  . باشد حسابرسی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادي می

یندي است با قاعده ومنظم که به ارزیابی، اثربخشی، کارایی و حسابرسی عملیاتی فرآ :٢تعریف انجمن حسابرسان داخلی آمریکا
هاي مدیریتی و گزارش نتایج نهایی ارزیابی همراه با ارائه پیشنهادات و  اقتصادي بودن عملیات یک سازمان در چارچوب کنترل

  . وري آن خواهد شد زمانی و ارتقاي بهرهپردازد و نهایتاً منجر به استفاده بهینه از منابع سا هاي اصالحی به افراد ذیصالح می توصیه

حسابرسی عملیاتی، فرآیند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه  :تعریف کمیته حسابرسی سازمان حسابرسی
ه کمیت( .اقتصادي عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهادهاي عملی به اشخاص ذیصالح براي بهبود عملیات است

  )112حسابرسی عملیاتی، نشریه 

. هاي کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي است توان گفت که حسابرسی عملکرد در ارتباط با حسابرسی براساس تعاریف ذکر شده می
  : کند دیوان محاسبات انگلستان این سه مولفه را به صورت زیر تعریف می

  ). مصرف با توجیه اقتصادي( رد نیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت موردنظرحداقل کردن بهاي تمام شده منابع مو :صرفه اقتصادي

  ). مصرف خوب( ي ممکن حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده :کارایی

  ). نهمصرف هوشمندا( ها یا سایر فعالیتها ها، برنامه ي نتایج موردنظر و نتایج واقعی پروژه مقایسه :اثربخشی

  ). 1387زاده،  حسین( کند شکل زیر ارتباط بین داده، پردازش، ستانده و نیز کارایی، صرفه اقتصادي و اثربخشی را بیان می
  

  

  

  

 

  
                                                                                                                                                                                     

1 - General Accounting Office (GAO) 
2 - The Institute of Internal Auditors  

ریزي شده ھاي برنامھ ستانده ریزي شده نامھجریان بر  ریزي شده  ھاي برنامھ داده   

 صرفھ اقتصادي كارایي اثربخشي

ھاي واقعي ستانده ھاي واقعي داده پردازش   
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  اهداف کلی حسابرسی عملکرد
ا سایر اهداف تعیین شده به وسیله مدیریت ی ارزیابی عملکرد در مقایسه با ) الف

  . معیارهاي سنجش مناسب

ریزي و کنترل مدیریت از نظر طراحی و  هاي برنامه به منظور اطمینان یافتن از صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی عملیات، سیستم
  : گیرد این امر موارد زیر را دربر می. شود اجرا ارزیابی می

راي ارزیابی عملیات، این معیارها معموالً به وسیله مدیریت یا سایر مراجع اطمینان یافتن از وجود و به کارگیري معیارهاي مناسب ب -
  . گردد ذیصالح تعیین می

) ها، روشها و راهکارها ها، خط مشی شامل برنامه( هاي اطالعاتی و عملیاتی سازمان اطمینان یافتن از جامع و منسجم بودن سیستم -
  . و درك آن سوي کلیه سطوح عملیاتی

  . خدمات و محصوالت) درون سازمانی و برون سازمانی( افتن از تاکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگاناطمینان ی -

  . بینی و به کارگیري سیستم ارزیابی و بازخورد مناسب در سازمان اطمینان یافتن از پیش -

  . گیري مدیریت مي عملیاتی به عنوان یکی از مبانی اصلی تصمیها گزارشاطمینان یافتن از اتکا به  -

  : هاي بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادي و کارایی و اثربخشی، شامل شناسایی فرصت) ب

هاي تامین مالی  هاي بالاستفاده، شیوه هاي نیروي انسانی، فناوري، ظرفیت هاي بالقوه از جمله در حوزه ها و فرصت تشخیص توانایی -
  . . .و بازاریابی و

  . تمل با اهمیتشناسایی مخاطرات مح -

  ). 1382فاطمه کاشی،  بنی( هاي بیشتر ارائه پیشنهاد براي بهبود عملیات یا انجام اقدامات و رسیدگی) ج

  مزایاي حسابرسی عملکرد 
  . ها و روشهاي سازمان که تاکنون تعریف نشده باقی مانده است شناسایی آن دسته از هدفها، سیاست -

  . ات با توجه به هدفهاي سازمانشناسایی معیارهاي ارزیابی عملی -

  . ارزیابی مستقل و بیطرفانه عملیات -

  . ارزیابی میزان رعایت هدفها، سیاستها، روشهاي سازمان و یا قوانین و مقررات مربوط -

  ). شامل سیستمهاي اطالعاتی( ریزي و کنترل مدیریت هاي برنامه ارزیابی اثربخشی سیستم -

  . دیریت از منظر قابلیت اعتماد و مربوط بودني مها گزارشارزیابی کیفیت  -

  . ، اشکاالت، نقاط ضعف و عوامل ایجاد آنها)فعلی و بالقوه( شناسایی محدودیتها -

  . ها هاي بالقوه به منظور بهبود سودآوري، افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها و فرصت شناسایی توانایی -

  ارتباط بین مفاهیم حسابرسی عملکرد: 1شکل 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             369

  ). ل ارتباطات درون سازمانیشام( هاي ساختار سازمانی شناسایی نارسایی -

  ). 1380حسابرس، ( شناسایی راهکارهاي جایگزین -

و نهایتاً اینکه مهمترین مزیت حسابرسی عملکرد پاسخ به نیازهاي ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی است که حسابرسی مالی و  
  . باشد رعایت قادر به انجام آن نمی

  قایسه با حسابرسی مالی و رعایت کارکرد متمایز حسابرسی عملکرد در م 
هدف اصلی . باشد تر می حسابرسی عملکرد برخالف حسابرسی صورتهاي مالی و حسابرسی رعایت داراي اهداف و رویکردهاي کلی

شود اما حسابرسی عملکرد، ارزیابی منابعی است که  حسابرسی مالی در چهارچوب اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالی خالصه می
شوند تا اطالعات دقیق و  کند آیا معامالت کلیدي به درستی کنترل می یعنی تعیین می. شود مالی بدان تخصیص داده میاطالعات 

  مطمئن به منابع داخل و خارج شرکت ارائه دهند یا نه؟ 

د محیط حیطه کار در حسابرسی مالی، سوابق، مدارك و شواهد پشتوانه صورتهاي مالی است در حالی که در حسابرسی عملکر
مهارتهاي الزم غیر از مهارتهاي حسابداري، در نظر گرفتن گذشته و . گیرد عملیاتی و مالی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می

. توجه به آینده و سر و کار داشتن با اقالم کمی و کیفی از دیگر تفاوتهاي حسابرسی عملکرد با حسابرسی مالی و رعایت است
از قبیل تعیین . . .ها، قوانین و العمل ش نتایج فعالیت اقتصادي گذشته و حسابرسی رعایت به رعایت دستورحسابرسی مالی به گزار

ریزي و سیستمهاي  ها، برنامه مشی شود و بر خط حسابرسی عملکرد به ارتقاء نحوه اجرا و عملکرد آن مربوط می. شده ارتباط دارد
  ). 1373، شباهنگ( گیري مربوط است کنترل و روشهاي تصمیم

دهی به مجلس و سایر مراجع ذینفع در خصوص وضعیت عملکردي دستگاه اجرایی محصول  در رویکرد حسابرسی عملکرد گزارش
هایی است که پیگیري و پایش مراجع  نهایی است و گزارشات حسابرسی عملکرد در اغلب موسسات عالی حسابرسی حاوي توصیه

هاي  هاي اصالحی حسابرسان، موجب کسب اطمینان از پاسخگویی و بهبود مؤلفه مسئول مانند مجلس نسبت به اجراي توصیه
نماید در حالی که در حسابرسی مالی، صدور گواهی حسابرسی حاوي اظهارنظر حسابرس  عملکردي دستگاه اجرایی را فراهم می

یابی اینکه آیا نتایج منصفانه ارائه اظهارنظر متضمن ارز. گردد محصول نهایی فرآیند حسابرسی است که تقدیم مرجع متقاضی می
  شود یا نه؟  می

  سه مولفه یا هفت مولفه 
در سالهاي اخیر، تقاضا براي . در حال حاضر در حسابرسی عملکرد عمدتاً تاکید بر سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي است

اي درباره رسیدگی و ارزیابی سایر  تقاضاي بالقوههاي مسئولیت و رسیدگی حسابرسی عملکرد گسترش یافته است و  گسترش حوزه
این نیازها از مفاهیم تئوري . نیز مطرح شده است. . .مورد از قبیل، اخالق سازمانی، حفظ محیط زیست، ایفاي مسئولیت اجتماعی و

مذکور بیشتر یک سنت در واقع تئوري . هاي سازمانی و اجتماعی است این تئوري ترکیبی از تئوري. نفعان برگرفته شده است ذي
اساس این . آمیزد می  هاي اقتصادي، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را درهم تر است که فلسفه، اخالق، تئوري پژوهش گسترده

نفعان  اند و تاثیر آنها آنچنان عمیق شده است که باید به گروه کثیري از جامع و ذي تئوري، آن است که سازمانها آنچنان بزرگ شده
  . کنند توجه
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نفعان  هاي آینده نیز باید در زمره ذي هاي جانوري و نسل نفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه ترین حامیان تئوري ذي افراطی
بنابراین، ساختن یک راه، بهبود حمل و نقل یک منطقه، یا ایجاد یک کارخانه بزرگ براي رفع مشکل بیکاري در یک . گنجانده شود

با رعایت کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي، بدون توجه به آثار احتمالی نامناسب زیست محیطی و اجتماعی آنها،  استان، هر چند
  ). 1384حساس یگانه، ( هاي گیاهی و جانوري را نابود خواهد ساخت هاي بعدي بوده و گونه نفعان فعلی و نسل نهایتاً به زیان ذي

هاي جدیدي مطرح شده و برخی از صاحبنظران بر شش مولفه زیر تاکید بیشتري  یر مولفهبا نهایت به تئوري مذکور در سالهاي اخ
  ): 1383حساس یگانه، ( دارند

  . هاي واقعی، یا حداکثر استفاده از منابع موجود هاي واقعی به ستانده نسبت داده -کارایی

  . یابی به اهداف و مقاصد تعیین شدهریزي شده، یا دست هاي برنامه هاي واقعی به ستانده نسبت ستانده -اثربخشی

  . هاي واقعی با مقیاس، یا پایین نگه داشتن هزینه ریزي شده به داده هاي برنامه نسبت بین داده - صرفه اقتصادي

  . عدالتی در سازمانها خودداري از هر گونه جانبداري و بی -)انصاف( طرفی بی

  . سبت به محیط زیستاي مسئوالنه ن فعالیت سازمانها به شیوه -محیط زیست

  . رفتار اخالقی و قانونی توسط مدیریت و کارکنان سازمانها -)سازمانی( اخالق

را به عنوان مولفه هفتم نام » به ویژه در سازمانهایی که سرمایه فکري بیشتري دارند«برداري مناسب از نیروي انسانی  شاید بتوان بهره
  . برد

  اهمیت و ضرورت حسابرسی عملکرد 
تا . کند فزاینده به مدیریت آگاه، با توجه به شرایط اقتصادي حاضر در دستگاهها، توسعه پویایی حرفه حسابرسی را ایجاب مینیاز 

عالوه بر رسیدگی به صورتهاي مالی در چهارچوب اصول و ضوابط حسابرسی مالی ابعاد مختلف عملکرد مدیریت را نیز مورد بررسی 
هاي مختلف به ارزیابی کیفیت  سابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینهاز این رو الزم است ح. قرار دهد

این . هاي مدیریت بپردازند و نتایج و پیشنهادهاي اصالحی خود را براي بهبود هر چه بیشتر عملکرد مدیریت ارائه دهند گیري تصمیم
در دنیاي . حسابرسی عملکرد مدیریت گردیده استتفکر در دنیاي امروز موجب پیدایش نگرش جدیدي از حسابرسی تحت عنوان 

شود که این نوع حسابرسی رشد و توسعه فراوانی یافته و به  حسابرسی و حتی در میان دیوان محاسبات کشورهاي مختلف دیده می
مروزي از نوع ي حسابرسی تهیه شده در دنیاي اها گزارشاي از  کما اینکه درصد قابل مالحظه. گیرد طور جدي مورد عمل قرار می

ي تاثیرگذاري این نوع حسابرسی و نیازهاي فراوان موجود، ضرورت دارد تا هر  ي گسترده با توجه به دامنه. حسابرسی عملکرد هستند
). 1388دیوان محاسبات، ( تر این نوع حسابرسی در دیوان محاسبات ایران نیز به طور جدي مورد توجه عملی قرار گیرد چه سریع

از جمله . ت اهمیت و ضرورت حسابرسی عملکرد، تحقیقات گوناگونی انجام و مقاالت بسیاري نوشته شده استهمچنین به عل
بررسی تاثیر عملکرد محرك بر عملکرد حسابرسی در «توان به پژوهشی اشاره کرد که توسط سانوسی و اسکندر تحت عنوان  می

دهد که عملکرد محرك باعث افزایش  تایج این پژوهش نشان مین. در مالزي انجام یافته است 2007در سال » شرایط گوناگون
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شود یا به عبارت دیگر، نتایج هم گویاي این مطلب است که هم محرکهاي مالی و هم غیرمالی عملکرد  عملکرد حسابرسی می
  ). 2007 ،١سانوسی و اسکندر( شوند دهند و باعث افزایش کوشش و تالش براي عملکرد بهتر می حسابرسی را افزایش می

  ریزي عملیاتی  حسابرسی عملکرد و بودجه
هاي عملکرد نهادي و تخمین منابع مورد نیاز براي حفظ و دستیابی به سطوح  ریزي بر مبناي عملکرد به عنوان تدوین شاخص بودجه

هدف پاداش دادن به  گردد، ممکن است که با تصمیماتی که پیرامون سطوح تامین مالی اتخاذ می. گردد انتخابی عملکرد تعریف می
  ) 1999، ٢اشمیت لین( عملکرد باال و تنبیه عملکرد ناکافی باشد

در واقع . حسابرسی عملکرد، نظام تخصیص پول در طی سال به برنامه استراتژیک و اهداف کالن و عملیاتی سازگار با آن است
براي اینکه نظام مذکور از موفقیت . ایی و اثربخشی استها براساس کار ریزي بر مبناي عملکرد، نظام تخصیص بودجه به فعالیت بودجه

برخوردار باشد نیاز است تا در سازمان، یک نظام حسابرسی استقرار یابد که رویکرد ممیزي بودجه، میزان نائل شدن به برنامه 
در واقع . رساند به انجام میحسابرسی عملکرد از جمله ابزارهایی است که این مهم را . استراتژیک و اهداف سازمانی را مشخص سازد

  . این شیوه از حسابرسی، رویکردي براي ممیزي سازمان و توزیع بودجه است

  حسابرسی عملکرد و مسئولیت پاسخگویی 
بخش عمومی نظیر دولت، براساس نظریه سیستمها و خرده نظامهایی تشکیل گردیده که در ارتباط   نظام پاسخگویی نهادهاي بزرگ

نظام پاسخگویی این قبیل نهادها از انواع و سطوح . نمایند  گر شرایط الزم را براي تحقق هدفهاي آن فراهم میو تعادل با یکدی
هایی نظیر بودجه، حسابداري، حسابرسی، ارزیابی عملکرد و  باشد که تحقق آن در گرو کارکرد خرده نظام  متفاوتی برخوردار می

حسابرسی عملکرد به عنوان بخشی از سیستم حسابرسی . باشد قی این سیستمها میدسترسی آزاد و آسان به اطالعات و تناسب منط
اي براي ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي منابع مالی عمومی، عملکرد دستگاههاي اجرایی استفاده  هاي پیشرفته که از شیوه

مزایاي استقرار . پردازد پیش گفته به ایفاي نقش میدر ارزیابی انواع و سطوحی از مسئولیت پاسخگویی به شرح مطالب . کند می
حسابرسی . حسابرسی عملکرد را به صورت عمده باید در پاسخ به نیازهاي ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیات جستجو نمود
یابی کارایی، عملکرد در پاسخ به بخشی از نیازهاي تحقق مدیریت عمومی نوین پا به عرصه حیات گذاشت و تمرکز اصلی آن بر ارز

باشد که به نوبه خود در فرآیند ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دولتها  اثربخشی و صرفه اقتصادي در مصرف منابع عمومی می
گردد تا  استقرار حسابرسی عملکرد در کشور در صورتی که شرایط آن فراهم شود موجب می. نماید اي ایفا می نقش درخور مالحظه

اي اجرایی بهبود یابد، سطح نظارت از مالی به مالی و عملیاتی ارتقا یابد، در تحول در سایر خرده نظامها نظیر عملکرد دستگاهه
بندي، حسابداري گزارشگري و ارزیابی عملکرد تاثیرگذار باشد و رویکرد حاکم بر دیوان محاسبات کشور را تغییر داده تا عالوه  بودجه

  ). 1388باباجانی، ( رتی خود در ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی استفاده نمایدبر ایفاي وظیفه نظارتی از نقش مشو

  وري  حسابرسی عملکرد و ارتقاء بهره
در سالهاي اخیر تاکید حسابرسی عملکرد بر مواردي نظیر حساب پس دادن به مجلس و جامعه از طریق دیوان محاسبات، تاکید بر 

اساس حسابرسی عملکرد . وري در این بخش و باالخره کاهش هزینه فرصت از دست رفته است ه بهبود عملکرد مدیریت و افزایش بهر

                                                                                                                                                                                     
1 - Sunusi & Iskandar  
2 - Schmidtlein 
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شود، بر خالقیت، نوآوري، توان مدیریت،  اي مستقل حسابرسی داخلی انجام می هاي حرفه در بخش خصوصی که از طریق موسسه
هاي موثر کنترل مدیریت و نظامهاي  ن جامعه، نظامبینی نیازهاي مشتریا هاي اقتصادي، توان پیش توان واکنش در مقابل دگرگونی

  . ها قابل خریدن نیست و باید آموزش و تالش مستمر ایجاد شود این توانایی. ورزد ارزیابی براي بهبود مستمر عملیات تاکید می

جویی  ی رعایت صرفهگانه، یعن هاي سه وري، چه در بخش خصوصی و در بخش عمومی، از طریق بهبود و ارتقاي مؤلفه افزایش بهره
  ). 1376شباهنگ، ( پذیر است اقتصادي، کارایی و اثربخشی امکان

مثالهایی از رعایت . منظور از رعایت صرفه اقتصادي، کاهش هزینه عملیات، بدون لطمه وارد کردن به کارایی و اثربخشی سازمان است
یري کارکنان در حد نیاز، پرهیز از تهیه مواد و کاالهاي صرفه اقتصادي عبارت است از بهبود روشهاي خرید و تدارکات، به کارگ

مقصود از ارتقاي کارایی، بهبود روشهاي . اضافی، پرهیز از به کارگیري تجهیزات گران قیمت از حد الزم و یا جلوگیري از اتالف منابع
تی یا مکانیزه مناسب، جلوگیري از به کارگیري روشهاي دس: عملیاتی است، مثالهایی از بهبود روشهاي عملیاتی، عبارت است از

هاي ناالزم، به کارگیري نظامها و روشهاي کارآمد، ایجاد سلسله مراتب سازمانی و ارتباطات مطلوب، جلوگیري از دوباره  گردش مکاتبه
 برد که به اثربخشی به طور خالصه، کارایی سازمان را باید تا حدي باال. کاري و انجام کارهاي موازي و یا حذف موارد ناالزم کار است

  . اي وارد نشود یا دستیابی به نتایج مورد انتظار لطمه

نتایج . به بیانی دیگر باید بیشترین بازده یا ستانده از منابع مصرف شده به دست آید. منظور از اثربخشی، بهبود نتایج عملیات است
، نتیجه عملیات، اثربخشی امور فرهنگی است که از آن واحد در واحدهاي فرهنگی. ها متفاوت است ي سازمان مورد انتظار یا ستانده

وري از طریق  ه افزایش بهر. در واحدهاي انتفاعی، نتایج عملیات، ممکن است میزان تولید، فروش یا سود باشد. مورد انتظار است
اي کنترل مدیریت در سازمانهاي ه گیرد و براي حصول اطمینان از انجام آن الزم است نظام ارتقاي سه مؤلفه پیش گفته انجام می

ها  عموماً اجزاي مشخص در این قبیل نظام. اگرچه ماهیت و اندازه نظام کنترل مدیریت در سازمانها متفاوت است. مختلف ایجاد شود
تکنیک ها و اختیارات، موانع داخلی و  ها و مسئولیت ساختار و سلسله مراتب سازمانی، شرح وظیفه: وجود دارد که عبارت است از

اطالعات مدیریت، نظام اطالعات حسابداري، شناخت عوامل   بندي، نظام ریزي و رده هاي ناسازگار، ساختار گزارشگري، برنامه وظیفه
وري،  ه الزم به ذکر است که موفقیت در افزایش بهر. هاي کنترل، به منظور هدایت فعالیتها به سوي هدفهاي سازمان محیطی، نظام

  ). همان منبع( ت صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی، تا حد زیادي به کفایت نظام کنترل مدیریت بستگی داردیعنی ارتقاي رعای

  مراحل اجراي حسابرسی عملکرد 
کند، اما مراحل حسابرسی  با وجود آنکه حسابرسی عملکرد از یک بخش به بخش دیگر و از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می

) آوري شواهد و سنجش، پ جمع) ریزي، ب برنامه) الف: شود ابرسی عملکرد از سه مرحله تشکیل میحس. عملکرد مشابه هستند
  .شود مراحل حسابرسی عملکرد که در جدول زیر ترسیم شده است در ادامه به اختصار تبیین می. گزارشگري و پیگیري
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را در هاي مشتري  مشی ها و خط در این مرحله حسابرسان باید رویه :گذاري هدف* 
حسابرسی عملکر دامنه وسیعی در شرکت دارد و . ارتباط با اهداف شرکت تعیین کنند

  : شود ریزي می معموالً بر مبناي اهداف پذیرفته زیر برنامه

  . هاي مشخص مشی ها و خط ها، برنامه تعیین میزان انطباق با رویه -

  . یهاي عملیات بازبینی و ارزیابی درستی، کفایت و اعمال کنترل -

  . هاي مدیریت تدوین شده در داخل سازمانها تعیین اتکاپذیري داده -

  . هاي اختصاصی ارزیابی کیفیت عملکرد در انجام مسئولیت -

  . ي بهبودهاي عملیاتی  توصیه -

  . ها حسابداري و حفاظت دارایی -

ها و  حسابرس کار را با رسیدگی به چارتهاي سازمانی، مستندات، نقش :شناخت* 
هاي عملیات آغاز  مشی ها و خط هاي مدیریت، رویه مشی یف، مقررات و خطوظا
ها و فرآیندها را از طریق  در پایان این مرحله، حسابرس شناخت خود از نقش. کند می

  . کند ها مستند می یابی، نمودارها و یادداشت زمینه

از مسائل  اش هاي اولیه، حسابرسی نتایج با توجه به رسیدگی :یابی اولیه زمینه* 
یابی در  همچنین حسابرس از این زمینه. کند بالقوه و نکات مهم عملیات را تلخیص می

  . کند مرحله تدوین برنامه حسابرسی استفاده می

کند که با تحلیل و اجراي عملیات  را تدوین می ١اي حسابرس، برنامه. هر حسابرسی عملکرد ساختار خاصی دارد :تدوین برنامه* 
  . بندي حیاتی هستند مبناي جدول زمانحسابرسی بر 

تحلیل بخش مهم دیگر این مرحله . این مرحله با به کارگیري برنامه حسابرسی عملکرد در عمل ارتباط دارد :اجراي عملیات* 
. شود می انجام) ها ها، اهداف، کارایی و عملکرد سایر قسمت مثل بودجه( عملکرد واقعی شرکت با استفاده از معیارهاي متفاوت. است

  . کند حسابرس پیشنهادهاي آن را بر مبناي این ارزیابی و تحلیل ارائه می

ي حسابرسی ها گزارش. کند ها را بر مبناي اهداف حسابرسی در گزارش تلخیص می حسابرس، گزارش یافته: ها گزارشگري یافته* 
اما ممکن است رهنمود در بخش عمومی درخواست . دارندشود، بنابراین معموالً آنها شکل خاصی ن عملکرد به اشخاص ثالث ارائه نمی

  . شود

معموالً گروهی از حسابرسان . ي حسابرسی الزامی استها گزارشپیگیري براي برطرف کردن کمبودهاي ذکر شده در  :پیگیري* 
  ). 1390قنبریان، ( شود یبعضی اوقات، رسیدگی کوتاهی براي ارتقاي اهمیت پیشنهادها ارائه م. شوند داخلی به این کار منصوب می

                                                                                                                                                                                     
1 - Vhittington & pany 

مراحل اجراي حسابرسي عملكرد: ١جدول   

گذاري ھدف  

 شناخت

یابي زمینھ  

 تدوین برنامھ

 اجراي عملیات

ھا گزارشگري یافتھ  

 پیگیري

)1998، 1ویتینگتون و پنی(   
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  بسترها و الزامات حسابرسی عملکرد 
  بسترها و الزامات درون سازمانی  - الف

  هاي برون سازمانی  زیرساخت -ب

در بخش درون سازمانی براي انجام حسابرسی عملکرد مهمترین مواردي که در حیطه وظایف و اختیارات دیوان محاسبات  - الف
  . ارائه است خواهد بود به صورت زیر قابل

هاي عملکرد قوانین فعلی و مورد عمل دیوان محاسبات کشور اگرچه در مواردي  جهت انجام حسابرسی :اصالح قوانین و مقررات
ها،  اهم محورهاي فعلی مورد استفاده دیوان محاسبات در حسابرسی. کمک کننده خواهد بود لیکن عمدتاً نیاز به اصالح خواهد داشت

شود اما حسابرسی عملکرد الزام  باشد که به رویدادهاي مالی ختم می هایی می مالی و یا حداکثر منتهی به قسمتمرتبط به بخشهاي 
ورود به بخشهاي فنی و اجرایی به منظور دستیابی به اطالعات مربوط به چگونگی انجام فعالیت، فرآیندها و اهداف مورد انتظار را 

مجوز مقنن بیشتر از وضعیت موجود دارد که از جمله اصالح مواردي از قانون دیوان  نماید که چنین موضوعاتی نیاز به طلب می
  . باشد محاسبات و نیز قانون محاسبات عمومی و به تبع آن سایر قوانین و مقررات مالی مرتبط از الزامات اینگونه حسابرسی می

با توجه . هاي تئوریک و کاربردي دارند یاز به آموزشهاي عملکرد ن حسابرسان دیوان محاسبات به منظور اجراي حسابرسی :آموزش
هاي مالی و رعایت و گستردگی حوزه فعالیت و شمول حسابرسی عملکرد،  به متفاوت بودن ماهیت حسابرسی عملکرد با حسابرسی

ساختار اداري و انجام آموزش کارکنان مرتبط با انجام اینگونه حسابرسی ضروري خواهد بود به ویژه اینکه هرگونه تغییر و تحول در 
  . گردد روي می  وري در تهیه گزارشات پیش رو شده و موجب کاهش بهره وظایف با مقاومت سازمانی روبه

در حسابرسی عملکرد با عنایت به گستردگی نوع حسابرسی و لزوم ورود به  :هاي حسابرسی ها و گروه تخصصی نمودن هیات
ها با توجه به نوع و ماهیت انجام وظایف، وجود گروههاي تخصصی و ثابت از الزامات  اهبخشهاي مختلف فنی و اجرایی و تفاوت دستگ

هاي علوم پزشکی و آشنایی با وظایف، فعالیت و  به عنوان نمونه انجام حسابرسی عملکرد در دانشگاه. رسد انجام حسابرسی به نظر می
هاي قضایی یا سازمانهاي حمایتی با وظایف شخص بوده و هر یک فرآیند مورد عمل آنان متفاوت از انجام این حسابرسی در دستگاه

  . نماید تخصص ویژه و حسابرسی مرتبط را طلب می

  هاي برون سازمانی  زیرساخت) ب

ترین زیرساخت حسابرسی عملکرد و تبیین ارتباط فی ما بین  ریزي عملیاتی به عنوان اصلی  در بخش برون سازمانی به اجراي بودجه
شود که سازمان اهداف خود را به  ریزي عملیاتی زمانی شروع می بودجه. گردد از ذکر دیگر عوامل کمتر موثر پرهیز می اشاره شده و

این اهداف، نتایج قابل سنجش را که در طی یک دوره زمانی معین قابل حصول است را . صورت قابل سنجش شناسایی نماید
هاي عملکرد نیز  ریزي عملیاتی به نحوي کامالً مرتبط، مورد انتظار حسابرسی جهبنابراین اهداف قابل تصور در بود. کند مشخص می

همچنین مشخص شدن . هاي حسابرسی عملکرد قابل جستجو خواهد بود بینی شده به شکل کلی در مؤلفه بوده و جمع اهداف پیش
ص و معیار در دستیابی به هدف که از ریزي عملیاتی در دستگاههاي اجرایی به نحو موثري به تعیین شاخ عناصر کلیدي بودجه

ریزي عملیاتی خواهد بود که به مثابه  که این مورد از الزامات بودجه. هاي اصلی حسابرسی عملکرد است، کمک خواهد کرد دغدغه
  . باشد بسترهاي مناسب اجراي حسابرسی عملکرد به صورت زیر قابل بررسی می
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ي معین  رایی اهداف خود را به شکل قابل سنجش شناسایی و نتایج آن را در دورهزمانی که دستگاههاي اج :اهداف قابل سنجش* 
  . گردد و قابل حصول مشخص نمایند، در این صورت بررسی و تطبیق عملکرد با هدف براي حسابرسان به آسانی ممکن می

عیت خاص در آینده یا نگرش به درون اي از رهنمودها براي مقابله با وض ها به عنوان مجموعه تعیین استراتژي :ها استراتژي* 
  . ها از نکات و مطالب با اهمیت است که در جاي خود در گزارشات حسابرسی عملکرد موثر است سازمان در خصوص انجام فعالیت

و مشروح ها و اقدامات اجرایی تقسیم شده و این فعالیتها به صورت ریز شده  ها به فعالیت وقتی که برنامه :ریزي عملیاتی برنامه* 
گردد و از درون این  با ذکر منابع قابل سنجش مشخص شود بررسی و تطبیق هر فعالیت و ریز فعالیت با هدف موردي آن ممکن می

  . فرآیندها، معیارهاي مورد عمل حسابرسی نیز قابل احصا و استفاده خواهد بود

ی براي سنجش و پایش عملکرد در جهت اجراي های ریزي عملیاتی، شاخص هنگام اجراي بودجه :معیارهاي سنجش عملکرد* 
  . گنجاند هاي عملیاتی تهیه و معیارهاي مربوط به داده، ستاده، نتایج و کارایی را در خود می ها و برنامه استراتژي

جرات  این بدیهی است که چه ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با حسابرسی عملکرد خواهد داشت و به) نتیجه -هزینه، ستاده یا هزینه( 
توان اذعان کرد که انجام صحیح و علمی هر کدام از این عناصر در بودجه عملیاتی به همان میزان تاثیرگذاري در اجراي بودجه،  می

  . هاي عملکرد نیز موثر خواهد بود در روند انجام حسابرسی

یابی براي اجراي  نابع و اقدامات هزینهها و تخصیص م زمان تهیه بودجه باید به تعیین اولویت :بندي و تخصیص منابع اولویت* 
یابی به ویژه در تعیین  ها و هزینه بندي  در این صورت هر کدام از این اولویت. هاي عملیاتی و نتایج توجه نمود ها، برنامه استراتژي

ی عملکرد، قیمت تمام شده و کمک به صرفه اقتصادي فعالیت یا طرح کمک شایان خواهد کرد واضح است که در امر حسابرس
  . باشد هاي نهایی یا قیمت تمام شده داراي اهمیت ویژه می هزینه

بندي تمام عوامل تاثیرگذار و  ریزي عملیاتی، جمع نهایتاً از عناصر کلیدي بودجه :بینی نتایج آوري، ارزشیابی و یا پیش جمع* 
گیرد و این عمل به عبارتی یک نوع  ی ارزیابی صورت میارزشیابی و پایش آنها خواهد بود که براي هر فعالیت و فرآیند به صورت جزی

اي  باشد اما بررسی و اخذ این نتایج راه هموار شده هر چند دیدگاه در حسابرسی بسیار حائز اهمیت می. حسابرسی عملیاتی است
   ).1390تاشان، ( براي انجام حسابرسی عملکرد خواهد بود

  اي بهبود آن هاي فرآروي حسابرسی عملکرد و راهکاره چالش
هاي  چالش. هاي عمده محیطی و محاطی روبرو است حسابرسی عملکرد، به لحاظ موضوع و محدوده مورد رسیدگی همواره با چالش

هاي محاطی،  لکن چالش. که تحت کنترل حسابرسان نیست... هاي کالن، قوانین و مقررات و محیطی شامل، مواردي چون سیاست
هاي مذکور مورد بررسی و کالبد  ها الزم است چالش بنابراین، براي شناسایی و حل و فصل آن. استعمدتاً تحت کنترل حسابرسان 

هاي محاطی مربوط به ارتباط تنگاتنگ نظارتی بین  برخی از چالش. شکافی قرار گیرند و راهکارهاي محتمل و ممکن مشخص شوند
هاي فنی و حسابرسی است در ادامه از  ه مشکالت جنبهحسابرسان عملکرد و حسابرسی شوندگان است و برخی دیگر مربوط ب

  :گیرد باشد مورد بررسی قرار می مورادي که داراي اهمیت بیشتري می
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  :هاي تعیین معیار چالش

  . معیارهاي حسابرسی عملکرد اینگونه تعریف شده است ١در رهنمودهاي کاربردي اینتوساي

ها را مورد  توان صرفه اقتصادي، کارایی و اثر بخشی فعالیت ها می وسیله آن استانداردهاي عملکرد معقول و قابل دسترس که به«
هاي خاص حسابرسی عملکرد، من جمله چالش برانگیز بودن اهداف  با توجه به ویژگی). 2004اینتوساي، ( »ارزیابی قرار داد

د به نحوي انتخاب شود که کیفیت، حسابرسی، و به دلیل نقش محوري معیارها در حسابرسی عملکرد، معیارهاي حسابرسی بای
  . را تضمین نماید ها گزارشاستقالل و بی طرفی 

تواند منجر به دستیابی به نتایج نادرست گردیده و ارائه و پذیرش گزارش را با چالش جدي  عدم اعمال دقت در تعیین معیارهاي می
تحت رسیدگی در حسابرسی عملکرد، انجام هر  از طرفی به دلیلی گستردگی دامنه رسیدگی و تنوع موضوعات. مواجه سازد

ها  از طرف دیگر به لحاظ فقدان معیارهاي پذیرفته شده براي تمامی رشته. حسابرسی مستلزم تعیین معیارهاي خاص خود خواهد بود
دایی از این، ج) 1388فاوچی، ( .گیرد و موضوعات مختلف، در بسیاري از موارد تعیین معیارها بر اساس قضاوت حسابرسی صورت می

نداشتن برنامه ریزي راهبردي واحدهاي اقتصادي، عدم وجود اطالعات عملکردي مناسب، عدم اجراي بودجه ریزي عملیاتی، 
مشکالت پذیرش معیارهاي تعیین شده توسط مدیریت و در دسترس نبودن مجموعه معیارهاي حسابرسی عملکرد از دیگر مشکالت 

  : توان از این سه راهکار استفاده کرد ر اعتقاد دارد در نبود استانداردها یا سایر معیارهاي موثر، میراید) 1388رحیمیان، ( موجود است

  . اي بین عملکرد جاري با عملکرد گذشته و یا عملکرد واحد مورد رسیدگی با واحدي مشابه تجزیه و تحلیل مقایسه - الف

سازمانها مانند واحدهاي تولیدي، بیمارستانها و بانکها که استانداردهاي استفاده از استانداردهاي جایگزین بسیاري از گروهها،  -ب
  . برند اي را براي ارزیابی عملکرد به کار می یکسان و قابل مقایسه

  ). 1386رایدر، ( آزمون منطقی بودن عملیات با استفاده از تجارب قبلی در حسابرسی عملیاتی توسط حسابرسان -ج

هاي صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی با معیارهاي خاص قابل  واریهاي کار، هر یک از شاخصهعلیرغم حساسیت موضوع و دش
تعیین معیارهاي حسابرسی عملکرد با . باشد تجربه کشورهاي مختلف حاکی از موفقیت در این زمینه می. ارزیابی و سنجش است

، ها ارزشاي، تجارب و  هاي قبل، استانداردهاي حرفه کرد دورهها، عمل مشی و رویه استفاده از منابعی مانند قوانین و مقررات، خط
شاخصهاي کلیدي عملکرد، توصیه کارشناسان مستقل، دانش تخصصی، معیارهاي مورد استفاده در حسابرسی قبلی و سازمانهاي 

  ). 1388فاوچی، ( باشد پذیر می داراي فعالیتهاي مشابه و روشهاي پذیرفته شده مدیریت امکان

  ریزي عملیاتی  ودجهفقدان ب
حسابرسی عملکرد . ریزي است بندي و بودجه شاید دلیل اصلی فرآیندي بودن حسابرسیها و رسیدگیها؛ عملیاتی نبودن نظام بودجه 

اصوالً چنین هدفی جز با عملیاتی . چیزي نیست که دستگاههاي نظارتی ویژه دیوان محاسبات کشور به تنهایی بتوانند اجرایی کنند
بندي صورت  ها مشخص نشود و اولویت مادامی که هزینه تمام شده و زمان مورد نیاز طراح. پذیر نخواهد بود ریزي امکان جهشدن بود

در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف گردیده تا نسبت به عملیاتی کردن . سنجش عملکرد وجود نخواهد داشت  نگیرد امکان
تن اعتبار برنامه پنج ساله تاکنون این کار عملی نشده بلکه قوانین بودجه سنوات اخیر بجاي عملیاتی اما با پایان یاف. بودجه اقدام کند

                                                                                                                                                                                     
1 - INTOSI 
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حتی . دهند گویی مدیران اجرایی رغبتی به این کار از خود نشان نمی. تر شده است شدن و تفصیل دقیق اعتبارات و برنامه کلی
. سازد این امر، نظارت و حسابرسی را با مشکل جدي مواجه می گرد است و ممکن است بتوان گفت گاهی حرکت در مسیر عقب

در میان مدلهاي ). 1388عربیان، ( گذاري است و واگن بدون ریل امکان حرکت نخواهد داشت ریزي عملیاتی به مثابه ریل بودجه
حسابرسی عملکرد را بر مبناي  ریزي بر مبناي عملکرد و مدیریت عملکرد مدلی که از تناسب بیشتري برخوردار است که بتوان بودجه

گرایی یکی از مفاهیم اصلی  نماید و نتیجه این مدل تاکید خاصی بر نتایج می. باشد می ١آن بنا نهاد مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
دهد مدل از دو بخش توانمند سازي و نتایج تشکیل شده است که در بخش نتایج، نتایج کارکنان، نتایج  اصلی آن را شکل می

  . گیرد شتري، نتایج جامعه و نتایج عملکردهاي کلیدي مدنظر قرار میم

گردد، که با  براي هر دسته از نتایج کارکنان، مشتري، جامعه و نتایج عملکردهاي کلیدي، شاخصهاي برداشتی و عملکردي تعریف می
عالوه . گیري قرار داد دقت مورد پایش و اندازههاي موردنظر را به  توان میزان دستیابی به نتایج در حوزه اعمال شاخصهاي مذکور می

بر این در قلب مدل، منطق رادار نهفته است که بر طبق این منطق، الزم است هر سازمان نتایجی را که به عنوان پیامد دستیابی به 
رد سازمان باید در این مو. گیري نماید مشی و راهبردهاي خود هدف گذاري نموده است، مورد سنجش قرار داده و اندازه خط

نماید، شناسایی و تدوین نموده و آنها  پذیر می اي از رویکردهاي روشن، با ثبات و یکپارچه را که تامین نتایج مطلوب را امکان مجموعه
سازمان باید به طور مرتب، . اي که از اجراي کامل آنها اطمینان حاصل شود، جاري نماید را به طریقی نظام یافته و به گونه

  ). 1388آذر، ( ردهاي خود را مورد ارزیابی و بازنگري قرار داده و آنها را بهبود دهدرویک

  عدم تبیین جایگاه نظارت در قوانین کشور 
دهد که اهمیت  انداز بیست ساله ایران و ابالغ سیاستهاي نظام در راستاي رشد و توسعه اقتصادي نشان می مروري بر سند چشم

هاي سنواتی نیز که باید در لواي سند مذکور  قوانین برنامه و بودجه. ترین توجهی قرار گرفته است منظارت و بازخورد آن مورد ک
براي نمونه فصل پانزدهم قانون برنامه چهارم به امور نظارت اختصاص یافته و براساس . اند تنظیم شوند به دنبال جایگاه نظارت نبوده

نونی، بررسی عملکرد سیاستهاي اجرایی، بررسی متغیرهاي اقتصاد کالن، ارزیابی وظایفی همچون بررسی عملکرد مواد قا 157ماده 
نتایج عملکرد و ارائه پیشنهادهاي الزم به منظور بهبود، جهت ارائه به مجلس شوراي اسالمی بر عهده ریاست جمهور گذارده شده 

به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب ریزي کشور  دارد سازمان مدیریت و برنامه اشعار می 158است و همچنین ماده 
المللی تنظیم و مقایسه کرده و در  هاي کلی نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بین انداز و سیاست موازین برنامه چشم

به مقام معظم رهبري، تیر ماه هر سال نتایج حاصل را به همراه نقاط ضعف و قوت و پیشنهادهاي موثر براي بهبود وضعیت کشور 
توان برخی مبانی اولیه حسابرسی عملیاتی را  از متن موارد مذکور به سادگی می. کند دولت و مجلس شوراي اسالمی تقدیم می

استخراج کرد لیکن مشخص نیست با وجود مراجع نظارتی قانونی همچون دیوان محاسبات کشور علل واگذاري امور مذکور به دولت 
محمدي، ( ن آنکه از کم و کیف اجراي تکالیف قانونی یاد شده و نتایج حاصله اطالعات شفافی در دست نیستچه بوده است ضم

1387 .(  

اي قائل است که جایگاه دیوان  ها دیدگاه ویژه قانون اساسی به صالحیت و اختیار دیوان محاسبات در حسابرسی اثربخشی هزینه
این واقعیت است که در سازماندهی حکومتی نظام جمهوري اسالمی ایران،  قانون اساسی خود ترجمان 55محاسبات در اصل 
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ماموریت محاسبه اثربخشی عملکرد دولت در مصرف اعتبارات به دیوان محاسبات کشور به مثابه نهاد عالی محاسباتی واگذار شده 
کاري  ی و ضمن جلوگیري از موازيتواند با تصویب قوانین جدید اصالح نهایتاً اینکه مجلس محترم شوراي اسالمی می. است

دستگاههاي نظارتی و اجرایی، در رابطه با وظایف محوله براي ارزیابی عملکرد دستگاهها و نهادهاي دولتی باید بسترهاي حقوقی و 
  . قانونی را بیش از پیش براي دیوان محاسبات کشور فراهم نماید

  آن نا آشنایی مدیران دولتی با حسابرسی عملیاتی و فواید 
دهد که مدیران بخش دولتی آشنایی کافی با حسابرسی عملیاتی و فواید آن نداشته و علیرغم  نشان می ١پژوهشهاي به عمل آمده

اي به عمل آمده از سوي دستگاههاي نظارتی و مراکز علمی کشور، تقاضاي کافی از سوي مسئوالن و مدیران  تبلیغات حرفه
شود دیوان محاسبات کشور و سازمان  در این راستا پیشنهاد می. برسی عملکرد وجود ندارددستگاههاي دولتی مبنی بر انجام حسا

هاي آموزشی براي مدیران دستگاههاي اجرایی جهت آشنا  حسابرسی با همکاري سایر دستگاههاي نظارتی اقدام به برگزاري دوره
  . اي مدیریت اقدام نمایند ت مشاورهنمودن آنان به فواید حسابرسی عملیاتی به عنوان یکی از موثرترین خدما

  چالشهاي وضعیت عمومی حسابرسان 
دستیابی به یک منبع مطمئن منابع مالی . شوند هاي عملکرد مواجه می ادارات حسابرسی با مجموع چالشهایی در انجام حسابرسی

ارائه حقوق کافی به کارکنان . تندکافی، مهمترین چالشی است که سازمانهایی که قصد حسابرسی عملکرد دارند با آن مواجه هس
چرا که استخدام و بازآموزي پرسنل شایسته، با انرژي و مجرب بدون امکان استفاده از یک ساختار حقوق . چالش دیگري است

 اي با مدرك دانشگاهی، ولی نه از یک رشته از انجام درست حسابرسی عملکرد نیاز به استخدام افراد حرفه. رقابتی، غیرممکن است
در حسابرسی عملکرد عالوه بر . اي است ویژگی حسابرسی عملکرد چند تخصصی بودن و تیم حرفه. دیگر موارد قابل ذکر است

پردازند نیز  آموزش براي پرسنلی که به امر حسابرسی می. استقالل فردي، استقالل تیم حسابرسی از عناصر پروتکل حسابرسی است
شوند، این مهارت را از طریق ترکیبی از آموزشهاي  اي محسوب می امر حسابرسی عملکرد، حرفهافرادي که در . از دیگر ضروریات است

  ).2006، ٢راوم و کمپبل( اند رسمی و حین کار همراه با تجربه به انجام حسابرسی کسب نموده

  اي اساسی  استقرار نیافتن حسابرسی داخلی به عنوان زمینه
شود که نقش  وي مدیریت را بر عهده دارد و وقتی از یک حسابرس داخلی خواسته میحسابرسی داخلی در شرایط حاضر نقش باز

انجمن حسابرسی  1978براساس بیانیه منتشره . توانیم این وظیفه را حسابرسی عملیاتی بنامیم بازوي مدیریت را بر عهده بگیرد می
ي  یف حسابرسی داخلی بیش از پیش مشهود شد و وظیفهداخلی آمریکا با عنوان استانداردهایی براي کاربرد حسابرسی، تغییر وظا

بینی  بر این اساس و علیرغم پیش). 1377: محمدي، مقصود، تهران شاه( حسابرسی عملیاتی به عهده حسابرسی داخلی گذاشته شد
یا عمالً استقرار نیافته و  ي دولتی، واحد ذکر شدهها شرکتها و  هاي دستگاه نامه ها و یا سایر آیین واحد حسابرسی داخلی در اساسنامه

از اهداف خود فاصله گرفته و عمدتاً تبدیل به بخش بازرسی به . . .یا به دالیلی همچون پایین بودن اختیارات، مقاومت سایر مدیران و
ولت در اي از فعالیتهاي مهم اقتصادي د به این مضمون باید اضافه کرد که بخش عمده. جاي نظارت مناسب و عملیاتی گردیده است

  ). 1387محمدي، ( اي اصوالً فاقد حسابرسی داخلی است هاي سرمایه هاي تملک دارایی طرح

                                                                                                                                                                                     
 . حیدر فرزانه. محمدي، رضا يعقوبي و مقاله آ ھاي كارشناسي ارشد مقصود شاه نامه پايان. ك. ر -١

2 - Raaum, and Campbell 
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تواند مورد استفاده حسابرسان  آورند می ي کنترلهاي داخلی به دست می بررسیهاي حسابرسان داخلی و شناختی که آنان از سامانه
توانند به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام  ت دارا بودن شرایط الزم میاز طرف دیگر خود حسابرسان داخلی در صور. مستقل قرار گیرد

اي از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و سایر  هاي حرفه تواند با کمک تشکل دیوان محاسبات کشور می. کنند
ستگاههاي اجرایی در راستاي انجام مراجع ذیصالح نسبت به آموزش و گسترش فعالیت و اختیارات واحد حسابرسی داخلی در د

  . حسابرسی عملکرد اقدامات الزم را به عمل آورد

  سایر موارد 
در پایان این بخش باید عنوان نمود که جداي از مباحث ذکر شده پیرامون چالشهاي به کارگیري حسابرسی عملکرد موارد دیگري از 

هاي بنیادین آموزشی، حاکمیت تفکر اقتصاد دولتی در ایران، وجود نظام  االجرا، فقدان برنامه جمله نبود قوانین و مقررات الزم
پذیري و پاسخگویی  در کنار پایین بودن فرهنگ نظارت پذیري، چالش با اصل مسئولیت). 1387محمدي، ( نامناسب مالی پاسخگو

ضمن . باشد  دیگر مشکالت موجود می، از )1388عربیان، ( مدیران و نیاز به آموزشهاي کالسیک و استفاده از تخصصهاي گوناگون
رود  انتظار می. اینکه از چالشهاي دسترسی حسابرسان به مدارك و شواهد مربوط به موضوع حسابرسی عملکرد نباید غافل شد

ه سیاستگذاران، مراکز علمی و نظارتی کشور ضمن یک عزم ملی اهتمام و انسجام خود را در برطرف کردن موانع یاد شده به کار گرفت
  . و شرایط استقرار این نوع حسابرسی را فراهم سازند

  گیري  نتیجه 
هاي عملکرد با بررسی صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی دستگاهها، از طریق شناسایی دلیل ایجاد انحرافات و  حسابرسی
ه داراي رهنمودهاي الزم براي نقاط گردد و هموار وري، شفافیت و پاسخگویی دستگاههاي دولتی می ه ها موجب ارتقاي بهر ناکارآمدي

هاي الزم  کند تا با غلبه بر مشکالت و مسائل خود، توصیه ضعف مربوط به عملکرد مدیران است و به مدیران واحد اقتصادي کمک می
یت اجراي را به دست آورند و به این ترتیب زمینه براي بهبود و بهسازي اجراي یک طرح، برنامه یا عملکرد سازمان و ارتقاي کیف

اهداف حسابرسی عملکرد شامل ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصتهاي بهبود عملیات از نظر . کارها هر چه بیشتر و بهتر فراهم شود
باید عنوان نمود که . باشد ، اثربخشی و صرفه اقتصادي و ارائه پیشنهاد براي بهبود عملیات یا انجام اقدامات اصالحی می کارایی

بر حسب نوع و دامنه رسیدگی داراي مزایایی از جمله شناسایی نواحی مشکل آفرین، علل مربوط به آن و حسابرسی عملکرد 
راهکارهاي بهبود آن، فراهم آوردن فرصتهایی براي حذف هر گونه عدم کارایی و اتالف منابع و بررسی عملکرد اشخاص و واحدهاي 

ها و  کفایتی افزایش سطح خدمات و شناسایی بخشهاي غیرضروري، بیباشد ضمن آنکه با شناسایی فرصتهایی براي  سازمانی می
  . شود ها می ها و رویه مشی ها باعث بهبود خط انگاري سهل

هدف در حسابرسی مالی . باشد بر این اساس حسابرسی عملکرد در مقایسه با حسابرسی مالی و رعایت داراي کارکردهاي متمایز می
اي مالی است در حالی که در حسابرسی عملکرد تجزیه و تحلیل و بهبود روشها و عملکرد بررسی و اظهارنظر در خصوص صورته

دامنه اطالعات مورد استفاده در حسابرسی مالی صرفاً به مدارك و سوابق مالی مربوط است در حالی که در . باشد مدنظر می
مچنین به لحاظ زمانی و نوع نتایج حسابرسی نیز با حسابرسی عملکرد تمام عملیات سازمان در حوزه رسیدگی مدنظر قرار گرفته، ه

ي دیگر که باید مدنظر قرار داد این است که هر چند در حال حاضر حسابرسی عملکرد تاکید بر سه مولفه  نکته. باشند هم متفاوت می
طرفی،  د یاد شده از جمله بیهاي دیگر غیر از موار کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي عملیات دارد ولی برخی از صاحبنظران مولفه

  . آورند برداري مناسب از نیروي انسانی را از جمله کارکردهاي حسابرسی عملکرد به حساب می محیط زیست، اخالق سازمانی و بهره
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ررسی وري و پاسخگویی مورد ب ریزي عملیاتی و نقش آن در ارتقا بهره در قسمتهاي دیگر از مقاله ارتباط حسابرسی عملکرد با بودجه
ریزي و حسابرسی بر مبناي عملکرد به  ریزي و حسابرسی، استقرار نظام بودجه به اذعان تمامی نظریه پردازان بودجه. قرار گرفت

تر منابع  روساي دستگاههاي اجرایی و مقامات ارشد تصمیم گیرنده کشور به منظور اتخاذ تصمیمات بهتر و به کارگیري اثربخش
دهد تا با نظارت بر روند  کمی کردن عملکرد به مدیران اجازه می. ایی در بهبود کیفیت مدیریت داردنماید و تاثیر بسز کمک می

در مورد نقش . تغییرات، مشکالت و مسائل احتمالی و بالقوه را شناسایی کرده و بتوانند اقدامات اصالحی الزم را انجام دهند
ارتقاي سطح مسئولیت پاسخگویی مالی فعلی به سطوح باالتر نظیر حسابرسی عملکرد در نظام پاسخگویی باید عنوان نمود که 

مسئولیت پاسخگویی عملکرد و برنامه با هدف افزایش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي مستلزم کاهش کنترلهاي سنتی 
ورزند و در قبال پسامدهاي باشد تا مقامات اجرایی با آزادي عمل بیشتر بر نتایج عملیات تاکید   غیرضروري و حذف مقررات زائد می

از این رو بازنگري در قوانین و مقررات موجود و حذف مقررات دست و پاگیر از الزامات . مصرف منابع مالی عمومی پاسخگو باشند
در رابطه با نقش حسابرسی عملکرد در . ارتقاي سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق شعار محوري مدیریت عمومی نوین خواهد بود

شود و بهبود  وري بخش خصوصی و عمومی معموالً با ارزیابی عملکرد سنجیده می وري نیز باید اشاره نمود که بهره بهرهارتقاي 
در بخش دیگري از . باشد جویی اقتصادي، کارایی و اثربخشی می گانه، یعنی رعایت صرفه هاي سه عملکرد نیز وابسته به ارتقاي مولفه

ابرسی عملکرد، بسترها و الزامات حسابرسی عملکرد شامل بسترها و الزامات درون سازمانی و مقاله ضمن بررسی مراحل اجراي حس
ریزي عملیاتی، هم در  زیرساختهاي برون سازمانی مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا شایسته است نقش اساسی اجراي بودجه

  . بینی شده مورد توجه قرار گیرد شتبیین شاخصها و معیارهاي مورد عمل و هم در دسترسی به اهداف پی

به نظر . در بخش انتهایی مقاله چالشهاي فراروي به کارگیري حسابرسی عملکرد و راهکارهاي بهبود آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت
گذاران، سیاست. رسد حسابرسی عملکرد تاکنون آن گونه که مورد انتظار است در کشور به مرحله اجرا درنیامده و ضروري است می

مراکز علمی و مسئوالن اجرایی کشور، ضمن یک عزم ملی اهتمام و انسجام خود را در برطرف کردن تنگناهاي یاد شده به کار گرفته 
انتظار از مجلس شوراي اسالمی . و شرایط استقرار حسابرسی عملکرد را به منظور بهبود عملیات و تحقق اهداف موردنظر فراهم سازند

انونی و از مراکز علمی و دستگاههاي نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور، تبیین و ارائه مبانی تئوریک و کاربردي رفع تنگناهاي ق
  . و تهیه شاخصهاي مناسب سنجش با توجه به مسائل ساختاري حاکم بر بخش دولتی ایران است

  کالم آخر 
ههاي دولتی و عمومی با انجام حسابرسی عملکرد براي اینکه توجه جدي به کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي عملیات دستگا

   .وري و استفاده بهینه از منابع کمیاب، امري ضروري و حیاتی است دستیابی به ارتقاي بهره

  :منابعفهرست 
، ابرسی عملکردهمایش حس هاي مجموعه مقاالت و سخنرانی ،»ریزي بر مبناي عملکرد و حسابرسی بر مبناي عملکرد بودجه « ).1388( آذر، عادل

  . المللی صدا و سیما هاي بین مرکز همایش: ، تهرانوري پاسخگویی و ارتقاي بهره
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  . المللی صدا و سیما هاي بین مرکز همایش: تهرانوري،  عملکرد، پاسخگویی و ارتقاي بهره

  .21، سال پنجم، شماره آشنایی با برخی مفاهیم حسابرسی عملیاتی ).1382( بنی فاطمه کاشمی، محمدرضا

  www.acc-wiki.com. »بسترها و الزامات حسابرسی عملکرد با نگرش بر بودجه عملیاتی«). 1390( تاشان، صادق
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  .160، شماره ماهنامه حسابدار ،»حسابرسی عملیاتی « ).1383( حساس یگانه، یحیی

  .194، شماره تدبیر ماهنامه ،»حسابرسی عملکرد«). 1387( حسین زاده، ملوك
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حسابرسی عملکرد، پاسخگویی  هاي همایش مجموعه مقاالت و سخنرانی، »شناسی حسابرسی رعایت و صورتهاي مالی آسیب « ).1388( عربیان، اصغر
  .المللی صدا و سیما هاي بین مرکز همایش: ، تهرانوري و ارتقاي بهره
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  و مراحل حسابرسی ها روشحسابرسی مستمر؛ نوآوري در 

 ٢فرزان ابراهیمی، ١جواد منتظري

  چکیده
سنتی به منظور حمایت از  نوآوري در روند حسابرسی .است به عنوان روشی قدیمی و منسوخ حسابرسی سنتی در اقتصاد الگوي

تمر به عنوان یک جانشین بالقوه براي الگوي اند که حسابرسی مسمحققان کشف کرده. بخشی بهنگام ضروري است اطمینان
یی و اثر اهاي حسابرسی مستمر سبب افزایش کاريمتدولوژ استفاده از تکنولوژي، اتوماسیون و. حسابرسی سنتی الزم و ضروري است

ی عملیات حسابرسی مستمر سبب افزایش کارایی و اثربخش .گردد یمدهی بهنگام بخشی روند حسابرسی براي حمایت از اطمینان
و  ولوژي حسابرسی مستمردمت بهاین مقاله در . نماید گزارش می ،حسابرسی شده و نتایج را در فاصله زمانی کمی بعد از وقوع رویداد

  .شده، پرداخته خواهد شدعد معرفی در هفت ب و مراحل حسابرسی ها روشبراي  کههایی  ريآونو

 .وآوري، متدولوژي حسابرسی، روند حسابرسی، مراحل حسابرسیحسابرسی مستمر، حسابرسی سنتی، ن :کلیدي واژگان

 مقدمه

، FASB(ت اس ی مالی فراهم آوردن اطالعات مفید براي مدیریت و سهامداران در ارتباط با تصمیمات تخصیص منابعده گزارشهدف 
 اتکا بودنبه موقع بودن و قابل . ندبراي مفید بودن، اطالعات مالی باید به موقع، فاقد خطاهاي مهم، حذفیات و تقلب باش). 2006

اطالعات مالی براي تصمیمات روزمره واحد تجاري در ارتباط با برنامه ریزي استراتژیک، افزایش سرمایه، تصمیمات اعتباردهندگان و 
  ).2010، ٣واسارهیلی و دیگران(ت ها حیاتی اس خرید و فروش شرکت

داراي برتري و امتیازات خاصی  ٤هاي برنامه ریزي منابع سازمانی ون سیستمهاي اطالعاتی حسابداري همچ این موضوع در سیستم
هاي بهنگام نداشته و  به هر حال حسابرسی سنتی هیچ جایگاهی در اقتصاد. بوده و توانایی اطالعات مالی بهنگام را نیز در بر دارد

  ).2011، ٥چان و واسارهیلی(د رو یماطمینان بخشی در آن به کندي پیش  هاي روش

اطمینان بخشی بهنگام ممکن است به عنوان یک ویژگی اولیه مربوط به ماهیت دستی رویه هاي حسابرسی سنتی به  نیتأمفقدان 
این موانع حسابرسی را به عنوان یک رویداد ساالنه . رویه هاي دستی حسابرسی تشدید زمان و کار را در بر خواهد داشت. شمار آید

در جهت بهبود تصمیمات تخصیص  تواند یم کنند یمان و سهامداران که به اطالعات مالی بهنگام اتکا محدود کرده و در نتیجه مدیر
  ).1998، ٦الیوت(د منابع حرکت کنن

                                                                                                                                                                                     
   Montazeri.javad19@yahoo.com. وی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشج -١
  .دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد کاشان - ٢

3. Vasarhelyi, Teeter, & Krahel 
4. Enterprise Resource Planning( ERP) 
5. Chan & Vasarhelyi 
6. Elliott 
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اتکا به . هاي اتوماسیون کاهش یابد و رویههاي مدرن  در طول استفاده از تکنولوژي تواند یمهاي زمانی و چالشی،  این محدودیت 
، و از سوي دیگر )1998الیوت، (وند حسابرسی از طرفی سبب کاهش فشار کار و زمان انجام حسابرسی شدهتکنولوژي در طول ر

 ).2001، ١مینون و ویلیامز(د باعث افزایش کارایی تولید خواهد ش

د از وقوع هاي سنتی و مرسوم حسابرسی حتی اگر اثربخش هم باشد، اغلب بع درنگ، رویه درنگ و ارتباطات بی در عصر حسابداري بی
هاي حسابرسی جاري اشتباهات عمدي و سهوي را  عالوه رویه به. کند میتقلب یا اشتباه نتایج حسابرسی را با فاصله زمانی زیادي ارائه 

بر این اساس . سازد با اهمیتی بر شرکت گذارد، مشخص می تأثیر طور کامل پوشش نداده و فقط بعد از وقوع آن و پس از آنکه به
تواند به جلوگیري از  درنگ می یابد و این اطمینان بخشی بی هایی براي کشف زودهنگام این اشتباهات ضرورت می شیوه کارگیري به

  ). 1388عرب مازار یزدي و مداحی، (د اشتباهات عمدي یا سهوي کمک کن

گام حیاتی به سمت توسعه و  ماتیک همچون حسابرسی مستمر یک نوآوري در روند حسابرسی سنتی با استفاده از یک تکنولوژي اتو 
توان پیاده سازي تولیدات بهبود یافته و جدید یا  یک فرایند نوآوري روشمند را می. پیشرفت و اطمینان دهی بهنگام خواهد بود

افزایش اثر بخشی و کارایی ). 1997 ،٢سازمان همکاري و توسعه اقتصادي(د یی مطلوب براي ارائه کاال و خدمات تعریف کرها روش
ي بهنگام و موثر بوده و در ادامه سبب افزایش قابلیت اتکا به اطالعات مالی به ها یحسابرستواند زمینه ساز  وند حسابرسی نیز میر

  ).2011چان و واسارهیلی، (د هنگام گرد

د ن نمورا بیا ها توان در هفت بعد وسیع آن هاي جدیدي براي حسابرسی سنتی به وجود آورده که می حسابرسی مستمر، روش
  ).2010واسارهیلی و دیگران، (

  حسابرسی مستمر یا مکرر  .1

  مدل حسابرسی کنشگرایانه یا پس فعال .2

  هاي حسابرسی اتوماسیون کردن رویه .3

  ارزیابی کار و نقش حسابرسان .4

  بندي و دامنه حسابرسی تغییرات در ماهیت، زمان .5

  نظارت و تجزیه و تحلیل داده براي کنترل و ها استفاده از مدل سازي داده .6

  بندي گزارش حسابرسی تغییر در ماهیت و زمان .7

به عنوان یک . کند میهاي جدید به توانایی اطمینان دهی و افزایش قابلیت اتکا به اطالعات مالی بهنگام کمک  در مجموع این روش
هاي حسابرسی یکپارچه  نیاز براي گزارشگري بهنگام و افزایش اطمینان دهی، الگوهاي حسابرسی مستمر به تدریج با سایر روش

  ).2010واسارهیلی و دیگران، (د ي آن خواهد شها روشو سپس جانشین حسابرسی سنتی و مجموعه  شود یم

                                                                                                                                                                                     
1. Menon & Williams 
2. Organisation for Economic Cooperation and Development( OECD) 
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  حسابرسی سنتی

  

  حسابرسی مستمر

  : فراوانی -1

 اي دوره  

  :انیفراو -1

 مستمر و با تکرار فراوان  
  : رویکرد -2

 پیش فعال(واکنشی(  

  :رویکرد -2

 پس فعال(کنشگرایانه(  
  : ها روش -3

 دستی  

  :ها روش -3

 اتوماسیون  

  : کار و نقش حسابرسان -4

 هاي  اي از کار انجام شده حدود روش بخش عمده
  حسابرسی بر کار و زمان فشرده متمرکز شده است

 سابرس داخلی و خارجی هاي مستقل ح نقش  

  :کار و نقش حسابرسان -4

  بخش عمده اي از کار انجام شده در اطراف پردازش
 قضاوت هاي حسابرسی که نیاز به استثناها و روش

 حسابرس دارد، متمرکز شده است

  نقش حسابرس خارجی مرجع صدور گواهینامه سیستم
  حسابرسی مستمر می شود

  : ابرسیماهیت، زمانبندي و دامنه حس -5

 هاي بررسی تحلیلی و آزمون  ها شامل روش آزمون
 )ماهیت(د باش جزئیات اساسی می

 طور مستقل انجام  آزمون کنترل و آزمون جزئیات به
 )زمانبندي(د شو می

 دامنه(نمونه برداري در آزمون(  

  :ماهیت، زمانبندي و دامنه حسابرسی -5

 هاي کنترلی مستمر و  ها شامل نظارت آزمون
 )ماهیت(ها دهی مستمر داده ناطمینا

  نظارت کنترلی و آزمون جزئیات به شکل همزمان انجام
 )زمانبندي(د شو می

 دامنه(د شو کل حجم جامعه در نظر گرفته می(  
  

  : آزمون - 6

 انجام آزمون توسط حسابرس  

  :آزمون - 6

 ها براي نظارت  ها و تجزیه و تحلیل داده مدل سازي داده
  گیرند قرار میو آزمون مورد استفاده 

  : گزارشگري -7

 اي دوره  

  :گزارشگري -7

 مستمر و با تکرار فراوان  

  
  
  

  )2010واسارهیلی و دیگران، ( متدولوژي حسابرسی سنتی در مقابل حسابرسی مستمر: 1جدول 
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  هاي حسابرسی  هاي حسابرسی مستمر در روش نوآوري

بعد از آن زمان . مطرح گردید) 1991(٢و واسارهیلی و هالپر) 1989(١مفهوم حسابرسی مستمر براي اولین بار توسط گرومر و مارتی
ي ها روشتوجه به گرایش و . چشمگیري رشد یافته، کامل شده و مورد تقاضاي بسیاري قرار گرفت وربه طحسابرسی مستمر 

به  هایی را نیز براي همکاري با کمیته تحقیقات آکادمیک به وجود آورده و پیشرفت اي حسابرسی مستمر، نقطه نظرات موثر و فزاینده
است که مدیران و حسابرسان بپذیرند؛ الگوهاي حسابرسی سنتی یک  گرایش به حسابرسی مستمر، متضمن این. دنبال داشته است

  ).2011چان و واسارهیلی، (ت روش قدیمی بوده و اینکه نوآوري در روش حسابرسی و در اقتصاد بهنگام ضروري اس

  یا مکرر ٣حسابرسی مستمر
هاي  بر عملکرد سیستم تواند یم به هر حال حسابرسی مستمر. حسابرسی مستمر یا بهنگام ممکن است مطلوب به نظر برسد

توان گفت حسابرسی مستمر به فرایندهاي تجاري  می. بگذارد و ممکن نیست همیشه مقرون به صرفه باشد تأثیر اطالعاتی حسابداري
هاي باالي حسابرسی  هاي صنعتی ممکن است روند پرداخت وجه ناشی از ریسک با ریسک باال متمایل خواهد بود؛ براي مثال شرکت

  ).2011چان و واسارهیلی، (د مستمر را مورد سنجش قرار دهن

و چرخه هاي مکرر واجد شرایط باشد، دو و  ها دورهدر  نییپااست انجام حسابرسی با هزینه هاي باال و ریسک  ممکن گریداز سوي 
در این مدل، . شنهاد دادند، مدل حلقوي حسابرسی مستمر را که بازتابی از پذیرش دوره حسابرسی سنتی است، پی)2007(٤روحانی

. پذیرد ي اطالعاتی پایان میها ستمیسدر نهایت با  و کنند یمشود که حسابرسان با آن ارتباط پیدا  زمانی چرخه حلقوي شروع می
بعد از گذشت یک دوره زمانی یا بعد از  توانند یم؛ حسابرسان شود یمي اطالعاتی قطع ها ستمیسزمانی که ارتباط حسابرسان با 

 ).2007دو و روحانی، (د ي اطالعاتی در ارتباط باشنها ستمیسذشت تعدادي معامالت با گ

حسابرسی مستمر عبارت است از یک روش منظم «اگر بخواهیم تعریف کاملی از حسابرسی مستمر داشته باشیم باید عنوان کنیم که 
هاي مالی که  هار نظر نسبت به ارائه منصفانه صورتجمع آوري اطالعات حسابرسی الکترونیکی به عنوان یک مبناي معقول جهت اظ

به عبارت دیگر حسابرسی مستمر یک فرایند جمع آوري و ارزیابی . »اند حسابداري بهنگام تهیه شده ٥تحت سیستم بدون کاغذ
تهیه اطالعات مالی ها و  ها و حفظ یکپارچگی داده شواهد، جهت تعیین کارایی و اثربخشی حسابداري بهنگام در تأمین امنیت دارایی

  ).1387مرادي و منوچهري، (ت قابل اتکا اس

براي مثال . به هر حال فهم چرخه حسابرسی مستمر به حجم معامالتی که ممکن است مقرون به صرفه تر باشد بستگی دارد
طالعاتی شده است، هاي ا ي پرداختنی که وارد سیستمها حسابحسابرسی بعد از انجام تعدادي از معامالت حسابداري مربوط به 

  ).2011چان و واسارهیلی، (د انجام خواهد ش

                                                                                                                                                                                     
1. Groomer & Murthy 
 
2. Vasarhelyi & Halper 
3. Continuous Auditing (CA) 
4. Du & Roohani 
5. paperless 
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 )پس فعال(١حسابرسی کنشگرایانه

در نتیجه خطاهاي با اهمیت، حذفیات و . شوند یمدر الگوهاي حسابرسی سنتی اطالعات حسابداري در یک مقیاس ساالنه حسابرسی 
 افتد یمهاي مستمر و مکرر اتفاق  بل حسابرسی مستمر در مقیاسدر مقا. هاي حسابرس کشف شود تواند قبل از رسیدگی تقلبات نمی

دهد تا بتوان به  هاي داخلی و آزمون مبادالت این امکان را می نظارت مستمر بر کنترل. کند میو این امر کاهش چشمگیري پیدا 
ها واکنش نشان  استثنائات نسبت به آنصورت فعاالنه موارد استثنایی را کشف و مورد رسیدگی قرار داد، به جاي اینکه بعد از وقوع 

  ).2011چان و واسارهیلی، (د داده شو
در زمان واقعی خود یعنی زمان وقوع متوقف شوند  توانند یمها نقض شده و یا معامالت نابهنجار،  ي داخلی آنها کنترلمعامالتی که 

به جاي  تواند یمحسابرسی مستمر . شود نجام میتوسط حسابرس ا هایی که در آیند نه به هنگام بررسی و رسیدگی قیتعلیا به 
  .پذیر به عنوان یک حسابرسی پس فعال یا کنشگرایانه در نظر گرفته شود حسابرسی واکنش

هاي اطالعاتی حسابداري به سرعت در حال پیچیده تر شدن هستند و ارتباط تنگاتنگی با فرآیند هاي تجاري  از آنجایی که سیستم
هاي  بنابراین سیستم. به شناسایی خطاها، حذفیات و تقلبات کمک کند تواند یم) کنشگرایانه(ی پس فعال، حسابرسکنند یمپیدا 

ها در فرآیند هاي پی  از محدودیتاي  که با استفاده از مجموعه آورند یمیی را بدست ها یژگیواطالعاتی آتی با این شیوه حسابرسی 
  ).2011چان و واسارهیلی، (د دهندر پی، تکرار خطاها، حذفیات و تقلبات را کاهش 

  ٢هاي حسابرسی اتوماسیون روش
. گردد یمهاي حسابرسی دستی  حسابرسی سنتی بسیار پر زحمت است و طوالنی بودن زمان آن منجر به سنگین شدن روش

. را کاهش دهد ها یکاستها و  این محدودیت تواند یمهاي حسابرسی با استفاده از متدولوژي حسابرسی مستمر  اتوماسیون روش
هاي حسابرسی براي  به عنوان نقطه شروعی در طبقه بندي و فرموله کردن روش تواند یمي حسابرسی از قبل طراحی شده ها روش

  ).2004، ٤؛ واسارهیلی و دیگران2006، ٣آلیس و دیگران(د اتوماسیون نمودن استفاده شون

هاي حسابرسی نیازمند برآوردهاي  روش. عملی و امکان پذیر نیستهاي حسابرسی سنتی به سرعت  به هر حال اتوماسیون همه روش
پیچیده و انتقادي متخصصان و همچنین هنوز هم در محیط حسابرسی مستمر نیازمند عملکرد هاي دستی به وسیله حسابرسان 

ممکن نیست که به ) ي دریافتنیها حسابذخیره مشکوك الوصول  مثالً(ت هاي مدیری خواهد بود؛ براي مثال برآوردها و تخمین
دانش بشري ممکن است روزي در جهت برآوردن این نیاز در جهت  هر حالصورت خودکار و اتوماسیون شده انجام شود، به 

با وجود این امر، اتوماسیون زحمت و زمان صرف شده براي . یی را حاصل نمایدها شرفتیپاتوماسیون شدن برآورد هاي حسابرسی 
  ).2011چان و واسارهیلی، ( کند میو به کارایی کل فرآیند حسابرسی کمک  دهد یمش هاي حسابرسی را کاه روش

                                                                                                                                                                                     
1. Proactive audit  
 
2. Automation of Audit Procedures 
3. Alles, Brennan, Kogan, & Vasarhelyi 
4. Vasarhelyi, Alles, & Kogan 
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ي حسابرسی به صورت موثري انجام شود استاندارد سازي، طبقه بندي و یکنواخت کردن اطالعات ها روشبراي اینکه اتوماسیون 
ي وارد شده به سیستم حسابداري ها دادهاگر  .شود هاي کنترل داخلی، امري مهم تلقی می جمع آوري شده و فرموله کردن سیاست

هاي حسابرسی اتوماسیون شده به صورت دستی متناسب  را قبل از انجام روش ها دادهطبقه بندي نشوند حسابرس براي این منظور 
  ).2011چان و واسارهیلی، ( کند می

به صورت دستی را جبران کرده و متناسب هاي حسابرسی اتوماسیون شده روند کسل کننده متناسب کردن اطالعات  منافع روش
هاي مربوط به  در ضمن سیاست. گردد هاي حسابرسی اتوماتیک می کردن اطالعات به صورت دستی، سبب افزایش کارایی روش

. ي داخلی باید به خوبی تعریف و تبیین شوندها کنترلنظارت و کنترل اتوماتیک تخلفات  نیتأمهاي داخلی شرکت به منظور  کنترل
هاي حسابرسی اتوماسیون شده با سرعت و بدون  هاي کنترل داخلی، اجازه خواهد داد که روش بندي اطالعات و تعیین سیاستطبقه

  ).2011چان و واسارهیلی، (د محدودیت و مداخله حسابرس به صورت یکپارچه جریان داشته باش

  کار و نقش حسابرس داخلی و مستقل
تحلیلی پیشنهاد  هاي سطح اهداف حسابرسی را براي اطمینان دهی مستمر، کنترل و نظارت ، چهار)2004(واسارهیلی و دیگران

  .کردند
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

اتوماسیون . شوند، در محیط حسابرسی مستمر اتوماسیون شدند هاي حسابرسی که براي معامالت و پیروي از قوانین استفاده می روش
توماسیون شده، کار حسابرسان را براي دستیابی به اهداف حسابرسی با پیچیدگی بیشتر ي حسابرسی اها روشمعامالت و پذیرش 

بنابراین هدف اصلی حسابرسان در . حسابرسی و انتقادهاي متخصصان برآوردهاو  ها نیتخمنماید، همانند طرز برخورد با  تر می آسان
ي حسابرسی که نیازمند برآورد و ها روشو طرز برخورد با محیط حسابرسی مستمر شامل رسیدگی به استثنائات و موارد بی قاعده 

  سطح اول

 تایید معامالت

  دومسطح 

 تایید قوانین

  سومسطح 

  ها نیتخمتایید 

  چهارمسطح 

  قضاوتتایید 

  

شناسایی و کشف بی 
  معامالت يها یقاعدگ

با  ییبرآوردهاکاربرد 
و پیچیده براي سطح باال 

کاهش ریسک کلی 
 حسابرسی

  

ارزیابی برآورد هاي 
  موجه حسابداري

  

اثبات قوانین اندازه 
  گیري
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ي حسابرسی ها حوزهاز  کیهر ي حسابرسی مستمر ها يتکنولوژپیاده سازي متدولوژي ها و . باشد یمانتقادات متخصصان است، 
  ).2006، ١هایتاش و دیگران(ت داخلی را متحول کرده اس

هاي حسابرسی را از نظر، به موقع  لی و هم حسابرسان مستقل، عملکرد روشسازي حسابرسی مستمر هم توسط حسابرسان داخ پیاده
سازي حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی به دلیل سر  در نتیجه پیاده. فایده خواهد نمود ها بی و کنترل ها آزمونبودن، دامنه 

، ٢واسارهیلی و کانکایکا(د باش یم تر مطلوبمورد نیاز،  يها آزمونو  ها کنترلکار داشتن با مقادیر زیادي از اطالعات، تکرار و نوسان 
2010.(  

سطح باالتري از تجزیه و تحلیل را انجام دهند و اثرات سیستم حسابرسی مستمر،  توانند یمبه هر حال حسابرسان مستقل 
در نهایت ممکن است . دکنن یمحسابرسان داخلی را به منظور آشکار نمودن تحریفات و تقلبات انجام شده توسط مدیران یاري 

هاي انجام شده توسط سیستم حسابرسی مستمر، باعث موفقیت و پیشرفت در کار و زمان  و تصدیقتأیید  حسابرسان مستقل پس از
به عالوه ممکن است حسابرسان مستقل در آینده، از سیستم حسابرسی مستمر به عنوان یک عامل اطمینان دهنده . حسابرسی شوند
 در نهایت. ، ایفا نقش نماینداند شدهات مالی فاقد اشتباه با اهمیت که به وسیله حسابرسان داخلی مجاز شناخته در مقابل اطالع

 کند میي انجام شده حسابرسان مستقل عملکردهاي مناسب سیستم حسابرسی مستمر حسابرسان داخلی را ارزیابی و اثبات هاتأیید
  ).2002الیوت، (

این اطالعات . به عنوان هدف حسابرس از سیستم حسابرسی مستمر باشد تواند یمه اشخاص ثالث فهرست گزارش اطالعات محرمان 
محرمانه به عنوان یک نظارت مستمر بر روي موارد غیر عادي و انحرافات ایجاد شده توسط مدیریت در جریان عملیات سیستم 

به صورت دوره  توانند یم، حسابرسان مستقل شود یمهاي حسابرسی افزوده  همچنان که به ارزش روش. باشد یمحسابرسی مستمر 
سطوح همگن را انجام داده و اظهار نظرهاي مشورتی براي مدیران در سیستم حسابرسی مستمر حسابرس داخلی  لیو تحلاي تجزیه 
  ).2004، ٣آلیس و دیگران(د فراهم کنن

ند به وسیله مقایسه صاحب کار با صنایع مشابه تجزیه و توان ، حسابرسان مستقل میصاحب کاري متجانس ها لیتحلبا استفاده از  
ي سیستم حسابرسی مستمر صاحب ها یبررس وعالوه دانش و تجربه کسب شده از ارزیابی  به. تحلیل سطوح همگن را انجام دهند

 ارائهمر صاحب کار که پیشنهادات سازنده اي را براي بهبود سیستم حسابرسی مست دهد یمکاران همگن به حسابرسان مستقل اجازه 
  ).2006هایتاش و دیگران، (د دهن

  ها آزمونزمان بندي و دامنه  ماهیت،
، ٤واسارهیلی و هالپر(ت ي حسابرسی سنتی را تغییر داده اسها آزمونمتدولوژي حسابرسی مستمر؛ ماهیت، زمان بندي و دامنه 

1991 .(  

ي معینی انجام ها زمانی براي ارزیابی اظهارات قطعی مدیران در ي تحلیلها آزموني داخلی دستی و ها کنترلدر حسابرسی سنتی، 
در سیستم حسابرسی مستمر به صورت  ٢دهی مستمر اطالعات و اطمینان ١ي مستمر نظارتیها کنترل ، در نقطه مقابلشد یم

                                                                                                                                                                                     
1. Hoitash, Kogan, & Vasarheyli 
2. Vasarhelyi & Kuenkaikaew 
3. Alles, Kogan, & Vasarhelyi 
4. Vasarhelyi & Halper 
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ابرسی مستمر به صورت سیستم حس). 2008؛ آلیس و دیگران، 2006آلیس و دیگران، )(ماهیت(د اتوماتیک و خودکار انجام خواهد ش
هاي مستمر، اطالعات معامالت در  در اطمینان بخشی داده. ي داخلی را نظارت و کنترل خواهد نمودها کنترلپیوسته و مکرر تخلفات 

ي داخلی و معامالت غیر عادي فاش شده درون گزارش ها کنترلتخلفات . ردیگ یمقرار  آزمون موردموارد غیر عادي به طور مستمر 
  ).2008، و دیگرانآلیس (د گیر ي حسابرس مورد بررسی قرار میها یدگیرسا حسابرسی توسط سیستم حسابرسی مستمر در استثن

. شود یمي داخلی در مرحله برنامه ریزي و آزمون جزییات در مرحله پیمایشی انجام ها کنترلبه طور کلی در حسابرسی سنتی آزمون 
 (د افت یمآزمون اطالعات معامالت هم زمان با هم در محیط حسابرسی مستمر اتفاق  ي داخلی وها کنترلدر نقطه مقابل نظارت 

اطمینان دهی به هنگام ضروري  نیتأمي داخلی و آزمون اطالعات معامالت براي ها کنترلهم زمان بودن نظارت بر روي ). بندي زمان
  ).2001، ٣رضایی و دیگران(ت اس

و  کند می، اتکا شود یمي نمونه گیري که منجر به تشدید زمان و کار آزمون دستی ها وشرحسابرسی سنتی از یک سو به یکسري از 
هاي  در نظر گرفتن گروه). دامنه(د ریگ یمدر نظر  شیها آزموندر مقابل حسابرسی مستمر تعداد بیشتري از معامالت را در نظارت و 

را بهبود بخشد و احتمال کشف خطاهاي مهم، حذفیات، تخلف  سودمندي حسابرسی تواند یمکاملی از معامالت در نظارت و آزمون، 
تواند به تنهایی سبب  به هر حال این امر نمی. دهد یمي داخلی را که ممکن است اتفاق افتاده باشد افزایش ها کنترلو تقلبات 

سیستم حسابرسی مستمر  تواند توسط ي داخلی که میها کنترلجلوگیري از وقوع همه خطاهاي مهم، حذفیات، تقلبات و تخلفات 
آلیس و (د تبانی قرار ده الشعاع تحتتواند سیستم حسابرسی مستمر  کشف گردد شود، این امر به این دلیل است که مدیریت می

 ).2006دیگران، 

  مدل سازي و تجزیه و تحلیل اطالعات براي آزمون و نظارت 
ي تحلیلی در حسابرسی سنتی ها روشهاي رگرسیونی براي  و روش ها ي آماري اساسی همچون تجزیه و تحلیل نسبتها کیتکن

ي تحلیلی، تحلیل و مدل سازي اطالعات با ها روشدر حسابرسی مستمر، فنون مدل سازي و تحلیل اطالعات براي . شوند یماستفاده 
  ).1986، ٤استورات استرینگر و(د شون یمو تحقیقات یادگیري ماشینی استفاده  ها دادهي آماري، کاوش ها کیتکناستفاده از 

ي آماري در بیشتر تحقیقات، حسابداري و حسابرسی مستمر متداول است، همچنین از کاوش اطالعات و ها کیتکناستفاده از 
؛ وو و 1991، ٧؛ تام1999، ٦؛ سانگ و دیگران2005، ٥مین و لی(ي وسیع یادگیري اتوماتیک در پیش بینی ورشکستگیها کیتکن

، ١٠کایرکاس و دیگران(، شناسایی گزارشات مالی ساختگی)2008، ٩مارتینز و دیگران(ت نی تداوم فعالی، پیش بی)2007، ٨دیگران
و پیش بینی شایستگی و صالحیت ) 2010، ١٢کایرکاس و دیگران(، گزینش حسابرسان)2007، ١١؛ کاتسیانتیس و دیگران2007

  . شده است، استفاده )2005، ١؛ دامپوس و دیگران1987، ١٣دوپاچ و دیگران(حسابرس
                                                                                                                                                                                                     
1. (CCM) continuous controls monitoring  
2. (CDA) continuous data assurance 
3. Rezaee, Elam, & Sharbatoghlie 
4. Stringer & Stewart 
5. Min & Lee 
6. Sung, Chang, & Lee 
7. Tam 
8. Wu, Tzeng, Goo, & Fang 
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در یک  ها حساببراي شرح دادن و آزمون و کنترل جزء به جزء معامالت و مانده  ها دادهمدل سازي و فنون تجزیه و تحلیل 
مدل سازي اطالعات شامل استفاده از اطالعات تاریخی معامالت ). 2010، ٢دیگران وکوگان (د رو یمحسابرسی مستمر بکار 
تحلیل اطالعات با مقایسه اطالعات معامالت حسابرسی نشده و مانده  .عنوان یک معیار است به ها حسابحسابرسی شده و مانده 

  ).2004واسارهیلی و دیگران، (د شو یمدر مقابل معیار هاي ایجاد شده به وسیله مدل سازي اطالعات انجام  ها حسابهاي 

است، فرض پشتیبان مدل سازي  ارهایمعلی با در محیط حسابرسی مستمر فرآیند آزمون و کنترل، شامل مقایسه مشاهدات فع
هاي مربوط به آن باید  اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات این است که اطالعات حسابرسی نشده معامالت آتی و رفتار و ویژگی

خلی، ي داها کنترلبراي نظارت بر ). 2006آلیس و دیگران، (د مشابه باشد با اطالعات تاریخی معامالت حسابرسی شده باش
به طور کلی . رود یم، بکار ردیگ یمشده در آن مورد مقایسه قرار  گرفته بکاري کنترل داخلی به عنوان معیاري که اقدامات ها استیس

د کنن یمي دوگانه مطلوب، نقش اساسی را ایفا ها آزموني داخلی در تحلیل اطالعات براي انجام ها کنترلکاربرد نظارت بر 
  ).2004واسارهیلی و دیگران، (

و خصیصه هاي رفتاري هر کدام از معامالت در  ها یژگیو رود یمدر سطوح معامالت بکار  ها دادهوقتی که مدل سازي و فنون تحلیل 
؛ براي مثال تاریخ صورتحساب ها، قراردادهاي فروش، اقالم سفارشات، اقالم هزینه، نمونه سفارش و جمع مبالغ در شود یمنظر گرفته 

این مالحظات براي آزمون اظهارات قطعی و ادعاهاي جامع مدیران و همچنین . شود یمیک معامله در نظر گرفته  آزمون صورتحساب
د شو یمبراي تحلیل در سطح حساب هر کدام از مانده هاي مجزا در آن حساب بررسی  رود یمها بکار  بهبود کیفیت اطالعات دهی آن

  ). 2006، ٣واندرولد(

، در هنگام برآورد کردن ریسک و همچنین ها حسابهاي مالی و ارتباط بین  رد که بررسی دقیق صورتبیان ک) 2006(د واندرول
یی از ریسک بالقوه استفاده شود تحلیل دوگانه اطالعات ها هیناحبراي ارزیابی و نظارت  تواند یم ها حساببررسی ارتباطات صحیح بین 

  .شود یمي کمک به آشکار کردن تقلبات و تبانی مدیریت استفاده رابدر محیط حسابرسی مستمر  ها حسابمعامالت و مانده 

  گزارشگري حسابرسی
هاي  رسد که اگر گزارش حسابرسی چیزي را شناسایی و کشف نکند اطالعات ایجاد شده به وسیله سیستم طور به نظر می این

گزارش مورد بررسی یک تخلف با اهمیت در  اگر یک. اطالعاتی حسابداري باید عاري از خطاهاي مهم، حذفیات و تقلبات باشند
د ي داخلی و یا معامالت غیر عادي را آشکار کند این موارد استثنا باید قبل از اینکه اطالعات مالی تضمین شوند از بین بروها کنترل

  ).2011چان و واسارهیلی، (

سابرسی مستمر اثراتی را داشته باشد اگر که بر سیستم ح تواند یماز منظر حسابرسی مستقل، اظهارات حسابرس یا گزارشات وي 
، کنترل و سنجش تأیید نقش اولیه و اصلی حسابرس مستقل. هیچ چیز غیر عادي و مداخله گري در اطالعات محرمانه کشف نگردد

نامطلوبی در که بر روي زمان حسابرسی و ادعاهاي حسابرس اثر دارد و اگر شرایط  باشد یم) حسابرس داخلی(اعتبار اظهارات مستمر 
ي ها کنترلبه هر حال اطمینان دهی گزارشات و . گیرد مورد پشتیبانی قرار می ها آنبه وجود نیاید ادعاهاي  ها کنترلطول زمان و 
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حسابرس باید بخشی از کنترل را مجاز نموده و . مالی و یکپارچه کردن اطالعات مستلزم انحراف اساسی از قوانین امروزي است
  ).2011چان و واسارهیلی، (د از اثرات اطمینان بخشی حسابرس داخلی را ارائه ده تر کاملو  تر متفاوتیک شکل باید  احتماالً

  فرآیند و مراحل حسابرسی مستمر
ها و توسعه  مدل سازي داده: ي حسابرسی، مرحله دومها روشاتوماسیون : مرحله است؛ مرحله اول 4حسابرسی مستمر شامل 

مراحل و فرآیندهاي حسابرسی مستمر در . باشد گزارشگري نیز می: و مرحله چهارم ها دادهجزیه و تحلیل ت: معیارها، مرحله سوم
  ). 2011چان و واسارهیلی، (ت شکل زیر نیز نشان داده شده اس

  مرحله اول
و بنا به شواهد بیان بوده  شود یمحسابرس تعیین کننده حوزه یا قسمتی از فرآیند تجاري را که حسابرسی مستمر بر روي آن انجام 

ي در دسترس باید مورد بررسی اولیه و دقیق در طی تعیین حوزه اي از فرآیند تجاري که در حسابرسی مستمر بکار ها دادهشده 
ي بکار ها آزموني حسابرسی موجود را براي تعیین نوع کنترل و ها روشهرگاه فرآیند تجاري تعیین شد حسابرس . قرار بگیرد رود یم

  ).2004؛ واسارهیلی و دیگران، 2006آلیس و دیگران، .(کند میبه منظور طبقه بندي و اتوماسیون آزمون  رفته آن

  مرحله دوم
، طبقه بندي و ها نیتخم. رود یمبکار  ها حساببراي توسعه معیار هاي ارزیابی اطالعات معامالت آتی و مانده ها  مدل سازي داده

و  ها تمیالگور) تعلیم(هدف مدل سازي اطالعات آموزش. شود یمتاریخی حسابرسی شده انجام بر روي اطالعات  ها کیتکندسته بندي 
فرآیند مدل سازي اطالعات . باشد یمي غیر عادي ها حسابي تحلیلی براي تشخیص و تخمین اطالعات معامالت آتی و مانده ها مدل

  ).تصدیق(تأیید  آموزش و: شامل تقسیم اطالعات تاریخی حسابرسی شده به دو مجموعه اطالعات است

 ها حسابگیري معیارهاي معامالت و مانده  یی است براي اندازهها تمیالگورمجموعه آموزشی براي آموزش یک مدل تحلیلی و شامل 
 ي تحلیلی آموزش داده شده بکارها مدلبراي آزمون و ارزیابی درستی و کارایی ) و تصدیقتأیید (مجموعه اعتبار بخشی. رود یمبکار 

  ).2011چان و واسارهیلی، (د رو یم

  مرحله سوم
در نظارت . شود یماستفاده  ارهایمعدر مقابل  ها حسابي داخلی جزئیات معامالت و مانده ها کنترلتحلیل اطالعات براي ارزیابی 

اي تخلفات مقایسه ي داخلی برها کنترلي ها استیسي مبتنی بر قوانین اقدامات انجام شده را در برابر ها لیتحلمستمر، کنترل 
در موارد غیر عادي و انحرافات با  ها حساببراي اطمینان دهی مستمر اطالعات، جزئیات معامالت حسابرسی نشده و مانده . کنند یم

  ).2011چان و واسارهیلی، (د شون یممعیار هاي توسعه یافته در مرحله مدل سازي اطالعات مقایسه 

در زمان وقوع  توانند یمو  شوند یمی و یا موارد غیر عادي، به عنوان استثنائات در نظر گرفته ي داخلها کنترلمعامالت شامل تخلفات 
براي هر کدام از استثنائات یک گزارش مشروحی از مسائل و مشکالت ایجاد شده را نشان . به تعلیق در آیند و یا متوقف شوند

؛ فرآیند تحقیق و ردیگ یمنمود و درباره توضیحات اضافی تصمیم حسابرس توضیحات گزارش استثنائات را ارزیابی خواهد . دهد یم
 تواند یمي اضافی توجیه شود حسابرس ها یبررساگر . توصیف شده بود، تشابه دارد قبالًکه  ها روشبررسی با فرآیند بررسی تحلیلی 

با اتکا به اطالعات . داشته باشد توضیحات مناسبی را براي استثنائات و جستجو اطالعات مشترك براي حمایت از این توضیحات
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، اگر حسابرس با توضیحات و اطالعات مشترك ردیگ یم، حسابرس براي پیگیري شواهد بیشتر تصمیم )هم دست شده(مشترك
  ).1996، ١هیرست و کونسه(د و نتایج خود را مستند کن ها افتهی تواند یممتقاعد شود سپس 
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  مرحله چهارم

اگر سیستم حسابرسی مستمر گزارش استثنائات را براي حسابداري و . حسابرسی مستمر، حسابرسی و بررسی مستمر استثنائات است
که اطالعات مالی و حسابداري عاري از خطاهاي مهم، حذفیات و تقلبات  شود یمتصور  ونهگ نیااطالعات مالی اساسی تهیه نکند 

موثر باشد و یا سطحی از اطمینان را ایجاد  تواند یماگر استثنائات مهم معوقی وجود نداشته باشد، گزارش و اظهارنظر حسابرس . است
  ). 2011چان و واسارهیلی، (د نمای

  گیري بحث و نتیجه
شده، اما  جادیادر فرآیند حسابرسی، مفهوم حسابرسی مستمر نزدیک به دو دهه است که . مستمر یک نوآوري مدرن استحسابرسی 

ي حسابرسی سنتی از طریق تکنولوژي و ها روشحسابرسی مستمر نیز در . جدید است کامالًبه هر حال حسابرسی مستمر در عمل 
کارورزان و محققان دانشگاهی، حسابرسی مستمر را به عنوان یک روش . شود ا میه اتوماسیون نوآوري ایجاد کرده و سبب بهبود آن

ي اولیه و پیاده سازي آزمون حسابرسی مستمر در ها آزموناطمینان بخشی بهنگام پذیرفته، و براي  نیتأمحسابرسی براي 
  .اند ي بزرگ اقدام نمودهها سازمان

هاي کارورزان براي نوآوري، شروع  سی مستمر باعث پیشرفت و بهبود دیدگاهها متدولوژي هاي حسابر به عالوه توسعه تکنولوژي
  . گردد همکاري مشترك و یکی کردن تحقیقات آکادمیک می

  :گردد دهی آتی می بحث باال منجر به مجموعه اي از پیشنهادات در ارتباط با محیط اطمینان
  شود الگوهاي حسابرسی سنتی جایگزین می تصاعدي یکپارچه شده و سپس با طور بهالگوهاي حسابرسی مستمر. 
  افتد یمحسابرسی مستمر در فرآیند هاي تجاري با ریسک باال و حسابرسی سنتی و معمول در دیگر فرآیند هاي تجاري اتفاق. 
 رخوردار ب تري هاي اطالعاتی در مجموعه فرآیند هاي ترتیبی محدودتر، از تکرار اشتباهات پایین در محیط حسابرسی مستمر، سیستم

 .خواهند بود
  کنترل داخلی براي اتوماسیون کردن حسابرسی حیاتی است ها استیسطبقه بندي اطالعات گردآوري شده و فرموله ساختن. 
  ي حسابرسی ها روشتغییر خواهد کرد و با  ها یقاعدگي حسابرسی کسل کننده در بررسی استثنائات و بی ها روشنقش حسابرس از اجراي

 .سرکار پیدا خواهد کرداي  حرفه و انتقاداتنیازمند قضاوت 
  تواند کارایی حسابرسی را بهبود بخشد و احتمال شناسایی خطاهاي مهم،  می ها آزموندر نظر گرفتن همه گروه هاي معامالت در کنترل و

 . حذفیات و تقلباتی که ممکن است اتفاق بیافتد، افزایش دهد
 در محیط حسابرسی مستمر براي کمک به شناسایی تقلب و تبانی  تواند یمهاي حساب  دهتحلیل دوگانه سطح اطالعات معامالت و مان

 .ردیگ یممدیریت مورد استفاده قرار 
 کاربرد اولیه حسابرسی مستمر، در فرآیند هاي تجاري که هیچ مانعی براي دسترسی به اطالعات وجود ندارد به وقوع خواهد پیوست. 

همچنین این . توان استفاده نمود ي درونی حسابرسی میها روشوان سرآغازي براي مراحل و از الگوهاي حسابرسی مستمر به عن
دانشگاهیان مزایاي رقابتی واضح و روشنی براي ابداع و نوآوري مراحلی از . تحقیق در صنایع و در بین دانشگاهیان هم پوشانی دارد

  )2004واسارهیلی و دیگران، (الگو و فرآیند حسابرسی مستمر:  1شکل 
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. نندیب یمو یادگیري ماشینی آموزش  ها دادهي آماري، کاوش ها حوزه در عموماًدانشگاهیان . دارند ها دادهمدل سازي داده و تحلیل 
ادامه تأکید  در نتیجه. به هر حال تحقیقات جدید آکادمیک بدون پیاده سازي و اعتبار بخشی آن توسط کارورزان بی ثمر است

  .مستمر ضروري است ي حسابرسیها روشي معتبر در ها تیمزمشارکت بین کارورزان و تحقیقات آکادمیک براي ایجاد 
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  جدید ي ضرورت حسابرسی فناوري اطالعات در هزاره

  ١علیرضا سروش

  چکیده
فناوري به سرعت در حال   بهبود مداوم ي کسب و کار نیز به واسطه عملیات. با پیدایش کامپیوتر، دنیا شتابان در حال تغییر است

ي کنترل  ها فاده از اطالعات و سایر دغدغهیی در خصوص دزدي اطالعات، کالهبرداري کامپیوتري، سوء استها گزارش .تغییر هستند
افراد به دلیل تمرکززدایی پراکنده  به لحاظ اطالعاتی هشیارتر و ها سازمان. دشو کرراً در اطراف جهان شنیده میفناوري اطالعات م

هاي  ی سریع فناوريبه دلیل گستردگ. دشون اي استفاده می به طور گسترده ي تجاري ها حوزه ي و کامپیوترها در کلیه اند شده 
ي ها کنترلکه  آموزش دیده و ماهر، الزم است تا اطمینان حاصل کنند ITکامپیوتري و آسان بودن دسترسی به اطالعات، حسابرسان 

با مدیران، کاربران و  ITامروزه، حسابرسان . رسی به اطالعات فراهم استو مدیریت دست  ها ي براي حفظ یکپارچگی دادهمؤثر
باید داراي مهارتهاي ارتباطی براي تعامل با سطوح  ها آن. هاي مختلف تعامل دارند در حوزه ها سازمانبسیاري از هاي  تکنسین

 ها آنهمچنین، . هاي مختلف مورد استفاده در فعالیت پردازش اطالعات باشند هاي فردي و فنی جهت درك فناوري گوناگون مهارت
، حسابرس در نهایت. زم را از آن بدست آورندي داخلی آشنا شده و شناخت الها کنترلشی باید با محیط عملیاتی براي ارزیابی اثربخ

سطوح  ي هها در کلی ها و تصمیم که بر روي عملیاتي موجود و آتی و مواردي ها سیستمهاي فناوري  فناوري اطالعات باید پیچیدگی
ي جدید  یم به بررسی ضرورت حسابرسی فناوري اطالعات در هزارهرو، در این مقاله قصد دار از این. گذارند را درك نماید می تأثیر

نسبتاً  ي اي الزم براي موفقیت در این حرفه هاي حرفه و مشخصه ها کنترلها،  ها، ریسک جوانب مختلف آن شامل نقشپرداخته، 
  . جدید را توصیف و تحلیل نماییم

  .اي هاي حرفه بخشی اطالعات، مشخصه ت، اطمینانحسابرسی فناوري اطالعات، ریسک، کنترل، نظار :واژگان کلیدي

  مقدمه - 1
در  فناوريآغاز شد و با رشد  (EDP) 3هاي الکترونیکی تحت عنوان حسابرسی پردازش داده (IT) 2حسابرسی فناوري اطالعات

چند . توسعه پیدا کرد فراوانی قداربه م 4خدمات تصدیقی ارائهو تاثیر کامپیوترها بر روي  ITکنترل  ضرورتسیستمهاي حسابداري 
. بوده است ITیک دوره محرك در دنیاي حسابرسی  ،هاي حسابداري و افزایش قوانین و مقررات سال گذشته به دلیل رسوایی

اي است که همواره در  یک تاریخچه نسبتاً کوتاه ولی در عین حال غنی در مقایسه با کل حسابرسی داشته است و حوزه ITحسابرسی 
ها ذخیره، بازیابی و کنترل  اي که داده شیوه ،ورود فناوري کامپیوتري به سیستمهاي حسابداريبا  .ماند حول باقی میحال تغییر و ت

از یک سیستم حسابداري کامپیوتري  1954رسد که اولین بار جنرال الکتریک در سال  به نظر می. دششدند، دچار تغییر و تحول  می
در آن  .حرفه حسابرسی هنوز حسابرسی پیرامون کامپیوتر بود 1960تا اواسط دهه  1954ی در طول دوره زمان. شده استفاده نمود

                                                                                                                                                                                     
  a.soroush57@gmail.com. دكتراي حسابداري، متخصص حسابرسی فناوري اطالعات، نھاد نظارت و حسابرسي داخلي بانک سامان - ١

2- Information Technology Auditing 
3- Electronic Data Processing  
4- Attestation Services 
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این . نویسی کامپیوتري را داشتند شد و افراد اندکی مهارتها و قابلیتهاي برنامه میزمان تنها کامپیوترهاي پردازنده مرکزي استفاده 
با استفاده از کامپیوترها در کسب . و ارزانتر شروع به تغییر نمودبا معرفی ماشینهاي جدید، کوچکتر  1960روند در اواسط دهه 

همراه با . کارها به وجود آمد در کسب و EDPآشنایی حسابرسان با مفاهیم  ضرورتوکارها این موضوع افزایش یافت و در ادامه 
الزم است تا متوجه شد که  تسرعبه عت صن. در انواع مختلف سیستمهاي حسابداري پدیدار شد ءافزایش استفاده از کامپیوتر، ارتقا

 انجمن، 1968در سال . توسعه داده شد (GAS) 1یافته افزار حسابرسی تعمیم و اولین نرمتوسعه دهند افزار خودشان  نرمآنها 
 EDPحسابداري بزرگ داشت که در توسعه حسابرسی ) اکنون چهار شرکت(هشت شرکت  ،(AICPA) 2 آمریکا رسمیحسابداران 

 (EDPAA) 3هاي الکترونیکی انجمن حسابرسان پردازش داده ،EDPدر همین دوره زمانی، حسابرسان به عالوه، . کردند می مشارکت
  .[18]را تشکیل دادند 

کمیسیون   پیش از این از طریق مطالعات انجام شده توسط کمیته سازمانهاي مسوول ITهمچنین، ضرورت وجود کنترلهاي بهتر روي 
، (IIA) 5، گزارش کنترل و حسابرسی سیستمهاي انجمن حسابرسان داخلی9000، ایزو AICPAلق به متع (COSO)4تردوي

و کنسول رئیس جمهوري ایاالت متحده در  (OECD)توسط سازمان همکاري و توسعه اقتصادي  ISرهنمودهایی براي امنیت 
دیگر الحاقات به این مطالعات عمده، استراتژي . خصوص یکپارچگی و کارایی برنامه آموزش حسابرسی کامپیوتري منعکس شده است

در سال به عالوه، . هاي دنبال آن هستند و اصالحیه 17799و ایزو  2002ملی براي امنیت فضاي سایبري منتشر شده در سال 
1994 ،EDPAA 6نامش را به انجمن کنترل و حسابرسی سیستمهاي اطالعاتی(ISACA) ا، همودهدف انجمن ایجاد رهن. تغییر داد

اي را براي کنترل داخلی به طور  ، چارچوب یکپارچه1997نیز در سال  ،COSO. بود EDPها و استانداردهایی براي حسابرسان  رویه
هستند که  ISACAمتعلق به  COBITو  IIAمتعلق به  SACها از جمله دیگر شناخته شده. به چاپ رساند ITخاص براي کنترلهاي 

، اولین نسخه از 1977در سال به طوري که، . [13]در ارتباط هستند  COSOشناسایی شده توسط  هر دو مستقیماً با چارچوبهاي
مشهور  (COBIT) 7با آن فناوري مرتبطو اکنون این نشریه تحت عنوان اهداف کنترلی براي اطالعات . اهداف کنترلی چاپ شده بود

آن نیز به  4,1به چاپ رسیده و نسخه  8IT (ITGI)) میتحاک(توسط انجمن نظام راهبري  1996که نسخه اول آن در سال  است
، در سطحی باال قرار COBIT. توسط همین انجمن ارائه شده بود 2007اش در ماه می سال  عنوان آخرین نسخه تجدید نظر شده

و  COSO ،ITIL ،ISO 27000 ،CMMI ،TOGAFهمچون  ITهاي مناسب و استانداردهاي  گیرد و به منظور دقت بیشتر با شیوه می
PMBOK همچنین، . تنظیم و هماهنگ شده استCOBIT 5  زمانبندي شده بود که به تازگی در آوریل  2012براي ارائه در سال

 IT Riskو چارچوبهاي  COBIT 4.1 ،Val IT 2.0به یکپارچگی  COBIT 5. به چاپ رسید ITGIبه جاي  ISACA، توسط 2012
بخشی فناوري  و چارچوب اطمینان (BMIS) 9ل توجهی مدل کسب و کار براي امنیت اطالعاتپرداخته است و همچنین، به میزان قاب

 است IT براي حسابرسان ITشده  پذیرفتهکنترلی اي از اهداف  به طور کلی مجموعه COBIT .کند را ترسیم می (ITAF) 10اطالعات

                                                                                                                                                                                     
1- Generalized Audit Software 
2- American Institute of Certified Public Accountants 
3- Electronic Data Processing Auditors Association 
4- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
5- The Institute of Internal Auditors 
6- Information Systems Audit and Control Association 
7- Control Objectives for Information and related Technology 
8- IT Governance Institute 
9- Business Model for Information Security 
10- Information Technology Assurance Framework 
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. داشته است ITبر روي رشد حسابرسی  قابل توجهیرات تاثینیز گیري و پیشروي در رواج اینترنت و تجارت الکترونیک  شکل .[18]
به  ITحسابرسی . و جرم است  کسب وکار، سرگرمی رتقاءبراي ا محلیاینترنت بر روي زندگی اکثر مردم جهان تاثیرگذار بوده و 

 در . [4]بخشند د را رشد میکند که بر روي اینترنت به امنیت دست یابند، در حالیکه تجارت و ارتباطات خو سازمانها و افراد کمک می

 استفاده کاغذ اطالعاتی بدون سیستمهاى از روزافزونى طور به مشتریان چون شد؛ خواهد متداول کاغذ بدون حسابرسی سالهاي آتی،

 فناوریهاي از استفاده .دهند می آنی را امکان حسابرسی حسابرسان به که آمد خواهند وجود به حسابرسی افزارهاي نرم و کنند می

 وظایف صرف را خود وقت که داد خواهد اجازه او به و بخشید کننده رهایی خواهد کسل و خسته وظایف بسیاري از را حسابرس نوین،

 تحلیل ریسک، انتخاب :شامل الکترونیک تجارت محیط بخشی در اطمینان و حسابرسی خدمات انواع از برخی. [3]کند  دیگري مهمتر

 آنی، حسابرسی الکترونیک، سیستم تجارت امنیت بررسی مشتریان، به شده ارایه خدمات یک،الکترون تجارت سیستم تعدیل و

  . [7]مستمر است  حسابرسی داخلی و حسابرسی کنترلهاي الکترونیک، تجارت سیستمهاي از حفاظت و نگهداري

به طوري . ت در هزاره جدید بپردازیمهاي مختلف حسابرسی فناوري اطالعا در این مقاله قصد داریم به مرور، معرفی و تحلیل جنبه
سپس، در خصوص نقشهاي مختلفی . کنیم که، دالیل موجود براي ضرورت انجام حسابرسی فناوري اطالعات در این عصر را بیان می

نموده و  یحتشرهمچنین، انواع کنترلهاي الزم در زمینه فناوري اطالعات را  .نماییم میتواند ایفاء نماید، بحث  می ITکه یک حسابرس 
   .شود گیري انجام می اي یک متخصص حسابرسی فناوري اطالعات، نتیجه هاي حرفه پس از بیان مشخصه

  حسابرسی فناوري اطالعات -2
منجر به تغییرات فراوانی در سازمانها شده است که منتج به ایجاد چارچوب جدیدي به  ITهمانطور که پیش از این عنوان شد، رواج 

، مدیران ارشد فناوري و مدیران (COOs) 2مدیران ارشد اجرایی، مدیران ارشد مالی، مدیران عامل. شده است 1ITي نام نظام راهبر
کند،  و سازمان تمرکز می ITکه بر همسوسازي راهبردي اهداف  ITدر مورد اصول بنیادي نظام راهبري  (CIOs) 3ارشد اطالعاتی

به عبارت ساده، نظام راهبري . شود در سازمان می ITمدیریت عملیات روزانه و تاکتیکی  این موضوع منجر به تغییراتی در. توافق دارند
IT فرایندي است که از طریق آن ،IT یک نظام راهبري . شود سازمان هدایت و کنترل میIT  موثر به حصول اطمینان از این موضوع

کند و به طور مناسب  را حداکثر می ITذاري کسب و کار در گ کند، سرمایه ، اهداف کسب و کار را پشتیبانی میITکند که  کمک می
به حصول اطمینان از دستیابی کارا و اثربخش به عوامل  ITهمچنین، نظام راهبري . کند را مدیریت می ITریسکهاي مرتبط با 

ي یک برنامه نظام دالیل اجرا. کند براي گسترش امنیت، اطالعات معتبر و فناوري کاربردي کمک می (CSFs) 4موفقیت حیاتی
  :[8]شود  شامل موارد ذیل می ITراهبري 

 گیرند افزایش وابستگی به اطالعات و سیستمهایی که اطالعات را تحویل می  
 پذیریها و طیف گسترده تهدیدها افزایش آسیب  
 هاي جاري و آتی در زمینه اطالعات و  گذاري مقیاس و هزینه سرمایهI S 
 ها هاي کسب وکار براي خلق فرصتهاي جدید و کاهش هزینه جهت تغییر چشمگیر سازمانها و شیوه پتانسیل موجود در حوزه فناوریها 

                                                                                                                                                                                     
1- IT Governance 
2- Chief Operating Officers 
3- Chief Information Officers 
4- Critical Success Factors  
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اي  افزاري را به عنوان پایه افزاري و نرم هاي سخت گذارند که طراحی را به اشتراك می ، دانش نظري مدلهاي تفصیلی و کنترلی ITعلوم 
اي از تابع حسابرسی است، زیرا قضاوت حسابرس درباره  بخش یکپارچه IT حسابرسی. دهند قرار می  ها براي حفظ یکپارچگی داده

آزمون کنترلهاي  ،حسابرسی فناوري اطالعات یا حسابرسی سیستمهاي اطالعاتی. کند کیفیت سیستمهاي کامپیوتري را پشتیبانی می
امنیت  ،که آیا سیستمهاي اطالعاتیکند  ارزیابی شواهد بدست آمده تعیین می. مدیریتی درون زیرساخت فناوري اطالعات است

این . کنند می  تامینرا دستیابی به اهداف کالن و اهداف عملیاتی سازمان  اثربخشسازي  ها و عملی دارائیها، حفظ یکپارچگی داده
 .باشد یهاي درگیریهاي تصدیق گونه، حسابرسی داخلی یا سایر 1ها ممکن است در تعامل با حسابرسی صورتهاي مالیبررسی

نیز مشهور » هاي کامپیوتري حسابرسی«و » (ADP) 2خودکار شده هاي حسابرسیهاي پردازش داده«تحت عنوان  ITحسابرسیهاي 
  .[12] بودند گذاري کردهنام»  (EDP)الکترونیکی هاي حسابرسیهاي پردازش داده«آنها را به نام از این، پیش . هستند

ها و عملیاتها  ، شیوهITارزیابی  شامل ITحسابرسی . را بوجود آورده است» ITسی حسابر«توسط حسابرسان اصطالح  ITو  ISارزیابی 
ها مبتنی بر  تواند شامل ارزیابی کارایی، اثربخشی و به صرفه بودن شیوه براي اطمینان از صحت اطالعات نهاد است، چنین ارزیابی می

به عالوه، ارزیابی باید کفایت کنترلهاي داخلی در . گیرد ا در بر میکامپیوتر باشد که استفاده از کامپیوتر به عنوان ابزار حسابرسی ر
ارزیابی حسابرس . [16]را براي اطمینان از معتبر بودن، قابل اطمینان بودن و امن بودن خدمات اطالعاتی معین نماید  ITمحیط 

  :[9]ود ها و عملیاتها ممکن است شامل یک یا هر دو مورد ذیل ش کامپیوتري از سیستمها، شیوه
  ارزیابی کنترلهاي داخلی در محیطI T ،جهت اطمینان از اعتبار، قابلیت اطمینان و امنیت اطالعات  
  ارزیابی کارایی و اثربخشی محیطI T به لحاظ مقرون به صرفه بودن.  

ن به مقصود حسابرسی مالی این است که ارزیابی کند آیا سازما. با حسابرسی صورتهاي مالی متفاوت است ITحسابرسی 
ارزیابی طراحی کنترل داخلی سیستم و اثربخش  ،ITاستانداردسازي عملیاتهاي حسابداري وفادار است، درحالیکه مقاصد حسابرسی 

یا اشتباه سهوي محدود  IT به پروتکلهاي امن و کارا، فرایندهاي توسعه و نظام راهبري لیکن ه،شد  رسیدگیاین موارد . بودن آنهاست
  . [12] دنشو نمی

  

  و کنترل آن ITهمیت حسابرسی ا
منجر به افزایش و داشته  ITبر روي رشد حسابرسی  قابل توجهیالت متحده وجود دارد که تاثیر اپنج واقعه بزرگ در تاریخچه ای

 ،AT&T در IT 1998، توسعه اینترنت و تجارت الکترونیک، شکست 3سرمایهاین وقایع شامل رسوایی تامین وجه . اند آگاهی شده
بسیار  ITاز اینرو، کنترلهاي  .[18] شود می 2001سپتامبر  11، و حمالت 4آرتور آندرسن و انرون مسوولیت محدود یی شرکترسوا

مردم از پول دیجیتالی یا وجه رایج مدرن براي خرید کامپیوتري . کنند ها خرید می امروزه، مردم در خانه از طریق شبکه. مهم هستند
به . پول دیجیتال براي ما منفعت افزایش کارایی به همراه مشکل امنیتی را به بار خواهد آورد. کنند میخواهند استفاده  آنچه که می

تواند  کنند، مراقبت شود، زیرا، به صورت بالقوه می طوري که، الزم است از افرادي که از اینترنت براي فعالیتهاي غیرقانونی استفاده می
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  ترسند که شماره اکثر افراد می. و امنیت، کسب و کار هر کسی است ITکنترل . گران شودموجب از دست رفتن زندگی و آسیب به دی
زیرا ممکن است دیگران قادر به استفاده از این . ها بدهند شان، شماره تلفن یا سایر اطالعات شخصی خود را به غریبه کارت اعتباري

امنیت، در واقع، بزرگترین ریسک استفاده از پول دیجیتالی . اشندموارد براي بازیابی اطالعات شخصی آنها بدون کسب رضایتشان ب
براي تشویق . در برخی سیستمهاي پرداخت الکترونیکی است  عالوه بر مشکل امنیت، محرمانه بودن عامل مهمی. روي اینترنت است

صل کنند که اطالعات غیرمرتبط و افراد به استفاده از پول دیجیتالی، سیستمهاي پرداخت الکترونیکی باید این اطمینان را حا
حیاتی بوده  ITهاي  ، ضرروت حسابرسی، امنیت و کنترل در حوزهITبراي حسابرس . [18]شخصی بیش از حد الزم افشا نشده است 

  . و چالش این هزاره خواهد بود

   بخشی اطالعات بعد جدیدي به نام اطمینان
و اجراي عملیاتها به شدت به قابلیتهاي اطالعات الکترونیکی دیجیتالی خود براي  ریزي، هدایت، هماهنگی امروزه، سازمانها در برنامه

توانند از نقاط ضعف امنیتی در  لیکن، تهدیدهاي قوي و پیچیده می. کنند هاي ضروري اتکا می سازي، پردازش و جابجایی داده ذخیره
شان  کنولوژیکی به کشورهایی که تروریستهایی را در ستاد توسعهسپاري توسعه ت با برون. برداري نمایند بسیاري از این سیستمها بهره

این قبیل موضوعات و سایر نقاط ضعفی را . دارند، احتمال آن وجود دارد که کد اجرا شده موجب خرابی، اختالس، دزدي و غیره شود
. ي اطالعاتی سازمان را به خطر بیاندازندتوانند حساسترین اجزاي قابلیتها پذیر استخراج نمود، می توان به عنوان نقاط آسیب که می

از . پذیریها و جلوگیري، مقابله و ترمیم بسیاري از تهدیدها به کار برد اي و عمیقی را براي کاهش آسیب توان دفاعهاي الیه اگرچه، می
اي  صر عمده به میزان گستردهتوان برحسب چهار عن ، قابلیتهایی که باید از آنها دفاع شود را می(IA) 1بخشی اطالعات جنبه اطمینان
. دهند و زیرساخت پشتیبانی آنها هایی که آنها را به یکدیگر پیوند می محیطهاي محاسباتی محلی، مرزهایشان، شبکه: مشاهده نمود

  .[19]استراتژي ملی ایاالت متحده براي امنیت فضاي سایبري یکی از آن ابتکارات است 

و ) توان به اطالعات داشت سطح اطمینان و اعتمادي که می(نقصی اطالعات  الب بیدر ق» بخشی اطالعات اطمینان«اصطالح 
سازي،  در کلیه متون، خواه کسب وکاري یا دولتی، به معناي محافظت از مجموعه، ذخیره .شود پذیري خدمت تعریف می دسترس

ز کاربران، واحدهاي کسب وکار و سازمانها در بخشی اطالعات، پشتیبانی ا هدف نهایی اطمینان. ارسال و استفاده از اطالعات است
باور بر این است که دپارتمان سازمانهاي پشتیبانی و امنیتی . مقابل تاثیرات منفی تحریف اطالعات یا ممانعت از ارائه خدمات است

homeland 2همچون آژانس امنیت ملی، دیوان رسیدگی فدرال )FBI (3و آژانس جاسوسی مرکزي (CIA) بانی این هدف براي پشتی
هاي پرسنلی در یک پایگاه داده منابع انسانی معتبر  توان به حالتی که داده هایی را می دامنه چنین نمونه. [22]اند  و برنامه کار کرده

ا تواند داشته باشد، ام نمی ISتوانست باشد اما در واقع نیست، لیکن، هیچ تاثیر منفی روي  به این معنی که می. است، محدود نمود
شود،  کنند یا زمانیکه پول به نشانی نادرستی ارسال می شان دریافت می زمانیکه افراد مقداري پول را با اشتباه در چکهاي پرداختی

به طور مشابه، اگر سفارش براي یک قطعه موتوري در بخشی از سیستم لجیستیک و تامین که باید . سازمان ممکن است زیان ببیند
دهد، اما ارائه خدمت به شخص  به عملیات ادامه می ISشود،  روي قایق به سمت مقصد بارگذاري شوند، مفقود دستور بدهد که پالتها 

خراب یا غیرقابل دسترس شود،  ISسازي یا ارتباطات اطالعاتی  به صورت طبیعی، اگر پردازش، ذخیره. افتد نیازمند قطعات اتفاق نمی
هرچند، حقیقتاً پشتیبانی سیستمها بدون پشتیبانی اطالعات، پردازش و ارتباطات . دبه طور کلی، سازمان نیز تاثیرپذیر خواهد ش
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شوند، نقاط ورودي و در  به یکدیگر متصل می) دولت و کسب وکار(ملی و زیرساختارهاي حیاتی آنها  ISهمچنانکه . کافی نیست
  .[21]یابند  گذاري افزایش یافته و از اینرو، ریسکها افزایش می معرض

  و نقش آن در هزاره جدید ITرس حساب
آنها باید داراي . هاي مختلف تعامل دارند با مدیران، کاربران و تکنسینهاي بسیاري از سازمانها در حوزه ITامروزه، حسابرسان 

در مهارتهاي بین فردي براي تعامل با سطوح چندگانه پرسنل و داراي مهارتهاي فنی براي درك فناوریهاي مختلف مورد استفاده 
همچنین، متخصص این کار باید . باشند) گذارد به ویژه فناوري که روي صورتهاي مالی شرکت تاثیر می(فعالیت پردازش اطالعات 

باید  ITدر نهایت، حسابرس . درك و آشنایی الزم با محیط عملیاتی را براي ارزیابی اثربخشی کنترل داخلی کسب نماید
گذارند،  مهاي آتی و مواردي را که بر روي عملیاتها و تصمیمات در کلیه سطوح تاثیر میهاي فناوریهاي موجود و سیست پیچیدگی

این فرایند شامل بررسی، آزمون . شود در فرایند وارسی یکپارچگی سیستمهاي مبتنی بر کامپیوتر درگیر می ITحسابرس . درك نماید
. یک متخصص نسبتاً جدید است ITحسابرس . شود مپیوتر میو ارزیابی کنترلهاي داخلی درون و پیرامون سیستمهاي مبتنی بر کا

شوند  در کلیه بخشهاي صنایع خصوصی، حسابداري رسمی و دولتی سرتاسر جهان ارائه می ITبراي حسابرسی   فرصتهاي استخدامی 
[9].  

بردي رویکردهاي حسابرسی افزار کار با نرم ITحسابرسی . وسیع است ITاز اینرو، پهنا و عمق دانش مورد نیاز براي حسابرسی 
، EnCase ،CaseWare ،Idea ،ACLبه طور مثال، (گرا؛ استفاده از ابزار و تکنیکهاي حسابرسی به کمک کامپیوتر  ریسک

Guardant ،eTrust ،CA-Examine(افزار کاربردي استانداردها  ؛ نرم)و  17799و ایزو  3/9000همچون ایزو ) المللی ملی یا بین
افزار؛ حسابرسی سیستمهاي تحت توسعه شامل دوره عمر  براي بهبود و اجراي سیستمهاي کیفیت در توسعه نرمالحاقات مرتبط 

، توسعه 3، محاسبات کاربر نهایی2سازي نمونه به عنوان مثال، پیش(پیچیده یا تکنیکهاي توسعه جدید  (SDLC)1توسعه سیستمهاي
اي  ي منطقه ها ي الکترونیکی، سرورهاي مشتري، شبکه ها تبادل داده ؛ و حسابرسی فناوریهاي پیچیده شامل)4سیستمهاي سریع

ي  ها سایر حوزه. [18]تصویر یکپارچه سر و کار دارد / داده/ اي، ارتباطات از راه دور و سیستمهاي صدا گسترده و محلی، ارتباطات داده
، حسابرسی داخلی برونسپاري شده، 6بیق سیاست، تط5ذکر شده براي پیشرفت در آینده، تجارت الکترونیک، سنجش عملکرد درمان

یی که پیش از  ها این موارد و حوزه. هستند 8و ادعاهاي وب گسترده جهانی 9000، ادغامها و اکتسابات، ایزو 7ذیحسابی شریک تجاري
حسابرسی، کنترل  بخشی اطالعات جهت این ذکر شد، نگاهی اجمالی از تاثیر فناوري روي فرایندهاي کسب و کار و ضرورت اطمینان

  .[2 ,1]کنند  سازي را ارائه می و ایمن

 ITضرورت حسابرسی  - 3

با افزایش اتکا به کامپیوترها براي انجام تراکنشهاي روزانه و افزایش . اند سازمانها به شدت به فناوري کامپیوتري وابسته شده
. هاي نظارتی بر عملیاتهاي کامپیوتري اطمینان حاصل کندریسکهاي همراه با فناوري جدید، مدیریت تمایل دارد که از کفایت کنترل
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اگرچه، به واسطه تحول سریع در فناوري و ریسکهاي جدید همراه با آن . مدیریت انتظار دارد که حسابرس این اطمینان را فراهم کند
 ITگذشته به حسابرسان  EDP بدین ترتیب، حسابرسان. هاي کنترلی را انجام دهند فناوري، الزم است که متخصصان این ارزیابی

  .[18]دهد  را نمایش می ITدلیل مهم براي آغاز حسابرسی  10، 1جدول . اند امروزي و آینده تبدیل شده

  .ها رضایتبخش نبود حسابرسی روي کامپیوتر جهت کسب اطمینان نسبت به داده .1
  .شکوك شده بوداطمینان به کنترلها به شدت م .2
  .نویسی، موسسات مالی در حال پول از دست دادن بودند به دلیل خالقیت در برنامه .3
  .داده لیست حقوق اعتماد کنند  توانستند به دقت پایگاه نویسهاي سطح باال نمی به دلیل وجود برنامه .4
  .شد ها به صورت کارا اجرا نمی امنیت داده .5
  وريپیشرفتهاي به وقوع پیوسته در فنا .6
  .هاي داخلی توسط کامپیوترهاي رومیزي کارکنان قابل دسترسی بودند شبکه .7
  .پذیر شده بودند کامپیوترهاي شخصی براي استفاده خانگی و دفتري دسترس .8
) 1پیوترتکنیک حسابرسی به کمک کام( CAATsافزاري پیشرفته براي حسابرسی نیاز داشت که تحت عنوان  هاي نرم ها به برنامه حجم زیاد داده .9

  . مشهور است
  . کرد می ITرشد عظیم هکرهاي شرکتی چه داخلی یا خارجی، حکم به ضرورت وجود حسابرسان  .10

 

اند که در زمینه  گروههاي خاصی را طراحی کرده) فرانسه، انگلستان، آمریکا، ایتالیا( (CPA) 2امروزه، شرکتهاي حسابدار رسمی
و  PriceWaterhouseCoopers  ،Ernst & Young ،Deloitte ت محدودمسوولی هايشرکت .متخصص هستند ITحسابرسی 

KPMG  داراي ستادهایی هستند که حسابرسیهايIT اکثر این گروهها به حسابرسان مالی در تصدیق صحت . دهند را انجام می
اي خاصی همچون امنیت ه بقیه روي پروژه. کنند دهند، کمک می صورتهاي مالی براي شرکتهایی که در آنها حسابرسی انجام می

. کنند تمرکز می 7هاي اتصال بین دو شبکه و پیکربندي 6، مسیریابها5، پلها4هاي دیواره آتش ، ارزیابی3اینترنتی در زمینه مطالعات نفوذ
  .[18]شوند  فهرست می 2در آنها مهارت داشته باشد، در جدول  ITهایی که الزم است حسابرس  سایر حوزه
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  شرح  موضوع  شماره
  عملیاتهاي داخلی و خارجی  انجام کنترلهاي عمومی  1
افزار  هاي نرم سازي ارزیابی آماده  2

  کاربردي
  و سایر سیستمهاي عامل NT، ویندوز Unixهاي روي پردازنده مرکزي،  مشخصه

پروتکل / انتقال پروتکل کنترلی  3
 (TCP/IP) 1اینترنتی

  هاي مرتبط با اینترنت وش امنیتی دادهر

  ارتباطات از راه دور (ATM) 2روش انتقال غیرهمزمان  4
  ارتباطات از راه دور (EFT)3انتقال الکترونیکی وجوه  5
 4سیستمهاي مدیریت پایگاه داده  6

(DBMS) 
  هاDBMSدانش اوراکل، اکسس و سایر 

ریزي تداوم کسب وکار  برنامه  7
  )5یم حادثه کامپیوتريریزي ترم برنامه(

  ریزي و اجراي طرح پیشنهادي ترمیم حادثه کامپیوتري شرکت برنامه

  استفاده از متدلوژي توسعه سیستمی، طراحی امنیت و کنترل و بررسیهاي پس از اجرا   سیستمهاي تحت تغییر  8
  الی شرکتکار با حسابرسان مالی براي ایجاد ادعاها روي صورتهاي م  خدمات یکپارچه حسابرسی  9

10  
  خدمات امنیت اطالعات

، ابزار مدیریت امنیت براي تحلیل (ISS) 6مطالعات نفوذ اینترنتی با استفاده از سیستمهاي امنیت اینترنتی
در مقیاس بزرگ و سایر ابزارهاي  (COPS) 8سازي محدود و تنظیم مساله بهینه (SATAN) 7ها شبکه

  امنیت اینترنتی تجاري 

  

 ITنقش حسابرس 

کند، باید به شدت مهارتهاي فنی خود را براي درك روشهاي استنتاجی  سابرسی که سیستمهاي پیچیده امروزي را ارزیابی میح
، روشهاي جدید براي نفوذ به امنیت از 10ریسکهایی همچون بسترهاي ناسازگار 9سیستمهاي معاصر. پردازش اطالعات توسعه دهد

و غیرمتمرکزسازي سریع پردازش اطالعات همراه با خسارت ناشی از کنترلهاي ) اینترنت به عنوان مثال،(هاي ارتباطی  طریق شبکه
ترین بخش حسابرسی، ارزیابی محیط  اولین و فنی. شود حسابرسی محیط پردازش به دو بخش تقسیم می. متمرکز را به همراه دارند
که به نمایندگی از کنترلهاي محیطی یا ) ي امنیتی و عاملعنوان مثال، سیستمها به(افزاري اصلی  هاي نرم عملیاتی به وسیله بسته

بخش دوم . شود حسابرسی می ITاین بخش معموالً توسط متخصصان حسابرسی . در محیط پردازش خودکار شده است  عمومی
                                                                                                                                                                                     

1- Transfer Control Protocol/ Internet Protocol 
2- Asynchronous Transfer Method 
3- Electronic Funds Transfer 
4- Database Management Systems 
5- Disaster Recovery Planning 
6- Internet Security Systems  
7- Security Administrator Tool for Analyzing Networks 
8- Constrained Optimization Problem Set 
9- Contemporary Systems 
10- Noncompatible Platforms 

 ITمهارتهاي مرتبط با حسابرسی  -2جدول 
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شود  سی میکه داراي مهارتهاي کامپیوتري است، حسابر  افزار کاربردي خودکار است که توسط حسابرس عمومی محیط پردازش نرم
[18].  

نیز  ITحسابرسان . کند که متقابالً نیاز به کنترلهاي جدیدي نیز دارند ریسکهاي جدیدي را مطرح می ITبه عالوه، کاربردهاي جدید 
در  ITبه همین دلیل، غالباًً حسابرس . خاص با کل سازمان در موقعیت منحصربفردي هستند  براي ارزیابی ارتباط سیستمی

و استانداردهاي موجود کار  ITتوان در طی فرایند نظام راهبري  را می ITنقش حسابرس . کند یر ارشد نقش بازي میگیري مد تصمیم
، درگیري سازمانی در مدیریت و بازبینی به ITهمانطور که پیش از این ذکر شد، نظام راهبري . اي براي این حرفه بررسی نمود حرفه

کند  با استاندارد نامحدود کمک می ITابزار نظام راهبري . اف کالن و عملیاتی سازمان استدر دستیابی به مجموعه اهد ITکارگیري 
و بنیاد  ITرا از طریق انجمن نظام راهبري  ITکه مدیران فنی و غیرفنی و حسابرسان ریسکهاي همراه با اطالعات و مرتبط با توسعه 

  . کنند آن را مدیریت  COBITارچوب درك کرده و براساس چ 1کنترل و حسابرسی سیستمهاي اطالعاتی

  به عنوان مشاور ITحسابرس 
در نتیجه، . کردند گیري می در گذشته، کاربران به دلیل موانع روانی اطراف کامپیوتر از مسوولیت کنترل سیستمهاي کامپیوتري کناره

لی در توسعه سیاستها در زمینه حسابرسی، بنابراین، حسابرسان باید نقش فعا. ITوجود دارند مگر براي حسابرس  کنترلهاي اندکی 
 ITرا درباره الزمه وجود یک محیط  ITهمچنین، حسابرسان باید کاربران و کارکنان . کنترل، آزمون و استانداردها داشته باشند

سیاست  هاي کامپیوتري به پافشاري روي از طریق ترغیب گروه ITدر یک شرکت بزرگ، ستاد حسابرسی . کنترل شده متقاعد کنند
تواند سهم قابل توجهی در کنترل سیستم کامپیوتري ایفاء  آزمون جامع همه سیستمهاي جدید و تغییرات سیستمهاي موجود، می

توانند دقت سیستمهاي تغییر یافته یا جدید را با اجراي واقعی یک تابع کنترلی کامل  با بررسی نتایج، گروههاي کاربري می. نماید
ه بر این موضوع که کلیه سیستمهاي جدید در نقاط کنترلی از پیش تعریف شده در طول عمر توسعه سیستم با تکی. کنترل نمایند

و کاربر براي  هاي سیستمها  دورنماي بازبینی حسابرسی باید برانگیختن گروه. را افزایش داد ITتوان کنترل  شوند، می بررسی می
توانند زیرکانه نفوذشان را افزایش  می ITدر این شرایط، حسابرسان . ر باشدهایشان به طور دقیقت تعریف اهداف عملیاتی و فرضیه

  .[18]دهند 

   به عنوان یار مدیر ارشد ITحسابرس 
براي موفقیت عملیات شرکت حیاتی هستند، اگر حسابرس موفق نشود  ITاگرچه، هر دو نقش متخصص ماهر و مشاوره حسابرسی 

رسد به خوبی کنترل شده است،  که به نظر می  سیستمی. ربط باشند توانند بی یند، آن دو میحسابرسی را در رابطه با کل سازمان بب
گیري درباره نیاز سیستم به مدیریت ارشد وابسته است، اما  به طور سنتی، تصمیم. ممکن است با عملیات کسب و کار در تناقض باشد

، حسابرسیهاي سیستم کامپیوتري به طور موفقی انجام )مپیوتريدر اکثر مواقع فناوري پیچیده کا(به دلیل چندین عامل مختلف 
اگرچه . زیرا، زمان تخصیص سرمایه به سیستمهاي جدید، مدیریت به قضاوت کارکنان کامپیوتري اتکا داشته است. نشده است

رکنان کامپیوتري به درستی تواند نادرست باشد، اما غالباً کا انتخابهاي آنها در خصوص سیستمهاي کامپیوتري کاراتر و جدید نمی
مدیریت نیاز به پشتیبانی ستاد کامپیوتري متخصص دارد که احتیاجات . شوند موفق به شناسایی نیازهاي کسب و کار سازمان نمی

ن توانند ارزیابی مستقلی از میزا آنها می. در موقعیتی هستند که آن اطالعات را فراهم نمایند ITسازمان را درك کنند و حسابرسان 

                                                                                                                                                                                     
1- Information Systems Audit and Control Foundation 
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هایی که  تواند کلیه راه می ITبه عالوه، حسابرس . روي کسب و کار را به مدیریت ارائه نمایند ITتاثیر تصمیمهاي اخذ شده در حوزه 
افزاري و  حلهاي نرم اند، درستی راه اند، کلیه ریسکهایی که به طور دقیق ارزیابی شده براي یک پروژه معین در نظر گرفته شده

  .[18]نماید  ها را وارسی  رآورده شدن نیازهاي کسب و کار و قابل قبول بودن هزینهافزاري فنی، ب سخت

  1به عنوان مامور تحقیق ITحسابرس 
به دلیل افزایش قانونگذاري و استفاده از شواهد کامپیوتري در دادگاهها، داشتن قابلیت ضبط و مستندسازي اطالعات کامپیوتري 

آگاهی و استفاده از ابزار و تکنیکها به کمک کامپیوتر در . به منظور پیگرد قانونی ضروري است تولید شده در رابطه با دعوي جزائی
به منظور تحقیق و بررسی قانونی فراهم  IT، شاغالن در امنیت ITانجام کار پشتیبانی قانونی، فرصتهاي جدیدي را براي حسابرس 

تواند در زمینه  می ITحسابرس . اي در حال توسعه و مهیج است نه، قوانین کامپیوتري زمیITبراي حرفه حسابرسی . نموده است
قوانین کامپیوتري کار کرده یا در کنار متخصصین قوانین کامپیوتري به منظور ارائه بینشی درباره یک سیستم یا شبکه خاص کار 

ها را سریعتر از انجام تحقیق و را در رابطه با سیستم بپرسند و پاسخ ITتوانند سواالت حسابرسان متخصص  متخصصان می. کند
تواند با هر سیستم یا بستري خود را  شود و تقریباً می اگرچه، متخصص خیلی خوب آموزش داده می. کشف چیزي به آنها ارائه کنند
  . [18]را آسانتر و کاراتر بنماید  ITو متخصص  2تواند شغلهاي متخصص مسائل قانونی وفق دهد، همکاري این دو می

یکی از این چالشهاي مواجهه با حوزه قوانین کامپیوتري، . اي نیز به وجود آمده است فتهاي پیچیده جدید، چالشهاي پیچیدهبا پیشر
شوند، کشف رمز و تبدیل فایلهاي  تر می کند و الگوریتمها پیچیده همچنانکه استانداردهاي حفاظتی رشد می. است 3پیشرفت حفاظت

هاي معتبر و  چالش عمده دیگر، نگهداري از گواهی. براي متخصصان مشکلتر و زمانبرتر خواهد بوددار  حفاظت شده به اطالعات معنی
اخیراً، متخصصان تمایل دارند که اطمینان حاصل کنند که هیچ شاهد قانونی، معیوب یا . استانداردهاي صنعتی در این زمینه است

هرگز روي شواهد اصلی کار ) 1: (شود، از اینرو ده طی تحقیقات کشف میهاي مورد استفا شود یا در غیر اینصورت با رویه امحاء نمی
هرچند، تاکنون مجموعه . همه چیز را مستند کنید) 3(از حفاظتها را برقرار و نگهداري نمایید، و  اي دائمی  زنجیره) 2(نکنید، 
زمانیکه . براي صنعت فناوري ایجاد کرده استاستانداردهاي مختلفی را  4NISTاخیراً، . اي از استانداردها وجود ندارد یکپارچه

تر خواهد بود  تر و عمومی شوند، آنگاه اطالعات گردآوري شده توسط متخصصان در دادگاه قابل اطمینان استانداردهاي بهتر اتخاذ می
[10] .  

آنها . کنند وند، گردآوري میش ، شواهد را علیه افرادي که یک جرم را به چندین روش مرتکب می5متخصصان مسائل قانونی کامپیوتر
. را که ممکن است اطالعات غیرقانونی بر روي آن ذخیره شده باشد، نشان دهند 7ها یا انواع دیگر رسانه 6هارد درایو  توانند یک می

و  CD-ROM، دیسکهاي 9، دیسکهاي فشرده شده8اي اي مختلف همچون نوارهاي داده توان از روي وسایل رسانه ها را می داده
پایگاه داده را ذخیره کرده و دیسک را پاك کرده است، متخصص  10براي مثال، اگر متجاوز. [20]ارتهاي حافظه استخراج نمود ک

                                                                                                                                                                                     
1- Investigator 
2- Forensic Specialist 
3- Encryption 
4- National Institute of Standards and Technology 
5- Computer Forensic Specialists 
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10- Attacker 
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توانند رمزها را کشف کرده و رمزهاي عبور را که بر روي  متخصصان می. را از درایو بازیابی نماید 1هاي غیرقانونی تواند اکثر داده می
گاهی ممکن است افراد تالش کنند اطالعات موجود بر علیه خودشان را که تمایل ندارند دیگران . [18]، بشکنند اند فایلها گذارده شده

شود، تغییر اسم یک فایل از نوعی  ها استفاده می سازي داده متوجه آنها شوند، مخفی نمایند؛ روشی که به صورت متداول براي مخفی
هاي تحلیل قانونی یک کامپیوتر، امکان این است  ترین جنبه یکی از پرچالش«. ند یک فایلخاص به نوعی دیگر است، مثالً، تغییر پسو

  . »[14]هاي موجود عمداً توسط مظنون شما مخفی شوند  که داده

، برخی به ساعتها کار براي بررسی، گردآوري. علم قوانین کامپیوتري بسیار دقیق است و به مقدار فراوانی صبر و فداکاري نیاز دارد
متخصصان باید براي حفظ فایل اصلی یا تجهیزات و همه مواردي که باید با یکدیگر کار . شناسایی و مستندسازي کشفها نیاز دارد

زمانیکه آنها . دهند غالباً، این متخصصان تحت شرایط رازداري شدیدي تحقیق و رسیدگی را انجام می. کنند، به شدت دقیق باشند
زمانیکه، نظري مستقل در . کنند گردآوري نمودند، متخصصان گزارشی را براي ارائه در دادگاه آماده میکلیه اطالعات و شواهد را 

شوند، پیش زمینه وسیعی در  خصوص موضوعات فنی پیچیده مورد نیاز است، نظر به اینکه، این افراد به طور ویژه آموزش داده می
دارند و البته با اطالعات گردآوري شده و روشهاي مورد استفاده براي کسب آن  کار با کامپیوترها و سر و کار داشتن با موضوعات فنی

  . [10]دهند  گاهاً متخصصان خودشان در دادگاه شهادت می اطالعات آشنا هستند،
 

  ITکنترلهاي  -4
نوع حسابرسی انجام سه نوع کنترل اساسی را بدون توجه به  ،اطالعات بخشی اطمینانحوزه  در ITهاي حسابرسی  اي از حرفه برخی

هاي  کنند تا کنترلها را به اصول یا حوزه چارچوبها و استانداردها تالش میاز بسیاري . گیرند در نظر می ITشده، به ویژه در حوزه 
در . تعریف انواع کنترلهاي درگیر بشکنند جهت» IAکنترلهاي «، »3یرسکنترلهاي دست«، »2کنترلهاي امنیتی«بر حسب  یمتفاوت

و  5، کنترلهاي اکتشافی4پیشگیرانه /کنترلهاي حفاظتی: شوند تشکیل میتر، این کنترلها از سه نوع کنترل اساسی  اي ایهسطحی پ
  . [13] 6اصالحی/ کنترلهاي واکنشی

و حسابرسیهاي » 7یکنترل عموم ازبینیب«حسابرسیهاي : [13] کنند یکی از دو نوع زیر تفکیک میبه را صرفاً  ITبرخی نیز کلیه حسابرسیهاي البته، 
  .شود که در ادامه بیشتر در خصوص آنها بحث می »8افزار کاربردي نرمکنترل  ازبینیب«

در کسب و کار و حسابداري، کنترلهاي فناوري اطالعات به فعالیتهاي مشخص اجرا شده توسط افراد یا سیستم طراحی شده جهت 
 ITاهداف کنترلی . اي از کنترلهاي داخلی سازمان هستند ا زیرمجموعهآنه. حصول اطمینان نسبت به تحقق اهداف کسب و کار است

در قالب دو گروه  ITغالباً کنترلهاي . شوند کسب و کار مرتبط می ITها و مدیریت کالن کارکرد  پذیري داده به یکپارچگی و دسترس
شامل کنترلهاي روي محیط فناوري  IT .ITGCافزارهاي کاربردي  و کنترلهاي نرم IT9 (ITGC) کنترلهاي عمومی : شوند توصیف می
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افزارهاي  کنترلهاي نرم. شود ها، توسعه برنامه و تغییرات برنامه می ها و داده عملیاتهاي کامپیوتري، دسترسی به برنامه ،(IT)اطالعات 
در . شود نده میخوا» خروجی -پردازش -ورودي«به کنترلهاي پردازش تراکنش، گاهی اوقات تحت نام کنترلهاي  ITکاربردي 

 ،COBITچارچوب . اند کنترلهاي فناوري اطالعات بسیار مهم شده (SOX) 1آکسلی -شرکتهاي ایاالت متحده به دلیل قانون ساربنز
  .[13]کند  افزار کاربردي و رویکردهاي ارزیابی پیشنهادي را تعریف می و کنترل نرم ITGCبسیاري از اهداف 

 IT (ITGC)کنترلهاي عمومی 

ITGC،  اساس ساختار کنترلIT هاي تولید شده از طریق سیستمهاي  دهد که به حصول اطمینان از قابلیت اطمینان داده را نشان می
IT کنترلهاي . کند کنند را پشتیبانی می کند و این ادعا را که سیستمها مطابق انتظار عمل کرده و خروجی معتبر ارائه می کمک می

معموالً انواع  ،ITGC. العات مربوط بوده و تاثیر فراوانی بر روي عملیاتهاي کامپیوتري سازمان دارندبه محیط پردازش کلی اط عمومی 
  :[13]گیرد  کنترلهاي ذیل را در بر می

 شوند گیري فرهنگ شرکت طراحی می محیط کنترل یا کنترلهایی براي شکل.  
 کنند، طراحی  مجاز بوده و احتیاجات کسب و کار را محقق می کنترلهایی براي اطمینان از اینکه تغییرات - هاي مدیریت تغییر رویه

  .شوند می
 شوند عیبی کد برنامه طراحی می کنترلهایی براي پشتیبانی از بی -2نسخه سند/ هاي کنترل کد منبع رویه .  
 هاي  کنترلهایی براي اطمینان از اینکه پروژه -افزار استانداردهاي دوره عمر توسعه نرمI T  شوند شوند، طراحی می مدیریت میبه طور کارا.  
 شوند کنترلهایی براي مدیریت دسترسی بر اساس نیاز کسب و کار طراحی می -سیاستها، استانداردها و فرایندهاي دسترسی منطقی.  
 شوند کنترلهایی براي نمایش خطاهاي پردازش عملیات طراحی می -هاي مدیریت رخداد سیاستها و رویه .  
 شوند اي رخدادها طراحی می کنترلهایی براي شناسایی و نمایش علت ریشه -دیریت مشکلهاي م سیاستها و رویه.  
 کنند تا کاراتر عمل کرده و مشکالت را گزارش کنند سیاستها به کاربران کمک می -هاي پشتیبانی فنی سیاستها و رویه.  
 ها ا و رویهسخت افزاري، نصب، تست، استانداردهاي مدیریتی سیاسته/ افزاري نرم 3پیکربندي.  
 قابلیت تداوم پردازش علیرغم شرایط نامساعد -واکنش به خطر/ هاي بازیابی و پشتیبانی رویه.  
 کنند کنترلهایی که درباره امنیت فیزیکی منتج از افراد و ریسکهاي محیطی اطمینان را حاصل می -امنیت فیزیکی .  
 شوند شامل کنترلهاي تفکیک وظایف می - کنترلهاي سازمانی.  
 افزار کاربردي و پیشگیري مناسب از خطا  ها به سیستم نرم در خصوص ورود مناسب داده -ها و عملیاتهاي شبکه ترلهاي مرکز دادهکن

  .کنند اطمینان حاصل می
 ریق دو ها از ط زمانیکه ورودي دو برابر است، کنترلهایی را براي سنجش دقت داده -افزار افزار و نرم کنترلهاي اکتساب و نگهداري از سخت

  .گیرد جزء مستقل در بر می
 ها اطمینان حاصل کرده و به خسارت  افزار و داده در زمینه پشتیبانی فیزیکی از تجهیزات کامپیوتري، نرم -کنترلهاي امنیت دسترسی

  .شوند دارائیها و اطالعات از طریق سرقت یا استفاده غیرمجاز مربوط می
 کنند در خصوص قابلیت اطمینان پردازش اطالعات اطمینان حاصل می -افزار کاربردي کنترلهاي کسب، توسعه و نگهداري سیستم نرم.  
 کنند که دسترسی غیرمجاز به دارائیهاي  اطمینان حاصل می -کنترلهاي مدیریتیI T وجود ندارد.  

                                                                                                                                                                                     
1- Sarbanes-Oxley 
2- Source Code/Document Version Control 
3- Configuration 
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 ITافزارهاي کاربردي  کنترلهاي نرم

ک به اطمینان از اصالت و دقت پردازش تراکنش و هاي حسابداري و کم افزار کاربردي جهت پردازش برنامه کنترلهاي نرم
یعنی به طور خودکار توسط (خودکار هستند  کامالً ITافزارهاي کاربردي  اي یا نرم کنترلهاي برنامه. رود اعتبارسنجی به کار می

این کنترلها با توجه . شوند ها از ورودي تا خروجی طراحی می و براي اطمینان از پردازش دقیق و کامل داده) شوند سیستمها انجام می
توانند به حصول اطمینان از امنیت و محرمانه بودن  این کنترلها می. کنند افزار کاربردي خاص کسب و کار تغییر می به مقصود نرم

  :[13]شوند  شامل موارد ذیل می ITافزارهاي کاربردي  کنترلهاي نرم. افزارهاي کاربردي کمک کنند هاي ارسالی بین نرم داده
 اند کنند کلیه رکوردها از ابتدا تا انتها پردازش شده کنترلهایی که اطمینان حاصل می -تطبیق کامل .  
 افزار  ها بدون هیچ نقصی از منابع باالدستی به سیستم نرم کنند که داده کنترلهایی که اطمینان حاصل می -ها کنترلهاي ورودي و ثبت داده

شوند و  شوند، تراکنشها تنها یکبار ثبت می افزار کاربردي ثبت می ه تراکنشها در سیستم نرمشوند و اینکه کلی کاربردي خورانده می
  . شوند تراکنشهاي رد شده، شناسایی، کنترل، اصالح و مجدداً به سیستم وارد می

 زار کاربردي وارد یا پردازش اف هاي معتبر به نرم کنند که تنها داده کنترلهایی که اطمینان حاصل می -کنترلهاي پردازش و بررسی اعتبار
 .شوند شده و کلیه تراکنشها به طور مناسبی پردازش و ارزشگذاري می

 کنند که خروجی کامپیوتر توزیع نشده یا به کاربران غیرمجاز نمایش  کنترلهایی که اطمینان حاصل می -کنترلهاي خروجی و سطح مجاز
 .افزار کاربردي دسترسی دارند به سیستم نرمشوند و صرفاً کاربران تایید شده کسب وکار  داده نمی

 افزار کاربردي وارد  شوند و مجدداً در محل درست پردازش به سیستم نرم کنند که خطاها اصالح می اطمینان حاصل می - کنترلهاي خطا
  .شوند شناسایی میکنند که همه کاربران به طور منحصربفرد و بدون اشتباه  همچنین، کنترلهایی که اطمینان حاصل می. شوند می

ها و  امنیت ضعیف، دسترسی غیرمجاز به داده: افزار کاربردي از جمله افزار کاربردي ممکن است به دلیل ریسکهاي نرم کنترلهاي نرم
دسترسی غیرمجاز از راه دور، اطالعات نادقیق و ورودیهاي نادرست یا تحریف شده، استفاده نادرست کاربران نهایی مجاز، پردازش 

 .[13]موقع، خرابی سیستم ارتباطی و آموزش و پشتیبانی ناکافی به خطر بیافتند  و یا تراکنشهاي تکراري، پردازش بی ناقص

سپس، این . کند نقطه شروع خوبی است، آنچنانکه، کنترلهاي کلیدي، اهداف و ریسکها را لیست می IT ،COBITبراي کنترلهاي 
  .ناوري خاص هر سازمان منتخب شونداطالعات باید براساس اهداف، فرایندها و ف

  آکسلی - و قانون ساربنز ITکنترلهاي 
را  COBITچارچوب. [11]شود  نیز می ITکند منجر به افزایش تمرکز روي کنترلهاي  پردازش مالی را پشتیبانی می SOXهمچنانکه، 

 SOX 2007راهنماي . تر است جهی گستردهبه میزان قابل تو COBITاستفاده نمود؛ اگرچه،  SOXتوان براي کمک به تطبیق با  می
کند که  بیان می 2(SEC)و کمیسیون بورس و اوراق بهادار  (PCAOB)1از هیات نظارت بر حسابداري شرکتهاي سهامی عام 

اي که ریسکهاي خاص مالی نشان داده شوند که در  باشند، یعنی به اندازه SOX 404باید تنها بخشی از ارزیابی  ITکنترلهاي
که در قلمرو  ITمعموالً کنترلهاي . [5]دهد  را به میزان قابل توجهی کاهش IT تواند دامنه کنترلهاي مورد نیاز ارزیابی ورت میاینص

  :[6]شوند  گیرند، شامل موارد زیر می قرار می SOX 404 ارزیابی

                                                                                                                                                                                     
1- Public Company Accounting Oversight Board 
2- Securities and Exchange Commission 
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 دهد را کاهش می 1دهی مالی ی شده گزارشکه مستقیماً ریسکهاي شناسای) پردازش تراکنش(افزار کاربردي خاص  هاي کنترل نرم رویه .
هاي کاربردي، در هر فرایند مالی همچون حسابهاي قابل پرداخت، لیست حقوق، دفتر کل و غیره  افزار معموالً چنین کنترلهایی در نرم

  . افزار کاربردي است تمرکز روي کنترلهاي کلیدي و نه کل نرم. وجود دارند
  کنترلهاي عمومی I T ي کلیدي مالی، کنترل تغییر و کنترلهاي امنیتی ها گزارشافزارها مطابق درخواست و اعتبار  کارکرد نرم که ادعاهاي

  کنند؛ را پشتیبانی می
  کنترلهاي عملیاتI T شوند کنند که مشکالت در زمینه پردازش شناسایی شده و اصالح می که اطمینان حاصل می.  

توانند تاثیري مستقیم یا غیرمستقیم روي  می ITزمانها باید تایید کنند که کنترلهاي با توجه به کنترلهاي لحاظ شده در برنامه، سا
که در خصوص کامل بودن تراکنشها اطمینان  ITافزار کاربردي  براي مثال، کنترلهاي نرم. دهی مالی داشته باشند فرایند گزارش

افزار کاربردي عموماً با فرایند کسب و کار تنظیم  ترلهاي نرمکن. توان مستقیماً به ادعاهاي مالی مرتبط نمود کنند را می حاصل می
فراوانی در سازمان در حال کار هستند، تطبیق با قانون  ITدر حالیکه، سیستمهاي . بخشند ي مالی را ارتقاء میها گزارششوند که  می

SOX بستگی داشته و ریسکهاي مهم مالی را کند که با حسابی مهم یا فرایند کسب و کاري مرتبط هم تنها روي مواردي تمرکز می
را نسبت به سالهاي قبل  IT دهد که دامنه آزمون کنترل عمومی  این تمرکز روي ریسک به مدیر این توانمندي را می. دهند کاهش می

   .[15]به میزان قابل توجهی کاهش دهد 

  2افشاسازي بالدرنگ 

اطالعات مربوط به تغییرات مهم در صورت مالی یا عملیاتها را به  عام،  الزم است که شرکتهاي سهامی 409همچنین، در بخش 
هاي کاربردي مدیریت منابع سازمان قادر  افزار شرکتها باید تعیین کنند که آیا سیستمهاي مالی موجود همچون نرم. کنندافشا سرعت 

افزاري خاص براي  هایی را افزوده یا از نرمها به طور بالدرنگ هستند یا الزم است که سازمان چنین قابلیت سازي داده به فراهم
افتد از جمله تغییرات در  همچنین، شرکتها باید تغییراتی را که در خارج از شرکت اتفاق می. ها استفاده نماید دسترسی به داده

به طور مثال، (ذارد تواند روي موقعیت مالی شرکت تاثیر بگ وضعیت مشتریان یا شرکاي کسب و کار را در نظر بگیرند که به شدت می
، سازمانها باید قابلیتهاي خود را از نظر 409براي تطابق با بخش  ).مشتري کلیدي/ عدم پرداخت بدهی و ورشکستگی تامین کننده

  : [15]فناوري در قالب گروههاي ذیل ارزیابی کنند 
 پذیري پرتالهاي داخلی و خارجی  دسترس 
 3وسعت و کفایت محرکهاي مالی و هشدار 
 ت مخازن مستنداتکفای 
 5پذیر کسب و کار دهی توسعه از زبان گزارش 4کننده اولیه ظرفیت آینده اقتباس XBRL( ) 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
1- Financial Reporting 
2- Real-time Disclosure 
3- Financial Triggers and Alert 
4- Early Adopter 
5- Extensible Business Reporting Language 
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 1نگهداري رکوردها 

عام و شرکتهاي حسابداري رسمی آنها الزم است که کلیه مستندات بازبینی یا  ، شرکتهاي سهامی SOXقانون  802براساس بخش 
له از انتهاي دوره مالی مورد حسابرسی یا بازبینی نگهداري نمایند که شامل رکوردهاي حسابرسی را براي یک دوره پنج سا

ضرورت نگهداري رکورد به مدت پنج . شوند شوند که در رابطه با حسابرسی یا بازبینی، ایجاد، ارسال یا دریافت می الکترونیکی می
انتظار  802بخش . نج سال پیش ذخیره شده، پشتیبانی نمایدسال بدین معنی است که فناوري فعلی باید قادر باشد آنچه را که پ

شامل سیاست و استانداردهاي نگهداري،  ITموضوعات مرتبط با . پاسخ دهند SOXدارد که سازمانها به سواالت درباره مدیریت مفاد 
و غیره  SOXافزار  وري بازار، نرمسازي آنی، پیگیریهاي حسابرسی، یکپارچگی با مخزن سازمان، فنا پشتیبانی و امحاء رکورد، ذخیره

   .[17]شود  می

  به عنوان حرفه  ITحسابرسی  - 5
هاي خاص  این حرفه مشخصه. این حرفه فراتر از تنها یک شغل است. اي نسبتاً جدید براي نسل جدید است ، حرفهITحسابرسی 

 6، دوره تحصیالت آموزشی5قی و استانداردها، ضوابط اخال4، آموزش مستمر3، گواهینامه2دانش  معینی داشته و توسط سطح عمومی
دانش مورد نیاز  ، مطالعات مختلفی به منظور شناسایی سطح عمومی 1975از سال . شود فرد و یک انجمن تخصصی پشتیبانی می

را دارا  ، مقدار اعتبار الزم براي این حرفه(CISA) 7حسابرس رسمی سیستمهاي اطالعاتی. انجام شده است ITبراي حرفه حسابرسی 
نمایند  شوند که مقدار مهارت الزم را حفظ می حفظ گواهینامه نیاز به آموزش مستمر دارد، به طوري که، کسانی تایید می. خواهد بود

شود که توسط چندین  حرفه حسابرسی توسط ضوابط اخالقی و استانداردهاي تخصصی پشتیبانی می. شود تا گواهینامه آنها تمدید 
ي دیگري نیز وجود دارند که  ها گواهینامه. کنند اند و متخصصان حسابرسی را پشتیبانی می عه داده شدهانجمن تخصصی توس

برخی از دانشگاهها، حسابرسی . را دارد، مفید باشند ITتوانند براي فردي که قصد ورود به حوزه امنیت، کنترل و حسابرسی  می
بخشی  و دوره آموزشی اطمینان ITر فرایند توسعه دوره آموزشی حسابرسی کنند و برخی نیز د سیستمهاي کامپیوتري را ارائه می

  .[18]وجود دارند  ITاي درگیر در جامعه امنیت، کنترل و حسابرسی  به عالوه، چندین انجمن حرفه. اطالعاتی هستند

گذارد و ساختار ارتباط  تاثیر میروي فرایند کسب و کار  ITبدین صورت، این حرفه در آینده ادامه پیدا خواهد کرد، به طوري که، 
پذیري،  در همه جا، پویایی، انعطاف. براساس مطالعات، استانداردها و عملیاتهاي جدیدي ارائه خواهند شد. کند جهانی را فشرده می

و مسوولیتهاي قابلیت استفاده از فناوري در انجام کارها . کارایی، اثربخشی و اقتصادي بودن در شیوه انجام کار وجود خواهد داشت
  .دهی و پیگیري ادامه خواهد یافت یافته، گزارش اختصاص

 

  

                                                                                                                                                                                     
1- Records retention 
2- Common Body of Knowledge 
3- Certification 
4- Continuing Education 
5- Code of Ethics and Professional Standard 
6- Educational Curricula 
7- Certified Information Systems Auditor 
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  گیري نتیجه - 6
گیري وجود دارد، الزم است که  در جاییکه سیستمهاي کامپیوتري و اطالعات تولید شده توسط این فناوري براي پشتیبانی از تصمیم

به عبارتی، الزم است که آنها ایمن . مورد ارزیابی قرار گیردقابلیت اطمینان، اعتبارسنجی و کنترلهاي داخلی چنین سیستمهایی 
به . گذارد تاثیر می) وکالت، پزشکی، آموزش، کار اجتماعی، غیره(اش  چنین فناوري روي آینده هر کسی بدون توجه به حرفه. باشند

ا جهت کسب آمادگی مناسب براي ، یکی است و به جلوداري این تغییر و کمک به کارفرمITیا متخصص کنترل  ITعالوه، حسابرس 
این حرفه پویا، به طور مداوم در حال مواجهه با تغییر و چالشها . مواجهه با محیط کسب و کار در هزاره جدید ادامه خواهد داد

یش پیدا. با آغاز هزاره جدید فرصت براي شاغالن در این حوزه پرچالش و پویا هرگز بهتر نشده است. است) محیط یادگیري مستمر(
، فناوري جدید، کسب و کار الکترونیک و موضوعات قانونی، مرزهایی جدید و ضرورت به کارگیري مهارتهاي جدید و ITنظام راهبري 

درستی کسب و کار، نهاد و شرکت، تحت بررسی مداوم دولت و . عقل سلیم را در عملیاتهاي کسب و کار جدید مطرح نموده است
. در کسب و کار باشد تواند بازیگر اصلی در برپایی مجدد اطمینان عمومی  ان فرایندي نهادي میحسابرسی به عنو. عموم مردم است

همچنانکه، سازمانها براي . در آمریکا، در سایه قانون ساربنز آکسلی، گزارش حسابرسی امروزه ارزش بیشتري نسبت به قبل دارد
 ITمعرفی . همین راستا، الزمه درگیري حسابرس افزایش خواهد یافت کنند، در اتکا می ITگیري روزانه بیشتر به  پردازش و تصمیم

مدیریت به عنوان بخشی از فرایند نظارتی، الزم است اطمینان حاصل کند که . آورد جدید به همراهش ریسکهاي جدیدي را می
به . اوري جدید درگیر شوندباید در معرفی فن ITحسابرسان به عنوان بخشی از نظام راهبري . ریسکها تحت کنترل کافی هستند

حسابرسی، کنترل (بخشی اطالعاتی   از اینرو، اطمینان. به کاربران نهایی در حال توزیع شدن است ISاز کارکنان  ITعالوه، مسوولیت 
  .ها خواهند شد بخش مهمتري از کلیه حسابرسی) و امنیت
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  ثر بر آنؤکیفیت گزارش حسابرسی و عوامل م

  ٣مسعود لوائی مشهدي، ٢حمیدرضا رضایی، ١ابوالفضل شیرخانی
 چکیده 

انعطاف پذیري وضعیت مالی، عملکرد مالی و  ي شده درباره بندي طبقهاطالعات تلخیص و  :ازاست ي مالی عبارت ها صورتهدف 
در . ي مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادي، مفید واقع گرددها صورتکنندگان  که براي طیفی گسترده از استفاده مالی واحد تجاري

. سابداري استفرآیند گزارشگري اطالعات حسابداري، هدف حسابرس زدودن تحریفات و اشتباهات احتمالی موجود در اطالعات ح
 ي زش اطالعات اقتصادي تهیه شده به وسیلهتواند ار شود، اما می منجر به تولید اطالعات جدید اقتصادي نمی گرچه حسابرسی عموماً

لذا حسابرسی و گزارش . ي مالی باشدها صورتدار مسئولیت اعتبار بخشی به  فرآیند حسابداري را افزایش دهد و در حقیقت عهده
  . شود ي حسابداري میها گزارشحسابرس موجب ایجاد ارزش افزوده براي 

موجب اعتبار بخشی و ایجاد  ،ع است که گزارش حسابرسی تا چه اندازه توانستهاین موضو ي کیفیت گزارش حسابرسی نشان دهنده
تواند  در نتیجه نمی ی است که هر گزارش حسابرسی لزوماً از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده؛طبیع. ي مالی شودها صورتارزش براي 

شد  انجامهاي متعددي  فهم کیفیت حسابرسی پژوهش براي بهبود در. رساند انجامي مالی را به ها صورتي ایجاد ارزش براي  وظیفه
که کیفیت  آن جااز . رها مشخص شودتا هم درك بهتري از این مفهوم به دست آید و هم رابطه بین کیفیت حسابرسی با سایر متغی

آن بتوان کیفیت هایی است تا براساس  ، نیاز به متغیرحسابرسی و یا حین حسابرسی قابل مشاهده نیست انجامحسابرسی قبل از 
  . واقعی حسابرسی را ارزیابی کرد

  .کیفیت حسابرسی، کیفیت حسابرس، عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی :واژگان کلیدي

  مقدمه - 1
ها و  گسترش روز افزون واحدهاي اقتصادي و پیچیدگی آن، توسعه فناوري ارتباطات، افزایش جدي سهم سهامداران جزء در شرکت

مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقالب اطالعات، کنترل را . نماید نافع، نیازهاي نظارتی را بیش از پیش ضروري میبه دنبال آن تضاد م
این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تالش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با . حتی از دست دولت خارج کرده است

 و شرکتی مالی هاي رسوایی دنبال بهاما ) . 1382سجادي و ناصح، (  کت کندتغییرات فناوري در راستاي نیازهاي جامعه حر

 پس نیز ایران در. است رفته نشانه حسابرسی کیفیت و حسابرسان سمت به اتهام حدودي انگشت اخیر، دهه دو طی مالی هاي بحران

کیفیت حسابرسی  این رویدادها، به پاسخ در. کردند مطرح را حسابرسی شکست ادعاي کارشناسان برخی ،1390 تقلب بانکی کشف از
تر پیدا نمود و نهادهاي قانون گذار و نظارتی مانند کمیسیون  و نظارت و دسترسی به اطالعاتی قابل اعتماد و مربوط نقشی برجسته

 نظیر قانون ینیني مالی معطوف ساختند و به این ترتیب قواها گزارشتوجه خود را به کیفیت  ٤اوراق بهادار ایاالت متحده امریکا
                                                                                                                                                                                     

  .عضو ھیئت علمی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشھد -١
   Hr.Rezaei@ymail.com. کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه -٢
  .کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه -  ٣

4 Security Exchange Commission  
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مقررات جدید فدراسیون حسابداري اروپا و ساختارهاي نظارتی مانند هیأت نظارت بر ، ) 2002مصوب (  آمریکا ١آکسلی ساربنز
  . ) 1388یعقوب نژاد و امیري، (  شکل گرفت ٢هاي سهامی عام در آمریکا شرکت

سی تا چه اندازه توانسته موجب اعتبار بخشی و ایجاد کیفیت گزارش حسابرسی نشان دهنده این موضوع است که گزارش حسابر
طبیعی است که هر گزارش حسابرسی لزوماً از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و در نتیجه . هاي مالی شود ارزش براي صورت

 براي کننده استفاده به کمک در حسابرسی فعالیت یینها ارزش. هاي مالی را به انجام رساند تواند وظیفه ایجاد ارزش براي صورت نمی

 به تا پذیرفته را حسابرس بایست صالحیت می اطالعات کنندگان استفاده این رو باشد، از می شده دریافت کیفیت اطالعات تشخیص

 دیاب ینم تحقق کامل صورت به حسابرسی هاي هدف نشود جلب کنندگان اطمینان استفاده که شرایطی در و کنند اعتماد او اظهارنظر
 ارزیابی براي حسابرسی حرفه و مقررات گذاران، دانشگاهیان که است این شود می مطرح که سؤالی اما. ) 1388نژاد و امیري، یعقوب (

  به چه معناست؟ یحسابرس کیفیت اساساً، باشد؟ و داشته توجه از کیفیت ابعادي چه به باید آن ارتقاي و حسابرسی کیفیت

  ٣کیفیت حسابرسی -2
به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف . از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است کیفیت حسابرسی، یکی

. کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهاي دیگر کشف شود
ابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکالت زیادي جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی ق به هر حال، از آن

 ) 1386حساس یگانه و جعفري، (  روبرو بوده است

کیفیت حسابرسی را به عنوان  ٤اي برخی از افراد حرفه. در ادبیات حسابرسی تعاریف متفاوتی از کیفیت حسابرسی ارائه شده است
ابعاد  ٦يبرعکس، بسیاري از محققان حسابدار) . 2000، ٥آراندا(  اند سابرسی تعریف کردهمیزان انطباق حسابرسی با استانداردهاي ح

هایی از  در ذیل نمونه. شود متفاوت منجر می کامالًاین ابعاد اغلب به تعاریفی . گوناگونی را براي کیفیت حسابرسی قائل هستند
  . گردد ح میهاي محققان حسابداري از کیفیت حسابرسی مطر ترین تعریف متداول

او کیفیت حسابرسی را . ارایه شده است» دي آنجلو«ها درباره کیفیت حسابرسی، تعریفی است که توسط  ترین تعریف یکی از متداول
هاي مالی  از احتمال این که حسابرس اوالً موارد تحریفات با اهمیت در صورت» ٧بازار) استنباط(  ارزیابی«: گونه تعریف کرده است این

احتمال این که حسابرس موارد . یستم حسابداري صاحب کار را کشف کند، و ثانیاً تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهدو یا س
تحریفات با اهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس، و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش 

یا به  ٨از کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان» دي آنجلو«یف تعر. کند، به استقالل حسابرس بستگی دارد
  . اصطالح استنباط بازار از کیفیت حسابرسی است

                                                                                                                                                                                     
1 Sarbanes Oxley 
2 Public company Accounting Over Sight Board 
3 Audit Quality 
4 Practitioners 
5 Arrunada 
6 Accounting Researchers 
7 The Market_Assessed 
8 Perceived Audit Quality  
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منتشر نمود به صراحت اعالم داشت که توانایی حسابرس  1987هاي خود در سال  کمیسیون تریدواي، در گزارشی که پس از بررسی
  ) . 1390رحیمیان، رضا پور و اخضري (  رشگري مالی با کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم داردها گزا مستقل جهت کشف تقلب

از کیفیت حسابرسی را بدون تفکیک آن به کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی » دي آنجلو«تعریف  ١شوئر
  . پذیرفته است

جا که هدف حسابرس، ایجاد  از آن. کند ی حسابرس تعریف مینیز کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتبار ده ٢پالمروس 
هاي مالی حسابرسی شده از تحریفات با  هاي مالی است، لذا، کیفیت حسابرسی به معنی عاري بودن صورت اطمینان نسبت به صورت

ي مالی حسابرسی شده، ها ورزد، یعنی قابل اعتماد بودن صورت در واقع این تعریف، بر نتایج حسابرسی تاکید می. اهمیت است
چگونه استفاده کنندگان میزان قابل «: شود این تعریف به طرح پرسش زیر منتهی می. کند کیفیت باالي حسابرسی را منعکس می

هاي انجام  این تعریف از کیفیت حسابرسی مبتنی بر حسابرسی» کنند؟ هاي مالی حسابرسی شده را ارزیابی می اعتماد بودن صورت
در نتیجه، تعریف . توان قبل از انجام حسابرسی تعیین کرد هاي مالی حسابرسی شده را نمی ا سطح اطمینان صورتشده است، زیر

  . بر کیفیت واقعی حسابرسی تاکید دارد» پالمروس«

صحت و  ها کیفیت حسابرسی را میزان آن. اند نیز براي کیفیت حسابرسی تعریفی مشابه تعریف پالمروس ارائه داده ٣تیتمان و ترومن
  . اند گیرد، تعریف کرده گذاران قرار می درستی اطالعاتی تعریف که پس از حسابرسی در اختیار سرمایه

در تعریف خود از کیفیت حسابرسی، کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت  ٤دیویدسون و نیو
  . اند نموده و نیز کشف دستکاري انجام شده در سود خالص تعریف

 به طور حسابرسی کار هر براي گونه بیان نمودند که کیفیت حسابرسی باید حسابرسی این در تعریف خود از کیفیت ٥الم و چانگ

 سطح یک در را هاي خود حسابرسی تمام است ممکن مؤسسات حسابرسی زیرا شود شده تعریف خدمات انجام تفکیک و به جداگانه

 هاي مالی حاوي تحریف با اهمیت گزارش مقبول صادر نکند احتمال آنکه حسابرس در مورد صورت. نکنند اعمال و اجرا مشابه کیفی
   .) 1994 ٦لی دانگ( 

  تمایز بین کیفیت حسابرس و کیفیت حسابرسی - 2-1

هیچ  بسیاري از تحقیقات،. است ٨و کیفیت حسابرس ٧یک مشکل اساسی در تعریف کیفیت حسابرسی تمایز بین کیفیت حسابرسی
کیفیت حسابرس به عنوان کیفیت کلی . گیرند به کار می یکدیگرها را معادل  تفاوتی بین این دو اصطالح قائل نشده و اغلب آن

در حالی که کیفیت حسابرسی باید براي هر پروژه . شود هاي موسسه حسابرسی تعریف می خدمات حسابرسی در تمام حسابرسی
هاي خود  تعریف شود، زیرا موسسه حسابرسی ممکن است تمام حسابرسی) ٩ي خدمت به خدمتبر مبنا(  حسابرسی به طور جداگانه

                                                                                                                                                                                     
1 Schauer 
2 Palmrose 
3 Titman & Trueman 
4 Davidson & Neu 
5 Lam & Chang 
6 Li Dang 
7 Audit Quality  
8 Auditor Quality 
9 service_ by_ Service Basis 
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هاي موسسه  کیفی بودن حسابرسی«به عبارت دیگر، کیفیت حسابرس مبتنی بر مفهوم . را در یک سطح کیفی مشابه اجرا نکند
بنابراین، . است هاي حسابرسی ک از پروژهاست، در حالی که کیفیت حسابرسی مبتنی بر مفهوم کیفیت واقعی هر ی»  ١حسابرسی

  . ) 1386حساس یگانه و جعفري، (  تمایز قائل شدن بین این دو مفهوم در تحقیقات مربوط به کیفیت حسابرسی ضروري است

  تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی  -2-2
اگرچه، توجه به کیفیت واقعی حسابرسی به . دو مفهومی متفاوت است برداشت از کیفیت حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی نیز

گیري کیفیت واقعی حسابرسی  تري برخوردار است، اما نباید فراموش کرد که اندازه جاي برداشت از کیفیت حسابرسی از اهمیت بیش
آن را پس از اجراي حسابرسی  توان چرا که کیفیت واقعی حسابرسی غیر قابل مشاهده است و فقط می. به سادگی میسر نیست

کیفیت «به ترتیب براي توصیف » شهرت حسابرس«و » نظارت حسابرس«بدین لحاظ، براي حفظ تمایز آن از واژگان . ارزیابی کرد
هاي مالی را تحت  نظارت حسابرس، کیفیت اطالعات صورت. شود استفاده می» برداشت از کیفیت حسابرسی«و » واقعی حسابرسی

کار از کیفیت  ي مالی ارایه کننده وضعیت اقتصادي صاحبها گزارشهرچه توان نظارتی حسابرس باالتر باشد، . دهد میتأثیر قرار 
شهرت . وي است ٢اثر بخشی توان نظارتی حسابرس تحت تأثیر مستقیم شایستگی و استقالل واقعی. باالتري برخوردار است

شهرت حسابرس به استنباط . دهد یت اعتماد اطالعات را نشان مینفعان از اعتبار یا قابل حسابرس چگونگی برداشت ذي
دهنده قابلیت حسابرس در ایجاد ارزش  کند و نشان حسابرسان ارتباط پیدا می ٣کنندگان از شایستگی و استقالل ظاهري استفاده

ي انجام شده توسط موسسه ها بدین لحاظ، شهرت را باید از نگاه تمام حسابرسی. هاي مالی است افزوده براي اطالعات صورت
حساس یگانه (  حسابرسی بررسی کرد، در حالی که نظارت حسابرس براي هر پروژه حسابرسی را باید جداگانه مورد ارزیابی قرار داد

 ) . 1386و جعفري، 

 مفاهیم اندازه گیري کیفیت حسابرسی  - 3

  اندازه گیري کیفیت واقعی حسابرسی -1- 3
هاي متفاوتی نیز بیان گردیده که برخی از  هاي زیادي انجام شده است که دیدگاه قعی حسابرسی پژوهشبراي اندازه گیري کیفیت وا

علیه  حقوقی دعاوي میزان از حسابرسی واقعی کیفیت گیري اندازه با رابطه در) 1988(  پالمروس: باشد ها به شرح ذیل می آن
 واقعی کیفیت سنجش براي معیاري را مؤسسات در کیفیت نترلک بررسی) 1992(  ٤وگیروس دایز. کند می استفاده حسابرسان

گیري کیفیت واقعی حسابرسی را گزارش عدم رعایت اصول پذیرفته شده  مقیاس اندازه) 2000(  شوئر. کنند می حسابرسی تلقی
 مقیاس زنی) 2000(  ٥و شوئر کریشنان. هاي مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان عنوان کرده است حسابداري در صورت

 مقیاس) 1385(  جعفري. دانند می توسط مؤسسات حسابداري اصول رعایت عدم گزارش را واقعی حسابرسی کیفیت گیري اندازه

 تحریفات گزارش(  حسابرسان استقالل و) اهمیت با کشف تحریفات(  شایستگی مجموع را حسابرسی واقعی کیفیت گیري اندازه

 . است کرده عنوان) شده کشف
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  ندازه گیري برداشت از کیفیت حسابرسیا - 2- 3
از این . اند گیري کیفیت واقعی حسابرسی، برداشت از کیفیت حسابرسی را آزمون کرده بسیاري از مطالعات به دلیل دشوار بودن اندازه

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ها می قبیل پژوهش

طلبانه دارند و از این  تري براي رفتار فرصت تر، انگیزه کم بزرگکند که مؤسسات حسابرسی  دي آنجلو در پژوهش خود استدالل می
بر اساس ) 1997(  ١هوگان. گونه مؤسسات حسابرسی در وضعیت بهتري است کنندگان از کیفیت حسابرسی این رو، برداشت استفاده

. داند اولیه سهام به عموم مردم می پژوهش صورت گرفته برداشت از کیفیت حسابرسی باال را مرتبط با قیمت گذاري عادالنه در عرضه
اند که تخصص گرایی حسابرسان منجر به برداشت از  نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده) 2000(  ٢بالسام و دیگران

 کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت(  اصطالح دو این بین تفاوتی هیچ از تحقیقات، اما برخی. شود حسابرسی با کیفیت می
  . ) 1391حدادي و دیگران، (  گیرند کار می به یکدیگر معادل را ها آن اغلب و نشده قائل) حسابرسی

توان  گیري برداشت عموم از کیفیت حسابرسی میسر بوده و می گیري کیفیت واقعی حسابرسی مشکل است، اما اندازه اگرچه، اندازه
اصوالً در بازار کارآ برداشت از کیفیت حسابرسی باید معرف کیفیت . کرد واکنش بازار در مقابل اطالعات حسابرسی شده را مشاهده

خود به  پژوهشوي در . در تحقیق انجام شده خود توانسته است تا حدودي ابعاد این قضیه را روشن کند ٣لی. واقعی حسابرسی باشد
، معرف کیفیت واقعی حسابرسی است یا کنندگان بررسی این موضوع پرداخت که آیا برداشت از کیفیت حسابرسی توسط استفاده

هر . کنندگان از کیفیت حسابرسی معرف کیفیت واقعی حسابرسی است وي نشان داد که برداشت استفاده پژوهشنتایج . خیر
گوي بسیاري از ابهامات در زمینه  تواند پاسخ تحقیقی در زمینه ارتباط بین برداشت عموم از کیفیت حسابرسی و متغیرهاي دیگر می

اگر بازار در شرایط خاصی نتواند کیفیت واقعی حسابرسی را به درستی ارزیابی کند، برداشت از . کیفیت واقعی حسابرسی باشد
جدیدي رو در روي محققان با عنوان  پژوهشبنابراین، موضوع . کیفیت حسابرسی دیگر معرف کیفیت واقعی حسابرسی نخواهد بود

  ) . 1994لی، (  گیرد حسابرسی معرف کیفیت واقعی حسابرسی نیست، قرار میچرا برداشت بازار از کیفیت : این که

  انگیزه عرضه و تقاضاي کیفیت باالي حسابرسی -4
 و باال کیفیت با حسابرسی ٤عرضه انگیزه: است بوده متمرکز محور دو بر جهان در حسابرسی کیفیت پیرامون هاي پژوهشبه طور کلی 

کنندگان خدمات حسابرسی، عمدتاً بر عواملی تاکید  تحقیقات انجام شده از دیدگاه عرضه. باال کیفیت با حسابرسی براي ٥تقاضا انگیزه
برعکس، تحقیقات صورت گرفته از دیدگاه . هاي حسابرسان در ارایه حسابرسی با کیفیت باال تمرکز دارد کند که بر توانایی می

ي حسابرسی، از جمله ها گزارشکنندگان  کار دارد که برخواست استفادهکنندگان خدمات حسابرسی، عمدتاً با عواملی سرو استفاده
 . این دو دیدگاه در ادامه شرح داده شده استگذارد؛ لذا  کاران تأثیر می داران، مراجع قانونی، اعتباردهندگان و صاحب سهام
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 باال کیفیت با حسابرسی عرضه انگیزه - 4-1

 با تحریفات کشف در حسابرسان بر توانایی که هستند عواملی طور کلی به سابرسان،ح دیدگاه از حسابرسی کیفیت بر موثر عوامل

 کیفیت تحقیقات این از تعدادي. دارند اثر شده کشف اهمیت با تحریفات از گزارش اقتصادي انگیزه یا و مالی هاي صورت در اهمیت

 طور به را کیفیت حسابرسی مطالعات، این از بسیاري. اند کرده آزمون حسابرسی کارآیی و اثربخشی بر را آن تأثیر حسابرس و تصمیم

 حسابرسی کیفیت نتیجه در و حسابرس تصمیم در کیفیت بهبود به منجر که اند کرده بررسی را عواملی اما اند، نکرده آزمون مستقیم

  :باشد موارد زیر می شامل عمدتاً عوامل این. شود می

  میزان تجربیات حسابرسان -1- 4-1
تر باشد، درك آنان از انواع تحریفات موجود در  اند که هر چه میزان تجربه حسابرسان بیش دریافته) 1990(  ١ردریکلیبی و ف

اند که کیفیت تصمیم حسابرس با افزایش میزان تجربه از حسابرسی  از این رو، نتیجه گیري کرده. یابد هاي مالی افزایش می صورت
  . یابد بهبود می

  دعاوي حقوقی -2- 4-1
میزان دعاوي حقوقی بر علیه حسابرسان را به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مورد ) 1994(  ٢لیز و واتز 

تر از  گیرند، کم تر در معرض ادعاهاي حقوقی قرار می اند حسابرسانی که بیش ها به این نتیجه دست یافته آن. اند آزمون قرار داده
آنان حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی با استفاده از فناوري  پژوهشنتایج . کنند سی استفاده میفناوري انسجام یافته حسابر

  . یابد جدید حسابرسی بهبود می

  سرپرستی کار حسابرسی -3- 4-1
هاي  میزان سرپرستی کار حسابرسی را به عنوان شاخص کیفیت در مواقعی که حسابرسان تحت رژیم) 1999(  ٣کینگ و شوارتز

آنان نشان داد که سرپرستی تابعی از پیش بینی میزان  پژوهشنتایج . اند کنند، مورد بررسی قرارداده قی متفاوت فعالیت میحقو
  . اقدامات تنبیهی قانونی بر علیه حسابرسان است

  اندازه مؤسسات حسابرسی -4- 4-1
. ازه مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است، اندیرانجام شده در رویکرد عرضه حسابرسی، مطالعه تأث هاي پژوهشترین  مهم

دي آنجلو معتقد است . کنند از رابطه مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی پشتیبانی می ها پژوهشبسیاري از این 
د هستند که شهرت من زیرا عالقه. تري براي ارایه حسابرسی با کیفیت باالتر دارند تر، انگیزه قوي هاي حسابرسی بزرگ که موسسه

تصور بر این است که . زیاد است، نگران از دست دادن مشتري نیستند یانشانجا که تعداد مشتر بهتري در بازار به دست آورند و از آن
هاي مختلف، خدمات  تر براي آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیش یچنین مؤسسات
را انجام داد به   آن 1981دي آنجلو در تحقیق خود که در سال . ) 1981دي آنجلو، (  کنند با کیفیت باالتري ارایه میحسابرسی را 
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ها  تري براي ارائه حسابرسی صاحبکارانشان زیاد است نگران از دست دادن آن تر، انگیزه قوي هاي بزرگ این نتیجه رسید که موسسه
به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر براي آموزش حسابرسان خود و انجام  ینین مؤسساتتصور بر این است که چ. باشند نمی

 اعتقاد داشت) 1986(  پالمروس. ) 1981دي آنجلو، (  کنند هاي مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت باالتري ارائه می آزمون

 به تر بزرگ مؤسسات توسط بیشتر الزحمه حق تحمیل و ددار وجود حسابرس الزحمه حق و حسابرسی کیفیت بین مستقیمی رابطه

 که اند داده نشان) 1993(  دیویدسون و نیو. است تر مطلوب ها آن حسابرسی خدمات کیفیت که است معنی صاحبکار، بدین

 از مالی هاي در صورت موجود تحریفات کشف براي بازار توقع رو این از دارند، تري بزرگ بزرگ صاحبکاران حسابرسی هاي موسسه

 حسابرسی کیفیت داراي تر بزرگ حسابرسی هاي موسسه که است این از تجربی حاکی شواهد آن، بر عالوه. یابد می افزایش حسابرسان

 تر کوچک هاي موسسه به نسبت دادن حسابرسی، انجام در حسابرسان آموزش براي بهتري امکانات و منابع از زیرا برتري هستند،

 پژوهش در. دارد وجود مثبت رابطه حسابرسی کیفیت و حسابرسی موسسه اندازه بین) 2000(  شوئر ریشنان وک. هستند برخوردار

 بر موثر عوامل از کار صاحب صداقت و کاري درست و کار صاحب شرکت مالی سالمت رسیدگی، مورد واحد همچنین اندازه ایشان

 از پیشگیري بزرگ در حسابرسی مؤسسات که پژوهش خود دریافتنددر ) 2003(  ١دیگران و کیم. است شده دیده کیفیت حسابرسی

 بهتري خدمات بزرگ همیشه حسابرسی مؤسسات) 2005(  ٢هنوك. ددارن کوچک مؤسسات از بیشتري اثربخشی سود، دستکاري

 مختلف هاي اندازه داد، نشان دیگران و پژوهش چانتائو نتایج) 2007(  ٣دیگران و چانتائو. دهند نمی ارایه تر کوچک مؤسسات به نسبت

 30 که انگیزه دادند نشان خود پژوهش در ها آن) 2010(  ٤دیگران و چن. است یرگذارتأث کیفیت حسابرسی روي حسابرسی مؤسسات

 این نتیجه بر اساس. است بوده پایین حسابرسی کیفیت مقابل در مقبول حسابرسی گزارش دریافت حسابرس، تغییر از شرکت

شود و نیز مؤسسات حسابرسی غیر بزرگ داراي کیفیت حسابرسی  می کیفیت حسابرسی کاهش موجب حسابرسی، در رقابت پژوهش،
  . تري نسبت به مؤسسات بزرگ هستند پایین

  انگیزه کسب شهرت -5- 4-1
هاي  ند، به نمونهکن اي خود دفاع می براي دفاع از این نظریه که حسابرسان در بازار سرمایه از شهرت حرفه) 1983(  ٥واتز و زیمرمن

به هر حال، انگیزه کسب شهرت سازوکار خود نظارتی . اي براي حفظ استقالل حسابرسان است شهرت انگیزه. اند تاریخی استناد کرده
 حسابرسی کیفیت است آن ممکن فعاالن و سرمایه بازار که باشد مهم اي اندازه به تواند می حسابرس شهرت. براي حفظ استقالل است

واتز . ) 1997هوگان، (  نمایند ارزیابی مالی هاي صورت اهمیت با اشتباهات و گزارش کشف براي اش توانایی نه و او شهرت ساسا بر را
است و در نتیجه موجب ارائه  حسابرسان ماندن اي براي مستقل انگیزه اعتبار، و شهرت که کنند می استدالل) 1986(  و زیمرمن

 توسط حفظ استقالل براي قوي اي انگیزه شهرت، کسب اهمیت که دارد اعتقاد) 1975(  ٦بنستون. گردد تر می حسابرسی با کیفیت

 بازار تضعیف نتیجه در و) شهرت(  محبوبیت رفتن دست به از منجر حسابرسان استقالل سر بر مصالحه هرگونه. است حسابرسان

 حسابرسی مؤسسات که است داده نشان) 1999(  ٧ینوکسل کلیو. شود میر ت کیفیت پایین حسابرسی، و ارائه حسابرسی با خدمات
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 و اهمیت با تحریفات کشف(  گزارش صادقانه صدور طریق از شهرت حفظ براي تري قوي انگیزه از تر کوچک به مؤسسات نسبت بزرگ
  . ودش می حسابرسی خدمات بازار تضعیف به منجر اهمیت با کشف تحریفات در قصور زیرا، هستند برخوردار) آنافشا 

  تخصص گرایی - 6- 4-1
تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگر آن است که بین نوع صنعتی که حسابرسان در حسابرسی آن تبحر دارند و کیفیت گزارش 

به عبارت دیگر، حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند، به دلیل داشتن توانایی . حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد
به عالوه، هر قدر . توانند حسابرسی را با کیفیت باالتري انجام دهند شناسایی و برخورد با مشکالت ویژه آن صنعت میتر در  بیش

تري به ارایه خدمات  تري در یک صنعت کسب کند، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، عالقه بیش موسسه حسابرسی تجربه بیش
حسابرسان با تخصص ویژه در حسابرسی به عبارت دیگر، . ) 1386و جعفري، حساس یگانه (  کند حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می

تر با مسایل و مشکالت حسابداري و  اول، آشنایی بیش. صنعت خاص، به دو دلیل عمده از کیفیت حسابرسی باالتري برخوردار هستند
رت در حسابرسی آن گروه خاص از دوم، انگیزه براي کسب و حفظ شهو  حسابرسی آن صنایع به دلیل اجراي مداوم حسابرسی

 يها گزارش کیفیت صنعت خاص، در مهارت صنعت، تعدد ،متعدد کاران صاحب وجود دهد می نشان تجربه) . ١،2000آراندا(  صنایع
 خاص صنعت یک در گوناگون کاران صاحب داراي حسابرسی مؤسسات. دده می قرار یرتأث تحت مختلفی دالیل به بنا را حسابرسی

 یک در متعدد کاران صاحب حسابرسی که مؤسسات ،برعکس. کنند می درك خوبی به را صنعت آن عملیاتی و تجاري مخاطرات

 که اند داده نشان محققان. داشت نخواهند صنعت آن ذاتی از مخاطرات جامعی و عمیق درك احتماالً باشند، نداشته صنعت

در ) . 1388یعقوب نژاد و امیري، (  برسی باالتري برخوردار هستندآورند از کیفیت حسا گرایی روي می به تخصص که حسابرسانی
دانش خاص یک صنعت که توسط یک موسسه : تخصص صنعت حسابرس بدین گونه تعریف شد 2اي که توسط کند مطالعه

سی که هاي حسابر دهند و همچنین ریسک کاران در آن صنعت انجام می حسابرسی در جهت کمک به فهم بهتر از آنچه که صاحب
کارانش  هاي خاص حسابرسی که یک موسسه حسابرسی در جهت کمک به صاحب مهارت. شود اند، به کار گرفته می ها با آن مواجه آن

هاي  هاي صنعت مورد نظر و همچنین ریسک براي مواجهه با موضوع) حسابداري و انواع دیگر(  از طریق فراهم نمودن راه کارهایی
هاي خاص غیر حسابرسی که از طریق درگیري موسسه  مهارت. نماید ارایه می) واع مالیات و غیرهمثل قوانین، ان(  حسابرسی

) . 2008کند، (  اي براي کسب و کار صاحبکارانش داشته باشد تواند ارزش افزوده شود و می حسابرسی به کار گرفته و تحصیل می
خلق (  هاي سازنده جهت کمک ص صنعت حسابرس شامل خلق ایدهتخص: گونه بیان نمود توان به طور خالصه این موارد فوق را می

هایی که صاحبکاران در  ها و یا راه کارهاي تازه براي برخی از موضوع به صاحبکاران، همچنین فراهم نمودن دیدگاه) ارزش افزوده
نعت حسابرس به طور مستقیم جایی که حاالت مختلف تخصص ص از آن) . 2008کند، (  شوند صنایع مربوط به خود با آن مواجه می

. اند هاي مختلفی را براي اندازه گیري تخصص صنعت حسابرس به کار گرفته قابل مشاهده نیست، تحقیقات گذشته شاخص
اعتمادي و (  شوند هایی براي تخصص صنعت حسابرس به کار گرفته می رویکردهاي سهم بازار و سهم پرتفوي غالباً به عنوان شاخص

  . ) 1388دیگران، 
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 ١بازار سهم رویکرد -1- 6- 4-1

 یک در بازار سهم نظر از سایر رقبایش از را خودش که حسابرسی موسسه یک به عنوان را صنعت متخصص یک بازار، سهم رویکرد

 به که حسابرسی بازار مؤسسات نسبی سهم مشاهده با که کند می رویکرد فرض این. نماید می تعریف است، کرده خاص متمایز صنعت

سهم  که اي موسسه. برد پی حسابرسی موسسه تخصص صنعت دانش میزان به توان می کنند، می ارایه خدمت خاص صنعت یک
 در بازار معنادار سهم بعالوه،. است برخوردار خاص صنعت آن مورد در تخصصی باالتري دانش از دارد، اختیار در را بازار از تري بزرگ

 خاص صنعت حسابرسی هاي آوري فن توسعه در مؤسسات حسابرسی در که است معناداري گذاري دهنده سرمایه نشان صنعت یک

 از ناشی هاي جویی صرفه(  اقتصادي و صرفه حسابرسی کیفیت بهبود از ناشی مزایاي رود انتظار می که طوري به است گرفته صورت

 . ) 1388اعتمادي و دیگران، (  یابد افزایش، ) انبوه مقیاس تولید

 ٢پرتفوي سهم رویکرد - 2- 6- 4-1

 این. دهد می قرار لحاظ مورد موسسه حسابرسی هر براي را مختلف صنایع در خدمات حسابرسی نسبی توزیع پرتفوي، سهم رویکرد

نشان سهم پرتفوي، بیشترین با حسابرسی موسسه کارصاحب صنایع. است مربوط حسابرسی موسسه راهبردهاي به رویکرد بیشتر
 پرتفوي بزرگ سهم و اند کرده ایجاد آن صنایع با ارتباط در را معناداري اي پایه دانش مؤسسات حسابرسی که دهستن صنایعی دهنده

 صنعت آن به مربوط هاي حسابرسی آوري فن توسعه در حسابرسی توسط مؤسسات معناداري گذاري سرمایه که است این نشان دهنده

 اند، اختصاص داده صنعت خاص دانش توسعه براي را بیشترین منابع مؤسسات احتماالً رویکرد، این بکارگیري با. است گرفته صورت

 نسبی مزیت بازار، سهم رویکرد پرتفوي برخالف سهم رویکرد. باشند نداشته اختیار در آن صنعت در را بازار عمده سهم ها آن اگر حتی

 در شهرت طریق از صنعت که تخصص فرض این ساسا بر. دهد نمی حسابرس دخالت صنعت تخصص تعیین در را سایر حسابرسان بر

 با. تخصص صنعت هستند دهنده نشان صنعت یک در مؤسسات تجاري) زیاد تعداد(  وسیع حجم و شود می مشابه حاصل هاي محیط

 شدن متخصص فواید که نیست مثال، مشخص براي. است محدودیت چندین داراي از تخصص معیاري عنوان به بازار سهم این، وجود

 این ساختن خاطر نشان براي. بزرگ مشتریان از کمی تعداد از یا آید دست می به مشتریان از زیادي تعداد حسابرسی از یک صنعت رد

 و ٣بازار مستمر سهم شامل این معیارها. گیریم می بهره موضوع این با رابطه در ادبیات موجود در شاخص چند از ما کمبودها،

  . ) 1388اعتمادي و دیگران، (  شود می ٤صنعت تسلط /بازار در عمده سهمی هدهند نشان مجازي که متغیرهاي

 باال کیفیت با حسابرسی براي تقاضا انگیزه -4-2

از این قبیل . است محدودتري داراي حیطه اند، پرداخته کیفیت با حسابرسی به کنندگان استفاده نیاز تأثیر بررسی به که هایی پژوهش
  .)1386حساس یگانه و جعفري، (  شاره داشتتوان به موارد زیر ا می

  

                                                                                                                                                                                     
1 Market Share Approach 
2 Portfolio Share Approach 
3 continuous market share 
4 a substantial market share/industry dominance 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             423

  الزحمه حسابرسی حق -4-2-1

گیري  الزحمه پرداخته و نتیجه به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیشنهادات اولیه حسابرس در مورد حق) 1999(  ١ویلنبورگ
  . الزحمه پیشنهادي حسابرس است کند که کیفیت خدمات حسابرس تحت تأثیر پذیرش حق می

  دهی نظریه عالمت -4-2-2
تقاضا براي خدمات حسابرسی با کیفیت باال را در چارچوب نظریه عالمت دهی در عرضه اولیه سهام در بازار ) 1986(  ٢وندا واالس

کیفیت و دهی، اگر خریداران اوراق بهادار نتوانند میان اوراق بهادار با  در چارچوب نظریه عالمت. مورد بررسی قرار داده است ٣سرمایه
شود تا متوسط کیفیت مورد انتظار اوراق بهادار آماده براي  اي تعدیل می کیفیت تفاوت قائل شوند، قیمت بازار اوراق بهادار به گونه بی

چه مدیران بر کیفیت نسبی  در واقع، چنان. پیامد چنین اقدامی خروج اوراق بهادار با کیفیت از بازار است. فروش را منعکس سازد
هاي مالی با  ها انگیزه الزم را براي انتقال یک پیام و عالمت مشخص از طریق حسابرسی صورت بهادار خود آگاه باشند، آناوراق 

  . ها از متوسط کیفیت مورد انتظار بازار است این پیام انعکاس دهنده فراتر بودن کیفیت اوراق بهادار آن. کیفیت باال خواهند داشت

  هزینه نمایندگی -4-2-3

دریافت که تغییر در  ٤دي فاند. لعات گوناگونی در زمینه هزینه نمایندگی و تقاضا براي حسابرسی با کیفیت باال انجام شده استمطا
مالکان عمده و . ها و تغییر در اهرم مالی به طور مستقیم با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط دارد نوع مالکیت سازمان

یابی به چنین هدفی، تقاضا  هاي دست یکی از روش. هاي خود هستند گذاري ت شدیدتر بر سرمایهاعتباردهندگان خواهان اعمال نظار
مدیران براي کاهش هزینه نمایندگی و در نتیجه عدم تعدیل حقوق و مزایا از طرف مالکان، از . براي حسابرسی با کیفیت باال است

در دفاع از عامل هزینه نمایندگی در برانگیختن مدیران . ر هستندانگیزه کافی براي استفاده از خدمات حسابرسان مستقل برخوردا
هاي  درصد شرکت 84اند که بر اساس آن  براي استفاده از حسابرسان شایسته و مستقل واتز و زیمرمن به شواهدي استناد کرده

هادار مبنی بر اجباري کردن قبل از تدوین مقررات بورس اوراق بها  سال ، یعنی1926پذیرفته شده در بورس نیویورك در سال 
هاي نظارت، اطالعات و بیمه  کند که فرضیه واالس نیز استدالل می. کردند حسابرسی، از خدمات حسابرسان مستقل استفاده می

طبق فرضیه نمایندگی مدیران براي کاهش . فراهم کننده شواهد کافی براي استفاده مدیران از خدمات حسابرسی با کیفیت باال است
گیري از تعدیل حقوق و مزایاي خود توسط مالکان، از انگیزه کافی براي انجام حسابرسی مستقل برخوردار  ه نمایندگی و پیشهزین

در فرضیه اطالعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تاکید بر اطالعات مالی به عنوان ابزاري براي بهبود تصمیم . هستند
طبق فرضیه بیمه، تقاضا براي حسابرسی با میزان . شود ود در کیفیت اطالعات حاصل میهاي درون سازمانی از طریق بهب گیري

هاي گزارش شده را به حسابرسان  مالی داده یتچه بتوان مسئول چنان. دعاوي حقوقی تهدید کننده مدیران ارتباط مستقیم دارد
اي در بازارهاي اوراق بهادار به  و سایر اشخاص حرفه منتقل کرد، در این صورت، طرح دعاوي حقوقی علیه مدیران و اعتباردهندگان

اي فعال در  هاي حرفه بنابراین، با افزایش طرح دعاوي حقوقی برعلیه مدیران و سایر افراد و گروه. یابد گیري کاهش می طور چشم
  . ) 1386حساس یگانه، (  اي براي حسابرسی افزایش یابد رود تقاضاي بیمه عرصه واحدهاي اقتصادي انتظار می
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  کار گروه حسابرسی - 4-2-4

اند و نتیجه گرفتند که وجود کار گروه حسابرسی فعال و مستقل در  تغییر حسابرس مستقل را بررسی کرده) 1999(  ١ابوت و پارکر
د و بیانگر تطبیق دار) نمایندگی(  ها با نظریه کارگزاري نتایج تحقیق آن. ها با افزایش کیفیت حسابرسی ارتباط نزدیک دارد شرکت

لذا، وجود کار گروه حسابرسی باعث . شود آن است که وجود قوانین منجر به محدود شدن حیطه عمل غیر مسئوالنه مدیران می
  . شود که کیفیت حسابرسی از این حیث که حسابرس ممکن است تحت تأثیر تمایالت مدیریت قرار نگیرد، افزایش یابد می

  گیري نتیجه - 5
هاي بزرگ و بعضاً چند ملیتی که باعث بد نامی موسسات بزرگ حسابرسی جهان و  به تقصیر و تقلب شرکت به دنبال ورشکستگی

قصور . نقش کیفیت حسابرسی و نظارت و دسترسی به اطالعاتی قابل اعتماد و مربوط نقشی برجسته تر پیدا نمود. انحالل آن گردید
ي ها گزارشسان تقاضاي عمومی دال بر توجه بیشتر به قابلیت اعتماد حسابرسی و در نتیجه ایجاد تردید در کیفیت کار حسابر

جا که کیفیت حسابرسی قبل از انجام حسابرسی  اما از آن. حسابرسی و نظارت گسترده بر فعالیت حسابرسان را به دنبال داشته است
لذا . ن کیفیت واقعی حسابرسی را ارزیابی کردو یا حین حسابرسی قابلیت مشاهده ندارد، نیاز به متغیر هایی است تا براساس آن بتوا

در این پژوهش پس از تعریف کیفیت حسابرس و کیفیت حسابرسی عوامل موثر بر آن بیان شد و تاثیر هر یک از این عوامل بر 
ها  آن هاي آتی از کیفیت حسابرسی عنوان شد تا بتواند گامی کوچک در بیان عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی باشد و در پژوهش

  . استفاده شود
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  حسابداري در ارتقاي سالمت نظام اداري  ي تبیین نقش حرفه

  ٢سیده معصومه هاشمیان، ١پور علی مهدوي
  چکیده

در ارتقاي سالمت نظام اداري و پیشگیري از فساد در چارچوب  حسابداري به عنوان ابزاري ارزشمند ي این مقاله به تبیین نقش حرفه
در جهت نیل به اهداف شخصی یعنی  سازمان، امکان سوء استفاده از امکانات ها سازمانتر شدن فعالیت  با پیچیده. پردازد مینظري 

و اجتماعی سنگینی به بار می آورد؛ ي اقتصادي ها هزینهو  کند میفساد به سرعت گسترش پیدا . یابد میهمان مفهوم فساد افزایش 
  .باید به نحو صحیح جهت دهی و کنترل شوند سازماني موجود در ها فعالیت ي لذا کلیه

حسابداري شامل حسابرسی داخلی، حسابداري، و حسابرسی مستقل در موقعیت کنونی نقش مهمی در  ي واضح است که حرفه
اي داخل در تصمیمات تجاري استراتژیک  قش حسابرسی داخلی به طور فزایندهن. کند میپیشگیري، شناسایی و گزارشگري فساد ایفا 
نقش حسابرسی داخلی باید . به قیمت سهام، سرمایه بازار یا سود لطمه وارد کند تواند میاست، جایی که توجه نکردن به یک خطر 

پس از بهبود سیستم حسابرسی . گیرد میبه عهده  سازمانضد رشوه خواري و ضد فسادي باشد که  ي هر گونه برنامه ي در برگیرنده
 ،به عنوان زیربنایی مناسب، حسابداران با افشاي کامل و به موقع اطالعات و حسابرسان با اعتباردهی به این اطالعات ،سازمانداخلی 

کارگیري سیستم  با به. ددهن ، کاهش میبه ضرر سایرین شودو عدم تقارن اطالعاتی را که ممکن است منجر به سوء استفاده گروهی 
توان از بهبود  ، به عنوان ناظر میحسابرسی داخلی اثربخش، سیستم حسابداري مناسب، و نیز استفاده از خدمات حسابرسی مستقل

  .سالمت نظام اداري اطمینان حاصل کرد

  .فساد ،، سالمت نظام اداري، عدم تقارن اطالعاتیحسابرسی قانونیحسابداري،  ي حرفه :کلیدي واژگان

  مقدمه
تقلب و بی نظمی هاي . امروزه با پیچیده تر شدن فعالیت سازمان ها، فساد بسیار شایع شده و آشفتگی بسیاري ایجاد کرده است

خطرات جدي تقلب، فساد، پول شویی، . مختلف مالی زیان هاي بزرگی را براي بانک ها و سازمان هاي دیگر به همراه داشته است
  .ي آن ها همچنان اصلی ترین نگرانی مقامات اجراي قانون و نهادها در سرتاسر جهان استاختالس و مسایل پیرو

. و افزایش سرمایه گذاري و بنابراین منجر به رشد اقتصادي می شود ها شرکتکاهش فساد منجر به افزایش درآمد، عملکرد بهتر 
سی مستقل در موقعیت کنونی نقش مهمی در واضح است که حرفه حسابداري شامل حسابرسی داخلی، حسابداري، و حسابر

و سرمایه گذاران به میزان قابل مالحظه اي بر اعضاي آموزش دیده این حرفه  کند میپیشگیري، شناسایی و گزارشگري فساد ایفا 
بداران از حسابداران و حسابرسان چگونه به این وظیفه عمل می کنند؟ اوالً، حسا. جهت انجام وظایف مهم مذکور اعتماد می کنند

صحت مبادالت و ثبت آن ها به طور مناسب و مطابق با استانداردهاي حسابداري اطمینان حاصل می کنند؛ ثانیاً، حسابداران باید در 

                                                                                                                                                                                     
  ).ع(عضو ھیئت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا  - ١
   golnazh@yahoo.com). ع(مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا  - ٢
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جهت حفظ منافع عموم به عنوان یک وظیفه، نهایت صداقت و بی طرفی را به کار ببرند؛ ثالثاً، موقعیت استراتژیک و کلیدي 
که  کند میسازمان چه به عنوان حسابرس داخلی یا حسابدار یا حسابرس مستقل یا مشاور برون سازمانی ایجاب حسابداران در داخل 

  .به اطالعات خیلی محرمانه دسترسی داشته باشند

پس از بهبود . حسابرسی داخلی باید در برگیرنده هر گونه برنامه ضد رشوه خواري و ضد فسادي باشد که سازمان به عهده می گیرد
سیستم حسابرسی داخلی سازمان به عنوان زیربنایی مناسب، حسابداران با افشاي کامل و به موقع اطالعات و حسابرسان با 
اعتباردهی به این اطالعات عدم تقارن اطالعاتی را که ممکن است منجر به سوء استفاده گروهی به ضرر سایرین شود کاهش می 

لی اثربخش، سیستم حسابداري مناسب، و نیز استفاده از خدمات حسابرسی مستقل به با به کارگیري سیستم حسابرسی داخ. دهند
  .عنوان ناظر می توان از بهبود سالمت نظام اداري اطمینان حاصل کرد

سپس نقش حرفه حسابداري در پیشگیري، شناسایی و مبارزه . ات فساد پرداخته می شودتأثیر در این مقاله ابتدا به ماهیت خاص و
  .ساد مورد بررسی قرار می گیردعلیه ف

  تبیین فساد
با پیچیده تر شدن فعالیت سازمان ها، امکان سوء استفاده از امکانات سازمان در جهت نیل به اهداف شخصی یعنی همان مفهوم 

ختلفی از فساد در مبارزه علیه فساد با انواع م. فساد اصطالحی مبهم و دسته معنایی آن بسیار گسترده است. فساد افزایش می یابد
برخورد می شود شامل فساد اداري، سیاسی، کوچک، بزرگ، سودمند، زیانبار، مالی، تقلب، قاچاق، خیانت، تضاد منافع، رشوه خواري، 

فساد به طرق مختلف معنی می دهد مثل باطل، خیانت، بیماري اخالقی، انحراف از یک استاندارد، شکلی از رفتار . اختالس و غیره
  ).2007، ١اورت و دیگران(، رفتار غیر اخالقی، مدیریت بد، تقلب ضد اجتماعی

در این مقاله منظور از فساد، فساد اداري است؛ به عبارت دیگر سوء استفاده از امکانات سازمان در جهت نیل به اهداف شخصی، که 
  .شامل تقلب، رشوه خواري، اختالس، پول شویی و مواردي از این قبیل باشد تواند می

  یرات فسادتأث
به بیان دیگر، علت ها و اثرات فساد عمیقاً به هم وابسته . بازخورد می شوند) علت ها(فساد و اثرات آن، اغلب با پدیده هاي مختلف 

این مطلب در مورد رابطه بین فساد و رشد اقتصادي، فساد و تجارت بین المللی، فساد و مخارج . اند و نمی توانند از هم جدا باشند
  ).2007، ٢اورت و دیگران(اعتبار دارد ) قاچاق(فساد و نرخ سرمایه گذاري، و فساد و اندازه اقتصاد زیرزمینی  عمومی،

ات تأثیر مطالعات تجربی و رساله ها در باب فساد و پیامدهاي آن بیشتر بر. منفی می گذارد تأثیر فساد از چندین راه بر جامعه
اهش امنیت شغلی، کاهش درآمد مالیاتی، کاهش حمایت هاي محیطی و کاهش کنترل اقتصادي فساد شامل کاهش حقوق و مزایا، ک

دولتی براي ارائه برخی خدمات ضروري تمرکز کرده اند و نشان داده اند که فساد عالوه بر سایر پیامدها، توسعه را در کشور به تأخیر 
اقتصادي، وصول درآمد، سرمایه گذاري، هزینه داد و ستد،  رشد: ي زیر مشاهده کردها حوزهفساد را می توان در  تأثیر .می اندازد

  ).2011گزارش همایش سهامداران در مورد فساد و حقوق انسانی در گابرون، .. (. کیفیت کار، تخصیص منابع و

                                                                                                                                                                                     
1 Everett et al. 
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شان تحقیقات ن. رشد و توسعه اقتصادي معیاري است که با آن کیفیت حاکمیت در یک کشور اندازه گیري می شود :رشد اقتصادي
داده اند که سطوح پایین سرمایه گذاري که به طور غیر قابل اجتنابی منجر به کاهش رشد اقتصادي و افزایش فقر می شود همواره با 

  .سطوح باالي فساد رابطه دارد

دهد و در  فساد وصول درآمد را از طریق فرار از مالیات، عدم پرداخت نرخ ها و سایر پرداختی ها به دولت کاهش می :وصول درآمد
این امر از طریق تبانی بین . نتیجه مانع می شود تا دولت درآمد مورد نیاز براي تأمین کاالها و خدمات ضروري را فراهم کند

دامنه . و مقامات اداره مالیات که به جاي جمع آوري مالیات یا سایر درآمدها به رشوه خواري می پردازند اتفاق می افتد ها شرکت
تا آنها همواره از اختیارات خود سوء  کند میه اي که به این مقامات تفویض می شود زمینه مساعدي را فراهم اختیارات گسترد

  .استفاده کنند

تعدادي فاکتورها از قبیل اطمینان سیاسی، سطوح  تأثیر نظر به این که تصمیمات سرمایه گذاري تحت :تعلیق سرمایه گذاري ها
رار دارد، هزینه هاي باالي مربوط به فساد یکی از دالیل تعلیق سرمایه گذاري ها عنوان شده مالیات و محیط تجاري به طور کل ق

  .است

  .فساد انگیزه الزم را براي سرمایه گذاري و توسعه بازرگانی که سودهاي بسیاري را به دنبال دارند کاهش می دهد

برد؛ به این دلیل که نمایندگان فروش مبالغی را به عنوان رشوه فساد هزینه قراردادها را عموماً باال می  :افزایش هزینه داد و ستد
پر واضح است که این امر هزینه . جهت قطعی کردن قراردادها یا حق حساب به عنوان بخشی از هزینه خدمات قرارداد می پردازند

لذا فساد مانع از . ین می آوردانجام داد و ستد را در بخش خصوصی افزایش می دهد و بنابراین سودآوري سرمایه گذاري را پای
  .سرمایه گذاري می شود

فساد باعث تضعیف کیفیت کار از طریق عدم پیروي از مقررات ساختاري، محیطی و سایر مقررات می شود و  :کیفیت پایین کار
  .دکیفیت زیرساختارها و خدمات دولت را کاهش می دهد؛ بنابراین، باعث افزایش فشار بودجه اي بر دولت می گرد

کشورهاي با سطوح فساد باال نسبتاً منابع بیشتري را . ي مختلف را به هم می زندها بخش فساد توزیع منابع در بین :تخصیص منابع
یک دولت فاسد ترجیح می دهد که یک . براي احداث و منابع کمتري را در برنامه هاي آموزشی و اجتماعی سرمایه گذاري می کنند

با هزینه هاي نامطمئن مثل ساختن یک بزرگراه یا یک فرودگاه را تأمین مالی کند زیرا کنترل مخارج آن  پروژه سرمایه گذاري عظیم
  .دشوار است تا این که به تأمین مالی برنامه هاي آموزشی که شفاف تر هستند و قابلیت کنترل بیشتري دارند بپردازد

  .ل می دهد و عده اي را به هزینه دیگران به ثروت می رساندي غیر مولد انتقاها بخش ي مولد بهها بخش فساد منابع را از

دولت ها مسئولیت حمایت از حقوق انسانی تمام مردم را بدون تبعیض نژادي به عهده دارند، براي اثر بخش بودن هر چه بیشتر انجام 
  .مردم را بهبود ببخشنداین مسئولیت، دولت ها باید تحت نظارت خود منابع را طوري مصرف کنند که کیفیت کلی زندگی 

مثالً ممکن است به دلیل . فساد منابع در دسترس را دولت جهت ارائه خدمات عمومی کاهش می دهد :از دست رفتن منابع
این امر باعث کاهش منابع در دسترس جهت . پرداخت قیمت هاي غیر معقول زیاد به طرفین قرارداد مخارج اضافی تحمل شوند

اقتصادي و  -ها در اولویت قرار دارند مثل توسعه زیربنایی، آموزش و سالمت می شود که رخوت اجتماعی یی که مخارج آنها حوزه
  .سیاسی را به دنبال دارد
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سایر پیامدهاي ضمنی فساد مواردي همچون افزایش در جرم، تنزل کردن زیربناي حمل و نقل و ارتباطات که خود به طور قابل 
  .تد را افزایش می دهد هستند که به توسعه لطمه وارد می کنندمالحظه اي هزینه انجام داد و س

. و افزایش سرمایه گذاري و بنابراین منجر به رشد اقتصادي می شود ها شرکتکاهش فساد منجر به افزایش درآمد، عملکرد بهتر 
  .شده است در تحقق این امر نقش بسزایی داشته باشد که در ادامه به آن پرداخته تواند میحرفه حسابداري 

  نقش حسابرسی داخلی در ارتقاي سالمت نظام اداري
همان طور که قدرت هاي قانونی در سرتاسر جهان اجراي قانون و مقررات را براي مبارزه با رشوه خواري و فساد افزایش می دهند، 

بود بخشند تا پرداخت هاي بالقوه ي سازمان ها تحت فشار فزاینده قرار دارند تا برنامه هاي ضد رشوه خواري و ضد فساد خود را به
  ).2010بروئر، (سازمان را در معرض خطر قرار دهد، شناسایی و از آن ها پیشگیري کنند  تواند مینامناسبی که 

جو اقتصادي حاضر وسوسه دور زدن قانون را براي ایجاد درآمد به هر نحو ممکن افزایش داده و این در حالی است که تعداد ناظران 
ماتسون و مارتین، (کم است و بودجه کافی در اختیار آنان قرار داده نمی شود تا وظایفشان را به نحو صحیح انجام دهند داخلی 
آوري، ضعف مدیریت و نبود کنترل و  گذاري، قدیمی بودن فن ضعف مقررات و قانوندلیل بروز تقلب در گذشته و حال به ). 2009

  .فرهنگ سازمانی است

وضع مقررات کنترل داخلی اثربخش و گزارشگري آنها  جهتها  اري، هنوز مقررات الزم براي ملزم کردن سازمانگذ در بعد مقررات
اي است و تضاد منافع بیشماري در سطوح  هاي عمده داراي ضعف بنگاه هاي اقتصاديهمچنین حاکمیت شرکتی . نشده استوضع 

دهد و  شود که در کنار فساد مالی رخ می ها انجام می عوامل داخلی بنگاه هاي بزرگ از سوي بیشتر تقلب. خورد به چشم می ها سازمان
  .شود از طریق ارائه اسناد نادرست، دور زدن مقررات و رعایت نکردن الزامات انجام می

صحیح،  بنابراین براي مبارزه با تقلب باید افزایش کنترل داخلی، توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی مناسب، استقرار راهبري شرکتی
 سازي مورد توجه قرار گیرد اي و اتخاذ تمهیدات الزم در فرآیند خصوصی افزارهاي حسابرسی رایانه آوري روز و نرم دستیابی به فن

  ).1390پوریا نسب، (

فیت رویه هاي حاکمیتی ضعیف و فقدان شفا. به فعالیت ها در ادارات چه دولتی و چه غیر دولتی دامن بزند تواند میتقلب و فساد 
وقتی رفتارهاي متقلبانه افراد در یک سازمان که به صورت عادت در آمده است مورد . کند میاغلب به رخداد تقلب در سازمان کمک 

روش هاي سیستماتیک براي دست . بازرسی قرار نمی گیرد، افراد متقلب انگیزه می یابند تا محدوده عملیات خود را گسترش دهند
ا، استفاده و به دقت بر آن ها سرپوش گذاشته می شود تا این اطمینان حاصل شود که مشاهده کنندگان کاري مبادالت یا رویداده
  ).2011، ١راوي(عادي به آن پی نمی برند 

شناسایی پیشگیري و بر  یقابل توجه تأثیر اجراي کنترل ها به گونه اي اثربخشبازرسی داخلی و پیگیري  ،وجود حسابرسی داخلی
  .)1390یا نسب، پور( دارد تقلب

حسابرسان داخلی همیشه در شرکت حضور دارند، عملیات واحد تجاري را به خوبی درك می کنند، اثربخشی کنترل هاي داخلی را 
بررسی می کنند، از نقاط ضعف شرکت به خوبی آگاهند، در طراحی فعالیت هاي داراي ارزش افزوده به مدیریت یاري می رسانند تا 
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ارتقا دهند؛ در واقع حسابرسان داخلی با نظم و قاعده دادن به عملیات سازمان، اثربخشی مدیریت ریسک سازمان عملیات سازمان را 
  .را ارزیابی و بهبود می بخشند

امروزه در بسیاري از سازمان ها، حسابرسی داخلی یک مشاور ضروري براي مدیران اجرایی ارشد و کمیته هاي حسابرسی محسوب 
سی داخلی به طور فزاینده اي داخل در تصمیمات تجاري استراتژیک است، جایی که توجه نکردن به یک خطر نقش حسابر. می شود

نقش حسابرسی داخلی باید در برگیرنده هر گونه برنامه ضد رشوه . به قیمت سهام، سرمایه بازار یا سود لطمه وارد کند تواند می
  .خواري و ضد فسادي باشد که سازمان به عهده می گیرد

حسابرسی داخلی از بهترین موقعیت برخوردار است تا یک برنامه تحلیلی ضد رشوه خواري در استراتژي مدیریت ریسک سازمان 
  ).2010، ١بروئر(جاي دهد 

  بهبود سیستم حسابرسی داخلی جهت ارتقاي سالمت نظام اداري
ند که به نحو مؤثر طرح هاي متقلبانه شامل رشوه تحلیل هاي سنتی که در حسابداري مالی استفاده می شود طوري طراحی نشده ا

  .خواري و فساد را مورد شناسایی قرار دهد

ي در ها دادهکه به فرد متکی است تا بر اساس  کند میپیروي  "قوانین محور"تحلیل هاي حسابداري مالی از یک چارچوب ذهنی 
که ممکن است  ها دادهبتوان به بی نظمی هاي بالقوه در در این روش اغلب زمان و شانس نیاز است تا . دسترس سؤاالتی بپرسد

  ).2010بروئر، (عالمت فساد باشند پی برد 

مدیران اجرایی باید عمیقاً از مسئولیتی که شخصاً در قبال اقدامات کارمندان و شرکاي تجاري با آن مواجه می شوند، آگاه باشند؛ 
ریسک فساد و رشوه خواري بر . ي هر گونه فعالیت نامناسبی داشته باشندهمچنین باید یک برنامه جدي براي شناسایی و پیشگیر

  ).2010بروئر، (خالف سایر ریسک هاي تقلب همواره در برگیرنده تبانی شخصی در درون سازمان با شخصی بیرون از شرکت است 

  ABC٢تحلیل گرهاي خاص ضد فساد و رشوه خواري یا تحلیل گر 
سایی و مدیریت مؤثر ریسک فساد و رشوه خواري، نیازمند بکارگیري ابزارهاي جدیدي است که در حسابرسی داخلی، به منظور شنا

برگیرنده روش هاي تحلیلی روش مند، کنکاش آماري و موضوعی همراه با تحلیل هاي بصري باشد که به روشن شدن اطالعات 
  .کمک می کنند

محور سنتی به کار گرفته می شوند، ابزار قدرتمندي براي شناسایی  وقتی که تکنولوژي هاي پیچیده در کنار آزمون هاي قوانین
  .ایجاد می شود ها دادهي چند بعدي ها ویژگیمبادالت غیرعادي حاصل از 

ابزارها، تکنولوژي ها و روش هاي انعطاف پذیري هستند که از اطالعات حسابداري مالی استفاده می کنند تا  ABCتحلیل گر هاي 
ي ها حوزهیک روش ریسک محور است که  ABCتحلیل گر . ن است دچار فساد شده باشند را شناسایی کنندیی که ممکها حوزه

از یک فیلتر بی طرفانه براي  ABCتحلیل گر هاي . کند میهدف را جهت انجام حسابرسی داخلی و آزمون هاي مربوط شناسایی 
  ).2010بروئر، (ید به طور دستی بازنگري و تفسیر می شدند استفاده می کنند که در غیر این صورت با ها دادهحجم زیادي از 
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   ABCمنافع تحلیل گر 
  ):2010بروئر، (عبارتند از  ABCمنافع حاصل از بکارگیري تحلیل گر 

 تحلیل گر : فن تشخیصABC  ي ها دادهکه بر بکارگیري  کند میاز یک ابزار کنترلی ضد رشوه خواري و ضد فساد ریسک محور استفاده
 .و نابهنجاري هاي بالقوه متکی است ها دادهاري جهت تشخیص روند حسابد

 تحلیل : تکنولوژي پیشرفتهABC  ي کلیدي ریسک از کنکاش موضوعی، ابزارهاي بصري، عملیات و تحقیق ها حوزهجهت تشخیص
 .کند میآماري استفاده 

به طور بالقوه نامناسب را قبل از بازدید در محل  این آزمون ها طراحی شده اند تا فعالیت هاي مشکوك یا: حسابرسی هاي متمرکز
ي ریسک شناسایی شده ها حوزهدر این صورت حسابرسان می توانند زمانی را که به بازرسی محل می پردازند به . برجسته کنند

 .تمرکز ویژه داشته باشند
 این تحلیل گرها نیازمند حداقل کند میایجاد نسبت به صرفه جویی زمانی و ارزشی که حسابرسی داخلی براي سازمان : بازدهی هزینه ،

  .سرمایه گذاري هستند

  مشکل بودن پی بردن به رشوه خواري و تبانی
باید در توسعه سیستم ها و روش هاي مدیریت  ها شرکتبه این دلیل که پی بردن به تبانی اغلب از سایر انواع تقلب دشوارتر است، 

از بهترین موقعیت برخوردار است تا یک برنامه ضد رشوه خواري قابل تحلیل در  حسابرسی داخلی. ریسک خالقانه عمل کنند
استراتژي مدیریت ریسک سازمان جاي دهد؛ ولی براي شناسایی و مدیریت مؤثر فعالیت هاي بی نظمانه، حسابرسی داخلی باید 

  .رل ها طراحی شده اند انجام دهدحرکتی بزرگتر از سؤاالت و تحلیل هاي قوانین محور که براي آزمون فرآیندها و کنت

و بی  ها دادهاز تحلیل داده، کنکاش موضوعی، ابزارهاي بصري و آمار به صورت هدفمند براي شناسایی و کنترل روند  ABCتحلیل گر 
  .ندک مینشان دهنده وجود رشوه خواري و فساد در سازمان باشد استفاده  تواند میي پرریسک که ها حوزهنظمی هاي بالقوه در 

یی که باید بازرسی شوند و ها حوزهاستفاده آسان، استفاده بهتر از زمان حسابرس در زمینه کار، شناسایی سریع نابهنجاري ها یا  
  .است ABCي تحلیل گرهاي ها ویژگیفراهم کردن یک روش سیستماتیک از 

د که شرکت در اجرا و کنترل سیاست هاي ، ریسک را کاهش خواهد داد و به دستگاه هاي انتظامات نشان می دهABCتحلیل گر 
  .ضد رشوه خواري و ضد فساد پشتکار و همت واالیی دارد

اجراي برنامه هاي جدي ضد فساد، استخدام مشاوران برون سازمانی براي اجراي بازرسی هاي دقیق داخلی و چشم پوشی از فرصت 
 تواند میاما باید در نظر داشت که هزینه فساد و رشوه خواري هاي تجاري که آلوده فساد هستند براي شرکت هزینه باالیی دارد؛ 

  ).2010، ١بروئر(بسیار سنگین تر و غیر قابل جبران باشد 
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  نقش حسابداري و حسابرسی مستقل در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و پیشگیري از فساد
ن با افشاي کامل و به موقع اطالعات و پس از بهبود سیستم حسابرسی داخلی سازمان به عنوان زیربنایی مناسب، حسابدارا

حسابرسان با اعتباردهی به این اطالعات عدم تقارن اطالعاتی را که ممکن است منجر به سوء استفاده گروهی به ضرر سایرین شود 
  .کاهش می دهند

ي اطالعات حسابداري ها یژگیواین تأخیر ریشه در . منبع اطالعاتی حسابداري، نسبت به سایر منابع اطالعاتی منبعی با تأخیر است
اطالعات حسابداري،  -2. اطالعات حسابداري بر مبناي روابط شرکت با دنیاي بیرون و مبتنی بر قواعد شناخت است -1: دارد؛ یعنی

سیستم  -4. سایر منابع اطالعاتی موجود در بازار نسبت به اطالعات حسابداري به هنگام ترند -3. مورد حسابرسی قرار می گیرد
اطالعات حسابداري به سختی مورد دستکاري  -5. و سپس تخصیص می دهد کند میحسابداري اطالعات را در طول زمان تجمیع 

با این که اطالعات حسابداري ماهیتاً نسبت به سایر منابع اطالعاتی با تأخیر در اختیار بازار قرار می گیرد، ولی بر سایر . قرار می گیرد
منبع اطالعاتی حسابداري در خأل . کند میم موجود در بازار اثر می گذارد و محتواي اطالعاتی آن ها را تعیین منابع اطالعاتی به هنگا

گر چه سایر منابع اطالعاتی بسیار به هنگام تر از اطالعات حسابداري . ؛ بلکه در کنار سایر منابع اطالعاتی قرار داردکند میفعالیت ن
در زمان انتشار اطالعات حسابداري، اطالعات سایر منابع . طه مندي اطالعات حسابداري نمی باشندهستند، اما از لحاظ محتوا به ضاب

کند، خبر خوب و در غیر این صورت خبر بد تأیید  در صورتی که اطالعات حسابداري آن ها را. اطالعاتی نیز در اختیار بازار است
ن، اگر چه اطالعات حسابداري نسبت به سایر منابع اطالعاتی با تأخیر بنابرای). 1390مجتهدزاده و اثنی عشري، (محسوب می شوند 

  .در اختیار بازار قرار می گیرد، ولی چون بر تصمیمات استفاده کنندگان اثر گذار است همچنان به موقع و مفید است

شود؟  چگونه حاصل می اما افزایش شفافیت. یابد افزایش شفافیت، ریسک اطالعاتی و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش می با
موقع، شفافیت بیشتري در   ي مربوط، قابل اعتماد، و بهها گزارشطور بالقوه، این توانایی را دارد که با تولید و انتشار  حسابداري، به

اري یک از این لحاظ حسابد. ارائه این خدمت بزرگ، موجب تقاضا به اطالعات حسابداري در بازار سرمایه شده است. بازار فراهم کند
بنابراین  ؛اگر آرمان اصلی شرکت بورس افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد است. براي بازار سرمایه است 1شریک راهبردي

با . حسابداري درست و سالم، قلب یک بازار سرمایه خوب است. آن نماید به دستیابی در جهتتواند کمک قابل توجهی  حسابداري می
  .)1387 رحمانی،( کند میبازار سرمایه، حسابداري به کارکرد مناسب این بازار کمک ارائه اطالعات مورد نیاز 

ي دولتی و ها بخش از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازي) استقراض(عمومی شدن مالکیت بنگاه هاي اقتصادي، تأمین مالی 
در چنین شرایطی . حیط اقتصادي ایران استبنگاه هاي تحت پوشش در سال هاي اخیر از جمله عوامل اصلی تغییرات بنیادي در م

هاي اقتصادي سرمایه گذاران و وام دهندگان  گیري تصمیمشفافیت و کیفیت مطلوبیت اطالعات مالی و غیر مالی که پایه و اساس 
رد نیاز استفاده با در نظر گرفتن این که میزان قابل توجهی از اطالعات مو. برخوردار است اي ویژهبالفعل و بالقوه است، از اهمیت 

کنندگان توسط مدیریت بنگاه هاي اقتصادي، تهیه، پردازش و گزارش می شود، حصول اطمینان نسبی از کیفیت این اطالعات 
نظریه هاي موجود به ویژه نظریه نمایندگی بیانگر تضاد منافع بین تولید کنندگان اطالعات و استفاده . ضروري به نظر می رسد

تضاد منافع، مولد انگیزه الزم براي مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش بوده و منجر به انجام  این. کنندگان آن است
در این شرایط . می گردد؛ که در اکثر موارد زیان سرمایه گذاران را در بر دارد) به عنوان مثال، تحریف صورت هاي مالی(حرکاتی 
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در . شفافیت اطالعات گزارش شده در صورت هاي مالی باشد، ضرورت می یابد وجود مکانیزم کنترلی که به طور نسبی تضمین کننده
یک اقتصاد آزاد که در محیط ایران نیز حاکم است، این مکانیزم در قالب حسابرسی صورت هاي مالی و توسط حسابرسان مستقل 

  ).1378 ، 1377مجتهد زاده،  ،نیکخواه آزاد (ارائه می گردد 

اکنش به شکاف اطالعاتی بازار، همگرایی اهداف مدیر با مالکان و انگیزه هاي مدیریتی پدید می آید تقاضا براي اطالعات در و
کمتر از آن چه که  ها شرکتاطالعات یک کاالي عمومی است و اگر بازار به حال خود رها شود، ). 1390مجتهدزاده و اثنی عشري، (

از این رو تقاضا براي تدوین مقررات و استانداردهاي مرتبط . بروز مشکل نداردباید اطالعات به بازار عرضه می کنند که نتیجه اي جز 
  ).1390مجتهدزاده و اثنی عشري، (با الزام عرضه اطالعات به بازار ایجاد می شود 

لی سیستم حسابداري، اطالعات ما. ي خاص شرکت مربوط استها ویژگیتقاضا براي اطالعات و انتخاب سیستم حسابداري بهینه، به 
در ابتدا اطالعات مربوط به رویدادهاي مالی رخ داده در سیستم جمع آوري، سپس . فعالیت هاي شرکت را به بازار ارائه می دهد

بنابراین برخی اطالعات ارائه شده مانند جریان وجوه . اطالعات مربوط به اقالم تعهدي و تجدید ارزیابی ها به آن ها افزوده می شود
پایین تري تأیید  ید باالیی برخوردارند و برخی دیگر مانند اقالم تعهدي به علت ترکیب با انتظارات مدیریت، قابلیتنقد از قابلیت تأیی

  ).1390مجتهدزاده و اثنی عشري، (دارند 

نندگان قانون گذار، تجزیه و تحلیل ک هیأت هاياطالعات به عنوان معیاري بسیار مهم از سوي مراجع حرفه اي،  يامروزه قابلیت اتکا
به منظور کسب اطمینان نسبت به ارایه اطالعات . اطالعات مالی، سرمایه گذاران، مدیران و جامعه علمی، مورد توجه قرار گرفته است

، اطالعات اعتباردهی گیري تصمیمدر فرآیند . فوق، توسط افراد مستقل و با صالحیت اعتباردهی شود يها گزارشباید قابل اتکا، 
بدین ترتیب، ویژگی قابلیت اتکاي اطالعات، تبدیل به . نی براي تصمیم گیرندگان و فعاالن بازار نخواهند داشتنشده، ارزش چندا

  .)1387صدر اصفهانی، (یکی از معیارهاي مهم کیفی، در ارایه اطالعات حسابداري شده است 

هاي  تصادي بااهمیت، پیچیدگی فعالیتتقاضا براي حسابرسی در فرآیند گزارشگري که تحت شرایط تضاد منافع، پیامدهاي اق
چه حسابرسی به فرآیند گزارشگري می افزاید، مربوط به کیفیت  آن. اقتصادي و عدم دسترسی مستقیم انجام شود، قابل توجیه است

دوین بیانیه کمیته مسئول ت( ها است اطالعات گزارش شده و نیاز استفاده کنندگان به ارزیابی کیفیت اطالعات قبل از استفاده از آن
اطالعات حسابداري توسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار می گیرد و به همین ). 1379، هاي مفاهیم بنیادي حسابرسی

  ).1390مجتهدزاده و اثنی عشري، (دلیل به سختی می توان آن را دستکاري نمود 

از دیدگاه اعتبار بخشی، حسابرسی بر . عتبار بخشیبعد کنترلی و بعد ا: حسابرسی متشکل از دو بعد است) مضاعف(ارزش افزوده 
استفاده کنندگان می توانند با ضریب اطمینان بیشتري از  ،در نتیجه. اعتبار اطالعات می افزاید و باعث بهبود کیفیت می شود

ایی کامل ارزش نهفته اعتماد استفاده کنندگان به کیفیت و استفاده آنان از اطالعات حسابداري به شکوف. اطالعات استفاده کنند
  ).1379، کمیته مسئول تدوین بیانیه هاي مفاهیم بنیادي حسابرسی(اطالعات حسابداري منجر می شود 

برخی از این رویدادهاي مالی . شود اهمیت کیفیت اطالعات مالی در زمان وقوع برخی از رویدادهاي مالی و غیرمالی صدچندان می
کنندگان در این رویدادها نیاز دارند  مشارکت .... ایش سرمایه، انتشار اوراق قرضه، ادغام و تحصیل وعرضه اولیه عمومی، افز :عبارتند از

که اطالعات شفاف و با کیفیتی از عملکرد و وضعیت مالی شرکت در اختیار داشته باشند و عدم تقارن اطالعاتی به حداقل برسد 
  .)1387غالم زاده لداري، (



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             435

 :مستقل دارد طه گسترده و تقریباًدو حیی عدم تقارن اطالعات

افزایش  یمیزان عدم تقارن اطالعات با حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن، :در مبادالت اقتصادي یعدم تقارن اطالعات
 .ها اطالع دارد تر شدن کارها، هر فرد، تنها در موارد معدودي از فعالیت یابد، چرا که با تقسیم کار بیشتر و تخصصی می

پیامدهاي اقتصادي به دنبال دارد، لذا  با توجه به اینکه تصمیمات اجرایی، :هاي اجرایی گیري در تصمیم یدم تقارن اطالعاتع
 .ارزش اقتصادي خواهد بود تر از آن تصمیمات، داراي دسترسی و اطالع سریع

ر در خدمت افزایش تخصص و تقسیم کار است، اما این افزایش اطالعات، بیشت. شود نامیده می " عصر انفجار اطالعات"عصر کنونی 
  .شود که خود، عامل پیدایش عدم تقارن اطالعاتی معرفی می

 گردش صحیح عملیات بازارها براي  آن قابلیت اتکايهاي مالی، نقشی حساس در کاهش عدم تقارن اطالعاتی دارند و  صورت
این اطالعات، ضروري  اعتبار بخشیدن بهکلیدي در  ینقش شتنلحاظ دادر این شرایط، وجود حسابرسان، به . سرمایه ضروري است

  ).2009، ١چنگ و دیگران(ت اس

هاي ذینفع شرکت را، از طریق  حسابرسی، عدم تقارن اطالعاتی موجود بین مدیران و گروه بیان می کنند که) 1998( دیگرانو  2بکر
  ).1998 دیگران،بکر و (طالعات، کاهش می دهد هاي مالی به استفاده کنندگان بیرونی ا اجازه ي کنترل صحت صورت

نتایج پژوهش هاي انجام شده، حاکی از آن است که، مدیران درباره موقعیت اقتصادي شرکت از اطالعات بیشتري نسبت به عرضه 
واکنش به این در . لذا، ممکن است آنان از این دانش بیشتر براي فرصت طلبی استفاده کنند. کنندگان بیرونی سرمایه برخوردارند

 ها توسط یک بخش مستقل آن يها گزارشدهند و ارائه ند که مدیران به طور دوره اي گزارش متقاضی آنموضوع سرمایه گذاران 
اساساً، حسابرسان به دو وظیفه اصلی عمل می . شده استتأکید  با رسوایی هاي اخیر مالی، بر اهمیت نقش حسابرسان. شودتأیید 
عالوه براین نقش کنترلی، . ها را بررسی می کنند هاي مالی و فرآیند طراحی شده براي تهیه آن ان صورتاوالً، حسابرس: کنند

 از طریق جبران خسارت سرمایه گذارانی که به دلیل گمراه کنندگی صورت(حسابرسان یک تمهید بیمه اي براي سرمایه گذاران 
  ).1998 دیگران،بکر و ( ند، فراهم می کن)هاي مالی متحمل یک زیان اقتصادي شده اند

صورت هاي مالی متقلبانه، بیش از پانصد بیلیون دالر هزینه به طور مشترك براي سرمایه گذاران و سایر شرکت کنندگان در بازار 
شرکت کنندگان بازار سرمایه انتظار مواظبت و اداره فعال شرکت را براي اطمینان از . سرمایه طی چندین سال گذشته داشته اند

صورت هاي مالی متقلبانه تهدیدي براي اعتماد شرکت کنندگان بازار سرمایه به . رستی، شفافیت و کیفیت اطالعات مالی دارندد
  ).2002، ٣رضایی(انتشار عمومی صورت هاي مالی حسابرسی شده است 

  ٤ضرورت حسابرسی قانونی
این مبادالت نه تنها پیچیده اند بلکه با چنان . اشته استافزایش چشمگیري در مبادالت تجاري و اجتماعی در سرتاسر جهان وجود د

. شتاب و سرعتی اتفاق می افتند که فهم این امر که عده اي منافعی بیش از حد به هزینه سایرین کسب می کنند دشوار است

                                                                                                                                                                                     
1 Chang et al. 
2 Becker 
3 Rezaee 
4Forensic Audit 
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زي شده اند را حسابرسی هاي معمولی ممکن است نتوانند تقلب ها و فسادهایی که به گونه اي خاص طرح ریزي و برنامه ری
. شناسایی کنند یا مانع از وقوع آن ها شوند؛ لذا نیاز به طراحی ابزارهاي جدید براي مقابله با آن ها باید در دستور کار قرار بگیرد

روش حسابرسی که در حال حاضر براي ارائه اظهار نظر کلی درباره کلیت صورت هاي مالی باب هست، ممکن است قادر نباشد تا این 
چنین انتظاري از حسابرسان عادي، انتظاري بیش از حد است؛ به این خاطر که طراحی و هدف چنین . خاص را پوشش دهد نیاز

  .حسابرسی هایی جهت انجام حسابرسی در چارچوب زمانی معین به طور کلی متفاوت است

ت که حسابرسان باید تمام انرژي خود را با این وجود، انتظار عمومی از حسابرسان به قدري زیاد است که جامعه عادي معتقد اس
احتماالً این انتظار تا زمانی که تقلب قابل شناسایی باشد، صحیح است و تقلب یا فساد . متمرکز شناسایی و افشاي موارد تقلب کنند

ت و به خاطر شناسایی شود؛ ولی اگر تقلب پنهان شده باشد، شناسایی تقلب امري دشوار اس تواند میدر جریان حسابرسی عادي 
بنابراین، براي شناسایی . محدودیت خاص حدود حسابرسی نمی توان حسابرسان را مقصر دانست و آن ها را مورد انتقاد قرار داد

درك و انتظار عمومی، صرف نظر . تقلب، نحوه خاصی از حسابرسی در قالب بازپرسی توسط متخصصین در زمینه تخصصی نیاز است
وقتی که این . این است که حسابرسان در موقعیت خوبی قرار دارند تا تقلب ها را شناسایی و افشا کنند از محدودیت هاي حسابرسی

. انتظار تحقق نمی یابد، خالئی ایجاد می شود و بنابراین مهم است که جامعه حسابرسی قادر باشد این شکاف را به هر شکلی پر کند
رفه را در اذهان عمومی اعتبار ببخشد و بنابراین وظیفه ي اعضاي انجمن ایجاب تا اعتبار ح کند میانجمن حسابداران خبره تالش 

  ).2011راوي، (تا به این انتظار جامه ي عمل بپوشانند  کند می

فعالیت هاي اقتصادي (این وظیفه نه تنها حسابرسان بلکه وظیفه هر انسان اخالق مداري است تا طراحی هاي اهریمنی اقتصاد سیاه 
ولی به دالیل خیلی روشن این فعالیت ها به سادگی قابل شناسایی نیستند و بازرسان ملزم می شوند تا از . را رسوا کند) غیر قانونی

نیاز است . علیرغم پشتکار حسابرسان عادي ممکن است چنین فعالیت هایی به سادگی کشف نشوند. مهارت هاي خود استفاده کنند
قویت کند که بدون این مهارت ها ممکن است با از دست دادن تخصص منحصر به فرد و که جامعه حسابرسی مهارت هاي خود را ت

دالیل زیادي براي این امر که چرا تقلب هاي مسلم، شناسایی . حوزه مهارت خود در نزد عموم اهمیت و اعتبار خود را از دست بدهد
ل باشد که حسابرس استقالل نداشته باشد؛ فرآیندهاي حسابرسی عمدتاً به این دالی تواند میاین امر . نشده باقی می مانند وجود دارد

طوري سازمان دهی شده اند که به دنبال کشف تقلب نیستند؛ مردم معموالً نسبت به عدم موفقیت حسابرسی اظهار نظري نمی 
دلیل آن هر . ردکنند؛ و همچنین تقلب هاي تبانی شده و کتمان شده به سختی مشخص می شوند مگر این که بازرسی صورت گی

چه که باشد، عموم ارزشی براي این توضیحات قائل نیستند و از حسابرسان انتظار دارند تا تقلب ها را شناسایی و از آن ها پرده 
  . برداري کنند

با  وقتی جریان هاي ورودي و خروجی کالن باشند و حسابرسی نتواند به این نیاز خاص پاسخ گوید، الزم است که حسابرسی قانونی
حتی در سازمان هاي دولتی، خواه واحدهاي درآمد یا هزینه باشد، باید حسابرسی قانونی با حسابرسی . حسابرسی عادي ترکیب شود

همان طور که براي عملیات مخاطره آمیز و پر ریسک ارتش یک کشور عالوه بر . عادي تلفیق شود تا نیازهاي خاص برآورده شوند
، وقتی که کنترل اموري از دست در می رود باید حسابرسی قانونی با حسابرسی کند میاندوها تکیه گردان هاي پیاده نظام به کم

حسابداران خبره که به طور خاص براي این منظور آموزش دیده اند مبناي خوبی براي حسابرسی هاي متمرکز . عادي تلفیق شود
  ).2011راوي، ((فراهم می کنند 
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  به پیشگیري تقلب و فساد کمک کند؟ ندتوا مییک حسابرس قانونی چگونه 
حسابرسان قانونی از طریق . حسابرسان قانونی معموالً به عنوان پشتوانه اي براي عملیات حسابداري استاندارد به کار گرفته می شوند

ان عاملی تجزیه و تحلیل سود و برون رفت دارایی ها و توجه خاص به اقدامات جهت انتقال وجوه، و حضور خاص خود، به عنو
  .بازدارنده یا کاهنده در پیشگیري از انتقال غیر قانونی دارایی ها از طریق تقلب عمل می کنند

تمام انحرافات از مبادالت عادي یا هر گونه مبادله اي که بدون تصویب انجام شده است ممکن است موضوع حسابرسی خاص توسط 
در صورتی که کنترل ها . و تالش خود را متمرکز بررسی کنترل ها می کنند حسابرسان تمام انرژي. حسابرسان قانونی قرار بگیرند

ولی این که کنترل هاي داخلی چقدر مؤثر هستند و این که اگر کسی . ضعیف باشند، فرآیند حسابرسی قابل توجه و فراگیر می شود
شوند تا از اثربخش بودن کنترل ها در مقابل  سعی کند این کنترل ها را دور بزند چه اتفاقی می افتد باید مجدداً به دقت بررسی

تمام کنترل ها در مقابل تقلب مقاوم نیستند و هیچ اطمینان قطعی از این که کنترلی در مقابل تقلب . تقلب اطمینان حاصل شود
راهی براي دور همچنین در صورت وجود انگیزه قوي، مجرم با شناسایی لینک هاي ضعیف . وجود نداشته باشد تواند میکارساز است 

  .زدن کنترل ها پیدا خواهد کرد

این وظیفه اصلی مدیران و کسانی که زمام امور را به دست دارند است که اطمینان حاصل کنند که کنترل هاي مناسب و کافی 
نند تا کنترل حسابرسان، به واسطه تجربه و حرفه خود به مدیریت کمک می ک. وجود دارند و به طور کارا و اثر بخش اجرا می شوند

بنابراین، باید مکانیزم کنترل . می کنند که کنترل ها به گونه ي مورد انتظار کار می کنندتأیید  هاي مناسب را شناسایی کنند یا
داخلی سازمانی و استانداردهاي منتشر شده توسط سازمان هاي مختلف براي حسابرسان قانونی فراهم شود تا آن ها قادر باشند کار 

راوي، (با تمام این ها، عنصر شکاکیت باید بر ذهن حسابرس حاکم باشد تا وي را به مقصدي امن برساند . وجیه کنندخود را ت
2011.(  

  ١حسابرسی هاي ارزش آفرین
چه نیازي در حسابرسی هاي عادي و قانونی باید برآورده شود؟ فرآیند حسابرسی یا بازرسی باید بر ایجاد ارزش تمرکز کند؛ یعنی 

در این صورت، . ی از حسابرسی قوانین و مقررات، حسابرسی عملکرد و کارایی و حسابرسی درستی اجتماعی و اخالقیترکیب
دنبال شود،  ٢حسابرسی مالی جامع و کامل خواهد شد و البته ممکن است با یک حسابرسی داخلی اثربخش که با حسابرسی قانونی

  .باشند، بخش بخش شود به گونه اي که هر دو مستقل از مدیریت و مالکان

، بلکه به شناسایی مخارج اسراف کارانه و قابل اجتناب، کند میحسابرسی ارزش آفرین تنها بر نظم مخارج و قوانین مربوط تمرکز ن
ضعف در وصول درآمد، تدوین سیاست هاي نادرست، تفسیر نادرست، کارایی و اثربخشی در اجراي انتظارات سهامداران و غیره می 

مسئولیت بسیار بزرگی بر . تنها عمل کردن به روش هاي سنتی حسابرسی و بعد تأسف خوردن درباره سیستم ها کافی نیست. پردازد
هر گونه بهانه اي براي مدیریت . عهده جامعه حسابرسی است تا با قصد سودرسانی به عموم، خدمات داراي ارزش افزوده ارائه کنند

  .است و یک روش بی دغدغه در حسابرسی خطرات و مشکالت زیادي به بار خواهد آورد نکردن این فرصت و مسئولیت غیر موجه

                                                                                                                                                                                     
1 Value for Money Audits 
2 Statutory auditor 
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هر منبعی هر چه قدر کم باشد ثروت است و نباید . زیادي بر مخارج عمومی و برنامه هاي اجتماعی دارد تأثیر حسابرسی ارزش آفرین
فرآیند حسابرسی ارزش آفرین بر سه ستون استوار است، یعنی  .شامل نیروي انسانی، مواد یا منابع طبیعی باشد تواند میهدر رود؛ که 

 تواند میاگر از زاویه درست به آن نگاه نشود کارهایی که دولت، مدیریت یا حسابرسان انجام می دهند . اقتصاد، کارایی و اثربخشی
در صد بدهد؛ بلکه این یک امر هیچ رویه حسابرسی وجود ندارد که از شناسایی تقلب اطمینان صد . هیچ توجیهی نداشته باشد

  ).2011راوي، (خالقانه است و یاید یک رویه کل نگرانه با تالش بسیار زیاد به کار گرفته شود 

اگر حسابداران خبره موضع خود را توجیه کنند، محدودیت ها را همان گونه که هستند بپذیرند و به ندرت تالشی براي اصالح آن ها 
زحمت بودن فرآیند حسابرسی، از آن اجتناب کنند؛ تحت این شرایط، داشتن حسابرسان قانونی اثربخش انجام دهند و به دلیل پر 

  .دشوار است و نیز بی دلیل نخواهد بود که عموم برداشت خوبی از جامعه حسابرسی نداشته باشند

یک ذهن محکمه اي نیاز زمان است و  .وقتی که رسوایی اتفاق می افتد، حسابرسان بیش از همه در معرض انتقاد عموم قرار دارند
ي اخالقی بعضی عناصر بی وجدان که قصد سرقت پول و منابع ها ارزشحرفه ها باید با تغییرات سریع در محیط اقتصادي و فساد 

از  حسابرسان نباید دید خود را نسبت به مسئولیت اصلی خود در قبال سهامداران و عموم. عمومی را دارند دست و پنجه نرم کنند
می توان به این موقعیت به عنوان یک فرصت، یک . دست بدهند و باید به آنچه که عموم از آن ها انتظار دارند جامه عمل بپوشانند

  ).2011راوي، ((مسئولیت و یا هر دو نگاه کرد 

  نتیجه گیري
الت نه تنها پیچیده اند بلکه با چنان این مباد. افزایش چشمگیري در مبادالت تجاري و اجتماعی در سرتاسر جهان وجود داشته است

تقلب . شتاب و سرعتی اتفاق می افتند که فهم این امر که عده اي منافعی بیش از حد به هزینه سایرین کسب می کنند دشوار است
لب، خطرات جدي تق. و بی نظمی هاي مختلف مالی زیان هاي بزرگی را براي بانک ها و سازمان هاي دیگر به همراه داشته است

  .فساد، پول شویی، اختالس و مسایل پیروي آن ها همچنان اصلی ترین نگرانی مقامات اجراي قانون و نهادها در سرتاسر جهان است

. و افزایش سرمایه گذاري و بنابراین منجر به رشد اقتصادي می شود ها شرکتکاهش فساد منجر به افزایش درآمد، عملکرد بهتر 
در این مقاله نقش حرفه حسابداري در . ه عنوان ابزاري ارزشمند در مبارزه علیه فساد به کار گرفته شودب تواند میحرفه حسابداري 

پیشگیري، شناسایی و گزارشگري فساد تبیین گردید و نیز به این موضوع پرداخته شد که آیا حرفه به همین گونه اي که در حال 
اندازه مؤثر است و چه اقداماتی جهت افزایش اثربخشی حرفه حسابداري در  ، با توجه به شرایط موجود تا چهکند میحاضر فعالیت 

  .مبارزه علیه فساد بهتر است صورت گیرد

واضح است که حرفه حسابداري شامل حسابرسی داخلی، حسابداري، و حسابرسی مستقل در موقعیت کنونی نقش مهمی در 
ه گذاران به میزان قابل مالحظه اي بر اعضاي آموزش دیده این حرفه و سرمای کند میپیشگیري، شناسایی و گزارشگري فساد ایفا 

  .جهت انجام وظایف مهم مذکور اعتماد می کنند

حسابرسی داخلی به عنوان یک مشاور ضروري براي مدیران اجرایی ارشد و کمیته هاي حسابرسی، باید در برگیرنده هر گونه برنامه 
حسابرسان داخلی همیشه در شرکت حضور دارند، عملیات واحد . ان به عهده می گیردضد رشوه خواري و ضد فسادي باشد که سازم

تجاري را به خوبی درك می کنند، اثربخشی کنترل هاي داخلی را بررسی می کنند، از نقاط ضعف شرکت به خوبی آگاهند، در 
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ن را ارتقا دهند؛ در واقع حسابرسان داخلی با طراحی فعالیت هاي داراي ارزش افزوده به مدیریت یاري می رسانند تا عملیات سازما
  .نظم و قاعده دادن به عملیات سازمان، اثربخشی مدیریت ریسک سازمان را ارزیابی و بهبود می بخشند

پس از بهبود سیستم حسابرسی داخلی سازمان به عنوان زیربنایی مناسب، حسابداران با افشاي کامل و به موقع اطالعات و 
تباردهی به این اطالعات عدم تقارن اطالعاتی را که ممکن است منجر به سوء استفاده گروهی به ضرر سایرین شود حسابرسان با اع

  .کاهش می دهند

حسابداران با نهایت صداقت و بی طرفی، در جهت حفظ منافع عموم از صحت مبادالت و ثبت آن ها به طور مناسب و مطابق با 
صل می کنند و با انتشار صورتهاي مالی که به صورت ضابطه مند تهیه شده اند عدم تقارن استانداردهاي حسابداري اطمینان حا

  .اطالعاتی را کاهش می دهند

 گردش صحیح عملیات بازارها براي  آن قابلیت اتکايهاي مالی، نقشی حساس در کاهش عدم تقارن اطالعاتی دارند و  صورت
این اطالعات، ضروري  اعتبار بخشیدن بهکلیدي در  ینقش لحاظ داشتنان، به در این شرایط، وجود حسابرس. سرمایه ضروري است

فرآیند حسابرسی باید بر ایجاد ارزش تمرکز کند؛ یعنی ترکیبی از حسابرسی قوانین و مقررات، حسابرسی عملکرد و کارایی، و . تاس
  .واهد شددر این صورت، حسابرسی مالی جامع و کامل خ. حسابرسی درستی اجتماعی و اخالقی

در نتیجه با به کارگیري سیستم حسابرسی داخلی اثربخش، سیستم حسابداري مناسب، و نیز استفاده از خدمات حسابرسی مستقل 
  .به عنوان ناظر می توان از بهبود سالمت نظام اداري اطمینان حاصل کرد
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 ضرورت و اجراي حسابرسی مستمر 

  ٣مجید علیجانی، ٢داود پرنده خوزانی، ١محمد ایمانی
  :چکیده
گذشته تغییر  ي دههدر چند  ي مالیها گزارشي تکنولوژي باعث انتشار سریع اطالعات گردیده، لیکن مدل ها پیشرفتاگر چه 
در  بر اساس سنت بیشتر کاربرد تکنولوژي. ساالنه استگزارشگري مالی، حسابرسی  یک عنصر مهم فرایند. نکرده استاي  گسترده

یک زمینه از نوآوري، حسابرسی مستمر یا . سازي وظایف دستی متمرکز شده است ها بر خودکار هحسابرسی به جاي نوآوري در فرایند
در . مان کنونی فراهم نماییدست تا اطمینان نسبت به اطالعات را در زا یهای ها و رویه بخشی مستمر، است که شامل فرایند اطمینان

افراد شاغل . است جهت اطمینان بخشی الزم ،حسابرسی سنتی نوآوري در فرایند رسی سنتی منسوخ واقتصاد کنونی، پارادایم حساب
از استفاده . باشد در جستجوي حسابرسی مستمر به عنوان یک جانشین بالقوه براي پارادایم حسابرسی سنتی می در حرفه و دانشگاه

این نوشتار . دهد حسابرسی را افزایش می کارایی و اثربخشی فرایند ،شناختی حسابرسی مستمر کنولوژي، خودکارسازي و روشت
  .کند میمرحله مشخص  و چهاربعد  حسابرسی مستمر را در هفتاجراي نوآوري روش شناختی 

سازي  ي تحلیلی، مدلها روشحسابرسی،  دسی سنتی، روش شناختی حسابرسی، فراینحسابرسی مستمر، حسابر :کلیدي واژگان
  .ها ها، تحلیل داده داده

  مقدمه - 1
باشد  ي مالی فراهم نمودن اطالعات مفید براي مدیریت و ذینفعان جهت تصمیمات مربوط به تخصیص منابع میها گزارشهدف از 

(FASB, 2006) .در اقتصاد . اهات با اهمیت، قصور و تقلب باشدبراي اینکه اطالعات مالی مفید باشد، آن باید به هنگام و فاقد اشتب
ریزي استراتژیک،  اطالعات مالی به صورت روزانه در تصمیمات تجاري همانند برنامهاتکا  کنونی قابلیتهاي به هنگام بودن و قابلیت

جدید براي ارتقاي  شرکتها به دنبال فناوري. افزایش سرمایه، تصمیمات اعتباري و شرکاي مالی و فروشندگان سرنوشت ساز است
با ) 1386حساس یگانه و بختکی،(تر شده است  کارایی فرایندهاي تجاریشان هستند و از این رو سیستمهاي اطالعاتی پیچیده

سیستمها باید توانایی ایجاد اطالعات مالی در  (ERP)4ریزي منابع سازمان پیشرفت در سیستمهاي حسابداري، همانند ظهور برنامه
داشته باشند، به هر حال انجام حسابرسی سنتی با شرایط واقعی اقتصاد همگام نبوده است و گزارش اطمینان بخشی  شرایط کنونی را

نقصان اطمینان به شرایط کنونی ممکن است عمدتاً به ماهیت دستی فرایند حسابرسی سنتی . دچار عقب ماندگی گردیده است
زمان متمرکز است، این محدودیتها حسابرسی را به یک تناوب ساالنه منحصر فرایندهاي حسابرسی دستی بر کار و . نسبت داده شود

تواند تصمیمات تخصیص منابع را به سمت نامناسب  مدیران و ذینفعان به گزارشات مالی در شرایط کنونی، میاتکا  در نتیجه. کند می
آینده خدمات . تواند کاهش یابد سازي فرایندها میاین محدودیتهاي کار و زمان از طریق استفاده تکنولوژي و خودکار . هدایت کند

                                                                                                                                                                                     
  .دانشیار دانشگاه ارومیه - ١
  parandeh.2761@yahoo.com. دانشیار دانشگاه ارومیه - ٢
  .کارشناس ارشد حسابداری -٣

4 enterprise resource planning (ERP) 
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روشهاي دستی کنونی ). 1383علی مدد،(اعتبار بخشی با روندهاي پیشرو و تعامل حرفه با محیط در حال تحولش رقم خواهد خورد 
  ).1388و مداحی،عرب مازار یزدي (براي عصر الکترونیک کارآمد نیست و در پاسخ به این نیاز، حسابرسی مستمر معرفی شده است 

اند  دهی معرفی نموده حسابرسی مستمر را نوعی اعتبار (CICA)و حسابداران خبره کانادا  (AICPA)انجمن حسابداران رسمی آمریکا 
بر تکنولوژي در تمام فرایند حسابرسی اتکا  .شود و با حسابرسی صورتهاي مالی سالیانه متفاوت است که به طور دائمی انجام می

براي نوآوري در ). 2،2001منون و ویلیامز. (و باعث افزایش کارایی شود) 1998، 1الیوت( مرکز بر نیروي کار را کاهش دهدتواند ت می
جهت توسعه اطمینان بخشی در شرایط  (CA)فرایند حسابرسی سنتی، استفاده از یک تکنولوژي خودکار همانند حسابرسی مستمر 

ولوژي در حسابرسی مستمر باعث افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات حسابرسی استفاده از تکن. کنونی ضروري خواهد بود
  .شود گردد و موجب تکرار بیشتر فرایند حسابرسی و افزایش قابلیت اطمینان اطالعات مالی در شرایط کنونی می می

  :شده استارائه  1بعد اصلی نوآوري در اجراي حسابرسی مستمر نسبت به حسابرسی سنتی در جدول  7

   حسابرسی مستمر
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1 Elliott 
2 Menon and Williams 

 حسابرسی مستمر در مقایسه با حسابرسی سنتی: 1جدول 
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  وري حسابرسی مستمر با روش شناختی حسابرسینوآ -2
پس از . توسط وازرلی و هالپر معرفی شد 1991و در سال  1989مفهوم حسابرسی مستمر اولین بار توسط گرومر و مارتی در سال 

رسی برداري از روش حساب همچنین عالقه به بهره. پذیرفته شد(SIEMENS, IBM, HP) پیشرفت در نمونه اولیه، توسط شرکتهاي
این عالقه به حسابرسی . مستمر موجب گردید افراد شاغل در حرفه و محافل دانشگاهی همکاري نزدیکی با یکدیگر داشته باشند

اند که پارادایم حسابرسی سنتی در اقتصاد پویاي کنونی منسوخ گردیده و نیاز به  مستمر اشاره دارد که مدیریت و حسابرسان پی برده
 . باشد ري مینوآوري در حسابرسی ضرو

  1حسابرسی مستمر یا متناوب 2- 1

تواند از عملیات  به هر حال این حسابرسی می. حسابرسی به شکل مستمر در شرایط کنونی ممکن است ایده آل به نظر برسد
هد بود در نتیجه این حسابرسی مایل خوا. سیستمهاي اطالعاتی حسابداري متاثر شود و ممکن است همه زمان مقرون به صرفه نباشد

در فرایندهاي تجاري پر ریسک وارد شود، براي مثال در شرکتهاي صنعتی ممکن است از جانب احتیاط، حسابرسی به صورت مستمر 
پرداختهاي هزینه با ریسک  از طرف دیگر ممکن است فرایند حسابرسی پیش. در فرایند پرداختهاي نقدي با ریسک باال انجام شود

برد که چرخه حسابرسی مستمر  پی 2004پاتک در سال ). 2،2007دو و روحانی(هاي متناوب کافی باشد  هاي یا دور پایینتر در دوره
براي مثال یک حسابرسی بعد از اینکه تعدادي . اقتصادي را داشته باشد به حجم مبادالت بستگی دارد که ممکن است بیشترین صرفه
  . گردد اندازي می راهمبادالت پرداختی ثبت سیستمهاي اطالعاتی حسابداري شود 

  3حسابرسی پیشگیرانه 2-2

در نتیجه اشتباهات با اهمیت، قصور یا تقلب . شود در پارادایم حسابرسی سنتی اطالعات حسابداري بر مبناي ساالنه حسابرسی می
تمر بر مبناي تکرار در مقابل حسابرسی مس. توانند براي ماهها کشف نشده باقی بمانند قبل از اینکه توسط حسابرس کشف گردند می

اند  دهد انحرافاتی که رخ داده نظارت مستمر کنترلهاي داخلی و آزمون معامالت به حسابرس این امکان را می. بیشتر یا مستمر است
عادي تا  در حسابرسی فعلی تخلف و مبادالت غیر. را پس از حادث شدن به جاي واکنش پس از مدت طوالنی کشف و رسیدگی کند

از این رو حسابرسی مستمر، حسابرسی پیشگیرانه است به جاي حسابرسی . ماند وسط حسابرس کشف شوند معوق میتزمانی که 
شود و فرایندهاي تجاري متوالی در هم تنیده  به همان اندازه که به پیچیدگی سیستمهاي اطالعاتی حسابداري افزوده می. واکنشی

اي به  برسی پیشگیرانه ممکن است مانع ارسال اشتباهات، قصور و تقلب از مرحلهحسا) براي مثال تولید، موجودي، فروشها(شوند  می
 .شود مرحله دیگر شود و بدین جهت از نواقص مذکور در سیستمهاي اطالعاتی آینده کاسته می

                                                                                                                                                                                     
1 frequent audit 
2 Du and Roohani 
3 Proactive audit 
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  خودکار سازي فرایند حسابرسی 2- 3
فرایند حسابرسی اتوماتیک با بهره بردن از  .حسابرسی سنتی به علت فرایند حسابرسی دستی بر نیروي کار و زمان متمرکز است

توانند به عنوان نقطه شروع جهت تعیین  فرایندهاي حسابرسی موجود می. روش حسابرسی مستمر قادر به کاهش این محدودیتهاست
ار سازي همه به هر حال خودک). 2004و وازرلی 2006آلیس (تواند مدلسازي و اتوماتیک شود استفاده گردند  اینکه کدام فرایند می

هنوز  1فرایند حسابرسی نیازمند قضاوت پیچیده و تردید حرفه اي. فرایند حسابرسی سنتی ممکن است فوراً امکان پذیر نباشد
براي ( به عنوان مثال ارزیابی تخمینهاي مدیریت . نیازمند اجراي دستی بوسیله حسابرس در محیط حسابرسی مستمر خواهد بود

ممکن است  2به هر حال پیشرفتها در هوش مصنوعی. ممکن است قابل خودکار سازي نباشد) وك الوصول مثال ذخیره مطالبات مشک
خودکار سازي بعضی فرایندهاي . اي شود سازي فرایند حسابرسی نیازمند قضاوت انسانی و تردید حرفه است روزي به سمت خودکار

  .شود د کارایی در حسابرسی میدهد و باعث ایجا حسابرسی تمرکز بر زمان و نیروي کار را کاهش می

ها و مدلسازي سیاستهاي کنترلهاي داخلی الزم  آوري داده براي اینکه فرایند حسابرسی خودکار موثر باشد، استاندارد سازي جمع
هاي استفاده شده با فرمتها و قالبهاي گوناگون  یکی از مشکالت حسابرسی مستمر در سیستمهاي حسابداري بدون درنگ داده. است

بنابراین سیاستهاي کنترلهاي داخلی در یک ). 1388کردستانی، رحیمی ،(ها استاندارد شوند  و مختلف است که ضروریست این داده
هاي همگون  داده. بایست به خوبی تعریف و مدلسازي شود تا پشتیبانی جهت نظارت خودکار نواقص کنترلهاي داخلی باشد شرکت می

دهد فرایند حسابرسی به صورت یکپارچه و بدون مداخله حسابرس اجرا  مدلسازي شده اجازه می شده و سیاستهاي کنترلهاي داخلی
  .شود

  کار و نقش حسابرس داخلی و حسابرس مستقل 4-2
  :چهار سطح حسابرسی براي اطمینان بخشی مستمر و نظارت تحلیلی پیشنهاد نمود 2004وازرلی در سال 

  عادي جاري غیرکشف مبادالت ت      بررسی مبادالت: 1سطح 
  مانند اصول ( اثبات مقررات اندازه گیري مناسب       بررسی رعایت: 2سطح        

 )پذیرفته شده حسابداري    
  ارزیابی معقول بودن برآوردهاي حسابداري      بررسی برآورد: 3سطح 
  کاربرد قضاوت سطح باال پیچیده جهت کاهش ریسک       بررسی قضاوتها: 4سطح        

 کلی حسابرسی  

سازي حسابرسی مستمر به وسیله  پیاده). 2010وازرلی و کین، (اي روش حسابرسی مستمر باید بخشی از حسابرسی داخلی شود اجر
حسابرسان داخلی و مستقل به علت ماهیت، زمان و دامنه آزمون و نظارت، موجب اجراي فرایند حسابرسی به صورت غیرکارا 

آل باشد چون حجم زیادي از اطالعات و نظارت و  حسابرسان داخلی ممکن است ایده بوسیله (CA)رو پیاده سازي  از این. گردد می
 (CA)توانند تحلیل و نظارت را در سطح باالي حسابرسی سیستم  به هر حال حسابرسان مستقل می. آزمون متناوب مورد نیاز است

حسابرس  (CA)ت گواهی کننده سیستم نقش حسابرس مستقل سرانجام ممکن اس. جهت کشف تناقضات یا کشف تقلب اجرا کنند

                                                                                                                                                                                     
1 professional skepticism 
2 artificial intelligence 
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بنابراین در آینده شاید حسابرس مستقل نقش یک اطمینان دهنده در برابر نواقص با اهمیت اطالعات مالی ایجاد شده . داخلی شود
  ).2002الیوت،(که بوسیله یک سیستم حسابرس داخلی گواهی شده است را داشته باشد 

  ماهیت، زمان و دامنه آزمون 2- 5
  ).1991وازرلی و هالپر،(دهد  سابرسی مستمر ماهیت، زمان و دامنه آزمونهاي حسابرسی سنتی را تغییر میروش ح

 در . شود اي انجام می در حسابرسی سنتی به منظور ارزیابی ادعاهاي مدیریت آزمون دستی کنترلهاي داخلی و آزمونهاي محتوي در دوره
)1CCMمقابل نظارت کنترلهاي مستمر خودکار  )2CDAاطمینان بخشی اطالعات مستمر و  ( آلیس، (شود  در حسابرسی مستمر استفاده می (

در اطمینان . کند میبه طور مداوم بر کنترلهاي داخلی براي نواقص نظارت  CA براي نظارت کنترلهاي مستمر، سیستم). ماهیت) (2006
عادي در  شوند و موارد نقض و مبادالت غیر ادي بودن آزمون میع اي به صورت مستمر براي غیر ها، اطالعات مبادله بخشی مستمر به داده

 .گردد گزارش انحرافات حسابرسی درج می
 در . شود اي واقع می ریزي شده و آزمونهاي محتوي در مراحل کاري جداگانه معموالً در حسابرسی سنتی آزمون کنترلهاي داخلی برنامه

 )2001رضایی،).(زمان(گردند  داخلی و آزمون مبادالت به طور همزمان انجام میحالیکه در محیط حسابرسی مستمر نظارت کنترلهاي 
 در مقابل حسابرسی مستمر کند اتکا می گیري حسابرسی سنتی به جهت تمرکز بر زمان و نیروي کار در آزمون دستی بر استفاده از نمونه ،

تواند موجب باال بردن  ه کل مبادالت در نظارت و آزمون میرسیدگی ب). دامنه( کند میبه تمام مبادالت در نظارت و آزمون رسیدگی 
به هر حال این موجب . اثربخشی و افزایش احتمال امکان کشف اشتباهات با اهمیت، از قلم افتادگی، تقلب و نقض کنترلهاي داخلی شود

کشف شوند،  CAخلی بتواند بوسیله سیستم شود که همه اشتباهات با اهمیت، از قلم افتادگی، تقلب و نقض کنترلهاي دا انسداد این نمی
 .چون تبانی و زیر پاگذاري کنترلهاي داخلی در سیستم حسابرسی مستمر نیز وجود دارند

  براي نظارت و آزمون 4ها دادهو تحلیل  3مدل سازي 2- 6

نتی مورد استفاده قرار ها در حسابرسی س تکنیکهاي آماري پایه همانند نسبتها، روندها و تحلیل رگرسیون جهت تحلیل فراینده
ها جهت تحلیل فرایند استفاده  و تکنیک تحلیل داده ها دادهدر حسابرسی مستمر، مدلسازي ). 1986استرینگر و استوارت،(گیرند  می
 اگر چه استفاده از آمار در تحقیقات. اند نشات گرفته 5کاوي ها و تکنیکهاي تحلیل داده از آمار و داده مدلسازي داده. شوند می

کاوي به صورت گسترده براي پیش بینی ورشکستگی مورد  تکنیکهاي داده حسابداري و ادبیات حسابرسی بیشتر رایج است، همچنین
 ).1991و تام 1999سانگ. 2005مین و لی (استفاده قرار گرفته است 

مستمر براي نظارت و آزمون بکار  مدلسازي اطالعات و تکنیکهاي تحلیل اطالعات در جزییات معامالت و مانده حسابها در حسابرسی
. کند میمدلسازي اطالعات از اطالعات حسابرسی سنتی و مانده حسابها براي ایجاد الگو استفاده ). 2010کوگان،(شوند  برده می

در محیط . کند میتحلیل اطالعات، مبادالت حسابرسی نشده فعلی را با الگویی که از مدلسازي اطالعات بدست آمده مقایسه 
فرضیه پشتیبان مدلسازي و ). 2004وازرلی،(ابرسی مستمر، فرایند نظارت و آزمون شامل مقایسه مشاهدات جاري با الگوهاست حس

ي ها گزارش. بایست مشابه گذشته باشد تحلیل اطالعات این است که اطالعات حسابرسی نشده آینده و خصوصیات رفتاري آن می

                                                                                                                                                                                     
1 continuous controls monitoring 
2 continuous data assurance 
3 Data modeling 
4 data analytics 
5 data mining 
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هاي  شوند تا از این راه انحرافاتی که نیازمند رویه سوي واحدهاي تجاري مقایسه می ي عرضه شده ازها گزارشبینی شده با  پیش
  )1383علی مدد،.(جستجو گر است، شناسایی شود

ویژگیهاي خاص و رفتاري هر مبادله در نظر  گردد  تکنیکهاي مدلسازي و تحلیل اطالعات در سطح مبادالت کاربردي میزمانی که 
. شود تاریخ صورتحساب، فروشنده، اقالم سفارش شده، اقالم هزینه و جمع مبلغ در یک مبادله رسیدگی میبراي مثال . شود گرفته می

هاي  براي تحلیل در سطح حسابها، مانده. شود این مالحظه باعث جامعیت آزمون ادعاهاي مدیریت و همچنین افزایش اطمینان می
پیشنهاد نمود که در زمان  2006در این رابطه وندرول در سال . شود می هر حساب در ارتباط با سایر مانده حسابها در نظر گرفته

تواند جهت شناسایی  ارتباط و رفتار بین حسابها می. ي مالی و ارتباط بین حسابها مدنظر قرار گیردها گزارشتعیین ریسک تمام 
در کمک به کشف  CAه حسابها در محیط تحلیل در دو سطح اطالعات مبادالت و ماند. بخشهاي داراي ریسک بالقوه استفاده شود

  .شود تقلب یا تبانی استفاده می

  گزارش حسابرس 7-2
شود که  ي تهیه شده بوسیله سیستمهاي اطالعاتی حسابداري در صورتیکه انحرافی در حسابرسی مشاهده نشود فرض میها گزارش

یت نقض کنترلهاي داخلی یا مبادالت غیرعادي، انحراف در صورت وجود انحراف با اهم. فاقد اشتباهات بااهمیت، قصور و تقلب است
از منظر حسابرسی مستقل یک اظهار نظر مطلوب در سیستم حسابرسی مستمر در . بایست قبل از گواهی دهی برطرف شود می

  . تواند صادر شود که وضع غیر عادي در فایلهاي شناسایی شده وجود نداشته باشد صورتی می

  ر و فرایندهامراحل حسابرسی مستم - 3
  :باشد مرحله می 4حسابرسی مستمر شامل 

مراحل و فرایند . گزارشگري -4تحلیل اطالعات  -3مدلسازي اطالعات و ایجاد الگو  -2خودکارسازي روشهاي حسابرسی  - 1
  .نشان داده شده است 2حسابرسی مستمر در شکل 

پیشنهاد . کند میتواند بکار گرفته شود را تعیین  آنجا می حسابرس قسمتی از فرایند تجاري که حسابرسی مستمر در: مرحله اول
زمانی . شوند مورد توجه قرار گیرند شود که بانکهاي اطالعاتی، زمان تعیین اولیه فرایند حسابرسی که حسابرسی مستمر اجرا می می
سازي شود به آزمون روشهاي  فرایند تجاري مشخص شد، حسابرس به منظور تعیین انواع نظارت و آزمون که بتواند خودکارکه 

  ). 2004، وازرلی 2006آلیس (پردازد  موجود حسابرسی می

الگوهها با . شود مدلسازي اطالعات جهت ایجاد الگوها براي ارزیابی اطالعات مبادالت آینده و مانده حسابها استفاده می: مرحله دوم
این . آیند ر مبناي اطالعات حسابرسی شده گذشته بوجود میاستفاده از تخمین، طبقه بندي، ارتباطات، یا تکنیکهاي گروهی ب
  .شوند باشند استفاده می عادي می مدلسازي اطالعات در برآورد اطالعات آینده و مانده حسابها که غیر
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ده استفاده ها جهت مقایسه ارزیابی کنترلهاي داخلی، جزییات معامالت و مانده حسابها با الگوهاي تعیین ش تحلیل داده: مرحله سوم

در نظارت کنترلهاي مستمر نقش تحلیل، مقایسه اقدام کارکنان در برابر سیاستهاي کنترلهاي داخلی به منظور کشف . شود می
ها، جزئیات معامالت و مانده حسابهاي حسابرسی نشده با الگوهاي تعیین  جهت اطمینان بخشی مستمر به داده. باشد تخلفات می

  . شوند عادي مقایسه می به منظور کشف انحراف و شرایط غیرها  شده در مدلسازي داده

براي هر . شوند اند، شناسایی می عادي که بدون نتیجه و معوق مانده معامالت مرتبط با زیرپا گذاري کنترلهاي داخلی یا موارد غیر
ابی و در مورد بررسی بیشتر گردد و حسابرس جزییات گزارش انحراف را ارزی انحراف یک گزارش شامل جزییات مساله تهیه می

  )1996هرست و کونس، . (نماید گیري می تصمیم

اگر ). انجمن حسابداران رسمی آمریکا و حسابداران خبره کانادا(یک حسابرسی مستمر یک حسابرسی انحرافات است : مرحله چهارم
، قصور و تقلب با اهمیت است و گزارش سیستم حسابرسی مستمر گزارشی حاکی از وجود انحراف نداشته باشد گزارش فاقد اشتباه

  . شود مقبول حسابرسی صادر می

  گیري نتیجه -4
مفاهیم حسابرسی مستمر نزدیک به دو قرن است که مطرح . حسابرسی مستمر یک تکنیک جدید در فرایند حسابرسی سنتی است

آوري و مزایایی در حسابرسی به جهت استفاده حسابرسی مستمر نو. باشند، اما هنوز حسابرسی مستمر در اجرا نسبتاً جدید است می
اي و محافل دانشگاهی در بعضی کشورها شروع به پذیرش و آزمون آن در  همکنون افراد حرفه. از تکنولوژي به همراه دارد

  :رسیم میبنابراین بر اساس مباحث فوق الذکر درباره محیط اطمینان بخشی آینده به نتایجی به شرح زیر . اند شرکتهایشان نموده
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 تواند موجب ارتقاء اثربخشی حسابرسی و افزایش احتمال کشف اشتباهات با اهمیت،  در نظر گرفتن تمامی معامالت در نظارت و آزمون می
 .قصور و تقلب شود

 نی تحلیل دو جانبه اطالعات معامالت و مانده حسابها که در محیط حسابرسی مستمر استفاده خواهد شد منجر به کشف تقلب و تبا
 .گردد می

 گردد و بدین جهت از نواقص  اي به مرحله دیگر کمتري می در محیط حسابرسی مستمر، سیستمهاي اطالعاتی اشتباهات متوالی از مرحله
 .شود مذکور در سیستمهاي اطالعاتی آینده کاسته می

 باشد خودکار سازي حسابرسی ضروري می ها و فرموله کردن آن در سیاستهاي کنترلهاي داخلی براي آوري داده استاندارد سازي جمع. 

هاي حسابرسی، افزایش کیفیت حسابرسی، افزایش اثربخشی عملیات و کاهش ریسک  این حسابرسی در مجموع موجب کاهش هزینه
  گردد تقلب می
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  ي دولتیها شرکتي داخلی با تخلفات مالی در ها کنترلي  بررسی رابطه

  ٣جمال محمدي، ٢ارسالن زرگرنصرالهی، ١نادر بهلولی
  چکیده

در این  .ولتی استان آذربایجان شرقی استي دها شرکتهاي داخلی با تخلفات مالی در  کنترل ي هدف این تحقیق بررسی رابطه
این اجزا . بر میزان تخلفات مالی مورد بررسی قرار گرفت ها آنهر یک از  تأثیرجزء تفکیک گردید و هاي داخلی به پنج  راستا، کنترل

   .نظارت -5ارتباطات؛  اطالعات و -4هاي کنترلی؛  فعالیت -3ارزیابی ریسک؛  -2محیط کنترلی؛  -1: عبارت است از

بخش اول شامل سؤاالت مربوط به  :طراحی گردیده اي حاوي دو بخش نامه پرسش ها، در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه
ي  باتوجه به محدود بودن جامعه. است) سؤال 23 شامل(ش دوم مربوط به تخلفات مالی و بخ) سؤال44شامل (ي داخلی ها کنترل

بندي از  رتبهقیق از آزمون پیرسون و براي هاي تح براي آزمون فرضیه. تفاده شده استاس) تمام شماري(آماري، از روش سرشماري 
  .آزمون فریدمن استفاده شده است

نتایج این . کند ها را تأیید می اسمیرنف استفاده شده که نرمال بودن داده -از آزمون کولموگروف ها براي تعیین نرمال بودن داده
ي ها شرکتفات مالی در هاي داخلی با تخل که بین میزان ارتباط ابعاد کنترلاست نشان داده  وها را تأیید نموده  پژوهش فرضیه

گردیده  بندي رتبهنتایج آزمون بر اساس آزمون فریدمن، به ترتیب ذیل . داري وجود دارد استان آذربایجان شرقی تفاوت معنیدولتی 
  .ارزیابی ریسک -5اطالعات وارتباطات؛  -4نظارت؛  -3فعالیت کنترلی؛  - 2محیط کنترلی؛  -1 :است

  .ي کنترلی، نظارتها فعالیت محیط کنترلی، ، تخلفات مالی،هاي داخلی کنترل :واژگان کلیدي

  مقدمه
ماهیت اساسی . سازمان در ارتباط است بعنوان یک فعالیت سازمانی در تمام سطوح سازمان وجود دارد و با افراد مختلفی در کنترل 

  .کنترل بهتر شناخته خواهد شد زمانیکه مراحل عمده فرآیند مدیریت را در نظر بگیریم

گردد،سپس  سازماندهی می برنامه ریزي از طریق تأمین منابع از جمله افراد، ها و برنامه ریزي شروع شده و این فرآیند با ایجاد هدف 
انجام یافته  اقدامات در مواردياما  .دهند هاي از پیش تعین شده اقدامات الزم را انجام می عملیاتی براي رسیدن به هدف مدیران

بعالوه انسان جائزالخطا است، همچنین شرایط محیطی  .شود یست و بندرت عملیات کامالً مطابق برنامه انجام میتوسط آنها کافی ن
اقدامات بعدي براي  معیارها و اقدامات مکملی داریم تا اطالعات مناسبی از پیشرفت کار و مبنایی براي بنابراین نیاز به. کند تغییر می

از جمله انحراف از مسیر صحیح مصرف  انجام اقدامات نامطلوب هایی نیازمندیم که از ن به روشهمچنی.ها داشته باشیم نیل به هدف
باشد  میواعمال کنترلهاي الزم کارگیري سازوکارهاي مناسب  مستلزم به این امرتحقق و ایفاي . جلوگیري نمایدمنابع وتخلفات مالی 

  ).1389زارعی،(
                                                                                                                                                                                     

  .استادیار و عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب، دکترای مدیریت دولتی -١
  zargararsalan@yahoo.com .حسابرس دیوان محاسبات کشور،دانشجوی کارشناسي ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی -٢
 .حسابرس دیوان محاسبات کشور و مدرس دانشگاه، كارشناس ارشد حسابداري -٣
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ین کنترلهاي داخلی را در سازمان خود تعبیه کنند چون می دانند که در نبود یک سیستم امروزه مدیران همواره در تالشند که بهتر
 (کنترل داخلی اثر بخش تحقق رسالت اصلی سازمان و به حداقل رساندن رویدادهاي غیر منتظره بسیار مشکل خواهد بود 

کنترل داخلی . بر پایه ستانده شکل می گیردکنترل داخلی یک رویداد نیست لیکن از یک سري عملیات و فعالیتها ).1387محمدي،
باید به عنوان یک جزء الزم هر سامانه اي که مدیریت براي تنظیم و راهنمایی آن فعالیت ها بکار می گیرد شناسایی شود، نه به 

است که در کنترل مدیریت  با این مفهوم کنترل داخلی،). COSO,1992(عنوان یک سامانه جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی
درون یک واحد به عنوان یک بخش از زیر ساخت کنترل مدیریت بوجود می آید تا به مدیران در انجام کار یک واحد و دستیابی به 

لذا یک عامل کلیدي در کمک براي دست یافتن هدف و به حداقل رساندن  اهداف آن بر روي یک پایه و اساس مداوم کمک کند
می باشد که باعث فراهم  کنترل داخلی جزئی جدائی ناپذیر در اداره ي امور سازمان. داخلی است مشکالت، اجراي مناسب کنترل

نمودن اطمینان منطقی در دستیابی به اهداف سازمان و نیز به عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از دارایی ها، پیشگیري کشف 
  .)1390عباس زاده،(د خطاها و تقلب بکارمی رو

شرکتهایی که  .خلی اثر بخش و کارآمد،بسیاري از واحدهاي تجاري کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده استنبودکنترلهاي دا
کنترل داخلی خود را با تدابیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از معضالتی که ممکن است پدید آیددر امان باشند لذا نبود 

بلکه بر کیفیت گزارشگري مالی که عاري از هر گونه تلخف و تقلب و  د تجاري،کنترلهاي داخلی اثر بخش نه تنها بر عملیات واح
در  به همین دلیل شناخت کنترلهاي داخلی و استقرار کنترلهاي داخلی مناسب .منفی بر جاي می گذارد تأثیر فساد مالی باشد،

کاهش ریسک ار  ی توانند باعث افزایش کارایی،شرکت بر عهده مدیران بوده که مدیران با استقرار این کنترلهاي داخلی اثر بخش م
 محمدي،( در شرکت شوند دست دادن داراییها و حصول اطمینان معقول از قابلیت اعتماد صورتهاي مالی ورعایت قوانین ومقررات،

1391(.  

   ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

  ا دبیات تحقیق) الف
 داخلی کنترلوتعریف  مفهوم

سنجد، از این رو فرآیند ریزي شده میي برنامهها فعالیت ه مدیر از طریق آن، تطابق عملیات انجام شده را باکنترل فرآیندي است ک 
شاید به جرات بتوان گفت که انجام هر رودي یک سازمان، جهت نیل به اهداف اساسی، به کار میها فعالیت ریزيکنترل در برنامه

به کمک کنترل است که مدیریت نسبت . کنترل هاي الزم به عمل آمده باشد مگر آنکه فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود
 . (کند میبه نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیري و در صورت لزوم سنجش و اصالح آنها را پیدا 

  ).1387الوانی،

وحسابرسی داخلی وحتی کل نظام  ر بر گیرنده کنترلهاي اجراییدرا کنترلهاي داخلی ، )ICAEW)انگلستان انجمن حسابداران خبره
منظور اداره امور سازمان به صورت منظم جهت اطمینان از  که توسط مدیریت به کند میتعریف کنترلی اعم از مالی وغیر مالی 

   .دوحفاظت از داراییها وتضمین دقت واعتبار مدارك وسوابق استقرار می یاب رعایت فعالیتهاي مدیریت

 شامل طرح سازمانی وکلیه قواعد واقدامات هماهنگ در یکرا کنترلهاي داخلی ،(AICPA)انجمن حسابداران خبره امریکا و از طرفی

ترویج کارایی عملیاتی وتشویق به رعایت  ي حسابداري برايها دادهموسسه به منظور حفاظت از داراییها،اطمینان از دقت واعتبار 
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کنترل  مجموعه اي از :عبارت است از  داخلی کنترل تعریف جامع و کامل ازاما .کند می،تعریف ی باشدسیاستهاي مصوب مدیریت م
  :که این اهداف شامل هابراي دستیابی به اطمینانی منطقی از دستیابی به هدفهاي سازمانی،

    اثر بخش وکارابودن عملیات . 

  قابل اتکاءبودن اطالعات مالی . 

  )1389ریچارد دال راتلیف،( .باشد می رعایت قوانین ومقررات . 

و براي شناسایی احتمال  کند میمدیریت و کارکنان سازمان جریان پیدا  لذاکنترل داخلی فرآیندي جامع و فراگیر است که به وسیله 
اجراي منظم  (ت که در اجراي ماموریتهاي سازمان، اهداف عمومی عملیا کند میشود و اطمینان معقول ایجاد ریزي میخطرات برنامه

دهی، با هاي پاسخگویی و حسابشوند و مسئولیتمحقق می) ي اقتصادي و کارآمديعملیات، مبتنی بر اخالقیات و با رعایت صرفه
. گیرداستفاده و خسارت انجام میاالتباع ایفا گردیده و حفاظت از منابع در مقابل آسیب و صدمات و سوءرعایت قوانین و مقررات الزم

  )1388بري، صا (

  ابعاد کنترلهاي داخلی  
  :عنصر تشکیل دهنده ساختار کنترل داخلی به شرح ذیل است 5تحقق اهداف کنترلهاي داخلی مستلزم وجود 

  .نظارت و آزمون -5؛ اطالعات و ارتباطات – 4؛ فعالیتهاي کنترلی – 3؛ ارزیابی ریسک – 2؛ محیط کنترلی - 1

و براي تمام کند میل سطح کیفیت قابل قبول را براي کنترل داخلی در یک سازمان فراهم کلی و حداق چارچوبیک  عنصر، 5این 
می شود که مدیران براي  مالی و رعایت اداره ي یک بخش سازمان بکار می رودو باعث جنبه هاي فعالیت و عملیات، برنامه اي،

عباس .(ک سازمان مناسب هستند، پاسخگو باشندگسترش دادن سیاست هاي جزئی، رویه ها و عملیاتی که براي فعالیت هاي ی
  )1390زاده،

  محیط کنترلی 
بر وجدان کنترلی کارکنان جو عمومی سازمان را شکل می دهد محیط کنترلی با فراهم آوردن نظم وانظباط  تأثیر محیط کنترلی با 

ي اخالقی و ها ارزش د از درستکاري،عوامل محیط کنترلی عبارتن. بنیانی براي دیگر اجزاي کنترل داخلی است وبسترمناسب،
   .)1388 امیر پوریا نسب وکیان مهام،( صالحیت کارکنان

  :گذارند عبارتند ازمی تأثیر چندین عامل کلیدي که بر محیط کنترلی

مدیر یک شرکت دولتی نقش کلیدي در . ي مدیریت و کارکنان شرح داده شده استي اخالقی و درست که به وسیلهها ارزش: اول
ي رهنمودهایی براي رفتار مناسب، برطرف سازي حفاظت از آهنگ اخالقی سازمان، تهیهبه ویژه در پیاده. کند میاین زمینه ایفا 

  .ها و رفتارهاي غیراخالقی و فراهم کردن نظم در دستگاه در هنگام تخصیص بودجهکردن وسوسه

کنان نیازمند دارا بودن یک سطح قابل قبول هستند تا بتوانند وظایف تمام کار. متعهد بودن مدیریت به دارا بودن صالحیت است: دوم
بنابراین نیاز است که مدیریت . همچنین باید اهمیت گسترش و کاربرد کنترل داخلی را خوب درك کنند. مشخص خود را اجرا کنند

ي مدیریت فلسفه. ي اجرایی آن را فراهم کندهاي سازنده و عادالنه و ارزیابیهاي مورد نیاز را همچون مشاورهدانش مناسب و مهارت
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اي از خطر را که دستگاه اجرایی مایل است آن را به دست آورد این عامل درجه. گذارندمی تأثیر ي عملیاتی نیز بر روي محیطو شیوه
رکنان، نظارت، حسابرسی و هاي اطالعاتی، حسابداري، عملکرد کاي مدیریت نسبت به سامانهبنابراین گرایش و فلسفه. کند میتعیین 

  .ژرفی روي کنترل داخلی باشد تأثیر تواند داراي ارزیابی می

ریزي، این عامل یک چارچوب مدیریتی براي طرح. گذار استتأثیر ساختار سازمانی اداره است که بر روي محیط کنترل داخلی: سوم
یک کنترل داخلی خوب مستلزم آن است که ساختار . یل آیدتا آن دستگاه به اهداف خود نا کند میهدایت و کنترل عملیاتی مهیا 

هاي مناسب گزارشگري را به وجود هاي قانونی و مسئولیت پذیري را به طور شفاف تعریف کند و رویهسازمانی اداره در محدودیت
این تفویض اختیار و . دهدقرار می تأثیر ها سراسر سازمان را تحتي تفویض اختیارات و مسئولیتمحیط کنترلی به وسیله. آورد

  .دهدهاي قانونی را پوشش میي عملیاتی، روابط گزارشگري و توافقها فعالیت مسئولیت

هاي مناسبی براي  این مورد شامل ایجاد رویه. باشندها، عامل محیطی نیز شاخص دیگري میاي خوب و رویههاي سرمایهسیاست
، GAO1 ( باشد، ترفیع و نظم دهی کارکنان، نیز میزان مناسبی از نظارت میپرداخت حقوق، توجیه آموزشی، ارزیابی، مشاوره

2001(.  

    ارزیابی ریسک 
ریسکهاي مرتبط با دستیابی به اهداف سازمان است ومبناي منطقی براي  ارزیابی ریسک به معناي شناسایی و تجزیه و تحلیل

 تمام سطوح سازمانی با در) یا صنعت ماهیت، ساختار، صرفنظرازاندازه، (کلیه سازمانها .ومهارریسکهارافراهم می سازد چگونگی اداره

ریسکهـا بـر تـوان سازمان  .هستندکه باید آنها را ارزیـابی کننـد ریسکهاي برخاسته از عوامل درون سازمانی یا برون سازمانی روبرو
 عموم، حفظ کیفیت محصوالت و خدمات و روحیهحفظ قدرت مالی،کسب اعتبار نزد  صنعت، رقابت موفق درعرصه براي ادامه حیات،

 پیوند خورده در سطوح مختلف باهم که است اهدافی تعیین یکی از پیش شرطهاي الزم براي ارزیابی ریسک، .کارکنان اثر می گذارند
  برخوردارند درونی سازگاري اند و از

ي مقابله متناسب با آنها عیین اقدامات وعکس العملها الزم برافرآیند شناسائی وتجزیه تحلیل ریسک هاي در مسیر تحقق اهداف سازمانی وت

   .)1388 امیر پوریا نسب وکیهان مهام،( باشد می

  فعالیتهاي کنترلی
فعالیتهاي کنترلی خط مشی ها و رویه هاي هستند که مدیریت به کمک آنها از اجراي دستورات یا رهنمودهایش اطمینان حاصل 

ي کنترلی دامنه بسیار ها فعالیت .وجود دارند در تمام مراتب ودر کلیه کارکردها، در سراسر سازمان،ي کنترلی ها فعالیت .کند می
حفاظت از داراییها و تفکیک  بررسی نتایج عملکرد، تطبیق یا مقایسه، نظیر تصویب،صدور مجوز، رسیدگی، ها فعالیت متنوعی از

   )1388 امیر پوریا نسب وکیهان مهام،(د وظایف را در بر می گیر

                                                                                                                                                                                     
1 - General accounting office 
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  اطالعات وارتباطات
اطالعات در همه سطوح سازمان براي داشتن کنترل داخلی اثر بخش نیل به اهداف سازمانی مورد نیاز است بنابراین آرایه اي از  

ودیگر و مربوط باید در چنان چارچوب وقالب زما نی تهیه وتوزیع شود که افراد را به انجام کنترل داخلی اتکا  قابل اطالعات مناسب،
محمد .(همچنین ارتباطات موثر بایددر همه سو ودر همه اجزاء ودر تمام ساختار سازمان جریان داشته باشد. توانا سازد مسئولیتها،

  )1388صابري،

فعالیتهاي سازمان افزایش  کنترل توان مدیریت رادرامرتصمیمگیري مناسب براي اداره و اطالعات، که بهبودکیفیت داشت بایدتوجه
 : مهمترین ویژگیهاي اطالعات محسوب می شود د لذا موارد زیر ازمی ده

  .بودن در دسترس • ؛صحت و دقت • ؛به روز بودن • ؛به موقع بودن •؛محتوا مناسب بودن •

  نظارت
ي در طی زمان باید پایشگري شود این عمل به واسطه اجرا سامانه هاي کنترل داخلی به منظور ارزیابی کیفیت عملکرد سامانه، 

  .)1388 محمد صابري،(اجرا گردد  ارزشیابی هاي مشخص ومستقل ویا ترکیبی از هردو، فعالیت هاي عادي وروزمره،

ي نظارتی مستمر، ها فعالیت نظارت از طریق. کند میلذا نظارت، فرآیندي است که کیفیت عملکرد سیستم را به طور مداوم ارزیابی 
ي ها فعالیت گردد و شاملنظارت مستمر، در روال عادي عملیات اعمال می. شودو انجام میهاي موردي و یا ترکیبی از این دارزیابی

هاي دامنه و دفعات ارزیابی. کنندمدیریتی و سرپرستی معمول و دیگر اقداماتی است که کارکنان براي ایفاي وظایف خود اتخاذ می
هاي کنترل داخلی را بر کارکنان باید نارسایی. مستمر بستگی داردهاي نظارتی ها و اثربخشی رویهموردي، اساسا به ارزیابی ریسک

ي مسائل جدي آنها را مستقیما به مدیریت عالی و هیئت مدیره هاي باالتر، و در صورت مشاهدهاساس سلسله مراتب سازمانی به رده
  ).1388مهام، پوریانسب،  (گزارش کنند 

  کنترل داخلی سیرتحول
اي انجمن با پشتیبانی پنج سازمان حرفه "کمیسیون تردوي"دهی مالی متقلبانه، مشهور به گزارشکمیسیون "، 1985در سال 

حسابداران رسمی آمریکا، انجمن حسابداري آمریکا، انجمن مدیران مالی، انجمن حسابرسان داخلی و انجمن حسابداران مدیریت، 
-ي پیشنهادهایی براي کاستن یا ریشهدهی مالی متقلبانه و ارائههدف اصلی کمیسیون تردوي، شناسایی علل گزارش. بنیاد نهاده شد

ناپذیر کنترل داخلی، کانون بحث خود را به آن اختصاص داد و با این حال کمیسیون به علت اهمیت وصف. کن کردن آنها بوده است
از هر گونه  داخلی مناسب و اثر بخش منتشر نمود پیشنهادکرد که سازمانها اتکا بر سیستم کنترلهاي 1987در گزارشی که در سال 

 ).1389مهام،  ( .تقلب و فساد مالی در امان خواهند بود

 رهنمودهاي اینتوساي براي تجدیدنظر در استانداردهاي کنترل داخلی بخش دولتی

وز نمودن در سئول برگزار شد به ر 2001که در سال ) دیوان محاسبات ها( درهفدهمین همایش سراسري موسسات عالی حسابرسی
که توسط اینتوساي براي کنترل داخلی بعنوان سندي پویا شناخته شده بود ضروري شناخته شد و توافق  1992رهنمودهاي سال 

تالش هاي . براي کنترل داخلی مورد عمل قرار گیرد) کوزو( گردید که ساختار منسجم کمیته پشتیبانی سازمانهاي کمیسیون تردوي
را نیز مدنظر قرار داده و اطالعات بیشتري را در اي  حرفه هاي دیگري شد که رهنمودهاي آئین اخالقمتعاقب آن منتج به توصیه 
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در نسخه تجدید نظر شده رهنمود ها، توصیه هاي مذکور . خصوص اصول کلی اقدامات کنترلی مرتبط با پردازش اطالعات ارائه نمود
جوانب اخالقی عملیات در  و درآن.ترل داخلی را تسهیل خواهد ساختمد نظر قرار گرفت که این امر مفاهیم جدید مربوط به کن

اهمیت رفتار اخالقی و نیز پیشگیري و کشف تقلب و فساد در بخش  زیرابیشتر شده  1992مقایسه با تعریف کوزو و رهنمودهاي 
عالی حسابرسی، مونته  شانزدهمین همایش بین المللی موسسات( .ه استقرا رگرفتتأکید  بیشتر مورد 1990دولتی از دهه 

   ) .1998ویدئو،اروگوئه در سال 

  تخلفات و تقلب مالی
  تقلب و فساد مالی-1

هاي  سازمان. به انحاي متفاوت در محافل تجاري مطرح بوده است 1960تقلب، مبحثی نوظهور نیست؛ زیرا این پدیده شوم از سال 
، عوامل زیر را در ایجاد محیط مساعد براي وقوع کالهبرداري و فساد در دنیا و فساد مالی پیشرو در امر بازرسی و حسابرسی تقلب

  :دانند مالی مؤثر می

  غیر مرتبط بودن یا نبود قوانین و مقررات تجاري مالیاتی و محاسباتی و اختالل در آنها •

  ها و فرآیندهاي نظارتی کارآمد ضعف مدیریت و نبود سیستم •

  گرایی جامعه م، تغییر عادات مردم و مصرفهاي ک تورم فزاینده، حقوق و دستمزد •

  گرایی و تبعیض اي، خویشاوند کفایت و فاقد صالحیت حرفه منابع انسانی بی •

  ابقاي مدیران و کارمندان در یک پست براي مدت طوالنی •

  موقع و عدم برخورد درست و مناسب با مفاسد گزارش شده حسابرسی غیرموثر و بی •

  راي قانونها براي اج نبود مشوق •

همچنین بر دلگرمی، صداقت و درستی . شود ها می فساد مالی، باعث تحلیل رفتن سیستم و افت عملکرد در سازمانلذا تقلب و  
کننده و  وجود یک سیستم تنظیم. گذارد مدیران و کارکنانی که نظارت و کنترل در اجراي قانون را برعهده دارند، تاثیر منفی می

تواند باعث افزایش دلگرمی عمومی و کاهش ریسک فساد مالی در جامعه  خوبی می چوب قانونی مناسب، بهنظارتی قوي و یک چار
  )1391 محمدي،(د به همین خاطر استقرار کنترلهاي داخلی اثر بخش یکی از عوامل جلوگیري از تقلب و فساد مالی خواهد بو.شود

 تخلفات  -2

   .در صورتهاي مالی بطور عمدي اطالق می شودافشا و موارد قابل  با اهمیت غبه ارائه نادرست اطالعات یا حذف مبال تخلف،
ـ و سوء استفاده ازدارا) تقلب مدیریت(ارائه صورتهاي مالی گمراه کننده  توان به را میتخلفات  از قلـم  از طرفـی   تقسـیم نمـود،   )اخـتالس (هـا   یی

   .گردد می تلقی» اشتباهات« بعنوان طور غیر عمديه الی بهاي م در صورت ارائه نادرست موارد قابل افشا و افتادگی مبالغ

 کتمان یا نقض اطمینان واعتمادبراي بدست آوردن منافعی به طریـق غیـر منصـفانه و نـاحق     ،تدلیس، اعمال واقدامات فریبکارانه :لذا تخلف یعنی

  ).1388محمد صابري،(
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  موارد تخلف از دید قانون - 3
وصورتحساب کسري ویا  دفاتر قانونی، عدم ارائه صورتهاي مالی،: یعنی  ات کشور تخلفات مالیقانون دیوان محاسب 23طبق ماده 

عدم واریز به موقع درآمد وسایر منابع تامین اعتبار . تعهد زائد بر اعتبار ویا عدم رعایت قوانین ومقررات. اسناد ومدارك در موعد مقرر
سوءاستفاده . ع تعهدات دولت که موجب ضرر وزیان به بیت المال می گرددعدم پرداخت بموق .منظور در بودجه به حساب مربوطه

تخلفات  قانون ارتقاي ســالمت اداري و مقابله با فساد، 2و از طرفی طبق ماده .باشد میوتسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی 
ها و دیون  هاي مالی و یا ثبت هزینه الیاتی، عدم ثبت فعالیتهاي مالی، اظهارنامه مالی و م ارائه متقلبانه اســـــناد، صورت یعنی مالی

) در صورت تمکن (واهی، اســتفاده از تسهیالت مالی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز، عدم پرداخت بدهی و یا عوارض مالیاتی 
ط تخلف محسوب شده و موجب محرومیت مرتب و همچنین عدم ارائه اسـناد حسابداري به مراجع قانونی و استفاده از شناسه ملی غیر

  .شود دو تا پنج ساله آنان و حبس و جزاي نقدي می

  مواردي از تخلفات دولتی-4
صرف وقت در اداره براى  در درون دولت شامل استفاده شخصى از وسایل و اموال دولتى؛ کم کارى، گزارش ماموریت کاذب، تخلفات 

اد اولیه و مواد مصرفى متعلق به دولت توسط کارمندان وکارکنان؛ استفاده از امکانات یر از وظیفه اصلى؛ دزدى موغانجام کارهاى 
ادارى براى پیشبرد اهداف سیاسى توسط کارمندان عالى رتبه و سیاستمداران؛ فساد قانونى براى انتفاع سیاستمداران وکارمندان 

  )1385حبیبى،  ( .و اختالس و سوء استفاده مالى استدولت؛ فساد در توزیع حقوق و مزآیا و فرصتهاى شغلى بین کارمندان؛ 

  تقلب - 5
همه شیوه هایی که ممکن  واژه تقلب اصطالحی است دربر گیرنده همه شیوه هاي گوناگونی که ساخته استعداد زیرکانه بشر است، 

اعده معین وثابتی که در گزاره اي در تعریف تقلب به هیچ ق .است فردي بر فردي دیگر از راه نمایشهاي دروغین علیه او بکار گیرد
یا سایر ناروایی هاي به قصد فریفتن دیگر  تزویر، فراگیر بگنجد نتوان دست یافت چرا که تقلب ممکن است به شکل غافلگیر کردن،

 ي،جک بولوناورابرت جی لیند ترجمه حبیب اله تیمور . (کس بکار گرفته شود تقلب حد ومرزي بجز حد ومرز شیطنت آدمی ندارد
  ) 1386حسابرسی تقلبات،

مدیران میانی و  تقلب صرفا به روساي بلند پایه محدود نمی شود،بلکه مرتکب شوندگان تقلب سازمانی ممکن است مدیران ارشد، 
ممکن است تمایز هایی چشمگیر از نظر وسایل مورد استفاده براي ارتکاب .مدیران عملیاتی با ضافه کارکنان رده هاي پایینتر باشند

باشد باز نباید مدیران اي  حرفه حتی اگر کنترلهاي داخلی مطابق استانداردهاي. تقلب وانگیزه ها وفرصتها در محیط کار موجود باشد
   ).1386حسابرسی تقلبات، جک بولوناورابرت جی لیند ترجمه حبیب اله تیموري،(د و فساد مالی را نادیده بگیرن مباحث تقلب

  ساد فتخلف وعوامل موثر بر  -6 
هاى نظام ادارى؛ شدت گسترش و شیوع فساد ادارى؛ دامنه فعالیتهاى نظارتى و تنبیهى  عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت

هاى سنگ اندازى در اجراى امور ادارى؛ عدم ثبات مدیریت و عدم امنیت شغلى کارکنان؛ اعطاى  دولت؛ میزان کاغذ بازى و فرصت
از حد و سوء استفاده از آن؛ نارسایى و پیچیدگى قوانین و مقررات؛ قوانین غیر ضرورى و غیر واقعى؛  اختیارات زیاد و قدرت بیش

ها؛ بیش از حد بودن مقررات بخش خصوصى؛ قوانین زیاد؛ تناقض در قوانین؛ ابهام در  تعاریف مبهم در قوانین و مقررات و آیین نامه
هاى دست و پاگیر؛ نارسایى  ها؛ وجود قوانین و مقررات و دستورالعمل دستورالعمل ها و قوانین؛ پیچیدگى قوانین، مقررات، بخشنامه
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قانون و عدم انطباق با واقعیت و عدم رعایت آن؛ عدم وجود نظام تشویق و تنبیه متناسب ادارى؛ نارسایی در نظام پاداش و تنبیه؛ 
تماال کشف و تنبیهات قانوتی مرتکبین فساد ادارى؛ احتمال نبود انگیزش درکارکنان؛ عدم تشویق نیروهاى الیق و صدیق؛ افزایش اح

رشوه دهنده و دریافت کننده؛ انحصار در فعالیتهاى ادارى؛ ضعف ساختارهاى نظارتى و عدم وجود  دستگیرى و مجازات فرد
هاى نادرست از کارکنان و  هاى الزم در بعد نظارت؛ نارساى در نظام نظارت و ارزیابی؛ نبود کنترل و نظارت کافى؛ ارزیابی هماهنگی

ها؛ عدم توجه به برترى منافع عام بر  مدیران؛ تاثیر فرهنگ سازمانى بر فساد ادارى؛ حاکمیت رابطه؛ ترجیح اهداف گروهی به سازمان
لیت منافع خاص؛ استانداردهاى کارى نامشخص؛ روشهاى ادارى پیچیده؛ زمانى که مقامات دولتى به رغم داشتن اختیارات زیاد مسوو

چندانى در قبال اعمال خود ندارند؛ فقدان حرفه گرایی دولتى، زیرا رشوه خوارى با حرفه گرایى دولتى همبستگى منفى دارد؛ بی 
ها به  اى؛ مدیران غیر مؤثر فقدان شایسته ساالرى، وجود تبعیض در استخدام، انتصاب و ارتقاء؛ ضعف عملکرد سازمان کفایتى حرفه

ب مجریان از مراتب پایین اجتماعى به موقعیتهاى قدرت و نداشتن حس وظیفه شناسى؛ ضعف کارکنان؛ جهت ضعف مدیریت، پرتا
احساس ناخوشایند از مدیریت بد؛ عدم مدیریت صحیح؛ بوروکراسى افراطى؛ تشکیالت غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف؛ 

هاى ارزى و  ها؛ چندگانگى نرخ ارز؛ تخصیص سهمیه ترل قیمتسیاستهاى صنعتى تبعیض آمیز کن نبودن برنامه کالن و دراز مدت؛
  ).1389 اسکندري،(د فساد به شمار مى آین تخلف و مؤثر براز عوامل اعتبارات دولتى؛ 

  ي تحقیقپیشینه
ها انجام دادکه در این در تحقیقی با عنوان مدیریت ریسک، کنترل داخلی و آسیب پذیري سازمان)2007 ( 1جادیش پاساك - 

با توجه به این که آگاهی . ها را بررسی نمودها بر مکانسیم کنترل داخلی شرکتفناوري و بکارگیري آن در سازمان تأثیر تحقیق
باشد، وي تالش کرد که یک سیستم حسابرسان از خطرهاي امنیتی موجود در سیستم اطالعات سازمانی داخل شرکت مهم می

ي اطالع رسانی تکنولوژي آسیب پذیر هستند با استفاده از تکنولوژي اطالعات پیچیده در ههایی که در شبکامنیتی را براي سازمان
تواند به عنوان یک مکانسیم توسط رهبران سازمان بر اساس نتایج تحقیق وي نشان داد که کنترل داخلی می. فرآیند کار طراحی کند

دهد مدیریت ریسک سازمان از کنترل داخلی مناسب اجازه میهاي یک سازمان استفاده شود، اندازها و آرمان استراتژي، چشم
  .پشتیبانی کند) همه با هم در راستاي یک هدف حرکت کردن (اثربخشی کار به شکل یکپارچه 

اقتضائی  ها، با تحلیل بر اساس تئوريهاي داخلی در شرکتتحقیقی با عنوان مشخصات و توالی کنترل)2009 ( 2آنوکا جوکیپی -
، قابل اعتماد بودن اطالعات و پیروي ها فعالیت ها و نتایج این تحقیق نشان داد که براي اطمینان از اثربخشی و کارایییافته. انجام داد

شود که به هر چند چندین چارچوب کاري وجود دارد فرض می. ها به یک کنترل داخلی احتیاج دارنداز قوانین کاربردي شرکت
هر سازمان باید . باشدها نیاز است که این با تئوري اقتضائی مرتبط میهاي شرکتتناسب با ویژگیهاي مختلف کنترل داخلی مگونه

  . هاي اقتضائی و شرایط سازمان انتخاب نمایدترین سیستم کنترل را براساس ویژگیمناسب

. بخشد؟ راانجام دادندگاهها بهبود میتحقیقی با عنوان آیا کنترل داخلی کارایی عملیات را در دانش) 2011(و همکاران 3لی چان کو -
بهبود کارایی عملیات یکی از موضوعات  نتایج پژوهش آنان نشان داد که کنترل داخلی نقش بسزایی در کارایی عملیات دارد بطوریکه

  . کنترل داخلی است
نان نشان داد هنگامی که مدیریت ادعاهاي در طی مطالعه اي ادعاهاي مقلبانه مدیریت را بررسی نمودندکه نتایج آ)2011 (رایت و برگر  -

   .قضاوت بهتري می کنند متقلبانه دارداستفاده کنندگان از مدل تجاري با استفاده از عملکردهاي غیر مالی که مربوط به اعمال متقلبانه است،
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نتایج تحقیق نشان داد . م دادبا عنوان علل گزارشگري مالی متقلبانه انجا طی تحقیقی (AICPA (انجمن حسابداران رسمی آمریکا  -
بدین معنی که اگرکنترلهاي داخلی در سازمانها ضعیف نباشد و .ضعف کنترلهاي داخلی است که علل اصلی گزارشگري مالی متقلبانه،

 Petrovist et) (ي مالی قابل اتکا و عاري از هر گونه تقلب و اشتباه خواهد شد ها گزارشبطور قوي تعبیه شده باشد منجر به ارائه 

al., 2011،و همچنین نتایج تحقیقات هاچ برگ و همکاران نشان داد که وجود کنترلهاي داخلی موجب گزارشگري مالی قابل فهم 
صحیح و درست خواهد بود، که این امر براي سرمایه گذاران و استفاده کنندگان حیاتی بوده و اعتماد آنها را نسبت به  دقیق،

  .Hochberg et al.,2007) ( واهد نمودي ارائه شده جلب خها گزارش

نتایج پژوهش آنان نشان  .مطالعه اي در راستاي بررسی اهمیت شاخص هاي تقلب بالقوه مالی انجام دادند)1383(نیکبخت وشیخ-
ویژگیهاي  ویژگیهاي مدیریت، ریسک پذیري و خطر جویی، ضعف کنترلهاي داخلی، سازه مهم در تقلب به ترتیب عوامل، 5داد که

  . ویژگیهاي ساختاري هستند اقتصادي و بی ثباتی،

اي معتبر خارجی و نشریات داخلی در هاي حرفهاستانداردهاي حسابرسی تدوین شده توسط انجمن )1383(د قدیمی،مهردا -
منظور ارزیابی  استانداردهاي حسابرسی ایران بهرا مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که هاي داخلی خصوص ارزیابی کنترل

  . نیستهاي دولتی کافی هاي داخلی شرکتاثربخشی کنترل

دهی برون مندي گزارشهاي داخلی و بررسی فایدهتحقیقی با عنوان گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل) 1385(د قربانی،محم-
هاي داخلی ي گزارش ارزیابی مدیریت از کنترلي و ارائهمندي تهیهسازمانی آن در ایران انجام داد که در این تحقیق به بررسی فایده

که  .هاي سهامی عام ایران است، پرداختو انتشار برون سازمانی آن توسط شرکت) گزارش کنترل داخلی (حاکم بر گزارشگري مالی 
-مدیریت از کنترلنتایج تحقیق وي نشان داد که از دیدگاه سرمایه گذاران و حسابرسان، گزارشگري برون سازمانی گزارش ارزیابی 

 . مفید و سودمند می باشد هاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی در ایران،

داخلی سیستم بانکی، اشاره می کند که  بازنگري در کنترل و حسابرسی ضرورتطی مطالعه اي در راستاي )1386 (حساس یگانه -
دارد، نیاز به نظارت محتاطانه را جهت حفظ ثبات و  تحوالت اخیر سامانه بانکی که به معناي عمیق خود به جهانی شدن داللت

با توجه به . اطمینان در سامانه مالی افزایش داده است و این موضوع با وقوع بحران مالی جهانی، اهمیت صد چندان یافته است
داخلی آنها مورد  نزدیکی زمان خصوصی سازي بانکهاي دولتی، ضرورت دارد که چارچوب سامانه کنترل داخلی و کارکرد حسابرسی

سیاست  "ج"تصریح بند . بازنگري قرار گیرد و تمامی الزامات تعیین شده توسط کمیته باسل در نظارت بانکی باید مدنظر قرار گیرد
آماده سازي بنگاه هاي داخلی قبل از واگذاري به منظور مواجه هوشمندانه با قواعد "قانون اساسی مبنی بر  44هاي کلی اصل 

اهمیت بازنگري در چارچوب کنترل هاي داخلی و کارکرد واحد حسابرسی داخلی  ".ی در یک فرایند تدریجی و هدفمندتجارت جهان
بنابراین سامانه کنترل داخلی بانک ها باید بر پایه آن دسته از عناصر ضروري . بانکهاي دولتی مشمول واگذاري را دو چندان می کند

ي مالی و مدیریتی قابل اتکا ها گزارشقوانین و مقررات دستیابی به سود آوري بلند مدت، تهیه قرار گیرد که براي اطمینان از رعایت 
  .و کاهش ریسک زیان هاي پیش بینی نشده یا خدشه دار شدن حسن شهرت بانکی الزم است

-داخلی در شرکتهاي حسابرسان دیوان محاسبات بر کنترلاتکا  بررسی میزان"تحت عنوان  پژوهشی) 1388 (کرمی،مرتضی،  - 
انجام دادکه نتایج پژوهش وي نشان داد که بین شناخت حسابرس از کنترلهاي  "آن در تعیین حدود رسیدگی تأثیر هاي دولتی و

ي دولتی و نحوه تعیین برنامه ریزي حسابرسی رابطه معنی داري وجود دارد بطوریکه مبناي برنامه ریزي و تعیین ها شرکتداخلی 
   .عیین اندازه نمونه حسابرسی به شناخت حسابرس از کنترلهاي داخلی بستگی داردروشهاي رسیدگی و ت
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» هاي داخلی مطلوب مالی در دستگاههاي اجراییبررسی موانع و مشکالت اجراي کنترل«تحقیقی با عنوان )1389(فغفوري،حسین -
فقدان ساختار  -2هاي داخلی ي اجراي کنترلهعدم آموزش کارشناسان مالی در زمین -1نتایج تحقیق وي نشان داد که. انجام داد
عدم شناخت کافی مدیران از نقش و  - 4هاي داخلی ي اجراي کنترلاي مناسب در زمینهفقدان استانداردهاي حرفه -3مناسب 

  .باشدهاي داخلی، از عوامل موانع اجراي کنترلهاي داخلی مالی در دستگاههاي اجرایی میاهمیت کنترل

  قیق روش شناسی تح
  :هاي تحقیق فرضیه 1-

   .یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی به شرح زیر تدوین گردیده است براي تعقیب اهداف تحقیق، 

  :فرضیه اصلی
  .بین رابطه کنترل هاي داخلی با تخلفات مالی در شرکتهاي دولتی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داري وجود دارد 

  :اصلی عبارتند ازفرضیات فرعی مرتبط با فرضیه 
  . بین محیط کنترلی با تخلفات مالی در شرکتهاي دولتی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داري وجود دارد .1

  .بین ارزیابی ریسک با تخلفات مالی در شرکتهاي دولتی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داري وجود دارد. 2

  .در شرکتهاي دولتی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داري وجود دارد ي کنترلی با تخلفات مالیها فعالیت بین. 3

  .بین اطالعات وارتباطات با تخلفات مالی در شرکتهاي دولتی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داري وجود دارد. 4

  .رابطه معنی داري وجود دارد بین نظارت برسیستم کنترل داخلی با تخلفات مالی در شرکتهاي دولتی استان آذربایجان شرقی. 5

 .هر یک از اجزاءکنترل داخلی با تخلفات مالی تفاوت معنی داري وجود دارد تأثیر بین. 6

  چارچوب نظري پژوهش-2
بر اساس این . باشدسازمان حسابرسی، می 118چارچوب نظریه این پژوهش طبق نشریه کنترل داخلی چارچوب یکپارچه و شماره 

  :باشد میهاي داخلی که شامل پنج مولفه اصلی زیر براي کنترل یک مدل عمومی نظریه

  .نظارت -5؛ اطالعات وارتباطات -4؛ فعالیتهاي کنترلی -3؛ ارزیابی ریسک -2؛ محیط کنترلی - 1

  شاخص  ابعاد  مفهوم

  محیط کنترلی  کنترلهاي داخلی

  برقراري جو اخالقی از جمله وجدان کاري و درستکاري

  پایبندي به موازین رفتاري وداشتن حس مسئولیت پذیري

  ي درست از نادرستها فعالیت رهنمودهاي شفاف براي تفکیک

  مدل عملیاتی پژوهش
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  اقدامات انضباطی مربوط به نقض معیارهاي اخالقی

  پاداش وترفیع براي تحقق هدفهاي عملکردي

  کنترلهاي الزم براي کاستن از وسوسه ها و محرکها

  یل مهارتهاي الزم براي انجام صحیح وظایفتجزیه تحل

    

  ارزیابی ریسک

  شناسائی ریسکهاي حاصل از شرایط سیاسی

  شناسائی ریسکهاي حاصل از شرایط اقتصادي

  شناسائی ریسکهاي حاصل از تغییرات فن آوري وتکنولوژي

  شناسائی ریسکهاي حاصل از قوانین مقررات

  دست دادن منابع انسانیشناسائی ریسکهاي حاصل از 

  شناسائی ریسکهاي حاصل از عدم پشتیبانی سیستمهاي اطالعاتی

  شناسائی ریسکهاي عملیاتی

    

  فعالیتهاي کنترلی

  آگاهی کامل هئیت مدیره ومدیران عملیاتی ومالی از اهداف عام

  آگاهی کامل کارکنان از اهداف عملیاتی

  لیوجود ورعایت خط مشی هاي کنتر

  وجود رعایت آئین نامه رفتاري

  شناسائی وعلت یابی انحرافات واعمال کنترلهاي الزم

  اقدامات الزم براي رویارویی با ریسکها
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  توجه به تقسیم وظایف

    

  اطالعات وارتباطات

  وجود سیستمهاي اطالعاتی با قابلیت خود کنترلی

  طبقه بندي اقالم واطالعات مالی

  ائی افالم مهم وعوامل اساسی در تغییر آنهاشناس

  الویت بندي اطالعات ودر اختیار قراردادن آن نسبت به مسئولیتها

  ایجاد ابزارهاي ارتباطی بین کارکنان

  تاثیر وظایف کارکنان به یکدیگر

  ایجادکانالهاي ارتباطی براي گزارشدهی

    

  نظارت

  ء کنترل داخلیارزیابی دوره اي از کارکرد اجزا

  توجه به اطالعات برون سازمانی واخذ تائیدیه

  تجزیه وتحلیل مغایرتهاي اطالعات مالی مقایسه اي

  عمل به توصیه حسابرسان داخلی

  مالقات وپرسشهاي دوره اي از کارکنان

  توجه مدیریت به گزارشدهی نارسائی ها

  : روش گرد آوري اطالعات-3
رد آوري بخشی از اطالعات، از طریق روش کتابخانه اي ومیدانی صورت گرفته است بدین گونه که اطالعات مورد در تحقیق حاضر گ

مجالت ومقاالت وپایان نامه ها انجام گرفته وهمچنین به منظور گردآوري  نیاز جهت ادبیات تحقیق ومبانی نظري آن از طریق کتابها،
   .ده استاستفاده گردی از پرسشنامه، سایر اطالعات،
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  آوري اطالعات ابزار جمع -4
هاي تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم با توجه به متغیر ،ياپرسشنامه هاي تحقیق،آزمون فرضیه جهتآوري اطالعات براي جمع 

ر تعیین و کد گذاري شده است، به منظو دسته اول؛ که با حروف الفبا :ال ؤدسته س دونامه تحقیق متشکل از شپرس. گردیده است
و دسته دوم؛ به منظور سابقه کار  و وضعیت شغلی ،مشخص شدن مشخصات نمونه آماري از لحاظ جنسیت، سن، سطح تحصیالت

و  )سؤال 44داراي  (بخش اول شامل سؤاالت کنترلهاي داخلی ده است، شتنظیم حاضر در دو بخش هاي تحقیق آزمون فرضیه
   :به شرح زیر آمده است 1-3که در جدول شماره . است )سؤال 23شامل  ( بخش دوم، سؤاالت مربوط به تخلفات مالی

  تعداد سؤاالت  شماره سؤاالت  ابعاد  متغیرها

  کنترلهاي داخلی

  13-1  محیط کنترلی

44  

  20-14  ارزیابی ریسک

  29-21  فعالیتهاي کنترلی

  36-30  اطالعات وارتباطات

  44-37  نظارت

  23  23-1    تخلفات مالی

  

  وري اطالعات آی ابزار جمعیروایی و پایا -5
بدین صورت که پرسشنامه اولیه است آوري اطالعات از روایی صوري استفاده گردیده ن روایی ابزار جمعییاین تحقیق براي تع در 

داده شده تا در  کارشناسان امر قرار همچنین و و حسابداري یت دولتیمدیر رشته هاي تنظیم شده، ابتدا در اختیار ده تن از اساتید
براي آنچه که باید اندازه بگیرد، درست طراحی شده است یا نه ؟ اظهار نظر  االت پرسشنامه،ؤاینکه س و پرسشنامه ییرابطه با روا

  .اعمال گردیداالت ؤظ و تغییرات الزم در سبعد از اظهار نظر نهایی توسط استادان راهنما و مشاور، نظرات ایشان لحا. نمایند

نفر از حسابرسان وکارشناسان  30با یک مطالعه مقدماتی روي . ی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده گردیدیبراي برآورد پایا
. بدست آمد 969/0 پرسشنامه و سؤاالت تخلفات مالی پرسشنامه مالی، مقدار آزمون آلفاي کرونباخ براي سؤاالت کنترلهاي داخلی

ها نشان می دهد که اوالً سؤاالت پرسشنامه همبستگی باالیی با یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامه تحقیق، از پایایی مقدار این آماره
   .باشدباالیی برخوردار می

  تقسیم بندي سؤاالت پرسشنامه: 1-3جدول شماره  
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  هاي آماري روش تجزیه و تحلیل داده - 6
هاي آماري توصیفی و استنباطی استفاده از روش ،آوري شدههاي جمعي بدست آمده از پرسشنامهها دادهبه منظور تجزیه و تحلیل 

هاي توزیع فراوانی و درصد االت پرسشنامه تحقیق، از جدولؤهاي داده شده به سپاسخ بدین ترتیب که براي توصیف. شده است
هاي صورت مجسم، از نموداره ب عمومیسؤاالت  ي آماريها دادهبراي نشان دادن . االت استفاده شدؤهاي مربوط به هر یک از سپاسخ

گریده استفاده  از آزمون فریدمن رتبه بندي پیرسون و براي rآزمون از ها در سطح استنباطی براي فرضیه ستونی استفاده گردید و
  .است

  و نتایج آزمون فرضیه ها  ها دادهتحلیل توصیفی  
  متغیرهاي تحقیق میانگین توصیف آماري و مقایسه

کنترلهاي 

  داخلی

  ابعاد کنترلهاي داخلی  تخلفات مالی

محیط   

  کنترلی

  ارزیابی ریسک
  نظارت  اطالعات وارتباطات  فعالیتهاي کنترلی

  تعداد  81 81 81 81  81 81 81

  بدون پاسخ  0  0  0  0  0  0  0

  میانگین 26.6667 23.1111 29.2222 22.1728 42.5926 58.4815 144.1481

  میانه 27.0000 23.0000 29.0000 23.0000 43.0000 60.0000 145.0000

114.00a 23.00 33.00 23.00 29.00a 26.00 27.00 مد  

  انحراف معیار 5.98957 5.13809 7.23015 6.28250 9.93577 24.90638 30.26223

  واریانس 35.875 26.400 52.275 39.470 98.719 620.328 915.803

  رتبه 25.00 25.00 33.00 24.00 62.00 85.00 142.00

  مینیمم 14.00 8.00 10.00 11.00 00. 23.00 67.00

  ماکزیمم 39.00 33.00 43.00 35.00 62.00 108.00 209.00

  آماره هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق: 1-4 جدول شماره



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             463

  

  )آزمون آماري فرضیه هاي تحقیق(  ي آماريها دادهتجزیه و تحلیل استنباطی 
  هابررسی نرمال بودن داده

ها و توان بررسی کرد که ما در اینجا این آزمون را براي کل دادهها را میاستفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف نرمال بودن داده با
- انجام می% 95این آزمون در سطح اطمینان . ایم که نتایج آن به صورت جداول نشان داده شده استنیز تک تک متغیرها انجام داده

=∝معناداري ما  گیرد به عبارتی سطح  .باشدمی 0/05

=∝بزرگتر از ) جدول sigهمان  (مقدار بدست آمده  - pاگر  گیریم و درغیر اینصورت ها را نتیجه میباشد نرمال بودن داده 0/05
  .کنیمها شک میبه نرمال بودن داده

  مقدار - p  آماره کولموگروف اسمیرنف  هاتعداد داده  متغیرها

  922/0  551/0  81  کنترلهاي داخلی

  699/0  708/0  81  محیط کنترلی 

  351/0  931/0  81  ارزیابی ریسک

  963/0  501/0  81  فعالیتهاي کنترلی

  448/0  862/0  81  اطالعات وارتباطات 

  927/0  546/0  81  نظارت

  

  مقدار - p  آماره کولموگروف اسمیرنف  هاتعداد داده  متغیرها

  253/0  016/1  81  تخلفات مالی

  

بدست آمده براي آزمونها بزرگتر از سطح معناداري ما یعنی  مقدار– pو از آنجائیکه  آمده از جداولبا توجه به نتایج بدست
∝= هاي پارامتري ها از روشتوان براي بررسی فرضیهها موردپدیرش قرار گرفت و میبودن داده، فرض نرمالباشدمی 0/05

   .باشد می 4-4پیرسن استفاده گردیدکه نتیجه آن به شرح جدول شماره  rاستفاده نمود که در این پژوهش از روش ضریب 

  جدول نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر کنترلهاي داخلی و ابعاد آن: 2- 4جدول

  آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر تخلفات مالیجدول نتایج : 3- 4جدول
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  بررسی تائید یا رد فرضیه ها

  نتیجه  sig  پیرسون  فرضیه ها

  تائید فرضیه  0 412/0  )کنترلهاي داخلی(فرضیه ا

 تائید فرضیه /022 254/0  ) محیط کنترلی ( 1- 1

 تائید فرضیه  0 488/0  )ارزیابی ریسک ( 2- 1

 تائید فرضیه  0 383/0  )ي کنترلیها فعالیت ( 3- 1

 تائید فرضیه 0/003 327/0  ) اطالعات وارتباطات ( 4- 1

  تائید فرضیه 0/001 377/0  )نظارت(5- 1

  رتبه بندي ابعاد کنترل داخلی 

  ابعاد نیاز به کسب موفقیت رتبه میانگین

  محیط کنترلی 4.95

  ارزیابی ریسک 1.54

  فعالیتهاي کنترلی 3.65

  ارطالعات وارتباطات 1.84

  نظارت 3.01

Test Statistic 

81 

254.579 

N   

Chi- Square  

   ها فرضیهآزمون جدول نتایج : 4- 4جدول  

  با کنترلهاي داخلی ترتیب ابعاد تعیین براي آزمون فریدمن 5- 4جدول
  شرقیتخلفات مالی درشرکتهاي دولتی استان آذربایجان
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4 

.000 

Df 

Asymp.Sig  

  

و  2با درجه آزادي 2است از  579/254محاسبه شده برابر با  2چون  همانطوري که در جدول فوق مشاهده گردید، 
050/  که حداقل سطح معنی  05/0و سطح معنی داري آزمون فریدمن انجام شده از  باشد میاست، بزرگتر  815/7که برابر

 ابعاد ارتباط زانیم نیب که پس می توان نتیجه گیري کرد. رد می شود H0تائید و فرضیه  H1فرضیه . باشد میداري است، کوچکتر 
می  باال با توجه به جدول. دارد وجود يدار یمعن تفاوت شرقیتخلفات مالی درشرکتهاي دولتی استان آذربایجان با کنترلهاي داخلی

  :بندي کردرا به شرح زیر رتبه شرقیتخلفات مالی درشرکتهاي دولتی استان آذربایجان با کنترلهاي داخلی ابعادتوان ارتباط 

  محیط کنترلی .1

  ي کنترلیها فعالیت .2

  نظارت .3

  اطالعات وارتباطات . 4

  ارزیابی ریسک. 5

  ي و پیشنهاداتگیرنتیجه - 5
 نتیجه گیري

خصوص در بین افرادي  حرص و طمع، رقابت غیراخالقی را به. ترین دلیل براي ارتکاب تقلب و فساد، وجود حرص و طمع است مهم
هایی که  سیستم درهاي پنهانی و زیرکانه تقلب، به خاطر جنبه .آورد ه وجود میزنگ کسب سودهاي بادآورده هستند، ب به که گوش

ها به جاي تلقین امیدهاي واهی شرکتبه همین جهت، شایسته است . دهد هم رخ میتقلب مدیریتی کارآمد بر آنها حکمفرما است 
رو شوند و در این راستا باید با  شکل جدي روبهه به ئلدهد، با این مس روي نمی وتخلف هاي آنها تقلب مبنی بر اینکه در سازمان

به همین دلیل امروزه به خوبی ضرورت وجود سیستم کنترل  با پشتکار و تالش زیاد پیش روندو تخلف هاي مبارزه با تقلب  برنامه
ت عمل و شود باعث دق احساس می شود زیرا سیستم کنترل داخلی اگر به درستی طراحی و اجرا داخلی در شرکتهاي دولتی،

به همین دلیل  افزایش کارایی سیســتم هاي اطالعاتی حســابداري شده و از حیف و میل شدن اموال و داراییها جلوگیري می کند
در صورت طراحی و بدنبال برقراري استقرار بهترین کنترلهاي داخلی هستند چون به خوبی آگاهند که  مدیران شرکتهاي دولتی

و دهی مالی به اشخاص ذینفع ارائه شود، قابل اعتماد و اتکا لی مناسب، اطالعاتی که از طریق گزارشاجراي یک سیستم کنترل داخ
   .عاري از هر گونه تقلب و اشتباه خواهد بود

نمود و گویاي این بود که رابطه معنی داري بین ابعاد پنجگانه کنترل داخلی و تخلفات مالی تأیید  فرضیه ها را نتایج این تحقیق 
براي رتبه بندي ابعاد پنج گانه کنترل داخلی از آزمون فریدمن  شرقی وجود دارد همچنینکتهاي دولتی استان آذربایجاندرشر
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داري وجود دارد هر یک از ابعاد کنترلهاي داخلی با تخلفات مالی تفاوت معنی تأثیر استفاده شده است که نتایج آزمون نشان داد بین
   : باشد میجدول ذیل  به شرح استان آذر بایجان شرقی از ابعاد کنترلهاي داخلی با تخلفات مالیهر یک  تأثیر فلذا رتبه بندي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

که باعث  باشد می امور سازمان توان اظها کرد که کنترل داخلی جزئی جدائی ناپذیر در ادارهمی  با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها
بنابراین کنترل داخلی بخش مهمی از اداره یک . فراهم شدن اطمینان منطقی در دستیابی سازمان نسبت به اهداف شان می شود

یدن و دستیابی به وظایف، اهداف و مقاصد و به عبارت دیگر سازمان است که شامل طرح ها، شیوه ها و روش هاي قابل اجرا براي رس
به عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از دارایی ها، پیشگیري و کشف  کنترل داخلی. باشد میپشتیبانی از مدیریت بر مبناي عملکرد 

مسئول برنامه هاي دولتی در  بطور خالصه کنترل داخلی مترادف با کنترل مدیریت است و به مدیران. خطاها و تقلب بکارمیرود
  :نشان می دهد نتایج حاصل از بررسیها. کند میدستیابی به نتایج مطلوب به واسطه نظارت موثر بر منابع عمومی کمک 

 .شود قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطالعات، موجب ارزشمندي آن می

 .خلی حوزه مدیریتی خود را بهبود بخشدهاي دا شود که مدیریت، کنترل هاي داخلی موجب می کنترل  وجود گزارش

 .شود سازمانی می کنندگان برون هاي مالی براي استفاده هاي داخلی، موجب اعتباربخشی به صورت گزارش کنترل 

تر این کمیته در جهت رفع نقاط  در صورتی که شرکت، داراي کمیته حسابرسی باشد، وجود این گزارش موجب اقدامات گسترده 
 .شود ي داخلی میها ضعف کنترل

 .تواند کارکنان را به تخلف نکردن ترغیب کند وجود این گزارش می 

  ساختار سازمانی ابعاد  رتبه

 محیط کنترلی .1  1

  ي کنترلیها فعالیت .2  2

  نظارت .3  3

  اطالعات وارتباطات. 4  4

 ارزیابی ریسک. 5  5
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 .عمل کند شرکتکننده فضاي ضدتخلف، در  تواند به عنوان یکی از عوامل تامین این گزارش می 

  .شود سازي محیط در قبال تخلفات با اهمیت می موجب سالم هاي داخلی، گزارش کنترل 

 .شود هاي مالی نهایی می هاي داخلی، موجب کاهش خطر اشتباه، تخلف و اعمال غیرقانونی در تهیه صورت وجود گزارش کنترل 

    .شود می هاي داخلی، موجب بهبود گزارشگري مالی کنترل  وجود گزارش 

  هاشنهادیپ
  :گردد می ارائه منظور دو به هاییپیشنهاد حاضر تحقیق در 

  :تحقیق نتایج راستاي در یشنهادهاپ
 ،ها فعالیت ياجرا شده،حسن ینیب شیپ يبه هدفها یابیاز دست ینسب نانیاطم نیتام يبرامدیران و افراد ذیصالح  شنهاد می گرددپی

 یسامانه کنترل داخل يو اجرا یطراحنسبت به  ،ي شرکتهاهاییتقلب و استفاده نادرست از منابع و دارا س،از هر گونه اختال يریجلوگ
  .از جمله موارد ذیل را در دستور کار خود قرار دهنداقدامات کنترلی  ،مناسب

اساسی، در چارچوب ) جز(اي با توجه به اهمیت محیط کنترلی از میان پنج رکن انجام اقدامات گسترده براي تقویت اخالق حرفه -
  هاي داخلی یک پارچه کنترل

ساس مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب مفید بازنگري در قوانین و مقررات عادي حاکم بر نظارت مالی و عملیاتی، بر ا -
  .ي خاص شرکتهاي دولتیها ویژگیکشورهاي پیشرفته و در نظر گرفتن 

طراحی و تدوین و اجراي نظام حسابداري و گزارشگري مالی و روشها و کنترل مناسب و اعمال نظارت به منظور شفاف سازي  -
   .عملیات مالی شرکت

به ستاده ها و کسب نتایج و کاهش کنترل هاي غیر  ها دادهبر تغییر جهت نظام از تأکید  و نظارت با طراحی روشهاي نوین کنترل -
  .ضروري

هاي داخلی همراه با  در مورد چارچوب یک پارچه کنترل وهمچنین کارکنان از عالی تا عملیاتی هاي مختلف مدیران آموزش الیه -
  .مفاهیم جانبی آن

در . هاي داخلی، یک ضرورت است در حرفه حسابداري و داراي اطالعات مالی در کنار گزارش کنترل مدیره خبره وجود عضو هیات -
عالوه بر این، باید ضمانت . ضمن انجمن حسابداران داخلی تشکیل بشود تا آموزش الزم در این وظیفه به حسابرسان داخلی داده شود

 .فراهم باشد ر سیستم کنترل داخلیستقرااجرایی و حمایت الزم توسط مجمع صاحبان سرمایه از 

  .ردصورت پذیگزارش حسابرسی و بازرسی،  همراه باهاي داخلی  گزارش کنترل -
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  :یآت محققان يبرا شنهادهایپ
، به عنوان قلمروي مکانی تحقیق در نظر گرفته شده شرقیشرکتهاي دولتی استان آذربایجانبا توجه به این که در تحقیق حاضر،  .1

کشور انجام دهند، تا با مقایسه نتایج حاصل از هاي اجرایی سایر دستگاه گردد، محققان بعدي چنین بررسی را در می است پیشنهاد
 .کارگیري نتایج، حاصل گردده تحقیقات مختلف در این زمینه اطمینان و اعتماد بیشتر در ب

ققان آتی حبه مبنابراین . استمورد بررسی قرار گرفته لی تخلفات ما رابطه کنترلهاي داخلی بابا توجه به اینکه در تحقیق حاضر،  .2
مورد  تخلفات مالیبا  را نیز وجود کمیته هاي حسابرسی و حسابرسی داخلی جملهاز دیگر يمتغیرها رابطهگردد تا پیشنهاد می

  .بررسی قرار دهند

ققان آتی حبه مبنابراین . استورد بررسی قرار گرفته متخلفات مالی  کنترلهاي داخلی با يرابطهبا توجه به اینکه در تحقیق حاضر،  .3
 را نیزمیزان پاسخگوئی کارکنان و نشاط کاري کارکنان از جمله، کنترلهاي داخلی را با متغیرهاي دیگر  يگردد تا رابطهپیشنهاد می

  . مورد بررسی قرار دهند
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  ات حسابرسی در تهرانمؤسسارزیابی کیفیت خدمات 

  ٢هاشم سلیمانی، ١محمد علی مرادي
  :چکیده

به دلیل . مداري و توجه به کیفیت خدمات آنان جستجو کرد توان در مشتري هاي برتر ارائه کننده خدمات را می رمز موفقیت سازمان
توان  شود که چگونه می مندي مشتریان، همواره این سؤال مطرح می ي آن بر رضایت اهمیت کیفیت در صنایع خدماتی و آثار برجسته

هاي مؤثر بر کیفیت خدمات حسابرسی و سنجش، ارزیابی سطح  کیفیت خدمات را ارزیابی کرد؟ هدف از این پژوهش، تعیین مؤلفه
به این . باشد در کشور می کیفیت خدمات مؤسسات حسابرسی از دیدگاه کارفرمایان و در نهایت ارتقاي عملکرد مؤسسات حسابرسی

هاي مؤثر بر کیفیت خدمات از ادبیات معتبر  جهت تعیین مؤلفه. اي در خصوص مؤسسات حسابرسی به عمل آمد منظور، مطالعه
ها، نقطه  براي ارزیابی اهمیت مؤلفه. اندرکاران آکادمیک و حرفه حسابرسی بهره گرفته شد علمی، نقطه نظرهاي خبرگان و دست

 دهد، نتایج تحلیل آماري نشان می. اي معتبر و کافی از کارفرمایان اخذ شد و مورد بررسی و تحلیل آماري قرار گرفت ونهنظرهاي نم
اند به سطح انتظارهاي کارفرمایان پاسخ داده یا از  کیفیت خدمات نتوانسته ي ات حسابرسی در مورد هیچ کدام از ابعاد پنجگانهمؤسس

در این پژوهش، جهت تعیین و ارزیابی . شده از خدمت، از کیفیت مورد انتظار کمتر بوده استیافت یت درآن فراتر روند و همواره کیف
از آن جایی که هدف غایی ارزیابی کیفیت . کمی موقعیت کیفی خدمات مؤسسات حسابرسی، از مدل سروکوآل بهره گرفته شد

ا تبیینی جامع از نقاط قوت و ضعف به عمل آمده تا بتوان خدمات مؤسسات حسابرسی، ارتقاي سطح کیفی آن است، ضروري است ت
   .هاي اصالح و بهبود کیفیت خدمات را طرح ریزي کرد و با موفقیت، اثر بخشی و کارایی بهینه را به اجر درآورد بر آن اساس برنامه

  .کیفیت خدمات مؤسسات حسابرسی، کارفرمایان، مدل سروکوآل :کلیدي واژگان

  مقدمه - 1
ته رخ سی سال گذشطی این فرهنگ حاصل تغییرات اجتماعی که در . صر حاضر، فرهنگ ارزیابی و ارزشیابی استفرهنگ ع

تري به  و خدمات را تشویق کرد تا با یک دید نقادانه هامصرف کنندگان کاال 1970در دهه )داريممشتری(رشد تفکر . باشد می،داده
حرکت در این مسیر را که می توان آن را جنبشی تحت .، آن را ابراز نمایندکیفیت خدمات دریافتی بنگرند و در صورت نارضایتی

عنوان جنبش حمایت از مشتري تلفی نمود، ابتدا در بخش خرده فروشی، همانند سوپر مارکتها آغاز شد و سپس به بخش خدمات 
زیابی، در موسسات خصوصی مالی، بدین ترتیب نوعی از فرهنگ ار. عمومی و در ادامه این مسیر به خدمات تخصصی تسري یافت

  .حسابداري و حسابرسی به وجود آمده است

در آن به فعالیت مشغول هستند، تحت نفوذ جهان ی از موسسات حسابداري و حسابرسی جهانی که انواع مختلف این ترتیببه 
عتمد بورس، با توجه به نقش این نگرش بخصوص در موسسات و سازمان هاي حسابرسی م. جدیدي از تحلیل و ارزیابی قرار گرفت

                                                                                                                                                                                     
  .استاديار حسابداري دانشگاه سیستان وبلوچستان - ١
  solimani.hashem@yahoo.com. كارشناس ارشد حسابداري دانشگاه سیستان و بلوچستان - ٢
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بدین .انجام معامالت سودمند و انتقال ثروت در یک جامعه، گسترش یافت ي صحیح درهانه سازي تصمیم گیراساسی آنها در زمی
  .ترتیب آنها به منظور ادامه حیات باید کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند

بنابراین مدیران موسسات باید با رویکردي . ند براي مدیر خوب الزامی استامروزه نیاز به درك آنچه کارفرمایان موسسات انتظار دار
از هدف موسسات  اي عمده زیرا بخش. رویکردي که در آن کارفرمایان اهمیت بسیار دارند. جدید به ارزیابی کیفیت خدمات بپردازند

ي استفاده کننده خود  یی به انتظارات جامعهحسابرسی برطرف نمودن نیازهاي آنهاست و هر موسسه حسابرسی در رابطه با پاسخگو
  .باشد میمتعهد 

  : اصول مهم و اساسی که در مورد کارفرمایان باید مورد قبول واقع شودعبارت اند از
  باشد میمهمترین رکن درآمدزا براي هر موسسه حسابرسی کارفرمایان مراجعه کننده به آن. 
  مقررات و نینوانیازهاي آنها احترام گذارده و در چارچوب قبه ایان قدیمی باید به منظور جذب کارفرمایان جدید و حفظ کارفرم ،

 .سعی در برآوردن آنها برآییم استانداردهاي حسابداري و اخالقی
 هاي کارفرمایان را برآورده ساخت مگر آنکه نیازها شناسایی شوندنمی توان نیاز. 

در این راستا استفاده از ابزارها و . نتظارات آنها از اهمیت بسیار برخوردار استبا توجه به این اصول شناخت کارفرمایان، نیازها و ا
به منظور آگاهی از سطح انتظارات مراجعه کنندگان )شود در موسسات حسابرسی کارفرما مدار اطالق می) ( مدار–مشتري(مدلهاي 

  . بسیار موثر است

  بیان مساله پژوهش -2
دنیاي غرب بیش از چند دهه است که اقتصاد . خدمات با سرعت زیادي گسترش پیدا کند تحوالت جدید باعث شده است تا بخش

درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت  53در کشورهاي صنعتی، ارزش خلق شده در بخش خدماتی از . خدماتی را تجربه کرده است
درصد و در  74درصد به  47وپا این رقم از در اتحادیه ار. رسیده است 2007درصد در سال  72به بیش از  1960جاري در سال 

  ).1،1997باتسون( درصد افزایش یافته است و این سیر صعودي ادامه دارد 5/78درصد به  57امریکا از 

اي است،  ع مختلف خدمات داراي جایگاه ویژهبخش خدمات موسسات حسابرسی است که در میان انوا ،هاي خدمات یکی از زیر بخش
و مهمتر اینکه وظیفه و رسالت خطیر حفظ سالمت اقتصادي و  کند میبخش با قشر وسیعی از جامعه ارتباط پیدا  چرا که اوالً این

شیوه  هدا بوپیش برنده یک جامعه به سوي توسعه اقتصادي را بر عهده دارد، اما متاسفانه علی رغم اهمیت زیادي که این بخش دار
در موارد زیادي نارضایتی افراد جامعه را به دنبال دارد چرا که به لحاظ خطیر بودن  اي است که ارائه خدمت توسط این بخش به گونه

در این راستا به نظر می رسد . وظیفه بخش خدمات حسابرسی حتی اشتباه کوچک خسارت بزرگ و جبران ناپذیري را به دنبال دارد
را بهبود بخشید و رضایت مشتري را که به عنوان که با مطرح کردن اصول کیفیت در این بخش می توان فرآیند ارائه خدمات 

  .عنصري حساس در عرصه رقابت امروزي است، در چارچوب ضوابط قانون تامین کرد

از خدمت و همچنین انتظارات وي از  )کارفرمایان( به همین منظور در این پژوهش سعی بر این داریم تا با بررسی ادراکات مشتري
در این تحقیق به بررسی این مساله پرداخته می شود که .ارائه شده به مشتري پرداخته شود خدمت به ارزیابی کیفیت خدمات

                                                                                                                                                                                     
١ -Batson 
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هاي کیفیت  این تحقیق نیز الگوي گسترده شکافالگوي مورد استفاده در . سازمان تا چه حد انتظارات مشتري را برآورده کرده است
ادراکات مشتري از کاف پنجم که، حد فاصل انتظارات وها شو در این تحقیق تن باشد میشکاف  5که مشتمل بر  باشد میخدمات 

، 1990این الگو در سال . ، را بررسی می کنیمباشد میخدمت ارائه شده است و از طرفی حاصل جمع چهار شکاف پیشین خود 
  ). 1985، 1پارسورامن(د توسط پروفسور زیطامل به اتفاق همکاران خود ارائه گردی

حال در . باشد میده سازي این تکنیک در جهت سنجش کیفیت خدمات حسابرسی به مشتریان هدف تحقیق فعلی به دنبال پیا
  :تحقیق ما در پی یافتن پاسخی براي سواالت ذیل هستیم

  ارزیابی سطح کیفیت خدمات حسابرسی کدامند؟ ، جهتتعیین کنندهیا شاخص هاي مهمترین عوامل  
  ؟باشد مییکسان  با آنچه که در عمل رخ می دهد کارفرمایانید نظر دآیا عوامل موثر بر کیفیت خدمات حسابرسی از 

  اهمیت و ضرورت پژوهش  - 3
هاي خدماتی است و مشتري را به عنوان  هاي مدیریتی شرکت مشتري یکی از بحث انگیزترین جنبهامروزه کیفیت و رضایت 

به همین . ها هستند شرکت راضی منبع سود موسسات و مشتریانیک سومی دانیم که از . بزرگترین دارایی سازمان نمایان می سازد
سبب اینک تمامی هم و غم بنگاههاي اقتصادي این است که با تمامی ترفند هاي ممکن تالش دارند، که در درجه اول با ترویج 

تریان جذب شده را مشهمین راستا محصوالت و خدمات خود، هرچه بیشتر مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل نموده و در 
از . اوالً به مشتریان دائمی تبدیل نموده و ثانیاً از آنان به عنوان وسیله اي مطمئن براي ترویج محصول یا خدمت خود استفاده کنند

را راضی نگهدارند در درازمدت در بازار باقی نخواهند  خود یی که نمی توانند مشتریانها شرکتموسسات و می دانیم که سوي دیگر 
ي محصول با کیفیت برتر و ارائه خدمات به مشتریان در سطح عالی به طور مستمر، موجب ایجاد مزیت هاي رقابتی براي  عرضه. اندم

موانع رقابتی، وفاداري مشتریان، تولید و عرضه ي محصوالت متمایز، کاهش هزینه هاي بازاریابی و  رفعشرکت می شود؛ ازجمله، 
  . تعیین قیمت هاي باالتر

در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت محصوالت و خدمات واحدهاي تجاري استراتژیک، )1993( و دیگران 2پفلی
عنوان داشتند که کیفیت برتر، سودهاي بیشتري از طریق آنها . مهمترین عاملی است که بر عملکرد این واحدها اثرگذار است

اظهار می کنند که به دلیل اثر ) 1987(و گال 3همچنین بازل. هابراي رشد واحد و نیز راهی است کند میهاي باالتر ایجاد  قیمت
کیفیت بر ارزش ادراك شده از سوي مشتریان، کیفیت خدمات نه تنها با قابلیت سودآوري سازمان، بلکه با رشد سازمان نیز در 

 . ارتباط است

  .»)1998و چین،  4چنگ(و کارائی وري در حقیقت، کیفیت عالی، کلیدي است براي متمایز بودن، بهره«

نهایتا دالیل متعددي را می توان برشمرد که بدان جهت سازمان ها بایستی به دنبال ارائه خدمات با کیفیت تر به مشتریان خود 
  :باشند که در زیر به صورت خالصه آورده شده است

                                                                                                                                                                                     
1  - Parasuraman  
2 - Philips  
3-Buzzell   
4 - Chang  
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افزایش انتظارات مشتریان را . گذشته افزایش یافته است واقعیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به: افزایش انتظارات مشتریان
  ...می توان به چندین عامل ربط داد؛ از جمله، افزایش آگاهی ها و سطح دانش مشتریان، تبلیغات سازمان، عملکرد رقبا و

بازار هستند و از این راهکار  رقبا با تغییر مداوم خدمات خود و چگونگی ارائه آن به مشتریان، مدام در حال متغیر کردن: فعالیت رقبا
 .درصدداند تا سهم بازار خود را از بازار موجود افزایش دهند، این امر خود باعث افزایش انتظارات مشتریان می شود

عوامل محیطی از جمله عوامل سیاسی و قانونی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، سازمان ها را وادار به ارائه خدمات با : عوامل محیطی
 .اشاره نمود "طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع و پاسخگویی به مردم"براي مثال می توان به. کند میفیت تر کی

براي دریافت ) که در فصل دوم به آن اشاره خواهد شد(ي خدمات ها ویژگیارزیابی کیفیت خدمات با توجه به : ماهیت خدمات
ک ذهنیت مطلوب در مشتریان الزم خواهد بود تا با وجود غفلت در بخشی از فرآیند بدین دلیل ایجاد ی. باشد میکنندگان آن مشکل 

  .ارائه خدمات باز هم مشتریان نظر مثبت داشته باشند

از طریق گوش  تواند میاین مزایا . در مسیر کیفیت بخشی بر ارائه خدمات ما منافع و مزایایی را کسب خواهیم کرد: مزایاي کیفیت
و هم در محیط خارجی ) کارمندان(این مزایا باعث احساس رضایت هم در محیط داخل سازمان. مشتري تحقق یابد فرا دادن به نداي

 .سازمان خواهد شد) مشتریان(

عواملی چون تبلیغات، فروش و ارائه خدمات توسط شعب، تضمین خدمات، ارائه خدمات پس از فروش و روابط : عوامل درون سازمانی
ایش انتظارات مشتریان گردیده و ارائه هرچه بهتر این عوامل باعث تغییر نگرش در مشتریان و سوق آنها به باعث افز... عمومی و

  .سمت این چنین سازمان هایی خواهد شد

در بحث کیفیت نکته اي اخالقی وجود دارد و آن اینکه مشتریان به ما پول می دهند که انتظارات قانونی آنها را برآورده کنیم و ما در 
بنابراین هم موسسات خدماتی و هم تولیدي باید به دنبال راه کارهایی باشند تا بتوانند مشتریان خود را به . بال آنها مسئول هستیمق

  ).19941قبادیان ،(د درستی شناسایی کرده و کاال و خدمات را متناسب با نیاز آنان ارائه نماین

                                                                                                                                                                                     
١- Ghobadian 
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  فرضیه هاي پژوهش -4
 :گردد با توجه به سواالت اساسی مطرح شده در تحقیق فرضیات اصلیزیر مطرح می

بعد اطمینان، اعتبار، عوامل فرآیند ارائه خدمات، عملکرد کارکنان و (از دیدگاه مشتریان، ابعاد پنج گانه : 1شماره  اصلیفرضیه 
  .باشد میمیت یکسانی بر خوردار از اه) مسئولیت پذیري اجتماعی

  ارد؛و خدمات دریافت شده تفاوت وجود ندحسابرسی بین انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات موسسات : 2شماره  اصلیفرضیه 

و خدمات حسابرسی موسسات بعد اطمینان بر روي کیفیت خدمات تأثیر بین انتظارات مشتریان از لحاظ: 1اره فرضیه فرعی شم
  دارد؛نتفاوت وجود  هشد فتایدر

 فتایو خدمات درحسابرسی موسسات بعد اعتبار بر روي کیفیت خدمات تأثیر بین انتظارات مشتریان از لحاظ: 2فرضیه فرعی شماره 
  دارد؛نتفاوت وجود  شده

 موسسات ماتبر روي کیفیت خد عوامل فرآیند ارائه خدماتبعد  تأثیر بین انتظارات مشتریان از لحاظ:3فرضیه فرعی شماره 
  ؛داردنتفاوت وجود  شده فتایو خدمات درحسابرسی

  جه به کیفیت خدماتضرورت تو. 1نمودار 

:ماهیت خدمات  
 ناملموس بودن 

 تغییر پذیري 

 تفکیک ناپذیري 

 ماهیت فرآیندي 

:تغییرات محیطی  
 تکنولوژي 

 اقتصاد 

 سیاسی 

 اجتماعی 

:عوامل درون سازمانی  
 تبلیغات 

 فروش حضوري 

 روابط عمومی 

:انتظارات مشتریان  
 دقت 

 سرعت 

 ادب 

 توجه و احترام 

ضرورت توجه به 
فیت خدماتکی  

:مزایاي کیفیت  
 رضایت مشتري 

 رضایت کارمند 

 بهره وري 

 سودآوري 

:شرایط رقابتی  
 فعالیت رقبا 

 رقباي جدید 

 جایگزین ها 
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 موسسات بر روي کیفیت خدمات عملکرد کارکنان حسابرسیعوامل بعد تأثیر بین انتظارات مشتریان از لحاظ: 4فرضیه فرعی شماره 
  ودارد نتفاوت وجود  شده فتایو خدمات درحسابرسی

 موسسات بر روي کیفیت خدمات عوامل مسئولیت پذیري اجتماعیبعد تأثیر ز لحاظبین انتظارات مشتریان ا: 5فرضیه فرعی شماره 
  .داردنتفاوت وجود  شده فتایو خدمات درحسابرسی

  ادبیات تحقیق - 5
به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف . کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است

. مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهاي دیگر کشف شود کیفیت حسابرسی،
حقیقات در این زمینه همواره با مشکالت زیادي ت جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، به هرحال، از آن
و ) هاي حسابرسی شده  مدیران شرکت(هاي کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان  دستیابی به مولفههدف در ادامه با . روبرو بوده است

  . خواهیم پرداختشده در این زمینه  مرور ادبیات مرتبط با کیفیت حسابرسی با اشاره به برخی تحقیقات انجام همچنین 

  تعریف کیفیت حسابرسی -1- 5
ت کاربردي، کیفیت حسابرسی را اغلب از طریق میزان تطابق آن در ادبیا. کیفیت حسابرسی به شیوه هاي مختلفی تعریف شده است

ي کیفیت حسابرسی را  در مقابل، پژوهشگران حسابداري و حسابرسی، ابعاد چندگانه. با استاندارد هاي حسابرسی تعریف نمود اند
ایج ترین تعاریف کیفیت حسابرسی برخی از ر. مورد توجه قرار داده اند، ابعاد مذکور اغلب به تعاریف متفاوتی منجر گردیده است

  :عبارت اند از
 د ارزیابی بازار از احتمال این که صورت هاي مالی حاوي تحریف هاي بااهمیت است و حسابرس این تحریف ها را کشف و گزارش می نمای

  ).1981دي آنجلو، (
 کمیته (د رش مقبول صادر ننمایاحتمال آن که حسابرس نسبت به صورت هاي مالی که حاوي تحریف هاي با اهمیت است گزا

  ).1386تدوین،
 1379اسدي،(ي حسابداريها دادهاندازه گیري توانایی حسابرسی براي کاهش پارازیت و سوگیري و بهبود کیفیت.(  

و همچنین چگونگی ) استقالل واقعی(تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقالل حسابرسان در انجام حسابرسی 
با کیفیت واقعی  تواند میاگرچه کیفیت دریافت شده حسابرسی . گان از استقالل آنها را در بر می گیرند ت استفاده کنندهدریاف

ي واقعی کیفیت ها ویژگیبراي حفظ اي  حرفه بنابراین، از حسن شهرت و مراقبت. اما لزوما یکسان نیست حسابرسی مرتبط باشد،
حسابرس کیفیت اطالعات اي  حرفه به عالوه، باید در نظر داشت که مراقبت. می شود حسابرسی و کیفیت دریافت شده استفاده

قرار می دهد، در حالی که حسن شهرت حسابرس چگونگی درك ذینفعان از اطالعات مذکور را متاثر  تأثیر صورت هاي مالی را تحت
  .می سازد

بر آن تکیه می کنند  کیفیت حسابرسیخصوص  در که اه ترین تعریف از متداولدیگر یکی پژوهشگران حسابداري و حسابرسی 
) استنباط(ارزیابی ": گونه تعریف کرده است او کیفیت حسابرسی را این. ه شده استئارا) 1981( 1تعریفی است که توسط دي آنجلو

                                                                                                                                                                                     
1 - DeAngelo 
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صاحب کار را کشف موارد تحریفات با اهمیت در صورت هاي مالی و یا سیستم حسابداري ) 1(از احتمال این که حسابرس  "بازار
اکثر تعاریف دیگر از کیفیت حسابرسی به رغم تفاوت ها، برخی از  .تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد) 2(کند، و 

احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند به شایستگی . ي تعریف دي آنجلو را بازتاب می دهندها ویژگی
تعریف . حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقالل حسابرس بستگی دارد حسابرس، و احتمال این که

. دي آنجلو از کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطالح استنباط بازار از کیفیت حسابرسی است
ن فرض اساسی صورت می گیرد که برداشت از کیفیت حسابرسی، استفاده از این تعریف در بیان کیفیت واقعی حسابرسی با ای

  . کننده کیفیت واقعی حسابرسی است منعکس

جا که هدف حسابرس، ایجاد  از آن. کند میکیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتباردهی حسابرس تعریف ) 1988( 1پالمروس
هاي مالی حسابرسی شده از تحریفات با  بودن صورت  نی عارياطمینان نسبت به صورت هاي مالی است لذا، کیفیت حسابرسی به مع

هاي مالی حسابرسی شده،  ورزد، یعنی قابل اعتماد بودن صورت میتأکید  در واقع این تعریف، بر نتایج حسابرسی. اهمیت است
کنندگان میزان قابل  چگونه استفاده": شود این تعریف به طرح پرسش زیر منتهی می. کند میکیفیت باالي حسابرسی را منعکس 

هاي انجام  این تعریف از کیفیت حسابرسی مبتنی بر حسابرسی "هاي مالی حسابرسی شده را ارزیابی می کنند؟ اعتماد بودن صورت
در نتیجه، تعریف . شده است، زیرا سطح اطمینان صورت هاي مالی حسابرسی شده را نمی توان قبل از انجام حسابرسی تعیین کرد

  .)2000شوئر،( داردتأکید  کیفیت واقعی حسابرسیپالمروس بر 

کیفیت حسابرسی را میزان صحت و درستی اطالعاتی تعریف که پس از حسابرسی در اختیار ) 1986( 2تیتمان و ترومن
 3دیویدسون و نیو. این تعریف مشابه تعریف پالمروس از کیفیت حسابرسی است. اند گذاران قرار می گیرد، تعریف کرده سرمایه

تعریف کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت و نیز کشف دستکاري انجام شده در ) 1993(
که یک جا مورد بررسی قرار  اعتقاد دارند که کیفیت خدماتحسابرسی به جاي آن) 1994( 4اما الم و چنگ. دانند سود خالص می

  . )1381لنگري، ( انه بررسی شودگیرد، باید براي هر پروژه حسابرسی جداگ

بسیاري از تحقیقات، هیچ . یک مشکل اساسی در تعریف کیفیت حسابرسی تمایز بین کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس است
کیفیت حسابرس به عنوان کیفیت کلی . کار می گیرند دیگر به ها را معادل یک تفاوتی بین این دو اصطالح قائل نشده و اغلب آن

کیفیت حسابرسی باید براي هر پروژه حسابرسی به . شود هاي مؤسسه حسابرسی تعریف می ابرسی در تمام حسابرسیخدمات حس
هاي خود را در یک سطح  تعریف شود، زیرا مؤسسه حسابرسی ممکن است تمام حسابرسی) بر مبناي خدمت به خدمت(طور جداگانه 

است، در  "کیفی بودن حسابرسی هاي مؤسسه حسابرسی"مبتنی بر مفهوم  به عبارت دیگر، کیفیت حسابرس. کیفی مشابه اجرا نکند
بنابراین، تمایز قائل شدن بین . است "کیفیت واقعی هر یک از پروژه هاي حسابرسی"حالی که کیفیت حسابرسی مبتنی بر مفهوم 

  . این دو مفهوم در تحقیقات مربوط به کیفیت حسابرسی ضروري است

                                                                                                                                                                                     
1-Palmrose 
2 - Trueman&Titman 
3 - Davidson & Neu 
4 - Lam & Chang 
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اگرچه، توجه به کیفیت واقعی حسابرسی به . و کیفیت واقعی حسابرسی نیز دو مفهومی متفاوت است برداشت از کیفیت حسابرسی
گیري کیفیت واقعی حسابرسی  تري برخوردار است، اما نباید فراموش کرد که اندازه جاي برداشت از کیفیت حسابرسی از اهمیت بیش

. ه است و فقط می توان آن را پس از اجراي حسابرسی ارزیابی کردکیفیت واقعی حسابرسی غیر قابل مشاهد. به سادگی میسر نیست
شوئر . کند میگیري کیفیت واقعی حسابرسی از دعاوي حقوقی بر علیه حسابرسان استفاده  براي اندازه) 1988(براي نمونه، پالمروس 

ري در صورت هاي مالی حسابرسی گیري کیفیت واقعی حسابرسی را گزارش عدم رعایت اصول پذیرفته شده حسابدا مقیاس اندازه
عامل کنترل  15گیري کیفیت واقعی حسابرسی را رعایت  لنگریمقیاس اندازه. )2000شوئر،(ت شده توسط حسابرسان عنوان کرده اس

  .)1381لنگري،(ت هاي سازمان حسابرسی مدنظر قرار داده اس ي-کیفیت در حسابرس

کیفیت ) 1999( 1و گودوین تورنر. اند ه کردهئگیري کیفیت حسابرسی ارا دازهتحقیقات انجام شده پیشنهادات مختلفی را براي ان
برخی مطالعات دیگر نیز، کیفیت . گیري کرده اند حسابرسی را با استفاده از پیشنهادات حسابرسان در اصالح سود خالص اندازه

پرستی کار و اعمال استانداردهاي کنترل کیفیت را سر) 1994(براي نمونه، الم و چنگ . اند طور مستقیم ارزیابی کرده حسابرسی را به
  . )1381لنگري،(د ان حین اجراي کار به عنوان تفاوت در کیفیت حسابرسی بررسی کرده

ي ها شرکتگیري کیفیت حسابرسی را تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده در  معیار اندازه) 1993(دیویدسون و نیو 
تر  تر باشد، کیفیت حسابرسی پایین تر باشد کیفیت حسابرسی باالتر و هرچه کم هرچه میزان این تفاوت بیش. ندا کانادایی قلمداد کرده

که پیش بینی سود مستقل از کیفیت حسابرسی است، زیرا در دوره  بودهفرض اساسی در این تحقیق این . در نظر گرفته شده است
بنابراین، . دادند هاي کانادایی را فقط مورد بررسی اجمالی می شده شرکت مورد بررسی این دو محقق، حسابرسان سود پیش بینی

تر شده و از این رو، انحراف بین سود  یابی به سود پیش بینی شده کم چه کیفیت حسابرسی باالتر باشد، توان مدیریت در دست چنان
  . )2000شوئر، (د یاب پیش بینی شده و سود گزارش شده افزایش می

دي . اند گیري کیفیت واقعی حسابرسی، برداشت از کیفیت حسابرسی را آزمون کرده العات به دلیل دشوار بودن اندازهبسیاري از مط
طلبانه دارند و از این رو، برداشت  تري براي رفتار فرصت تر، انگیزه کم که مؤسسات حسابرسی بزرگ کند میاستدالل ) 1981(آنجلو 

برداشت از کیفیت ) 1997(2هوگان. گونه موسسات حسابرسی در وضعیت بهتري است یناستفاده کنندگان از کیفیت حسابرسی ا
در تحقیقات )2000( 3بالسام و دیگران. داند حسابرسی باال را مرتبط با قیمت گذاري عادالنه در عرضه اولیه سهام به عموم مردم می

  .)2000شوئر، (د شو از حسابرسی با کیفیت میاند که تخصص گرایی حسابرسان منجر به برداشت  خود به این نتیجه رسیده

توان  گیري برداشت عموم از کیفیت حسابرسی میسر بوده و می گیري کیفیت واقعی حسابرسی مشکل است، اما اندازه اگرچه، اندازه
باید معرف کیفیت اصوالً در بازار کارآ برداشت از کیفیت حسابرسی . واکنش بازار در مقابل اطالعات حسابرسی شده را مشاهده کرد

وي در . توانسته است تا حدودي ابعاد این قضیه را روشن کند) 1998( "4لی"تحقیق انجام شده توسط . واقعی حسابرسی باشد
تحقیق خود به بررسی این موضوع پرداخت که آیا برداشت از کیفیت حسابرسی توسط استفاده کنندگان، معرف کیفیت واقعی 

تحقیق وي نشان داد که برداشت استفاده کنندگان از کیفیت حسابرسی معرف کیفیت واقعی  نتایج. حسابرسی است یا خیر

                                                                                                                                                                                     
1   - Turner & Godwin 
2-Hogan 
3 - Balsam, Krishnan & Young 
4 - Lee 
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گوي بسیاري  پاسخ تواند میهر تحقیقی در زمینه ارتباط بین برداشت عموم از کیفیت حسابرسی و متغیرهاي دیگر . حسابرسی است
خاصی نتواند کیفیت واقعی حسابرسی را به درستی ارزیابی  اگر بازار در شرایط. از ابهامات در زمینه کیفیت واقعی حسابرسی باشد

بنابراین، موضوع تحقیق جدیدي رو در روي . کند، برداشت از کیفیت حسابرسی دیگر معرف کیفیت واقعی حسابرسی نخواهد بود
د گیر ار می، قر"؟چرا برداشت بازار از کیفیت حسابرسی معرف کیفیت واقعی حسابرسی نیست": محققان با عنوان این که

  . )2000شوئر،(

  تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی - 2- 5
کیفیت حسابرسی را به عنوان اي  حرفه برخی از افراد. ه شده استئدر ادبیات حسابرسی تعاریف متفاوتی از کیفیت حسابرسی ارا

برعکس، بسیاري از محققان حسابداري ابعاد گوناگونی را براي  و ندا میزان انطباق حسابرسی با استانداردهاي حسابرسی تعریف کرده
متداول ترین تعریف از کیفیت حسابرسی از . شود متفاوت منجر می کامالًکیفیت حسابرسی قائل هستند، این ابعاد اغلب به تعاریفی 

  : نگاه محققان حسابداري عبارت است از

ي مالی حاوي تحریف با اهمیت باشد و حسابرسان توانسته باشند آن را کشف و گزارش ارزیابی بازار از احتمال این که صورت ها) 1(
  . )1981دي آنجلو، (د کرده باشن

 ). 1994لی،(که حسابرس در مورد صورت هاي مالی حاوي تحریف با اهمیت، گزارش مقبول صادر نکند  احتمال آن) 2(

  ). 1986ن،تیتمان وتروم(صحت اطالعات گزارش شده توسط حسابرس )3(

اگرچه . چنین برداشت از استقالل و شایستگی، حسابرسان است این تعاریف شامل ابعاد گوناگونی از استقالل و شایستگی واقعی و هم
بدین لحاظ، براي حفظ تمایز آن از . برداشت از کیفیت حسابرسی با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط است، اما معناي یکسانی ندارند

برداشت از کیفیت "و  "کیفیت واقعی حسابرسی"به ترتیب براي توصیف  "شهرت حسابرس"و  "حسابرس نظارت "واژگان 
هر چه توان نظارتی . قرار می دهد تأثیر نظارت حسابرس، کیفیت اطالعات صورت هاي مالی را تحت. شود استفاده می "حسابرسی

اثر بخشی توان . ي صاحب کار از کیفیت باالتري برخوردار استي مالی ارایه کننده وضعیت اقتصادها گزارشحسابرس باالتر باشد، 
شهرت حسابرس چگونگی برداشت ذي نفعان از اعتبار یا . مستقیم شایستگی و استقالل واقعی وي است تأثیر نظارتی حسابرس تحت

استقالل ظاهریحسابرسان  شهرت حسابرس به استنباط استفاده کنندگان از شایستگی و. دهد قابلیت اعتماد اطالعات را نشان می
  . و نشان دهنده قابلیت حسابرس در ایجاد ارزش افزوده براي اطالعات صورت هاي مالی است کند میارتباط پیدا 

دین لحاظ، شهرت را باید از نگاه تمام حسابرسی هاي انجام شده توسط مؤسسه حسابرسی بررسی کرد، در حالی که نظارت ب
  . ی را باید جداگانه مورد ارزیابی قرار دادحسابرس براي هر پروژه حسابرس

  برداشت از کیفیت حسابرسی، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه  -3- 5
هاي مالی  کیفیت حسابرسی را به عنوان ارزیابی بازار از کشف و گزارش تحریفات با اهمیت موجود در صورت) 1981(دي آنجلو 

بر ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی، مبتنی بر برداشت از کیفیت تأکید  به دلیل این تعریف. توسط حسابرس تعریف کرده است
  .مطابق تعریف وي کیفیت حسابرسی با کشف تحریفات با اهمیت و گزارش آن ارتباط مستقیم دارد. حسابرسی است



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             479

ده ندارد، نیاز به متغیرهایی است جا که کیفیت واقعی حسابرسی قبل از انجام حسابرسی و یا در حین حسابرسی قابلیت مشاه از آن
دي آنجلو با استفاده از روش تحلیلی ثابت کرد که اندازه مؤسسات . تا بر اساس آن بتوان کیفیت واقعی حسابرسی را ارزیابی کرد

ا اهمیت حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت دارد، زیرا از دیدگاه اقتصادي، زیان ناشی از قصور در کشف و گزارش تحریفات ب
، بسیاري از محققان در مطالعات تجربی به بررسی ارتباط "دي آنجلو"به پیروي از مطالعه . در مؤسسات بزرگ قابل مالحظه است

  ).1981دي آنجلو،(د بین اندازه مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداخته ان

در این . ن کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار داده اندچون میزان حق الزحمه حسابرسان را به عنوا محققان متغیرهاي دیگري هم
در این تحقیقات، اغلب از روش مقایسه اي دو وجهی . تر تحقیقات متغیر اندازه مورد استفاده قرار گرفته است میان، در بیش

: تفاده شده استبه عنوان نماینده کیفیت حسابرسی با فرض زیر اس) مؤسسات حسابرسی بزرگ در مقابل دیگر مؤسسات حسابرسی(
اما تاکنون . تري دارند تر کیفیت حسابرسی پایین مؤسسات حسابرسی بزرگ کیفیت حسابرسی باالتر و مؤسسات حسابرسی کوچک

تحقیقات . معرف کیفیت واقعی حسابرسی باشد، یا خیر؟ داده نشده است تواند میپاسخ روشنی به این سوال که آیا ویژگی مذکور 
در این زمینه بر دو فرض اصلی استوار ) تر ؤسسات حسابرسی بزرگ در مقابل مؤسسات حسابرسی کوچکم(انجام شده دو وجهی 

کیفیت )2. کند میه ئکاران در تمام دوره هاي مالی کیفیت حسابرسی یکسانی ارا یک مؤسسه حسابرسی براي تمام صاحب)1: اند بوده
ه ئامکان ارا. ن دو فرض اصلی، خود با چالش فراوانی مواجه استای. حسابرسی تمام مؤسسات حسابرسی بزرگ یا کوچک یکسان است

براي نمونه، حسابرس ممکن . رسد حسابرسی یکسان براي تمام صنایع و در زمان هاي مختلف منطقی به نظر نمی خدمات کیفیت
. ه کندئت به صنایع دیگر اراداشته باشد و از این رو، کیفیت حسابرسی بهتري نسب اي ویژهاست در حسابرسی برخی از صنایع مهارت 

به هرروي، نتایج مطالعات در . ه کنندئرسد که تمام مؤسسات حسابرسی کیفیت حسابرسی یکسانی ارا چنین منطقی به نظر نمی هم
کرده اند که کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه تأیید  زمینه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی این فرضیه را

  . )1981دي آنجلو،(د برسی با یکدیگر ارتباط مثبت دارنحسا

  چارچوب پژوهش تجربی در باب کیفیت -4- 5
کیفیت حسابرسی در اغلب پژوهش هاي تجربی انجام شده پیرامون کیفیت حسابرسی به نوعی در رابطه با ریسک حسابرسی تعریف 

  .ا اهمیت، نظر نامعتبر ارائه کندریسک حسابرسی درباره صورت هاي مالی حاوي تحریف هاي ب. شده است

ي مفاهیم بنیادي حسابرسی، به توانایی حسابرس براي کنترل کیفیت اطالعات تولیدي با اطمینان بخشی از مطابقت آن ها با  بیانیه
ت حسابرس یا توانایی کشف تحریف با اهمی) صالحیت(از سوي این امر به شایستگی . اصول حسابداري پذیرفته شده می پردازد

از آنجا که تضاد منافع بین استفاده کنندگان اطالعات منجر به . باشد میمربوط شده و از سوي دیگر موکول به استقالل حسابرس 
و استقالل ) صالحیت(درجه شایستگی . افزایش تقاضا براي حسابرسی می شود، بنابراین استقالل باید ویژگی بنیادین حسابرسی باشد

  .وابسته است) حسابرسیاي  حرفه مراقبت(سابرسی حسابرس به اجزاي کیفیت ح

در تعریف دي آنجلو از کیفیت حسابرسی همانطور که قبل تر بیان شد، نکته مهمی نهفته است که این تعریف در زمینه ي 
ات حسابرسی را با از این رو، این تعریف به درك و دریافت بازار از این که آیا حسابرس عملی. جاي می گیرد "احتماالت ارزیابی بازار"

) صالحیت(وي با معرفی مفهوم دریافت بازار از شایستگی . شایستگی انجام داده و نیز میزان درك از استقالل حسابرس، وابسته است
حسن شهرت .تغییر جهت می دهد) حسن شهرت حسابرسی(بر اجزاي کیفیت حسابرسی تأکید  و استقالل حسابرس به سمت
بنابراین، اغلب در ادبیات مربوطه فاصله ي بین . جربی پیرامون کیفیت حسابرسی آزمون شده استحسابرس اغلب در تحقیقات ت
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ي  در راستاي بررسی کامل مطالعات گذشته ارائه). 1981دي آنجلو، (باشد  میشایستگی و استقالل دریافت شده و واقعی مبهم 
  .تعریفی که وضعیت مذکور را ترسیم کند، مطلوب به نظر می رسد

 

که رابطه ي بین ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی را   کند میبرنامه اي را ارائه  2نمودار شماره 
آنها بر اطالعات صورت هاي  تأثیر این شکل رابطهی بین اجزاي کیفیت حسابرسی و محصوالت کیفیت حسابرسی و. نمایش می دهد

اجزاي مذکور دو محصول کیفیت حسابرسی، . برگرفته شده استاي  حرفه این نمودار از ادبیات دانشگاهی و. کند میرا ارائه  مالی
 حسن شهرت حسابرس بر دیدگاه استفاده کنندگان از مراقبت. قرار می دهند تأثیر یعنی اطالعات معتبر و اطالعات با کیفیت را تحت

  .ه این مطلب هم عموما غیر قابل مشاهده استحسابرس استوار است، کاي  حرفه

حسابرس کیفیت اطالعات را با بهبود مناسب، کاهش آلودگی و کاهش اي  حرفه بیان می دارد، مراقبت 1همان طور که خانم واالس
ي تفاوت  بارهي اطالعاتی در این موضوع نشان می دهد که توانایی حسابرس براي ارائه. قرار می دهد تأثیر سوگیري اطالعاتی تحت

مهمتر از . باشد میصاحبکار کمینه  "درست"ي صاحبکار و شرایط اقتصادي غیر قابل مشاهده و  بین شرایط اقتصادي گزارش شده
درست صاحبکار و کیفیت برتر اطالعات ارتباط  شرایط اقتصادي اي حسابرس باید با گزارش مالی همه این که مراقبت حرفه

) در واقع استقالل حسابرس(شایستگی و بی طرفی حسابرس  تأثیر نایی اثربخشی نظارت حسابرسی تحتتوا. تري داشته باشد نزدیک
  ).1980واالس، (قرار دارد 

                                                                                                                                                                                     
1 - Wallace 

  چارچوب کیفیت حسابرسی. 2نمودار

 کیفیت حسابرسی
 حسن شهرت حسابرسی

* شایستگی درك شده * 
شده استقالل درك  

 محصوالت کیفیت حسابرسی

 مراقبت حرفه ي حسابرس 

* شایستگی درك شده * 
ل درك شدهاستقال  

اعتبار اطالعاتدرجه 
اطمینان استفاده 
کننده نسبت به 

 اطالعات

کیفیت اطالعات به 
چه میزان اطالعات 

شرایط اقتصادي واقعی 
 را منعکس می نماید

 صورت هاي مالی
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این امر توانایی حسابرس . حسابرس مرتبط می شود) استقالل ظاهري(حسن شهرت حسابرس به درك بازار از شایستگی و بی طرفی 
حسن شهرت احتماال به عنوان ویژگی . را نمایش می دهد) حتی در فقدان اطالعات با کیفیت(براي افزایش اعتبار صورت هاي مالی 

بنابراین، همان . توانند با نوع قرارداد حسابرسی تغییر نماید اندازه موسسه حسابرسی است، در حقیقت توانایی نظارت حسابرسی می
منجر به  تواند مین شهرت باالي حسابرس حداقل در کوتاه مدت طور که رسوایی هاي اخیر مانند رسوایی اندرسون اثبات کرده، حس

  ).1980واالس، (د درك معتبر اطالعات با کیفیت پایین گرد

  تجزیه و تحلیل و ترکیب مباحث نظري و شواهد تجربی  -5- 5
سی، رابطه بین اکثر مطالعات تجربی کیفیت حسابر. طبقه بندي عملی پژوهش هاي تجربی ارائه شده است 3در نمودار شماره 

کیفیت حسابرسی یا محرك هاي تقاضا نظیر راهبردهاي ریسک صاحبکار را با تضاد نمایندگی، یا محرك هاي عرضه نظیر حق 
را بسط می  2به نحوي نمودار  3 نمودار شماره. الزحمه حسابرسی و راهبردهاي مدیریت ریسک شرکت حسابرسی بررسی می نمایند

سایر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، همبستگی بین دو عضو کیفیت . اضا را هم در بر گیرددهد تا محرك هاي عرضه و تق
نظیر (یا روابط بین اجزاي کیفیت حسابرسی و محصوالت آن ) یعنی حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس(حسابرسی 

  .را بررسی می نمایند) اعتبار اطالعات و کیفیت اطالعات

ي متنوع شناسایی ها ویژگیر ادامه تشریح می گردند، به بررسی مباحث بنیادین روابط پیش بینی شده بین بخش هاي فرعی که د
هاي نظري فوق از نظرگاه پژوهش تجربی مورد شناسایی قرار می  سپس استدالل. شده در چارچوب کیفیت حسابرسی می پردازد

  .گیرند
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انگیزه عرضه و  -6- 5  تقاضاي کیفیت باالي حسابرسی
شده در زمینه کیفیت حسابرسی را می  ه طورکلی، تحقیقات انجام ب

تحقیقات انجام . توان در دو گروه کلی انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت باال و انگیزه تقاضا براي حسابرسی با کیفیت باال تقسیم کرد
 خدمات هئکه بر توانائی هاي حسابرسان در ارا کند تأکید می ز دیدگاه عرضه کنندگان خدمات حسابرسی، عمدتاً بر عواملیشده ا

برعکس، تحقیقات صورت گرفته از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی، عمدتاً با . حسابرسی با کیفیت باال تمرکز دارد
ي حسابرسی، از جمله سهامداران، مراجع قانونی، اعتبار دهندگان و ها گزارشه کنندگان عواملی سروکار دارد که برخواست استفاد

  . می گذارد تأثیر صاحب کاران

  انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت باال  -6-1- 5
 حسابرسی از دیدگاه حسابرسان، به طورکلی عواملی هستند که بر توانایی حسابرسان در کشفخدمات وامل مؤثر بر کیفیت ع 

تعدادي از این . تحریفات با اهمیت در صورت هاي مالی و یا انگیزه اقتصادي از گزارش تحریفات با اهمیت کشف شده اثر دارند
بسیاري از این مطالعات، کیفیت . اند آن را بر اثربخشی و کارآیی حسابرسی آزمون کرده تأثیر تحقیقات، کیفیت تصمیم حسابرس و

  طبقات پژوهش کیفیت حسابرسیچارچوب و . 3نمودار 

 محرک ھای کیفیت حسابرسی

 محرک ھای تقاضا    محرک ھای عرضھ 

حق الزحمھ 
 حسابرسی

 صورت ھای مالی

ای راھبردھ
مدیریت ریسک 

 حسابرس

ادھای تض
 نمایندگی

راھبردھای 
ریسک 
 صاحبکار

 کیفیت حسابرسی
 مراقبت حرفھ ی حسابرس

* شایستگی درک شده * 
 استقالل درک شده

 حسن شھرت حسابرسی

* شایستگی درک شده * 
 استقالل درک شده

اطالعات کیفیت محصوالت کیفیت حسابرسی  اعتبار اطالعات 
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اند، اما عواملی را بررسی کرده اند که منجر به بهبود در کیفیت تصمیم حسابرس و  قیم آزمون نکردهحسابرسی را به طور مستخدمات 
دعاوي حقوقی بر علیه ) 2(میزان تجربیات حسابرسان، ) 1(این عوامل عمدتاً شامل . شود حسابرسی می خدماتدر نتیجه کیفیت 

در ادامه به . تخصصی گرایی، است) 6(کسب شهرت و ) 5(سابرسی، اندازه مؤسسات ح) 4(سرپرستی کار حسابرسی، ) 3(حسابرسان، 
  .شود برخی تحقیقات در این زمینه پرداخته می

تر باشد، درك آنان از  دریافته اند که هر چه میزان تجربه حسابرسان بیش) 1986(لیبی و ١فردریک: میزان تجربیات حسابرسان) 1(
از این رو، نتیجه گیري کرده اند که کیفیت تصمیم حسابرس با افزایش . یابد یش میانواع تحریفات موجود در صورت هاي مالی افزا

  . یابد میزان تجربه از حسابرسی بهبود می

میزان دعاوي حقوقی بر علیه حسابرسان را به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی از دیدگاه ) 1994(٢لیز و واتز: دعاوي حقوقی) 2(
تر در معرض ادعاهاي حقوقی قرار  ابرسانی که بیشحساند  ها به این نتیجه دست یافته آن. ندا حسابرسان مورد آزمون قرار داده

نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی با . تر از فناوري انسجام یافته حسابرسی استفاده می کنند گیرند، کم می
  .یابد استفاده از فناوري جدید حسابرسی بهبود می

میزان سرپرستی کار حسابرسی را به عنوان شاخص کیفیت در مواقعی که ) 1999(٣کینگ و شوارتز: ی کار حسابرسیسرپرست) 3(
نتایج تحقیق آنان نشان داد که سرپرستی . کنند، مورد بررسی قرارداده اند حسابرسان تحت رژیم هاي حقوقی متفاوت فعالیت می

  .بر علیه حسابرسان است تابعی از پیش بینی میزان اقدامات تنبیهی قانونی

، اندازه مؤسسات حسابرسی تأثیر مهمترین تحقیقات انجام شده در رویکرد عرضه حسابرسی، مطالعه: اندازه مؤسسات حسابرسی) 4(
بسیاري از این تحقیقات از رابطه مثبت بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی پشتیبانی می . بر کیفیت حسابرسی است

حسابرسی با کیفیت  خدمات هئتر، انگیزه قوي تري براي ارا معتقد است که مؤسسه هاي حسابرسی بزرگ) 1981(آنجلو دي . کنند
شان زیاد است، نگران از  جا که تعداد مشتریان زیرا عالقه مند هستند که شهرت بهتري در بازار به دست آورند و از آن. باالتر دارند

تر براي آموزش  ین است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتصور بر ا. دست دادن مشتري نیستند
نشان ) 1993(نیو و دیویدسون . ه می کنندئحسابرسان خود و انجام آزمون هاي مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت باالتري ارا

هاي  و، توقع بازار براي کشف تحریفات موجود در صورتتري دارند، از این ر داده اند که مؤسسه هاي حسابرسی بزرگ مشتریان بزرگ
تر داراي کیفیت  هاي حسابرسی بزرگ عالوه بر آن، شواهد تجربی حاکی از این است که مؤسسه. یابد مالی از حسابرسان افزایش می

به مؤسسات کوچکتر  حسابرسی برتر هستند، زیرا از منابع و امکانات بهتري براي آموزش حسابرسان در انجام حسابرسی، نسبت
نشان داد که مؤسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مؤسسه هاي حسابرسی کوچک انگیزه ) 1984(٤کلیو لینوکس. دار هستندربرخو
تحقیقات وي نشان می دهد که هرچه میزان منافع مالی در واحدهاي مورد حسابرسی . تري براي صدور گزارش صادقانه دارند بیش
  .یابد تري می سابرسان نیز اهمیت بیشتر باشد، استقالل ح بیش

                                                                                                                                                                                     
1 - Libby & Frederick 
2 - Lys & Watts 
3 - King, R. R & R. Schwartz 
4 - Clive Lennox 
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خود دفاع اي  حرفه براي دفاع از این نظریه که حسابرسان در بازار سرمایه از شهرت) 1986(١واتز و زیمرمن: انگیزه کسب شهرت) 5(
انگیزه کسب به هر حال، . شهرت انگیزه اي براي حفظ استقالل حسابرسان است. می کنند، به نمونه هاي تاریخی استناد کرده اند

  .شهرت سازوکار خود نظارتی براي حفظ استقالل است

تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگر آن است که بین نوع صنعتی که حسابرسان در حسابرسی آن تبحر : تخصص گرایی) 6(
د نظر تخصص دارند، به به عبارت دیگر، حسابرسانی که در صنعت مور. دارند و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد

. توانند حسابرسی را با کیفیت باالتري انجام دهند تر در شناسایی و برخورد با مشکالت ویژه آن صنعت می دلیل داشتن توانایی بیش
ه ئتري به ارا تري در یک صنعت کسب دهد، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، عالقه بیش به عالوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیش

نشان داد که حسابرسان با تخصص ویژه در ) 2000(٢براي نمونه، بنیتو آراندا. کند میات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا خدم
تر با مسایل و مشکالت  اول، آشنایی بیش. حسابرسی صنعت خاص، به دو دلیل عمده از کیفیت حسابرسی باالتري برخوردار هستند

جراي مداوم حسابرسی دوم، انگیزه براي کسب و حفظ شهرت در حسابرسی آن گروه حسابداري و حسابرسی آن صنایع به دلیل ا
  .خاص از صنایع

  انگیزه تقاضا براي حسابرسی با کیفیت باال - 6-2- 5
اغلب این . اند، داراي حیطه محدودتري است نیاز استفاده کنندگان به حسابرسی با کیفیت پرداخته تأثیر تحقیقاتی که به بررسی

وجود کارگروه ) 4(هزینه نمایندگی و ) 3(نظریه عالمت دهی، )2(حق الزحمه حسابرسی، ) 1(این زمینه شامل  تحقیقات در
  .حسابرسی، هستند

به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیشنهادات اولیه حسابرس در مورد حق ) 1999(٣ویلنبورگ: حق الزحمه حسابرسی) 1(
  . پذیرش حق الزحمه پیشنهادي حسابرس است تأثیر که کیفیت خدمات حسابرس تحت کند میگیري  الزحمه پرداخته و نتیجه

تقاضا براي خدمات حسابرسی با کیفیت باال را در چارچوب نظریه عالمت دهی در عرضه )1986(وندا واالس: نظریه عالمت دهی) 2(
ت دهی، اگر خریداران اوراق بهادار نتوانند میان اوراق در چارچوب نظریه عالم. اولیه سهام در بازار سرمایه مورد بررسی قرار داده است

شود تا متوسط کیفیت مورد انتظار  اي تعدیل می بهادار با کیفیت و بی کیفیت تفاوت قائل شوند، قیمت بازار اوارق بهادار به گونه
چه  در واقع، چنان. فیت از بازار استپیامد چنین اقدامی خروج اوراق بهادار با کی. اوراق بهادار آماده براي فروش را منعکس سازد

ها انگیزه الزم را براي انتقال یک پیام و عالمت مشخص از طریق حسابرسی  مدیران بر کیفیت نسبی اوراق بهادار خود آگاه باشند، آن
متوسط کیفیت مورد  ها از این پیام انعکاس دهنده فراتر بودن کیفیت اوراق بهادار آن. صورت هاي مالی با کیفیت باال خواهند داشت

  .انتظار بازار است

دي . مطالعات گوناگونی در زمینه هزینه نمایندگی و تقاضا براي حسابرسی با کیفیت باال انجام شده است: هزینه نمایندگی) 3(
سابرسی ارتباط طور مستقیم با تغییر در کیفیت ح ها و تغییر در اهرم مالی به دریافت که تغییر در نوع مالکیت سازمان) 2002(٤فاند
یکی از روش هاي دست یابی . گذاري هاي خود هستند مالکان عمده و اعتبار دهندگان خواهان اعمال نظارت شدیدتر بر سرمایه. دارد

                                                                                                                                                                                     
1 - Watts & Zimmerman 
2 - Benito Arrunada 
3 - Willenberg 
4 - DeFond 
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مدیران براي کاهش هزینه نمایندگی و در نتیجه عدم تعدیل حقوق و . به چنین هدفی، تقاضا براي حسابرسی با کیفیت باال است
در دفاع از عامل هزینه نمایندگی . الکان، از انگیزه کافی براي استفاده از خدمات حسابرسان مستقل برخوردار هستندمزایا از طرف م

اند که بر اساس  به شواهدي استناد کرده) 1986(در برانگیختن مدیران براي استفاده از حسابرسان شایسته و مستقل واتز و زیمرمن 
، یعنی سال ها قبل از تدوین مقررات بورس اوراق بهادار 1926ر بورس نیویورك در سال ي پذیرفته شده دها شرکتدرصد 84آن 

هاي  که فرضیه کند میاستدالل ) 1986(واالس . کردند مبنی بر اجباري کردن حسابرسی، از خدمات حسابرسان مستقل استفاده می
طبق فرضیه بیمه . ز خدمات حسابرسی با کیفیت باال استنظارت، اطالعات و بیمه فراهم کننده شواهد کافی براي استفاده مدیران ا

گیري از تعدیل حقوق و مزایاي خود توسط مالکان، از انگیزه کافی براي انجام حسابرسی  مدیران براي کاهش هزینه نمایندگی و پیش
مالی به عنوان ابزاري براي بر اطالعات تأکید  در فرضیه اطالعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل،. مستقل برخوردار هستند

طبق فرضیه بیمه، تقاضا براي حسابرسی . شود هاي درون سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطالعات حاصل می گیري تصمیمبهبود 
هاي گزارش شده را به  ولیت مالی دادهئچه بتوان مس چنان. با میزان دعاوي حقوقی تهدید کننده مدیران ارتباط مستقیم دارد

اي در بازارهاي اوراق  دهندگان و سایر اشخاص حرفه سان منتقل کرد، در این صورت، طرح دعاوي حقوقی علیه مدیران و اعتبارحسابر
فعال اي  حرفه هاي بنابراین، با افزایش طرح دعاوي حقوقی برعلیه مدیران و سایر افراد و گروه. یابد گیري کاهش می طور چشم بهادار به

  . اي براي حسابرسی افزایش یابد رود تقاضاي بیمه ادي انتظار میدر عرصه واحدهاي اقتص

تغییر حسابرس مستقل را بررسی کرده اند و نتیجه گرفتند که وجود کارگروه ) 1999(١ابوت و پارکر: کارگروه حسابرسی) 4(
ها با نظریه کارگزاري  آننتایج تحقیق . با افزایش کیفیت حسابرسی ارتباط نزدیک دارد ها شرکتحسابرسی فعال و مستقل در 

لذا، وجود . شود والنه مدیران میئتطبیق دارد و بیانگر آن است که وجود قوانین به محدود شدن حیطه عمل غیر مس) نمایندگی(
تمایالت مدیریت قرار  تأثیر شود که کیفیت حسابرسی از این حیث که حسابرس ممکن است تحت کارگروه حسابرسی باعث می

  . یابدنگیرد، افزایش 

  چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی  - 7- 5
طبق دیدگاه آنان، کیفیت حسابرسی . ه کرده اندئاز کیفیت حسابرسی ارا) البته آزمون نشده(الگوي جامع ) 1999(٢کاتاناك و واکر

فنی، اثربخشی دانش، تجربه، قدرت تطبیق، کارآیی : از جمله(اول، شایستگی : تابعی از دو عامل مرتبط با عملکرد حسابرس است
عالوه بر ). استقالل، بی طرفی، دقت حرفه اي، تضاد منافع، و قضاوت حرفه اي: از جمله(اي  حرفه ، دوم، عملکرد)حسابرسی

میزان حق الزحمه، میزان هزینه حسابرسی، کارآیی : از قبیل(هاي اقتصادي  انگیزه تأثیر ها شامل هاي فوق، الگوي آن ویژگی
رقابت، درجه تمرکز در صنعت، صرفه جوئی هاي ناشی از : از قبیل(، و ساختار بازار )اي و خدمات مشاوره حسابرسی، دعاوي حقوقی،

در حالی که برخی از اجزاي این نمونه توسط محققان مورد بررسی قرار . و تعویض حسابرسان است) مقیاس و وجود قوانین و مقررات
 کیفیت حسابرسی بدیع است پرسش این که کدام عامل بر کیفیت حسابرسی است، اما این چارچوب در ساختار تحقیقات مرتبط با

 تأثیر به عالوه، عناصر نمونه فوق باید به منظور درك جامع تر از. تري دارد، باید از طریق انجام تحقیقات پاسخ داده شود بیش تأثیر
بنابراین، نیاز به تحقیقات به . در آن صورت پذیردآن بر کیفیت حسابرسی در شرایط مختلف آزمون شود و در صورت لزوم، تعدیالتی 

برخی از این تغییرات شامل گسترش دامنه خدمات . شود دلیل تغییرات جدي در محیط حسابرسی بیش از پیش احساس می

                                                                                                                                                                                     
1 - Abbott&Parker 
2 - Catanach & Walker 
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قوه فراوانی به طور خالصه، توان بال. اعتباردهی، اصالح فرآیند حسابرسی، نیاز به کاهش فاصله انتظارات و پذیرش فناوري جدید است
  .براي انجام تحقیقات در زمینه کیفیت حسابرسی وجود دارد

  روش پژوهش - 6
  جامعه آماريروش تحقیق و -1- 6

ها،  ها،پایان نامه اي اطالعات مورد نیاز در خصوص مبانی نظري و ادبیات تحقیقاز کتاب در گام نخست به روش کتابخانهتحقیق در این 
ي خدمات موسسات ها ویژگیگردآوري اطالعات در مورد انواع و  همچنین براي. شده است استخراجهاي اطالعاتی  مقاالت و پایگاه

حسابرسی ارائه شده از مطالعه مستندات و مدارك علمی موجود در نشریات تخصصی جامعه حسابداران رسمی بهره گرفته شده 
گیري شکاف  عات تخصصی به منظور سنجش و اندازهتحقیق که به روش میدانی بوده اقدام به گردآوري اطال بعديدر گام . است

گذاري بر کیفیت خدمات موسسات  تأثیر خدمات و اولویت بندي مولفه هاي پنجگانه موثر بر کیفیت خدمات از جهت میزان
  . نمودیم نامه در میان کارفرمایان و دریافت کنندگان خدمات بر این اساساقدام حسابرسی به تهیه و توزیع پرسش

موسسات فعال حسابرسی و حسابداري، که دفاتر مرکزي آنها واقع در استان مشتریان از جامعه آماري در این تحقیق کلیه  منظور
می دانیم که حسابرسی سازمان هاي تمام دولتی توسط سازمان حسابرسی صورت می گیرد و موسسات .باشد میبوده، تهران 

بنابراین جامعه . ي خصوصی می نمایندها شرکتلی سازمان هاي نیمه دولتی و حسابرسی تنها اقدام به تصدیق بخشی صورت هاي ما
ي نیمه دولتی و تمام سازمانها، ها شرکتو استفاده کنندگان شاغل در موسسات و  )کارفرمایان(مشتریان آماري پژوهش حاضر کلیه 

  .باشد میده اند، ي خصوصی استان تهران که از خدمات موسسات حسابرسی بهره مند شها شرکتموسسات و 

) حداقل یکبارحسابرسی شده(ت شرک 1581آمار اداره ثبت شرکتهاي ایران، در استان تهران این پژوهش جامعه آماري مطابق در 
شرکت دولتی بوده، این شرکتها عمدتا توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می گیرد و  362وجود داشته که از این تعداد 

شرکت  1219بدین ترتیب جامعه آماري پژوهش فعلی. توسط موسسات حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته استمابقی این تعداد 
تعداد نمونه آماري قابل آزمون از طریق جدول  واستفاده شده  1براي انتخاب مشتریان از روش نمونه گیري خوشه اي.باشد می

  .مورد تعیین می گردد 2291مورگان

  آزمون فرضیات تحقیق -3- 6
بعد اطمینان، اعتبار، عوامل فرآیند ارائه خدمات، عملکرد کارکنان و (، یکسان بودن اهمیت ابعاد پنج گانه اول فرضیه اصلیدر 

نتایج حاصل این . براي بررسی این فرضیه، از تحلیل فریدمن استفاده گردید. را مورد بررسی قرار دادیم) مسئولیت پذیري اجتماعی
البته الزم به ذکر است که این فرضیه با به کارگیري رابطه رگرسیونی نیز قابل استنتاج (ده است آورده ش 1تحلیل در جدول

ابعاد پنج گانه بر روي کیفیت خدمات ارائه شده  تأثیر نتایج حاصل از تحلیل این فرضیه مبین این است که بین میزان ).باشد می
مدیران (به عبارت دیگر، از دیدگاه کارفرمایان . عنادار وجود داردي استان تهران تفاوت مها شرکتتوسط موسسات حسابرسی در 

در اینجا می توان با استفاده از تکنیک . هر یک از ابعاد پنج گانه بر کیفیت خدمات ارائه شده متفاوت است تأثیر ، میزان)ها شرکت
ردید از نظر کارفرمایان تمامی ابعاد پنج گانه بدون ت.چند معیاره، نسبت به رتبه بندي این متغیرها اقدام نمود گیري تصمیمهاي 

                                                                                                                                                                                     
1 - Cluster Sampling 
2 - Morgan Table 
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هر یک از ابعاد مختلف از مقدار وزن منحصر به فردي در . باشد میکیفیت خدمات از اهمیت یکسانی در تامین رضایت آنان برخوردار ن
  .ارزیابی مشتري از کیفیت خدمات برخوردار است

  291  تعداد نمونه
  268/13  مربع کاي

  4  درجه آزادي
  004/0  مال معنادارياحت

  رد فرضیه اصلی اول  گیري تصمیم
فرضیه اصلی دوم و فرضیه تأیید  بیانگر عدم  ها دادهنتایج حاصل از تحلیل 

کدام از ابعاد پنج این بدان مفهوم است که موسسات حسابرسی در مورد هیچ . درصد است 95در سطح معناداري  5الی 1هاي فرعی 
شده از  یافتگانه کیفیت خدمات نتوانسته اند به سطح انتظارهاي کارفرمایان پاسخ داده یا از آن فراتر روند و همواره کیفیت در

ها و انتظارهاي دریافت به منظور ایجاد درك بهتري از میزان شکاف موجود بین . خدمت، از کیفیت مورد انتظار کمتر بوده است
  .آورده شده است 4کنندگان در ابعاد مختلف کیفیتی، میزان شکافها در قالب نموداراستفاده 

  ابعاد کیفیت
) ادارك(دریافت ها 

  )P(کارفرمایان 
انتظارهاي 

  )E(کارفرمایان 
(شکاف

P-E(  
آماره 

  )Z(آزمون
درجهمع
  ناداري

  نتیجه آزمون

  1 رد فرضیه فرعی  0,000  - 509472/7 -94/0  22/4  28/3  قابلیت اطمینان

  2رد فرضیه فرعی   0,000 - 56611/10  - 33/1  53/4  20/3  اعتبار و اعتماد پذیري

  3رد فرضیه فرعی   0,000 - 35604/10  -78/1  88/4  10/3  عوامل فرآیند ارائه خدمات

  4رد فرضیه فرعی   0,000  - 33264/10  - 93/1  80/4  87/2  عملکرد و مهارت کارکنان

  5رد فرضیه فرعی   0,000  -04036/10  - 9/1  85/4  95/2  عوامل مسئولیت پذیریاجتماعی

  2رد فرضیه اصلی  0,000  - 16270/10  - 58/1  66/4  08/3  مجموع عوامل موثر بر کیفیت خدمات

   نتایج حاصل از تحلیل فرضیه اصلی اول. 1جدول 

  5الی 1و فرضیه هاي فرعی  2اصلی  نتایج حاصل از تحلیل فرضیه. 2جدول 
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مالحظه می شود  4 و نمودار  2طور که در جدولهمان 

و کمترین ) باالتر از بی تفاوت( 3,28با میانگین ) 1فرضیه ( قابلیت اطمینانمتعلق به بعد ) ادراك(بیشترین میزان در بین دریافت ها 
به طور کلی، میانگین . اشدب می) نزدیک به بی تفاوت( 2,87با میانگین) 4فرضیه(میزان متعلق به ویژگی عملکرد و مهارت کارکنان 

  .باشد می) تقریبا بی تفاوت( 3,08کل در این ابعاد برابر

با میانگین ) 4فرضیه(همچنین مالحظه می شود بیشترین میزان در بین انتظارات متعلق به بعد ویژگی عملکرد و مهارت کارکنان 
باالتر از با ( 4,22با میانگین ) 1فرضیه ( ت اطمینانقابلیو کمترین میزان متعلق به ویژگی ) نزدیک به خیلی با اهمیت( 4,88

  .باشد می 4,66به طور کلی، میانگین کل در این ابعاد برابر . باشد می) اهمیت

نشان داده  4- 4همان طور که در نمودار) کارفرمایان(در خصوص اولویت بندي عوامل موثر بر کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان 
و  اعتبار و اعتماد پذیري، عملکرد و مهارت کارکنان، عوامل مسئولیت پذیریاجتماعی، آیند ارائه خدماتعوامل فرشده، به ترتیب 

  . نهایتا بعد اطمینان به عنوان موثرترین عوامل بیان داشت

  

0
1
2
3
4
5

1

2

34

5
ادراکات

انتظارات

0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18

قابلیت اطمینان

اعتبار و اعتماد پذیری

عوامل فرآیند ارائھ خدمات

عملکرد و مھارت کارکنان

عوامل مسئولیت پذیری اجتماعی

مجموع عوامل موثر بر کیفیت خدمات

0.151037938

0.162133142

0.174659986

0.171796707

0.173586256

0.16678597

  نمودار رادار شکاف میان انتظارها و ادراکهاي کارفرمایان. 4نمودار 

ت بر حسب درصد میزان اهمی  
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یار به هم رتبه بندي بس لحاظ هرچند عوامل فوق از 
نزدیک بوده، ولی عامل فرآیند ارائه خدمات که به استاندارد هاي حسابداري و حسابرسی بر می گردد در بین عوامل فوق پراهمیت 
ترین را به خود اختصاص می دهد و این نشان از مبنا بودن استاندارد ها در عمل حسابداري و حسابرسی به عنوان یک مسیر درست 

  .تلقی می گردد

  اربردهاي تحقیقک-7
شناسایی فاکتورهاي موثر بر کیفیت خدمات موسسات حسابرسی، زمینه بهبود کیفیت خدمات این یک سو با  تواند از این تحقیق می

پذیري بیشتر عملکردهاي این اتکا  گونه موسسات را ارتقاء بخشیده و به این ترتیب با بهبود عملکردها، موجبات اطمینان بخشی و
نتایج به دست آمده از و از سوي دیگر . م آورد و در نهایت موجبات رشد و توسعه پایدار اقتصادي را به همراه داشته باشدحرفه را فراه

  . یی باشد که به دنبال به حداکثر رساندن ثروت خود هستندها شرکتاین تحقیق می تواند یاري دهنده موسسات و 

ت عملکرد و خروجی خود را به صورت مستمر مورد بازخورد قرار داده و در می بایس ها شرکتبراي نیل به این هدف، موسسات و 
تا به واسطه آن خدمات ارائه شده را  کند میو موسساتی کمک  ها شرکتصورت انحراف آن را اصالح کنند، این تحقیق به این چنین 

به منابع محدود خود در عرصه رقابت موفق  از دید مشتري دیده و مشکالت پیش رو خود را در این زمینه برطرف نموده و با توجه
مورد بهره انجمن هاي حرفه  تواند میعالوه بر وجود معیار سنجش براي موسسات حسابرسی،  بدین ترتیب نتایج این تحقیق .باشند

  . اي، نهاد هاي نظارتی و کارفرمایان نیز قرار گیرد

  نتیجه گیري-8
منظور تدوین اصولی براي تشریح شیوه عمل ارائه خدمات به دیگران پیشنهاد و الزام  هاي پویا و مدل هاي مفهومی بسیاري به نظریه

هاي انجام شده در تحقیق فعلی، حاکی از این است که براي نقش کیفیت خدمات نمی توان مدل استانداردي ارائه  ارزیابی. شده است
  .یابی کیفیت خدمات به شمار می روددر هر صورت، توسعه این دانش یک الزام اجتناب ناپذیر براي ارز. داد

موسسات حسابرسی باید سیاست ها و روش هاي کنترل کیفیت را به گونه اي طراحی همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که 
 در هر کار حسابرسی نوع و. و مستقر کنند که از انجام کلیه عملیات حسابرسی طبق استاندارد هاي حسابرسی، اطمینان حاصل کنند

 ماهیت، زمانبندي اجرا و حدود سیاست ها و روش هاي کنترل کیفیت در آن موسسه به عواملی چون اندازه، نوع و ماهیت کار
از این رو سیاست ها و . آن، پراکندگی جغرافیایی، ساختار سازمانی و مالحظات مربوط به رابطه منافع و مخارج، بستگی دارداي  حرفه

  .موسسات حسابرسی و همچنین مواردي چون میزان مستند سازي آنها با یکدیگر متفاوت خواهد بودروش هاي بکار گرفته شده در 
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  ي ایرانیها شرکتریسک تقلب مالی در 

  ٢، ابوالفضل ترابی١کیهان مهام
  چکیده

تري  از تقلب نتایج مطلوببینی و پیشگیري  ؛ در حالی که قطعاً پیشمالی برآنند تا به کشف تقلب بپردازند ي بسیاري از محققان حوزه
ري مالی با استفاده از برخی سازي خطر بروز تقلب در گزارشگ یهدف این تحقیق، کم .ي کمتر به همراه خواهد داشتها هزینهرا با 

بدین منظور، برخی اطالعات مالی و . ی، همچنین تقویت پیشگیري از فساد مالی استسازمانهاي مالی و غیرمالی درون  شاخص
به تفکیک دو گروه متقلب و  1388 تا 1384زمانی  ي ه سازمان بورس و اوراق بهادار در بازشرکت پذیرفته شده در  50ی غیرمال
ي حسابرسی ها گزارشري برخی اطالعات تکمیلی به همچنین براي جمع آو. مورد بررسی، مقایسه و تحلیل قرار گرفته است ،کنترل

 . نیز مراجعه شده است 1383 ي مذکور در سالها شرکتي مالی ها صورتو 

کار رفته در مدل استفاده شده، با خطر بروز تقلب در گزارشگري مالی ه هاي بمتغیربودن ارتباط بین  دار معنینتایج تحقیق حاکی از 
 مورد بینی نسبتاً باالي مدل پیشنهادي با استفاده از الگوي رگرسیون لوجستیک در نهایت توان پیش. است% 95ینان در سطح اطم

  .قرار گرفتتأیید 

   .هاي غیرمالی هاي مالی، شاخص ، شاخصتقلب مالی :کلیدي واژگان

  مقدمه
امکان  تواند میدر گزارشگري مالی، موجب افزایش توانایی پیشگیري و کشف آن خواهد شد، و  3پیش بینی دقیقتر خطر بروز تقلب 

ر استانداردهاي حسابرسی بر لزوم توجه حسابرسان به خطر وقوع تقلب اگرچه د. کاهش هزینه هاي سنگین ناشی از آن را فراهم آورد
شده است، ولی با این وجود سال هاي آغازین هزاره سوم در حالی سپري شد که با فاش شدن تأکید  در ثبت و گزارش اطالعات مالی

انگشت اتهام به سوي وز یافت و هاي گسترده اي در سطوح ملی و بین المللی بر تقلبات مالی کالن در صنایع مختلف، واکنش
از سوي دیگر، این موضوعات واکنش گسترده قانونگذاران و حرفه  ).2006بولونا،(و حسابرسان نشانه رفت  ها شرکتگردانندگان 

  .حسابداري را در پی داشته که در غالب بیانیه ها، قوانین و نظیر آنها متجلی شده است

گذاران، اعتباردهندگان هاي اقتصادي محسوب می شود و مدیران، سرمایهگیريراي تصمیمگزارشگري مالی، منبع اطالعاتی مهمی ب
تصمیمات مذکور به احتمال زیاد . )1385بولو،(د کنناستفاده می کنندگان براي رفع نیازهاي اطالعاتی خود از آنو سایر استفاده

و عاري از تحریف هاي با اهمیت، به ویژه تحریف هاي ناشی از زمانی به درستی گرفته می شوند که بر اساس اطالعاتی قابل اتکا 
اگرچه عوامل خطر  "ارزیابی تقلب در صورت هاي مالی" با عنوان 994بر اساس بیانیه شماره. گزارشگري مالی متقلبانه، اتخاذ گردند

                                                                                                                                                                                     
  .استادیار حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين - ١
  a.torabi514@yahoo.com. كارشناس ارشد حسابدار دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين - ٢

1- Fraud 
2- SAS NO99(2002) 
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د زمینه هاي وقوع تقلب محسوب می شونتقلب ضرورتاً گویاي وجود تقلب نیست اما این عوامل به عنوان عالئم هشداردهنده در مورد 
  ).2003راموز،(

تمرکز این تحقیق ضمن توجه ویژه به تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران جهت گزینش سال هاي هم دوران، عمدتاً بر شناسایی 
ال اصلی تحقیق حاضر درواقع، سو. نشانه هاي بروز تقلب آتی در گزارشگري مالی باشد تواند میپارامترهاي درون سازمانی است که 

ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را ها شرکتاین است که آیا می توان با استفاده از برخی شاخص هاي مالی و غیرمالی، 
  به لحاظ خطر بروز تقلب مالی رتبه بندي نمود؟

  تقلب در گزارشگري مالی - 1
  :تقلب مسئله بسیار مهمی است چرا که 

 رد،ماهیتی پنهانی دا 
 ،باعث سلب اعتماد عمومی می شود 
 ،مسئله اي فراگیر و جهانی است 
 پیامدهاي منفی مالی و غیر مالی بسیاري را به همراه خواهد داشت. 

ي بزرگ ها شرکتکه اغلب با ورشکستگی مواردتجدید ارائه صورت هاي مالی و در گزارشگري مالی تقلب موارد افزایش شمار 
هاي با اهمیت در  پیشگیري یا کشف تقلب  دلیل، به همین .است رانگیختهمالی ب گزارشگريدرباره کیفیت  هایی را نگرانی آمیخته، در

  ).1386خانی،(ت مدیران و حسابرسان بوده اس قانونگذاران، گذاران،  مالی همواره کانون توجه سرمایه گزارشگري

ي ها شرکتسمی براي گزارش آمار مرتبط با بروز تقلب و معرفی براساس مطالعات انجام شده، اکثر کشورهاي توسعه یافته، سازمانی ر
ت را بر پیشگیري و کشف تقلب هاي آتی نشان داده اس ها گزارشمثبت این  تأثیر متقلب دارند، چرا که نتایج تحقیقات پیشین

افت شده در برخی روزنامه ها در کشور ایران آماري رسمی از تقلب ها ارائه نمی شود، و تنها آمارهاي غیررسمی ی). 1385آزمون،(
  .حجم فساد مالی را با اهمیت نشان می دهد که موجب توجه جامعه به موضوع نقش حسابرس در کشف تقلب هاي مالی شده است

  پیشینه پژوهش - 2

آمده از  یکی از نتایج به دست. پرداختند "عوامل نظام راهبري همبسته با تقلب مالی"به بررسی ) 2010(و همکاران  عبدالمحمدي
در واقع، افشاي موارد تقلب توسط . تحقیق آنان، بهبود وضعیت رتبه نظام راهبري شرکتهاي متقلب در سال پس از افشاي تقلب بود

از دیگر نتایج بدست آمده وجود ارتباط بین ساختار هیات مدیره و تقلب . منابع رسمی، سبب کاهش موارد تقلب در آینده خواهد شد
  ).2010حمدي و همکاران،عبدالم(د مالی بو

نشان دادند که بین وضعیت نظام ) 2004(، و ببچاك و همکاران )2005(و همکاران ] 4[، ببچاك ) 2003(و همکاران ] 3[گمپرز 
  .و تصمیمات سرمایه گذاران ارتباط معناداري وجود دارد ها شرکتراهبري 
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به این نتیجه رسیدند که ) 2004(و همکاران ] 5[، ابوت )SOX،2002(درکشور آمریکا 1در پی الزامی شدن ایجاد کمیته حسابرس
ارتباط بین ) 2005(و همکاران ] 6[اگراوال . فعالیت کمیته حسابرسی مستقل، موارد تجدید ارائه صورت هاي مالی را کاهش می دهد

. ن این دو متغیر را مستند ساختندسازوکار نظام راهبري و احتمال تجدید ارائه صورت هاي مالی را بررسی کردند و رابطه معکوس بی
ارتباط معنادار بین ترکیب هیات ) 1991(و همکاران ] 9[، و هرمالین )1985(و همکاران ] 8[، بایسینگر )1964] (7[همچنین وانس 

  .قرار دادندتأیید  مدیره و تجدید ارائه صورت هاي مالی را مورد

. را نشان داد ها شرکتارتباطی معنادار بین استقالل هیات مدیره و ارزش بازار ) 2006(یافته هاي مطالعات دیگر اگاروال و همکاران 
یی که صورت هاي مالی تجدید ارائه شده ها شرکتنیز نشان دادند ) 1991(و هرمالین و همکاران ) 2002(وهمکاران ] 10[باگات 

 دچو) 1996( ]11[ بیزلی .ی را اصالح می کنندمنتشر می کنند، افرادي مستقل به هیات مدیره آنان وارد شدند که اطالعات قبل
ي مالی با ساختار هیات مدیره داراي ها گزارشسهام و کیفیت  به این نتیجه رسیدند که قیمت) 2005( ]13[ و فاربر) 1996( ]12[

یران اجرائی اعمال نظارت مؤثرتري بر مد ،باشد حاکمهیئت مدیره زمانی که از استقالل بیشتري  در ساختار. ارتباطی معنادار است
  ).2010ن همکاراو  عبدالمحمدي، 2000و همکاران  ]15[، پازنل2002 ]14[کلین ،1996 همکاران، دچو و 1996بیزلی (کند  می

یی که از خدمات مالیاتی حسابرسان خود استفاده می کنند به علت ها شرکتنشان داد ) 2004(و همکاران ] 16[نتایج تحقیق کینی
از عملکرد صاحبکار، در مقایسه با دیگر شرکتها، به احتمال کمتر به تجدید ارائه صورت هاي مالی خواهند درك بهتر حسابرس 

  .برخی یافته هاي پیشین مرتبط با این پژوهش را به تصویر کشیده است 1جدول . پرداخت

  برخی نتایج  روش  سال  )گان(نویسنده
عبدالمحمدي و 

همبستگی لوجستیک   2010  رانهمکا
  وجود ارتباطی معنادار بین فاکتورهاي حاکمیت شرکتی و تقلب مالی  چند متغیره

عوامل مالی و عوامل حاکمیت شرکتی درشناسایی تقلب درگزارشگري مالی   الگوي آماري پروبیت  2008  گراو و باسیلیکو
  موثرند

کوتسیانتیس و 
شیوه هاي مبتنی بر   2006  همکاران

  یري ماشینیادگ
از توانی بالقوه جهت کشف تقلب در گزارشگري مالی  ها شرکتنسبت هاي مالی 

  برخوردارند

نسبت هاي مالی توان توضیح دهندگی زیادي به منظور کشف تقلب در   رگرسیون حداقل مربعات  2004  کامینسکی و همکاران
  گزارشگري مالی دارند

رگرسیون لوجستیک   2002  اسپاتیس
  ت هاي مالی از توانایی بالقوه در کشف گزارشگري مالی متقلبانه برخوردارندنسب  مرحله اي

  تاثیر مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکز سهامداران نهادي بر بازده سهام  هرشمن-هرفیندال  1390  حسن زاده و همکاران

  یتوانایی نسبت هاي مالی در کشف تقلب در گزارشگري مال  تحلیل الجیت  1389  صفرزاده

                                                                                                                                                                                     
درصد از شرکت ھای سھامی پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار لندن دارای کمیته حسابرسی  ٨٣٫٨دی میال ١٩٩۴در پایان سال  ١

  ).١٩٩٧کولیر،(بودند

  مختصري از پیشینه تحقیق:  1جدول 
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آماره تی و میانگین   1389  کردستانی و همکاران
  قدرمطلق

وجود تعدیالت سنواتی در صورت هاي مالی نشانه اي از ناکافی بود قابلیت اتکاي 
  صورت هاي مالی است

اسماعیل زاده مقري و 
غیر رابطه معنادار مثبتی بین درصد مالکیت سهامداران نهادي، درصد مدیران   تحلیل پانلی  1389  همکاران

  موظف در ترکیب هیات مدیره و کیفیت سود وجود دارد

  فرضیه و روش تحقیق - 3
 :فرضیه زیر به منظور نیل به اهداف این تحقیق تدوین گردید 

 بین برخی شاخص هاي مالی و غیرمالی، و احتمال بروز تقلب مالی رابطه معنی داري وجود دارد.  

همچنین از نظر زمانی نیز از نوع پس رویدادي و متکی به اطالعات تاریخی . دي استاین تحقیق از نوع توضیحی و از نظر هدف کاربر
به منظور گردآوري اطالعات مورد نیاز از بانک هاي اطالعاتی و سایت هاي رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده  .باشد می

همچنین به منظور آزمون فرضیه یاد . استفاده شده است Spss و Excelبه منظور پردازش اطالعات گرداوري شده از نرم افزار  .است
شده، آزمون هاي لون، کلموگروف اسمیرنف، تحلیل رگرسیون لوجستیک، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، کاي دو، دوربین 

  .واتسون و دیگر آزمون هاي تکمیل کننده بکار گرفته شده است

  مدل و متغیرهاي پژوهش -4
طراحی گردیده است، به ) 2010(ه و متغیرهاي پژوهش حاضر، که با تعدیالتی در مدل عبدالمحمدي و همکاران مدل استفاده شد

  .باشد میشرح زیر 
Fraud = α + β1Leverage + β2Z-Score + β3ROA + β4EP –Ratio + β5Total assets + β6∆LnAssets + 

β7%Equity Structure1 + β8%Equity Structure2 + β9LnAdjustment + ε  

 

 

  ) :1968آلتمن،(ت طبق مدل آلتمن نیز به شرح زیر اس Z-Scoreنحوه محاسبه و تحلیل 

Z-Score 
= 

(A*3.3) 
+ 

(B*0.99
9) + 
(C*0.6) 

+ 
(D*1.2) 

+ 
(E*1.4) 

A
 = EBIT/Total Assets , B = Net Sales/ Total Assets , C = Market Value Of Equity/ Total Liabilities , D = 

Working Capital / Total Assets , E = Retained Earning / Total Assets 

  عناوین و تعاریف متغیرها:  2جدول 

LnAssets∆تغییرات لگاریتم دارایی هاLeverageنسب مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها

 Lnلگاریتم تعدیالت سنواتی
Adjustmen

Z-Scoreامتیاز حاصل از مدل آلتمن

EP-Ratioنسبت سود به قیمت هر سهمROAنسبت بازده دارایی ها

مجموع دارایی ها به هزار میلیارد ریال 
(همگن شده)

Total 
Assets

Fraudخطر بروز تقلب در گزارشگري مالی

Equity 
Structure

ساختار مالکیت (وضعیت سهامداران 
نهادي[1] و سهام شناور آزاد[2])
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مشخص ) 2010(طی تحقیق عبدالمحمدي و همکاران . بیانگر احتمال ورشکستگی واحد اقتصادي است 1رقم حاصل از مدل آلتمن
ال ورشکستگی بیشتري کسب می کنند، با احتمال بیشتري مرتکب تهیه که طبق مدل آلتمن احتم ها شرکتگردید آن دسته از 

  .ي مالی متقلبانه می شوندها گزارش

  جامعه آماري و حجم نمونه - 5
مثبت و قابل  تأثیر ،3و اجرایی شدن مقررات مصوب آن سال 1385باتوجه به آغاز رسمی فعالیت شرکت بورس تهران از اواسط سال 

عات و در نتیجه کاهش عدم تقارن اطالعاتی در بازار سرمایه حاصل گردید، که در نهایت موجب خنثی توجهی بر شفاف سازي اطال
ي بورسی به واسطه حسابرسان ها شرکتشدن حباب به وجود آمده در سال هاي پیش از آن شده و بسیاري از ایرادهاي موجود در 

غیر از بانک ها و . ي متقلب انتخاب شدها شرکته، براي شناسایی در نتیجه سال مذکور به عنوان سال پای. گردیدافشا مستقل وقت 
ي پذیرفته شده بورس طی بازة زمانی مورد بررسی تحقیق، ها شرکتي فعال در واسطه گري مالی و یا عدم تداوم آنان در ها شرکت

مطلوبیت برابري حجم . اب شدندشرکت در غالب دو گروه متقلب و کنترل بطور برابر انتخ 50ي حاضر مورد بررسی، و ها شرکتکل 
  ) :1366سرابی،(ت دو گروه به دو دلیل اس

 آزمون هاي آماري همبستگی وقتی حساس ترند که گروه ها به لحاظ حجم برابر باشند،

 .اختالل ناشی از عدول از بعضی مفروضات، که آزمون هاي آماري بر آنها مبتنی هستند با برابري حجم گروه ها تقلیل می پذیرند

به منظور بررسی تغییرات صورت گرفته ) 1388الی  1386(، و سه سال بعد از آن )1384(از نظر زمانی نیز یکسال قبل از سال پایه 
گزارش حسابرسی به همراه صورت هاي مالی براي مدت پنج سال  250در مجموع طی این تحقیق . لحاظ گردیده است ها شرکتدر 

ي حسابرسی و صورت هاي ها گزارشضمن به منظور جمع آوري برخی اطالعات تکمیلی به  در. مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
  .نیز مراجعه شد 1383مالی سال 

 روش نمونه گیري - 6

ي حسابرسی غیرمقبول مشخص گردید و در صورت ها گزارش، )1385(ي متقلب در سال پایه ها شرکتدر این پژوهش براي انتخاب 
و بعضاً هم در سال بعد نسبت به اصالح آن اقدام ) نظیر عدم کفایت ذخایر(ت قادر به رفع آن بوده وجود بند عدم توافق، که شرک

در . کرده که منجر به تعدیالت سنواتی و در نتیجه تجدید ارائه صورت هاي مالی را موجب شده بود، به عنوان متقلب اقدام می گردد
 ها شرکتبا توجه به این که تعداد این . حسابرسی مقبول شناسایی گردید يها گزارشي گروه کنترل، ها شرکتادامه براي انتخاب 

  .ي متقلب، نسبت به انتخاب آنها اقدام گردیدها شرکتي متقلب بود، بطور تصادفی و به تعداد ها شرکتبیش از 
 

 

  
                                                                                                                                                                                     

در بورس تھران مورد آزمون و در نھایت مورد تایید قرا گرفته ) ١٣٨٨(الزم به ذکر است که مدل آلتمن فبًال توسط رھنمای رودپشتی و ھمکارن  ١
  .است

، اوایل دوران تغییر در ساختار و قوانین حاکم بوده که موجب کاھش چشمگیر ١٣٨۵ه مستند در سایت رسمی سازمان بورس، سال طبق تاریخچ ٣
 .حباب موجود در بازار و اصالح افزایش بی رویه و غیر واقعی شاخص ھا در آن سال گردیده است
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 تجزیه تحلیل اطالعات -7

الزم به ذکر است که عبدالمحمدي و . ام شده استبطور کلی تجزیه تحلیل مدل، با استفاده از الگوي رگرسیون لوجستیک انج
آزمون لوِن به منظور . ي تحقیق خود با عنوان ذکر شده نیز از روش لوجستیک بهره برده اندها داده، براي تحلیل )2010(همکاران 

 3نتایج آن در جدول سنجش همسانی و ناهمسانی واریانس ها و همچنین بررسی برابري میانگین متغیرهاي دو گروه انجام شده که 
نتایج این آزمون نشان داد که میانگین پنج ساله اکثر متغیرهاي استفاده شده در مدل پیشنهادي، در . به شرح زیر قابل مشاهده است

  .با یکدیگر تفاوت معناداري دارند% 95سطح اطمینان 

  

فرض  متغیرها
 همسانی

مقدار  fآماره 
 احتمال

سطح  درجه آزادي tآماره 
 معناداري

 نتیجه

LEV تفاوت میانگین ها  00/0 248 65/3 21/0  57/1 همسانی 
 00/0 245 65/3 ناهمسانی

Z-Score تفاوت میانگین ها 00/0 248 52/4  00/0  23/13 همسانی 
 00/0 239 52/4 ناهمسانی

ROA تفاوت میانگین ها 00/0 248 - 01/5 00/0  54/12 همسانی  
 00/0 231 - 01/5 ناهمسانی

EP عدم تفاوت 15/0 248 43/1  02/0 63/5 همسانی 
 15/0 222 43/1 ناهمسانی

Total assets عدم تفاوت 61/0 248 50/0  25/0 30/1 همسانی 
 61/0 244 50/0 ناهمسانی

∆LNAssets گین هاتفاوت میان 02/0 248 30/2  08/0  10/3 همسانی 
 02/0 240 30/2 ناهمسانی

Equity 
Structure1 

 تفاوت میانگین ها 00/0 248 43/5  00/0  87/35 همسانی
 00/0 185 43/5 ناهمسانی

Equity 
Structure2 

 تفاوت میانگین ها 00/0 248 87/5  16/0  00/2 همسانی
 00/0 246 87/5 ناهمسانی

LNAdjustment عدم تفاوت 12/0 248 56/1  15/0  08/2 همسانی 
 12/0 247 56/1 ناهمسانی

Fraud تفاوت میانگین ها 00/0 247 65/6 01/0  41/6  همسانی  
 00/0 242 66/6  ناهمسانی

Fraud = α + β1Leverage + β2Z-Score + β3ROA + β4EP –Rati + β5Total assets + β6∆LnAssets + β7%Equity 
Structure1 + β8%Equity Structure2 + β9LnAdjustment + ε 

  تحلیل رگرسیون لوجستیک  -8
، میزان تاثیرگذاري و جهت هر کدام )در این روش نیازي به نرمالیتی نخواهد بود(در ادامه با استفاده از تحلیل رگرسیون لوجستیک 

طی این تحقیق، تحلیل رگرسیون لوجستیک . استگیري شده  نتیجه) متقلبانه یا غیرمتقلبانه( ها شرکتاز متغیرها بر نوع گزارشگري 
  .انجام گرفته است) Wald Forward(و پیشرو  )Enter(در دو مرحله با روش اجباري 

  آزمون برابري میانگین –آزمون لون :  3جدول  
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  روش اجباري -1 -8
در روش . ي گروه کنترل عدد یک تعلق گرفته استها شرکتي گروه تقلب عدد صفر و به ها شرکتطبق پیش فرض تحقیق به 

نتایج بدست آمده، حاکی از معناداري مدل در . مدل در آزمون معناداري لحاظ شده و نتیجه گیري می شود اجباري کلیه متغیرهاي
داري بین متغیرهاي ذکر شده و خطر بروز تقلب در گزارشگري  به عبارت دیگر الگوي معنی .باشد می% 95سطح اطمینانی بالغ بر 

ي پذیرفته شده در سازمان بورس و ها شرکتکر شده، سطح ریسک تقلب مالی مالی وجود دارد و می توان با استفاده از متغیرهاي ذ
است و این مقدار به عنوان معیار  56/0اسنل برابر با  –کاکس R2، میزان  4با توجه به جدول  .اوراق بهادار تهران را برآورد نمود

ر درصد صحت پیش بینی مدل در سال همچنین طی جدول مذکو .سنجش شدت معناداري مدل، در عمل مقداري قابل توجه است
مواقع، با استفاده از الگوي یاد شده می توان سطح ریسک % 88به طور کلی طبق این روش در . نشان داده شده است) 1385(پایه 

  . را به درستی پیش بینی نمود ها شرکترا برآورد، و متقلب و غیرمتقلب بودن  ها شرکتتقلب مالی در 

  روش پیشرو - 2 -8
وش هاي گام به گام از جمله روش پیشرو ابتدا معناداري مدل بصورت کلی محاسبه شده و سپس در هر گام متغیرهاي معنی در ر

مرحله، مدل مناسبی نمایان  4این فرآیند بعد از . شود تا اینکه تمام متغیرهاي کم اهمیت از مدل خارج شوند دار به مدل وارد می
. قرار گرفته استتأیید  معنادار و مورد% 95آمده در این روش نیز مدل با سطح اطمینان بالغ بر  با توجه به نتایج بدست. خواهد کرد

، یعنی نسبت به زمانی که تمام متغیرها در )56/0(است و این مقدار با مقدار اولیه  47/0اسنل برابر با  –کاکس R2همچنین میزان 
  .مقدار ناچیزي است کمتر شده است که نسبتاً 09/0الگو حضور داشتند تنها 

  روش پیشرو  روش اجباري
صحت   مرحله

  پیش بینی
شدت معناداري 

 )R2(مدل 

صحت   آزمون کاي دو
  پیش بینی

شدت معناداري 
 )R2(مدل 

  آزمون کاي دو
آماره 

  بدست آمده
آماره 

  استاندارد
آماره 

  بدست آمده
آماره 

  استاندارد

88%  557/0  723/40  92/16  
62%  235/0  394/13  49/9  1  
74%  357/0  095/22  49/9  2  
80%  421/0  348/27  49/9  3  
82%  471/0  802/31  49/9  4  

  نتیجه  تایید  تایید
   

به طور کلی طبق این . محاسبه و نشان داده شده است ها شرکتالی ، صحت پیش بینی ریسک تقلب در گزارشگري م 4در جدول 
را به  ها شرکتدرصد مواقع را با استفاده از الگوي تعدیل شده می توان ریسک تقلب در گزارشگري مالی  82روش، پس از گام چهارم 
 4حت پیش بینی مدل ارائه شده با در واقع ص. درصد کمتر شده است 6این مقدار نسبت به روش اجباري . درستی پیش بینی نمود

به شرح پیوست ضرایب الگوي پیش بینی،  6همچنین طی جدول . متغیر کاهش یافته است 9درصد نسبت به مدل با  6متغیر تنها 

  مقایسه نتایج آزمون مدل با استفاده از الگوي رگرسیون لوجستیک به دو روش اجباري و پیشرو:  4جدول 
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مقادیر نزدیک به  .مشخص شده است 5نیز در جدول  براي دو گروه] 17[مقادیر آماره دوربین واتسون. .محاسبه و ارائه گردیده است
که طبق نتایج بدست  .، عدم خودهمبستگی باقیمانده ها، که یکی دیگر از مفروضات رگرسیون و اعتبار مدل است را نشان می دهد 2

  .آمده این فرض براي دوگروه مصداق دارد

  گروه  تعداد  آماره دوربین واتسون  نتیجه

  متقلب  125  928/1  تایید

  کنترل  125  927/1  تایید

در نهایت طبق نتایج بدست آمده، نسبت بدهی به دارایی، نسبت سودخالص به دارایی، وضعیت سهام شناور آزاد و لگاریتم تعدیالت 
سنواتی به عنوان متغیرهاي با اهمیت در مدل پیشنهادي شناسایی و توان پیش بینی خطر بروز تقلب در گزارشگري مالی را به طور 

ارائه  6میزان صحت پیش بینی مدل پس از ورود هر کدام از متغیرهاي مذکور در هر گام بطور تفکیک شده در جدول . عقول دارندم
  :باتوجه به مطالب بیان شده طبق روش پیشرو، مدل ارئه شده به شکل زیر تعدیل می گردد . شده است

Fraud = α + β1Leverage + β2ROA + β3%Equity Structure2 + β4LnAdjustment + ε 

Leverage =نسبت مجموع بدهی به مجموع دارایی , Equity Structure2 = سهام شناور آزاد 

ROA =نسبت بازده دارایی ها , LnAdjustment = لگاریتم تعدیالت سنواتی 

  نتیجه گیري
وي رگرسیون لوجستیک جهت کمی سازي ریسک نتایج این تحقیق، حاکی از توان نسبتاً باالي مدل ارائه شده با استفاده از روش الگ

، توان پیش بینی خطر % 95بعبارتی دیگر می توان گفت که، مدل ارائه شده در سطح اطمینان . باشد میتقلب در گزارشگري مالی 
  .ي پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران داردها شرکتبروز تقلب مالی را در 

 یافته هاي جنبی - 1

  :نظر بیشتر در نتایج تحقیق، گویاي یافته هاي درخور توجه زیر استدقت 
 92 %گزارش حسابرسی غیرمقبول داشتند ) 1384(به عنوان متقلب شناسایی شدند، در سال قبل ) 1385(یی که در سال پایه ها شرکت

 .را نشان داد% 4که آمار گروه کنترل 
  ي گروه متقلب بیش از دو برابر گروه کنترل در سال تقلب مشاهده ها شرکتدر ) همدیرعامل و رئیس هیئت مدیر(تغییرات اعضاي کلیدي

 .گردید
 اقدام به تغییر حسابرس خود نموده اند) 1386(ي گروه کنترل در سال پس از تقلب ها شرکتي گروه تقلب شش برابر بیشتر از ها شرکت.  
  کامالًي گروه کنترل نتیجه ها شرکتملیاتی آنهاست، در حالی که در ي متقلب بیشتر از جریان هاي نقد عها شرکتمیانگین سودخالص در 

ي گروه تقلب ها شرکتي گروه کنترل نسبت به ها شرکتبرعکس مشاهده شد، که این یافته حاکی از برتري کیفیت سود گزارش شده در 
 .خواهد بود

  گروه تقلب نسبت به گروه کنترل بیشتر مشاهده شدي ها شرکتفزونی تعداد اعضاي موظف نسبت به اعضاي غیر موظف هیئت مدیره در. 
  ي گروه متقلب چهار برابر گروه کنترل مشاهده شدها شرکتمنفی شدن جریان نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی در.  

  نتایج تحلیل واریانس و دوربین واتسون:  5جدول 
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  ا به خود ي غیر متقلب رها شرکتي متقلب و صنایع محصوالت دارویی بیشترین تعداد ها شرکتصنایع محصوالت شیمیایی بیشترین تعداد
  .اختصاص دادند

  پس از آغاز فعالیت شرکت بورس اوراق بهادار تهران ها شرکتحاکی از بهبود کیفیت گزارشگري  ها شرکتسیر نزولی ریسک تقلب توسط ،
 ).پیوست 1نمایه (دارد 

  محدودیت تحقیق
 کشف نشدن و یا گزارش نشدن تقلبات صورت گرفته. 
 ت تقلبنبود مرجع مسئول ارائه آمار و اطالعا. 
 نادیده گرفتن اثرات ناشی از تفاوت در رویه هاي حسابداري موثر در محاسبه شاخص هاي مورد استفاده در مدلی که ارائه گردیده است. 

  پیشنهادات
 :انجام این تحقیق با تعاریف احتماالً متفاوتی از تقلب مالی نظیر 

 .ه تجدید ارائه در سال مالی بعد شده استموارد عدم توافق بین حسابرس مستقل و شرکت که صرفاً منجر ب

 .موارد محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرسان مستقل که منجر به تجدید ارائه گزارشات مالی در سال هاي بعد شده است

  .موارد مکررتجدید ارائه صورت هاي مالی طی چند سال متوالی مشخص
 ي پذیرفته شده در بورس اراق ها شرکتاهش ریسک سرمایه گذاري بر روي سهام سرمایه گذاران اعم از خرد و کالن می توانند به منظور ک

 .بهادار تهران از الگوي ارائه شده در تحقیق حاضر بهره مند باشند

  ها پیوست

 
 گروه  1384 1385 1386 1387 1388  88-1384

 متقلب  306/1  186/1  161/1  748/0  776/0  036/1
  کنترل  -213/0  -491/0  -401/0  -599/0  -235/0  -388/0

Fraud = α + β1Leverage + β2Z-Score + β3ROA + β4EP –Rati + β5Total assets + β6∆LnAssets + β7%Equity 
Structure1 + β8%Equity Structure2 + β9LnAdjustment + ε  

  مقایسه ساالنه ریسک تقلب مالی به تفکیک دو گروه طبق مدل ارائه شده:  1نمایه  
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نسبت سود به قیمت = 4نسبت بازده دارایی ها، = 3امتیاز حصل از مدل آلتمن، = 2جموع بدهی ها به مجموع دارایی ها، نسبت م= 1
وضعیت = 7تغییرات لگاریتم دارایی ها نسبت به سال قبل، = 6، )همگن شده(مجموع دارایی ها به هزار میلیارد ریال = 5هر سهم، 

  .لگاریتم تعدیالت سنواتی= 9شناور،  وضعیت سهام آزاد.=8سهامداران نهادي، 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  

  

 

Sig Wald S.E B Variable  Step  
0/004 8/108 4/917 14/00

1 
ROA 1 0/014  6/047  0/532 -1/309 Constant 

0/005 8/018 5/968 16/90
0 

ROA 
2  0/008  7/125 3/003 -8/016 Equity 

Structure2  0/524 0/406 0/858 0/547 Constant  
0/009 6/812 6/214 16/21

8 
ROA  

3  0/019  5/537 3/122 -7/347 Equity 
Structure2  0/063 3/448 1/901 -3/530 LNAdjustment  

0/064 3/429 1/672 3/097 Constant  
0/051 3/514 3/679 6/896 LEV 

4  
0/004  8/274 9/940 28/59

2  
ROA  

0/010 6/665 3/716 -9/594 Equity 
Structure2  0/038 4/319 2/341 -4/865 LNAdjustment 

0/700 0/149 2/786 -1/075 Constant  
0/000 Model  

 از درآمدها% 10باالي  میانگین بررسی شرح ردیف

 %60 %72 )کنترل هاي داخلی، حسابرسی خارجی، سیاستهاي ضد پولشویی(مالی  1

 %42 %66 )اقدامات پیشگیرانه(امنیت اطالعات  2

 %40 %62 )سیستم هاي امنیتی، صورت موجودي ها، نحوه ثبت( دارایی ها 3

 %38 %52 )کمیته حسابرسی کنترل مدبریت، پاداش،(مدیریت  4

 %36 %47 بررسی سابقۀ کارمندان 5

 %21 %44  )آموزش، نحوه ارتباط(کارمندان  6

 %30 %43 )تالش مقرر(شرکاء، مشتریان و فروشندگان  7

تعین ضرایب و سطح معناداري متغیرها: 6جدول   

Leverage = نسبت مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها 

ROA = نسبت بازده دارایی ها 

Equity Structure2 = سهام شناور آزاد 

LnAdjustment =   لگاریتم تعدیالت سنواتی

2011سال در  نسبت سرمایه گذاري شرکتها در جهت اقدامات ضد تقلب:  9جدول   

Fraud = α + β1Leverage + β2ROA + 
β3%Equity Structure2 + β4LnAdjustment + ε 
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  دسو ي کارانه مدت تصدي حسابرس و نوع حسابرس بر گزارشگري محافظه اثر

  ٢، آزیتا جهانشاد١مرتضی نوایی لواسانی
  :چکیده 

ات حسابرسی مجاز مؤسس ،1386ق بهادار مصوب سال بورس و اورا سازمانات حسابرسی معتمد مؤسسدر ایران طبق دستورالعمل 
ل دستورالعمل را سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمو ، دوبارهسال متوالی 4نیستند پس از گذشت 

ت تصدي طوالنی اند که در مد ها بر این عقیده آنزیرا  ،ان از این قانون ارتقاي استقالل حسابرسان بیان شدهگذار قانونهدف . بپذیرند
حسابرس و اثر آن بر شاخص  این امر توجه پژوهشگر را به موضوع مدت تصدي. شود میت حسابرس، از استقالل وي کاسته مد

همچنین اثر نوع . کاهد گردد و یا از آن می کاري می نمود که آیا مدت تصدي طوالنی باعث افزایش محافظه کاري جلب محافظه
ن پژوهش براي در ای. کاري مورد آزمون قرار دادیم را نیز بر شاخص محافظه) مؤسساتر مقابل سایر حسابرسی د سازمان(حسابرس 

تا  1382ساله از سال  8ک بازه قلمرو زمانی پژوهش شامل ی. ی و هاین استفاده شده استکاري از مدل گیول محاسبه شاخص محافظه
نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی . باشد میبورس اوراق بهادار تهران  ي پذیرفته شده درها شرکتقلمرو مکانی پژوهش شامل  و 1389

تعویض اجباري  ،به همین جهت از نظر پژوهشگر ؛کاري است حافظهمثبت و معنادار بین مدت تصدي حسابرس و شاخص م
 ي به عنوان نتیجه .دشو مینماید و شاید ضرورت بازنگري در قانون احساس  کاري نمی حسابرسان کمکی به افزایش شاخص محافظه

  .کاري مشاهده نگردید ارتباط معناداري بین نوع حسابرس و شاخص محافظه ،دیگر پژوهش

  .تغییر حسابرس ،کاري ، محافظهنوع حسابرس ،مدت تصدي حسابرس: واژگان کلیدي

 مقدمه  - 1

ترین دارایی یک حسابرس استقالل  اصوال با ارزش .استقالل به منزله روحی در کالبد حسابرس و شکل دهنده فلسفه وجودي اوست
و  3هاي مالی آغاز هزاره سوم از جمله انرون اما رسوایی ،کند میاوست و حسابرس دستمزد اعتماد جامعه نسبت به خویش را دریافت 

نینی به انگشت اتهام را به سمت حسابرسان برده و منجر به تصویب قوا شود میکه از آنها به عنوان شکست حسابرسی یاد  4ورلدکام
توسط کنگره آمریکا اشاره ) 2002( 5آکسلی -به تصویب قانون ساربینز توان میمنظور بهبود استقالل و کیفیت حسابرسی شده که 

سال حسابرسی متوالی یک صاحبکار  5این قانون موسسات حسابرسی را ملزم به تعویض اجباري شرکاي مسئول کار بعد از . کرد
زیرا  کاهد میکه تعویض اجباري حسابرس پرهزینه بوده و کیفیت سود را  اند عقیدهیض اجباري بر این منتقدان تعو .نماید میواحد 

  ).10 ،2008، 6جنکینز و ولوري( عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد  ،که در یک رابطه جدید بین صاحبکار و حسابرس

                                                                                                                                                                                     
   morteza_n_l@yahoo.com. زيکارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران مرك -١
  .عضو ھیئت علمی، دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تھران مرکزی - ٢

1-Enron  
2-World com  
3-Sarbanes-Oxley Act (2002)  
4-David S. Jenkins , Uma Velury  
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دیل به مدافعان مدیریت شده و به ادعاهاي مدیریت از دید حسابرسان تب ،که با گذشت زمان اند عقیدهبر این  ،مدافعان این تعویض
ي قبل خود ها سالي ها کاربرگو دقت و توجه خود را نسبت به مدارك و اطالعات صاحبکار از دست داده و به  کنند میایشان نگاه 

وابستگی مالی به صاحبکار  از کیفیت حسابرسی آنها کاسته شده و به علت از اینرو .)70-1389،71،شایسته مند(  کنند میاتکا 
در کل این عقیده حاکم است که رابطه طوالنی مدت صاحبکار و حسابرس ممکن است استقالل را . افتد میاستقاللشان به خطر 

اي است که بعد از تشکیل جامعه حسابداران  پدیده ،در ایران نیز تغییر حسابرس. خدشه دار کرده و از کیفیت حسابرسی بکاهد
تا عملکرد خود رامثبت جلوه دهند از اینرو براي  کنند میمدیران واحدهاي تجاري همواره تالش  .ور رواج یافته استرسمی در کش

اما مشکل از آنجایی  .شوند میاهمیت زیادي قائل  ،هاي مالی واحد تجاري تحت کنترل خود اظهارنظر حسابرسان نسبت به صورت
که لزوما با اصول و استانداردهاي حسابداري مطابقت ندارد و به اجبار از  کنند میاستفاده  ها که مدیران از یک سري رویه شود میآغاز 

دار نمودن استقالل  اظهار نظر مطلوب ارائه نمایند که این امر موجب خدشه ها که در مورد این رویه خواهند میحسابرسان مستقل 
ورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار دست 10ماده  2در کشورمان بنا به تبصره  .حسابرسان خواهد شد

سال، مجددا سمت  چهارموسسات حسابرسی و شرکاي مسئول کار حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت  8/5/1386مصوب 
که به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشت  .حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل را بپذیرند

مدت (صاحبکار -به این ترتیب که به بررسی رابطه بین طول مدت رابطه حسابرس .ارزیابی پدیده تغییر حسابرس در ایران بپردازد
زیرا هر چند از تعویض اجباري حسابرس به لحاظ قانونی حمایت . در حسابداري پرداخته شود کاري محافظهو ) تصدي حسابرس

یا اینکه ممکن است اثر  کند میسود کمک  کاري محافظهه آیا این تعویض اجباري به میزان بایست بررسی کنیم ک می شود می
  : این پژوهش این است که درنهایت سوال اصلی .در سود گزارش شده داشته باشد کاري محافظهناخوشایندي بر 

  "د یا خیر؟ي وجود داردار معنیسود ارتباط  کارانه محافظهآیا بین مدت تصدي حسابرس و گزارشگري "

را بر گزارشگري ) سایرموسسات حسابرسی در برابرسازمان حسابرسی (همچنین این پژوهش بر آن است تا اثر نوع حسابرس 
بزرگ میزان  ات حسابرسیموسس 1با توجه به پژوهش انجام شده توسط مانوئل کانو ردریگز .هدسود مورد آزمون قرار د کارانه محافظه
مانوئل کانو ( آورند براي صاحبکارانشان فراهم مینسبت به موسسات غیربزرگ  ر سودهاي گزارش شدهد بیشتري را کاري محافظه
را ) سایرموسسات حسابرسی در برابرسازمان حسابرسی (بر آن شد تا اثر نوع حسابرس ربه همین دلیل پژوهشگ. )12، 2009، ردریگز

آنجاییکه سازمان حسابرسی تنها نهاد حسابرسی در بازار سرمایه ایران  هد و ازسود مورد آزمون قرار د کارانه محافظهبر گزارشگري 
ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده دارد به عنوان موسسه ها شرکتاست که وظیفه حسابرسی درصد باالیی از 

تا بتوان به  گیرند میدر برابر آن قرار  حسابرسی بزرگ در نظر گرفته شده و سایر موسسات حسابرسی به عنوان موسسات غیر بزرگ
  :که این سوال پاسخ داد

  "ي وجود دارد یا خیر؟دار معنیسود ارتباط  کارانه محافظهآیا بین نوع حسابرس و گزارشگري "

  .تغییر موسسات حسابرسی است و نه تغییر شرکاي مسئول حسابرسی ،قابل توجه است که آنچه در این پژوهش مورد نظر است

                                                                                                                                                                                     
1-Manuel Cano-Rodríguez 
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روش  ،سپس به معرفی فرضیات، ابتدا مطالب مختصري پیرامون مبانی نظري و پیشینه پژوهش ارائه خواهد گردید ،دامه مقالهدر ا
هاي پژوهش شامل آمار توصیفی و نتایج حاصل   در ادامه یافته .روش نمونه گیري و متغیرهاي پژوهش پرداخته خواهد شد ،پژوهش

   .شود گیري و ارائه پیشنهادات پرداخته می انتها به نتیجهگردد و در  از فرضیات پژوهش بیان می

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

، 1باسو .ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است کاري به عنوان شناسایی سریع زیان در حسابداري سنتی محافظه
در مقابل شناخت اخبار بد مانند  ،اخت اخبار خوب مانند سودرا الزام به داشتن درجه باالیی از اثبات و تائید براي شن کاري محافظه

 2را از دید سود وزیان بررسی کرده است اما فلسام و اولسون کاري محافظه ،این تعریف .)5، 1997،باسو( نماید میزیان تعریف 
 بایست می ،اري وجود داشته باشدکه هرگاه تردید در انتخاب بین دو یا چند رویه حسابد کنند میرا این گونه تعریف  کاري محافظه

این تعریف  .)703، 1995 ،فلسام و اولسون( روشی انتخاب شود که داراي کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام است
به  اند که ارائه داده کاري محافظهتعریفی متفاوت از  3با این حال گیولی و هاین. نماید میرا از دیدگاه ترازنامه توصیف  کاري محافظه

یک مفهوم حسابداري است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش  کاري محافظه ،در این دیدگاه ،نوعی ترکیب دو تعریف باالست
 ،گیولی و هاین(د شو میارزیابی پایین دارایی و ارزیابی باالي بدهی  ،تر هزینه شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع

 کاري محافظهارائه شده توسط گیولی و هاین براي محاسبه شاخص  کاري محافظهاز تعریف و مدل در این پژوهش ). 13، 2000
در بهترین حالت،  کاري محافظه ،وارد بوده است کاري محافظههمواره انتقاداتی به  ،با در نظر گرفتن تعاریف باال .استفاده شده است

هاي  ارزیابی سود است و در بدترین حالت منتج به انحراف کامل از دادهیک روش خیلی ضعیف از برخورد با عدم اطمینان موجود در 
. شوند میحتی توسط اغلب خوانندگان آگاه بطور صحیح تفسیر ن کارانه محافظهي گزارش شده ها دادهبنابراین، . شود میحسابداري 

 کاري محافظهاي یک شکلی براي اجراي چون استاندارده. کند میهمچنین با افشاي تمام اطالعات مربوط مخالفت  کاري محافظه
با این حال اعتقاد عموم بر این بوده که .)34، 1992 ،4هندریکسن،ون بردا(د منجر به عدم قابلیت مقایسه شود توان میوجود نداردکه 

یژگی کلیدي در و یک و) حسابدار(ابزاري است در جهت حفاظت از مباشر  ،به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حسابداري کاري محافظه
  .و هدف نهایی آن حفاظت از منافع افراد ذینفع است شود میهاي مالی  نمایی صورت گزارشگري مالی است که مانع از بیش

  کاري محافظهمدت تصدي حسابرس و  - 2-1
کار واحد سال متوالی حسابرسی یک صاحب 5اي شرکاي حسابرسی پس از  آکسلی، تعویض دوره –یکی از الزامات قانون ساربینز 

در کل این عقیده حاکم  .هدف از این قانون، افزایش استقالل حسابرس و حفاظت از منافع سرمایه گذاران عنوان شده است. است

از طرفی . است که رابطه طوالنی مدت صاحبکار و حسابرس ممکن است استقالل را خدشه دار کرده و از کیفیت حسابرسی بکاهد
زیرا که در یک رابطه  کاهد میکه تعویض اجباري حسابرس پرهزینه بوده و کیفیت سود را  اند عقیدهن منتقدان تعویض اجباري بر ای

مشابه این قانون در دستورالعملی ). 8، 2008 ،جنکینز و ولوري( عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد  ،جدید بین صاحبکار و حسابرس
در . سال متوالی حسابرسی را مقرر کرده است چهارحسابرسان پس از  به تصویب رسیده که تعویض اجباري 1386کشورمان در سال 

. کنیم مییی صورت پذیرفته است که به چند مورد از آنها اشاره ها پژوهشرابطه با اثر مدت تصدي حسابرس بر موضوعات مختلف 
                                                                                                                                                                                     

1-Basu 
2-Feltham G , Ohlson J  
3-Givoly & Hayn  
1- Hendricksen, E.S. & Vanbreda, M.F 
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 کاري محافظهمیزان شاخص ز و ولوري حاکی از آن است که با افزایش مدت تصدي حسابرس بر نپژوهش انجام شده توسط جنکی
موضوع پژوهش جنکینز و ولوري را  1دن لی .بینند آنها موضوع تعویض اجباري حسابرسان را مناسب نمی ازاینرو شود میافزوده 

ي بین مدت تصدي حسابرس و دار معنیمجددا بررسی نمود و نتایج متفاوتی را بدست آورد و به این نتیجه رسید که ارتباط منفی و 
در  2دیویس). 14، 2010، دن لی( وجود دارد و او بر این اساس از مدافعان تعویض اجباري حسابرسان است کاري حافظهمشاخص 

نتایج پژوهش او حاکی از آن است که با افزایش مدت تصدي  ،اثر مدت تصدي حسابرس بر مدیریت سود پرداخت بررسی پژوهشی به
، دیویس(د گرد میاستقالل حسابرسان در یک رابطه طوالنی مدت دستخوش انحراف و اینکه  یابد میمدیریت سود افزایش  ،حسابرس

نتایج پژوهش او از تصدي طوالنی مدت  ،پیرامون مدت تصدي حسابرس و کیفیت حسابرسی است 3پژوهش قوش). 8، 2000
، قوش(د شو میافزوده  کیفیت حسابرسی نیز ،و حاکی از آن است که با افزایش مدت تصدي حسابرس کند میحسابرسان حمایت 

شایسته مند به بررسی اثر مدت تصدي حسابرس بر مدیریت سود پرداخته و این طور نتیجه گرفته است ، در کشورمان). 17، 2004
با افزایش مدت تصدي حسابرس، احتمال مدیریت سود، چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش سود بیشتر گردیده و جهت که 

 -بررسی رابطه حسابرسپوربهبهانی به ). 113، 1389، شایسته مند(د ي خاص مدیریت می باشها به انگیزهمدیریت سود وابسته 
تغییر حسابرسان پرداخت و این گونه نتیجه گرفت که  صاحبکار با تأکید بر مدت تصدي حسابرسی و تغییر حسابرس در ایران

فالح ). 93، 1387، پوربهبهانی(د هاي مالی کاهش یاب اتکاي صورت گذاران به قابلیت شود اعتماد سرمایه ، اغلب باعث میها شرکت
ي بین دار معنیحسابداري و تغییر حسابرسان پرداخته و به این نتیجه رسید که ارتباط  کاري محافظهمیرعباسی به بررسی رابطه 

ح موحد به بررسی عوامل موثر بر تغییر فال). 106، 1389، فالح میرعباسی(د و تغییر حسابرسان وجود ندار کارانه محافظهگزارشگري 
، 1387، فالح موحد(ت حسابرس و بازرس قانونی پرداخته و عواملی چون نوع گزارش حسابرس را بر این موضوع موثر دانسته اس

122.(  

  کاري محافظهنوع حسابرس و  -2-2
از آنجاییکه به طور کلی  .رشگري بوده استاثر نوع حسابرس بر فاکتورهاي گزا ،همواره یکی از موضوعات جذاب براي پژوهشگران

انتظار می رود تا  .و موسسات غیر بزرگ تقسیم نمود)  4بزرگ چهاردر حال حاضر (موسسات حسابرسی را به بزرگ  توان می
نتیجه به دست آمده از . ي بین فاکتورهاي گزارشگري مالی بین این دو دسته موسسات وجود داشته باشددار معنیي ها تفاوت

 کاري محافظهموسسه بزرگ میزان  چهارکه  دهد میپرداخته نشان  کاري محافظهکه به بررسی نوع حسابرس و  ژوهش ردریگزپ
نیز نشان داد  5پژوهش یوسف .آورند مینسبت به موسسات غیربزرگ براي صاحبکارانشان فراهم  در سودهاي گزارش شده بیشتري را

هاي  تب باالتر از موسسات غیربزرگ است و اینکه تفاوت زیادي بین کیفیت حسابرسیکه کیفیت حسابرسی در موسسات بزرگ به مرا
ي انجام شده در ایران پیرامون ها پژوهشبا توجه به خال ). 13، 2006، یوسف(د انجام شده در میان موسسات غیر بزرگ وجود ندار

  .به این موضوعات جلب گردید گانندي نویسندم عالقه کاري، محافظهموضوع اثر مدت تصدي حسابرس و نوع حسابرس بر شاخص 

  ي پژوهشها فرضیه - 3
  :باشد میهاي این پژوهش به صورت دو فرضیه اصلی در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل  فرضیه با توجه به پیشینه پژوهش،

                                                                                                                                                                                     
1-Dan Li  
2-Larry R. Davis 
3-Aloke Ghosh  
4-The Big Four  
5-Sasson Bar-Yosef 
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  .دارد وجود دار معنیارتباطی مثبت و سود  کارانه محافظهگزارشگري  بین مدت تصدي حسابرس و :1فرضیه 

  .وجود دارد دار معنی ارتباطیسود  کارانه محافظهگزارشگري  بین نوع حسابرس و :2فرضیه 

 روش پژوهش -4

 ،ها داده آوري جمع اساس چگونگی بر و کاربردي پژوهشی است هدف، حسب بر ها پژوهش بندي تقسیم دیدگاه از پژوهش این
بررسی رابطه دو به دو متغیرهاي  ،هدف ،در مطالعات همبستگی .اشدب میپژوهش حاضر از نوع همبستگی  .است توصیفی پژوهشی

بینی تغییرات  پیش ،هدف ،در تحلیل رگرسیون .برند میکار ه همبستگی را معموال با تحلیل رگرسیون ب .است پژوهشموجود در 
مبانی نظري مرتبط با  ،اي کتابخانهدر اولین مرحله با استفاده از روش  .است با توجه به تغییرات متغیرهاي مستقل متغیر وابسته

ي مورد نیاز در پژوهش به کمک نرم افزار ها داده ،در گام بعدي. موضوع پژوهش از منابع داخلی و خارجی استخراج گردیده است
 ،هآوري شده است و در آخرین مرحل جمع "Rdis.ir و Codal.ir " هاي سازمان بورس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایت

  .انجام شده است SPSS 15و  EXCELافزارهاي  ها به کمک نرم ، تحلیل آنها و انجام آزمونها دادهطبقه بندي 

 ي پژوهشها جامعه آماري و نمونه - 5

تا  1382ي ها سالي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ها شرکتهاي مالی  آوري اطالعات از صورت جهت جمع
اما با . ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استها شرکتجامعه آماري این پژوهش شامل کلیه . ستفاده شده استا 1389

شرایط زیر جهت تعیین جامعه آماري پژوهش در نظر گرفته  ،ي پذیرفته شده در بورسها شرکتها میان  توجه به برخی ناهماهنگی
  :شده است

این است که دوره زمانی پژوهش از سال  ،دلیل این امر .رس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشنددر بو 1382قبل از سال  -الف 
  .باشد میبراي برخی متغیرهاي پژوهش نیاز به اطالعات سال گذشته  از اینرو شود، میشروع  1382

 .ه در بورس حذف نشده باشدي پذیرفته شدها شرکتاست از فهرست  1389و  1382هاي  طی دوره زمانی پژوهش که بین سال

 .اسفند ماه باشد و در طی دوره زمانی پژوهش تغییر نکرده باشد 29پایان سال مالی شرکت باید  -پ

  .دباش گرهاي مالی واسطه ءبایست جز شرکت مورد بررسی نمی

 .ي دوره پژوهش در دسترس باشدها سالاطالعات مالی مورد نیاز در همه 

شرکت به عنوان نمونه  102 شرکت حائز آن شرایط بودند و از میان آنها 330یط ذکر شده در باال حدود با در نظر گرفتن تمامی شرا
  .و به صورت تصادفی انتخاب گردید

  متغیرهاي پژوهش - 6
 .متغیرهاي مستقل نیز عبارتند از مدت تصدي حسابرس و نوع حسابرس ،است کاري محافظهشاخص  ،متغیر وابسته در این پژوهش

 .اند پژوهش دو متغیر کنترلی سن شرکت و اندازه شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفته در این
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  کاري در حسابداري شاخص محافظه: متغیر وابسته -1- 6
گیولی و هاین . استفاده شده است) 2000(کاري حسابداري از مدل گیولی و هاین گیري شاخص محافظه در پژوهش حاضر براي اندازه

به  .حسابداري در طول یک دوره بلندمدت باشد کاري محافظهشاخصی از تغییر در درجات  تواند میقالم تعهدي اعتقاد دارند رشد ا
از اینرو براي تعیین جهت تغییرات  .یابد و بالعکس کاهش می کاري محافظهبیان دیگر اگر اقالم تعهدي افزایش یابد در آن صورت 

 ،ي مختلفها با اندازه ها شرکتبراي همگن کردن اطالعات در سطح . شود می اقالم تعهدي در عدد منفی یک ضرب کاري، محافظه
  :شود میمحاسبه  1شاخص مزبور توسط رابطه . تقسیم شده است ها متغیرهاي پژوهش بر جمع دارایی

 

)1( 

 

   مدت تصدي حسابرس: متغیر مستقل -2- 6
سالی که  بایست میزیرا به منظور اندازه گیري صحیح آن  ،ي پژوهش اندازه گیري مدت تصدي حسابرسان استها یکی از محدودیت

یی که طی دوره زمانی پژوهش ها شرکتتعیین این تاریخ براي  .حسابرس به استخدام واحد تجاري در آمده است در دسترس باشد
خاب حسابرس مشکل نیست و مدت تصدي حسابرس براي اولین سال انت اند حسابرس خودرا تغییر داده)1389تا  1382سالهاي (

 .در نظر گرفته شده است1 برابر با مدت تصدي سال قبل به اضافه ،ي بعد در صورت عدم تغییر حسابرسها سالو جهت  1 برابر با
چون تعیین سال شروع کار حسابرسان  اند و بعد از آن حسابرس واحدي داشته 1382یی که قبل از سال ها شرکتولی در مورد 
 1380کار گرفته شده است و در این موارد به جمع آوري اطالعات مدت تصدي حسابرسان تا سال روش دیگري به  ،ممکن نیست

به عنوان اولین سال  1380همچنان حسابرس واحدي داشته ؛ سال  1389تا  1380و اگر شرکت مورد نظر از سال  ه شدپرداخت
  .تصدي حسابرس در نظر گرفته شده است

   نوع حسابرس: متغیر مستقل -3- 6
سازمان حسابرسی به عنوان  .شده استتقسیم ) Non-Big(و غیر بزرگ ) Big(این پژوهش موسسات حسابرسی به دودسته بزرگ  در

ولی از آنجاییکه متغیر . شوند میموسسه بزرگ و سایر موسسات حسابرسی معتمد بورس به عنوان موسسه غیر بزرگ در نظر گرفته 
به همین جهت هر گاه موسسه  .آن را به متغیر کمی تبدیل کنیم بایست میگیري باشد  نوع حسابرس در مدل رگرسیون قابل اندازه

 .شود میو اگر از نوع غیر بزرگ بود عدد صفر به متغیر نوع حسابرس اختصاص داده  1حسابرسی از نوع بزرگ بود عدد 

  سن شرکت: متغیر کنترل -4- 6
عبارت است از لگاریتم سن شرکت به عنوان یک متغیر کنترل،  ،خنثی شود اثر آن بایست میمتغیري است که  ،در واقع متغیر کنترل

  .و سال مورد نظردرج شرکت به عنوان نماد قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران سال  تفاوتطبیعی 
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  اندازه شرکت: متغیر کنترل -5- 6
 .)تئوري هزینه سیاسی(نمایند  ي بیشتري اعمال میکار هاي سیاسی بیشتر محافظه ي بزرگتر به علت وجود حساسیتها شرکتاصوال 
  .ي شرکتها کل داراییشرکت عبارت است از لگاریتم طبیعی  اندازه

 ي پژوهشها یافته -7

  آمار توصیفی - 7-1
ي برای چولگ وی دگیکش انحراف معیار، جمله ازی پراکندگي ها شاخص و انهیم ،نینگیام جمله ازي مرکزي ها شاخص 1جدول در

   .است شده محاسبه مختلفي ارهیمتغ

  

  حداکثر  حداقل  کشیدگی  چولگی  انحراف معیار  میانه  میانگین  تعداد  

  321/18  797/9  196/1  882/0  415759/1  84874/12  02329/13  816  اندازه شرکت

  761/3  000/0  441/1  - 554/0  638867/0  48491/2  46265/2  816  سن شرکت

  509/0  - 499/0  001/1  - 103/0  139259/0  - 02079/0  - 03015/0  814  کاري حافظهم

 هاي پژوهشگر یافته: منبع

  .توزیع فراوانی نوع حسابرس ارائه گردیده است 3توزیع فراوانی متغیر مدت تصدي و در جدول  2در جدول 

  

  

  

  

  
  
  

 هاي پژوهشگر یافته: منبع   

 

  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش - 1جدول

  توزیع فراوانی متغیر مدت تصدي حسابرسان – 2جدول
  مدت تصدي حسابرس به سال  نی مطلقفراوا  درصد فراوانی نسبی

2/17%  140  1 
8/13% 113  2 
5/17%  143  3 
3/12%  100  4 
3/9%  76  5  
6/7%  62  6  
0/7%  57  7 
3/6%  51  8  
0/5%  41  9 
0/4%  33  10 

 جمع  816  100%
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  هاي پژوهشگر یافته: منبع 

  

  ي پژوهشها فرضیه نتایج آزمون -7-2
  آزمون فرضیه اول - 7-2-1

  :شود میبرآورد  ذیل به شرح 2رابطه  ،به منظور آزمون این فرضیه

)2(  

 Conservatism :متغیر وابسته(در حسابداري  کاري محافظه(  
  

  :ارائه شده است 4 نتایج آزمون این فرضیه در جدول

  هاي پژوهشگر یافته :منبع

) SIZE(براي متغیر اندازه شرکت  ،)دار معنیمثبت و ( 15/2برابر با ) TENURE(براي متغیر مدت تصدي حسابرس  tمقدار آماره 
) مستقیم (رابطه اي مثبت  .است) دار معنی مثبت و(  007/3برابر با ) AGE(و براي متغیر سن شرکت  )معنی بی(  -08/1برابر با 

است که در  - 19/1براي عرض از مبدا برابر با  tمقدار آماره . یابد میبدین معنی است که با افزایش آنها مقدار متغیر وابسته افزایش 
این موضوع  دهنده نشان حاکی از تائید فرضیه اول است و ها یافته .درصد در ناحیه عدم رد فرض صفر قرار دارد 95سطح اطمینان 

 .شود میحسابداري افزوده  کاري محافظهاست که با افزایش مدت تصدي حسابرس بر 

  توزیع فراوانی متغیر نوع حسابرس – 3جدول
  درصد فراوانی نسبی  نی مطلقفراوا  نوع حسابرس

  %6/31  258  سازمان حسابرسی 
  %4/68  558  سایر موسسات  

  %100  816  جمع

   نتیجهنتیجه   ييداردار  معنیمعنیسطح سطح    tt  آمارهآماره ) ) ßß((ضرایب مدل ضرایب مدل  مستقل مستقل   متغیرهايمتغیرهاي
CCoonnssttaanntt  )معنی بی 236/0 - 186/1 - 056/0  )مقدار ثابت  

TTeennuurree)دار معنیو  مثبت  031/0 155/2 004/0  )مدت تصدي حسابرس  
SSiizzee  )معنی بی 282/0  - 077/1 - 004/0 )اندازه شرکت  

AAggee  )دار معنیمثبت و   003/0  007/3 - 023/0 )سن شرکت  
  016/0= تعیین تعدیل شده  ضریب  019/0= تعیین  ضریب 731/1= واتسون  –آماره دوربین 

 139/0= ضریب همبستگی   F  =346/5 آماره  F  =001/0ي دار معنی سطح

  نتایج آماري آزمون فرضیه اول – 4جدول 

0 1 2 3it itCONSERVATISM TENURE SIZE AGE        
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  آزمون فرضیه دوم -7-2-2
  :شود میبرآورد  ذیل به شرح 3رابطه  ،به منظور آزمون این فرضیه

)3(   

Conservatism :متغیر وابسته(در حسابداري  کاري محافظه(  

  :ارائه شده است 5یه در جدول نتایج آزمون این فرض

  

    نتیجهنتیجه    ييداردار  معنیمعنیسطح سطح     tt  آمارهآماره  ) ) ßß((ضرایب مدل ضرایب مدل   مستقل مستقل   متغیرهايمتغیرهاي
CCoonnssttaanntt  )معنی بی  147/0 - 451/1 - 069/0  )مقدار ثابت  

BBiigg  )معنی بی 610/0 - 510/0 - 006/0  ) نوع حسابرس  
SSiizzee  )معنی بی 648/0 - 456/0 - 002/0  )اندازه شرکت  
AAggee  )دار معنیمثبت و  001/0 226/3 025/0  )سن شرکت  

  010/0= تعیین تعدیل شده  ضریب  014/0=تعیین  ضریب  731/1=واتسون  –آماره دوربین 

  119/0= ضریب همبستگی   F =864/3 آماره  F = 009/0ي دار معنی سطح

  هاي پژوهشگر یافته :منبع

براي متغیر , )معنی بی(  -51/0برابر با ) BIG(براي متغیر نوع حسابرس  tمقدار آماره  شود می دیده باال جدول در که آن گونههم
رابطه . است) دار معنیمثبت و (  23/3برابر با  AGE)( و براي متغیر سن شرکت  )معنی بی(  -456/0برابر با ) SIZE(اندازه شرکت 

براي عرض از مبدا برابر با  tمقدار آماره . یابد میا افزایش آنها مقدار متغیر وابسته افزایش بدین معنی است که ب) مستقیم (اي مثبت 
حاکی از رد فرضیه دوم است و  ها یافته. درصد در ناحیه عدم رد فرض صفر قرار دارد 95است که در سطح اطمینان  -45/1

  .حسابداري وجود ندارد کاري محافظهو ي بین نوع حسابرس دار معنیاین موضوع است که ارتباط  دهنده نشان

  مدل سوم - 7-2-3
در این بخش متغیرهاي مستقل به صورت همزمان و در کنار متغیرهاي کنترلی آورده شده و در نهایت با استفاده از روش گام به گام 

   :شود میبرآورد  به شرح ذیل 4رابطه به همین منظور  .گردد میانتخاب  دار معنیترین مدل  مناسب

)4(   

 :ارائه شده است 6نتایج حاصله در جدول 

 

 

  نتایج آماري آزمون فرضیه دوم – 5جدول 

0 1 2 3 4it itCONSERVATISM BIG TENURE SIZE AGE          

0 1 2 3it itCONSERVATISM BIG SIZE AGE        
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    نتیجهنتیجه    ييداردار  معنیمعنیسطح سطح     tt  آمارهآماره  ) ) ßß((ضرایب مدل ضرایب مدل   مستقل مستقل   متغیرهايمتغیرهاي
CCoonnssttaanntt  )معنی بی 162/0 - 399/1 - 066/0  )مقدار ثابت  

BBiigg  )معنی بی 109/0 - 603/1 - 020/0  )نوع حسابرس  
TTeennuurree  )دار معنیو  مثبت 008/0 638/2 006/0  )صدي حسابرسمدت ت  

SSiizzee  )معنی بی 513/0 - 655/0 - 002/0  )اندازه شرکت  
AAggee  )دار معنیمثبت و  012/0 513/2 020/0  )سن شرکت  

  018/0= تعیین تعدیل شده  ضریب  023/0=تعیین  ضریب  831/1=واتسون  –آماره دوربین 

 15/0=ضریب همبستگی   F =659/4 آماره  F =001/0ي دار معنی سطح

  هاي پژوهشگر یافته :منبع

برابر با  TENURE)(براي متغیر مدت تصدي حسابرس , )معنی بی(  -6/1برابر با ) BIG(براي متغیر نوع حسابرس  tمقدار آماره 
برابر با ) AGE(متغیر سن شرکت  و براي )معنی بی(  -655/0برابر با ) SIZE(تغیر اندازه شرکت 5براي م, )دار معنیمثبت و ( 64/2
درصد در ناحیه عدم  95است که در سطح اطمینان  - 4/1براي عرض از مبدا برابر با  tمقدار آماره . است) دار معنیمثبت و (  51/2

رهاي استفاده شده است در این روش متغی) Stepwise( اما براي برآورد مدل مناسب از روش گام به گام . رد فرض صفر قرار دارد
  .وارد مدل گردند دار معنیتا هنگامی که تمام متغیرهاي  شوند میي وارد مدل دار معنیمستقل به ترتیب 

  پیشنهادي پژوهشمدل  -7-2-4
  :شود به شرح ذیل برآورد می 5رابطه . کنیم میدر گام اول متغیر سن شرکت را وارد مدل 

)5(  

  :ارائه شده است 7نتایج حاصله در جدول 

  نتیجهنتیجه  ييداردار  معنیمعنیسطح سطح   tt  آمارهآماره  ))ßß((ضرایب مدل ضرایب مدل   مستقل مستقل   متغیرهايمتغیرهاي

CCoonnssttaanntt  ) مقدار
  )ثابت

 دار معنی 000/0 - 755/4 - 092/0

AAggee  )دار معنیمثبت و  001/0 307/3 025/0  )سن شرکت 
 012/0=  ضریب تعیین تعدیل شده 013/0= تعیین  ضریب 115/0= ضریب همبستگی 

  هاي پژوهشگر یافته :عمنب

  :شود به شرح ذیل برآورد می 6رابطه  شود، میمتغیر مدت تصدي حسابرس نیز وارد مدل  ،در مرحله دوم

)6( 

  :ارائه شده است 8نتایج حاصله در جدول 

  نتایج آماري آزمون مدل سوم – 6جدول 

  نتایج آماري آزمون مدل  – 7جدول 

0 1 itCONSERVATISM AGE    

0 1 2 itCONSERVATISM AGE TENURE      
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  نتیجهنتیجه  ييداردار  معنیمعنیسطح سطح   tt  آمارهآماره  ))ßß((ضرایب مدل ضرایب مدل   مستقلمستقل  متغیرهايمتغیرهاي
CCoonnssttaanntt  )دار معنی 000/0  - 090/5 - 101/0  )ار ثابتمقد 

AAggee  )دار معنیمثبت و 004/0 920/2 023/0  )سن شرکت 
TTeennuurree)دار معنیمثبت و 049/0 975/1 004/0  )مدت تصدي حسابرس 

 016/0=  ضریب تعیین تعدیل شده 018/0= تعیین  ضریب 134/0= ضریب همبستگی 
  830/1= واتسون  –دوربین  آماره

  هاي پژوهشگر تهیاف :منبع

 2در حدود (است  018/0برابر با ) شده است دار معنیمتغیر  4متغیر از  2یعنی در مدل نهایی ( میزان ضریب تعیین در مرحله دوم 
  ).درصد مدل کامل

 AGE)(و براي متغیر سن شرکت ) دار معنیمثبت و ( 97/1برابر با ) TENURE(براي متغیر مدت تصدي حسابرس  tمقدار آماره 
درصد در  95است که در سطح اطمینان  -09/5براي عرض از مبدا برابر با  tمقدار آماره . است) دار معنیمثبت و (  92/2برابر با 

  : به شرح زیر است 7رابطه . ناحیه رد فرض صفر قرار دارد

)7(  

 متغیر مدت تصديه به معادله بدست آمده اگر بنابراین با توج .و جهت آن با متغیر وابسته، مستقیم است دار معنیرابطه هر دو متغیر 
مدت  از اینرو. یابد میافزایش  004/0نیز با فرض ثابت بودن سایر عوامل به طور متوسط  کاري محافظهمتغیر  ،افزایش یابد واحدیک 

با فرض  کاري ظهمحافآنوقت متغیر  ،افزایش یابد% 1و اگر متغیر سن شرکت  دارد کاري محافظهاثر مستقیمی بر  تصدي حسابرس
  .یابد میافزایش % 023/0ثابت بودن سایر عوامل به طور متوسط 

 نتیجه گیري و پیشنهادها -8

سود اثبات  کارانه محافظهي بین مدت تصدي حسابرسان و گزارشگري دار معنیي به عمل آمده ارتباط مثبت و ها بر اساس آزمون
به این معنی که با افزایش مدت تصدي حسابرسان بر میزان شاخص  ؛باشد میفرضیه اول پژوهش تأیید  که به معناي گردید

هر چند  .مدت تصدي طوالنی مدت را مفید دانست توان میبه همین جهت شود؛  میدر سودهاي گزارش شده افزوده  کاري محافظه
دستورالعمل ده است ولی اي شرکاي حسابرسی نمو آکسلی موسسات حسابرسی را مجبور به تعویض دوره-در آمریکا قانون ساربینز

به  تدوینگران این دستورالعملبازار سرمایه ما تعویض اجباري موسسات حسابرسی را وضع نموده است، شاید بهتر بود  تدوین شده در
البته سازمان حسابرسی از ابتداي  ،نمودند جاي تعویض موسسات حسابرسی تنها به تعویض مدیران حسابرسی موسسات اکتفا می

 در مورد فرضیه دوم نیز .نموده بودمتوالی اي مدیران حسابرسی پس از سه سال  ورشیدي خود راسا اقدام به تعویض دورهخ 80دهه 
سود مشاهده نگردید که به معناي رد فرضیه دوم پژوهش  کارانه محافظهي بین نوع حسابرسان و گزارشگري دار معنیگونه ارتباط  هیچ
 :گردد ارائه می 9در جدول پژوهش نتایج  زاي ا خالصهدر انتها نیز  .باشد می

 

 

  نتایج آماري مدل نهایی – 8جدول 

0 /101 0 / 004 0 / 023CONSERVATISM TENURE AGE   



 516                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

  

 فرضیه عنوان آزمون نتیجه

  .وجود دارد دار معنیمثبت و  یسود ارتباط کارانه محافظهبین مدت تصدي حسابرس و گزارشگري   شود میرد ن

  .وجود دارد دار معنی یسود ارتباط کارانه محافظهبین نوع حسابرس و گزارشگري   شود میرد 

  هاي پژوهشگر یافته: منبع  

 ؛مشاهده گشت  کاري محافظهو مثبت میان سن شرکت و شاخص  دار معنیدر این پژوهش ارتباطی  ،گیري فرعی به عنوان یک نتیجه
  .شود میي گزارش شده افزوده ها در سود کاري محافظهبه این معنی که با افزایش سن شرکت بر میزان شاخص 

بین مدت تصدي حسابرس و  دار معنیرفت تا ارتباطی مثبت و  انتظار می ،ي انجام شدهها پژوهشمبانی نظري و پیشینه  بر اساس
زیرا جنکینز و ولوري بر مبناي پژوهش خود در بازار سرمایه ایاالت متحده ارتباطی مثبت و  ،اثبات گردد کاري محافظهشاخص 

نتیجه گرفته بودند، در این پژوهش نیز بنا به نتایج به دست آمده در  کاري فظهمحابین مدت تصدي حسابرس و شاخص  دار معنی
از بابت  .نتیجه گرفته شد کاري محافظهبین مدت تصدي حسابرس و شاخص  دار معنیمشابه آنها ارتباطی مثبت و  ،بازار سرمایه ایران

به این  مانوئل کانو ردریگرز ،س پیشینه پژوهش انجام شدهپرداخته نیز بر اسا کاري محافظهفرضیه دوم که به بررسی نوع حسابرس و 
به طور مشابه  .داري وجود ندارد تفاوت معنی کاري محافظهموسسه بزرگ و سایر موسسات در میزان  چهارنتیجه رسیده بود که بین 

به عنوان حسابرس یی که سازمان حسابرسی را ها شرکتکاري در  ي بین شاخص محافظهدار معنیدر این پژوهش نیز تفاوت 
  .اند وجود ندارد یی که سایر موسسات را انتخاب کردهها شرکتاند و  برگزیده

  :گردد هاي آتی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد به شرح ذیل ارائه می تواند در پژوهش در ادامه موضوعاتی که می
 تجدید ارائه  ،کیفیت گزارشگري مالی ،حسابرسی کیفیت ،به بررسی اثر نوع حسابرسان بر موضوعاتی چون مدیریت سود توان می

 .پرداخت.. .ي مالی وها صورت
  کیفیت  ،کیفیت سود ،مدیریت سود کاري، محافظهبررسی اثر تغییر شریک حسابرسی یا مدت تصدي شریک حسابرسی برموضوعاتی چون

 .حسابرسی و یا استقالل حسابرس

  منابعفهرست 
پایان نامه کارشناسی ارشد  ،" بر مدت تصدي حسابرس و تغییر حسابرس در ایرانتأکید  صاحبکار با -ابطه حسابرسبررسی ر ") 1387(امین  ،پور بهبهانی

  .دانشکده مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،حسابداري

  .")8/5/1386مصوب (دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار"سایت جامعه حسابداران رسمی ایران، 

 ،دانشگاه عالمه طباطبایی،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداري، "رابطه بین مدت تصدي حسابرس و مدیریت سود") 1389(حمیدرضا  ،شایسته مند
  .دانشکده حسابداري و مدیریت

 ،یان نامه کارشناسی ارشد حسابداريپا ")موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی(مطالعه تغییر حسابرس و بازرس قانونی " ،)1387(مرتضی ،فالح موحد
  .دانشکده اقتصاد و حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي

  خالصه نتایج پژوهش – 9جدول 
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،پایان "ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانها شرکتحسابداري با تغییر حسابرس در  کاري محافظهرابطه بین  ")1388(سید سلمان  ،فالح میرعباسی 
  .دانشکده حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،نامه کارشناسی ارشد
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  تعویض اجباري حسابرسي  ي پیمایشی درباره مطالعه

  ٢علی همتی، ١قائمی محمد حسین
  چکیده
و ضرورت استقالل حسابرس و مشکالت ناشی از فقدان آن، باعث شده است که بحث تعویض اجباري حسابرسان نه  اهمیتامروزه 

. اي پیدا کند ر بین عموم مردم و نهادها جایگاه ویژهي حسابرسی و حسابرسان، بلکه د تنها در بین مجامع دانشگاهی، اعضاي حرفه
) موافق یا مخالف(الیل هاي مختلف و د بررسی و تحلیل دیدگاه در این مطالعه تالش شده است تا بهموضوع،  اهمیتحال با توجه به 

ي جامع و تا حد  نامه پرسش 83همچنین براي دستیابی به نتایج بهتر و افزایش قدرت تحلیل در نتایج حاصل، . بپردازیم هر یک
ها و نظرات موجود در شرایط فعلی کشور نیز  پاسخ ن شده تا این امکان فراهم شود کههاي مختلف تدوی ي دیدگاه ممکن دربردارنده

حسابداران، مدیران مالی و  :شامل(ي آماري مورد نظر، متشکل از افراد شاغل در حرفه  جامعه. به طور تجربی سنجیده شود
  .و دانشگاهیان است) انحسابرس

فیت حسابرسی را نتایج حکایت از آن دارد که شاید نتوان با قاطعیت اثر تعویض اجباري حسابرسان بر افزایش استقالل و بهبود کی
کا شرهایی مانند تعویض  بنابراین راه حل. چرا که در کنار اثرات مثبت، پیامدهاي منفی آن نیز غیرقابل انکار است مثبت ارزیابی کرد؛

  .هاي جایگزین مطرح شوند  ند به عنوان راه حلتوا و مؤسسات حسابرسی می

  .حسابرسی، تعویض اجباري، استقالل حسابرس :واژگان کلیدي

  مقدمه
صاحبکار بر استقالل حسابرسان دارد، این  -ي که رابطه حسابرستأثیر با توجه به. ي حسابرسی است استقالل حسابرس، اساس حرفه

در این تحقیقات براي حفظ استقالل حسابرس، . ي مهمی در تحقیقات دانشگاهی تبدیل شده است هاي اخیر به زمینه پدیده در سال
گفتگو می  ابتدا تنها حسابداران و دانشگاهیان درباره این موضوع به بحث و .توجه خاصی به تعویض اجباري حسابرسان گردیده است

هاي اخیر اتفاق افتاد،  هایی مانند انرون و ورلدکام که درسال رسوایی مالی شرکت هاي عمده و پرداختند، اما پس از کشف تقلب
ها و نهادهاي دیگر مانند کمیسیون اتحادیه  ضرورت تعویض اجباري حسابرسان و مؤسسات حسابرسی مورد توجه بسیاري از دولت

ا قرارگرفت و جایگاه خود را بیش از پیش پیدا کرده اروپا، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریک
  .است

باشند، اما تعویض  گذاران در همه کشورها نگران کاهش کیفیت حسابرسی در صورت تصدي بلند مدت حسابرس می اگر چه قانون
 ٣آکسلی -ساربینز ، به عنوان مثال در آمریکا بر اساس قانونباشد میاجباري حسابرسان فقط در تعداد کمی از کشورها مرسوم 

باشد، همچنین ایتالیا، برزیل، کره جنوبی، اتریش،  ساله الزامی می 5گردش اجباري شرکاي اصلی هر کار پس از یک دوره متوالی 

                                                                                                                                                                                     
  ).ره(استادیار حسابداري دانشگاه بین المللی امام خمینی  -١
 alihemati777@yahoo.com .)ره(دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی -٢

3 Sarbanes- Oxley Act 
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ي اجباري شدن تعویض حسابرسان دارند، هدف این  سنگاپور و هندوستان از جمله دیگر کشورهایی هستند که قوانینی در زمینه
در این راستا به نتایج تحقیقات نظري و . هاي موجود مربوط به بحث تعویض اجباري حسابرس است چارچوبی از دیدگاهي  مقاله ارائه

   .تجربی که در این زمینه انجام شده است، اشاره خواهد شد

، )8/5/1386 بمصو( بهادار اوراق بورس سازمان معتمد یحسابرس سساتؤم دستورالعمل در زین رانیا بهادار اوراق بورس سازمان
 یحسابرس رشیپذ از را مذکور دستورالعمل مشمول یحقوق اشخاص از کی هر یحسابرس کار مسئول يشرکا و یحسابرس سساتؤم
  .است کرده منع سال چهار از شیب مدت به شرکت، کی یقانون یبازرس و

  تعویض و استقالل حسابرس  -2
 .فاقد معنی و مفهوم است ̋ل است و حسابرسی مستقل بدون استقالل عمالي وجودي و روح حسابرسی مستق استقالل به منزله فلسفه

استقالل . استاستقالل را به عنوان فرض بدیهی رفتاري حسابرسی بیان نموده ) 1972( ٢لی و پس از آن) 1961( ١ماتز و شرف
هاي  است که همراه با صالحیت ي افرادي حسابرسی شده هاي مالی به وسیله ي این اطمینان است که صورت حسابرس نوید دهنده

هاي مالی،  هایی ضمن افزایش قابلیت اعتماد صورت چنین ویژگی. فنی، از بی طرفی کافی جهت اجراي حسابرسی برخوردار بوده اند
د و به سیستم بازار سرمایه اعتبار می ده کند میداده و فرآیند شکل گیري سرمایه را آسان  غیر منصفانه بودن اطالعات را کاهش

هر چه . وابستگی مالی حسابرسان به صاحبکاران، عامل انگیزشی منفی براي گزارشگري تحریفات است). 1998، ٣الیوت و جاکوبسن(
مؤسسات حسابرسی وابستگی مالی بیشتري به صاحبکاران خود داشته باشند، احتمال مصالحه بین حسابرس و صاحبکار براي صدور 

 ).1981 ،٤آنجلو دي(گزارش دلخواه افزایش می یابد 

 استقالل. دارد چندین کاربرد ویژگی این. رود می شمار حسابرسان به گزارش اتکاي قابلیت مهم در موضوعی حسابرسان استقالل

 طور دوم به کاربرد .دهد ارزش گذاران مختلف سرمایه طبقات به سپس و بخشد را بهبود مالی يها گزارش اعتبار تواند حسابرس می

 حسابرسان که عموم است و گذار قانون به موضوع این نشان دادن براي راه بهترین حسابرس استقالل .است حرفه به معطوف مستقیم،

کاهش  توانایی حسابرس که این طرفی یعنی بی .می دهند انجام بودن و کامل طرفی بی مانند اخالقی اصول بر اساس را خود وظایف
 فرآیند آمده در دست به شواهد اساس بر را نظر خود حسابرسان که این یعنی بودن و کامل دارد را مالی گزارشگري انحرافات در

 جوانب ي همه از باید که حسابرس شود تفسیر گونه این تا نیست و مطلق خشک قواعد حسابرس استقالل .کنند می اظهار حسابرسی

 .است فعالیت مشغول آن در که حسابرس گرفت نظر در را خاصی شرایط حسابرس، باید استقالل تعیین براي .مستقل باشد

 تنها عوامل این وجود شوند، زیرا تحلیل و تجزیه دقت به باید شود که تهدید متعددي عوامل ي به وسیله تواند می حسابرسان استقالل

 گونه اي توان به می را کند میکمک  استقالل کلی مفهوم تعریف به هایی که جنبه بین ارتباط. نیست روش تفسیر شدنی یک با

   .تفسیرکرد متفاوت تر

 مخالف اجباري حسابرسان تعویض با عمومی درصد مؤسسات 87 و حسابرسان درصد 97 رسید که نتیجه این به) 1996( ٥اُلري

 بلند مدت، حسابرسی به نسبت صاحبکار مدت، یک کوتاه حسابرسی در حسابرسان رسید که نتیجه این به نیز )1998( سامر .هستند

                                                                                                                                                                                     
1 Mautz & Sharaf, (1961)  
2 Lee, (1972) 
3 Elliott & Jacobson, (1998) 
4 De Anglo, (1981) 
5 O’Leary, (1996) 
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 براي انگیزه موضوع زیرا، این دارد معکوس تأثیر آنان بر استقالل حسابرسان اجباري تعویض ي و قاعده هستند کمتري تقاللاس داراي

اجباري  تعویض که رسیدند نتیجه این به در تحقیقی )2000( ١همکاران و ریوز .دهد می کاهش را درستکاري شهرت و ایجاد
با  چه اگر که دریافتند تحقیق خود در )2001( ٢الن و هاسی .نیست حسابرس اللاستق براي بهبود مناسبی راهکار حسابرسان

 حسابرسان قواعد تعویض مورد در نظر ها اظهار در مجموع اما رفت، خواهد باال استقالل حسابرس از فهم و درك حسابرسان، تعویض

 .دهد می افزایش را حسابرسان استقاللاجباري،  تعویض که رسیدند این نتیجه به )2001( ٣همکاران و دپوچ .است منفی

 -حسابرس بلند مدت ي رابطه که پردازند می موضوع به این حسابرسان اجباري تعویض توان گفت طرفداران ضرورت با این تفاسیر می
ي برا را حسابرسان ي انگیزه یک شرکت، حسابرسی طوالنی تداوم .حسابرس است طرفی بی و استقالل اصلی نقض دلیل صاحبکار

 شدن یکی به سمت آرام، آرام صاحبکار و هاي حسابرس دیدگاه افراد، این اعتقاد به .دهد کاهش می وظایف و انجام استقالل حفظ

 تصدیق را موضوع حسابرسان این اجباري تعویض مخالفان .بود انحراف خواهد حاوي نیز حسابرسان بنابراین، گزارش .رود می پیش

  .نیست مشخص منافع آن که دانند می افراطی ابزاري را آن ندانسته و مناسب را اجباري یضتعو وجود قواعد اما کنند، می

  مدافعان و مخالفان تعویض اجباري حسابرسان - 3
در ادامه با توجه به علت موافقت و مخالفت آنها نظراتشان رابه . حسابرسان مدافعان و مخالفانی زیادي داشته است تعویض اجباري

  :هیماختصار شرح می د

  مدافعان تعویض اجباري حسابرسان -1- 3
کاهش انگیزه حسابرس در جهت  از جمله عواملی که مدافعان تعویض اجباري تبیین نموده اند می توان به وابستگی هاي اقتصادي،

  :هاي رسیدگی، صمیمیت حسابرس و صاحبکار اشاره کرد که به اختصار در زیر بیان شده است ارتقاء روش

  هاي اقتصادي گیوابست - 1-1- 3
که حسابرسان مستقل داراي برخی انگیزه هاي اقتصادي براي عدم افشاي اشتباهات یا تحریفات با  کند میفرض ) 1981(دي آنجلو 

این انگیزه از آن جا ناشی می شود که حسابرس مستقل . اهمیت می باشند و علت آن از تالش براي حفظ صاحبکار ناشی می شود
گذاري هاي انجام شده براي کسب مهارت نسبت به خصوصیات صاحبکار که به تدریج از طریق همکاري بلند  می خواهد از سرمایه

  .در نتیجه انگیزه هاي حسابرس براي حفظ استقالل در طول زمان کم رنگ می شود. مدت افزایش می یابد، محافظت نماید

 هاي رسیدگی کاهش انگیزه حسابرس در جهت ارتقاء روش -1-2- 3

ي ها فعالیت ثر طوالنی شدن مدت تصدي حسابرسی، ممکن است حسابرس بی انگیزه شده و به حسابرسی به عنوان تکرار سادهدر ا
رابطه بلند ) 1982( ٤کلیمطابق تحقیق انجام شده توسط شا. باشد میقبلی بنگرد که به مفهوم کاهش صالحیت واقعی حسابرس 

هاي حسابرسی را به دنبال  خود رضایت مندي، فقدان نوآوري و کاهش دقت رویهآثاري همچون  تواند میصاحبکار  -مدت حسابرس
  .داشته و ممکن است همکاري بلند مدت با صاحبکار به ایجاد اطمینانی آگاهانه در وي منجر شود

                                                                                                                                                                                     
1 Ruiz-Barbadillo & Gomez-Aguilar, (2000)  
2 Hussey & Lan, (2001) 
3 Dopuch et el, (2001) 
4 Shockley, (1982) 
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ین دیدگاه در ذهن همچنین به عقیده بسیاري از افراد به ویژه قانون گذاران زمانی که روابط حسابرس و صاحبکار طوالنی می شود، ا
در نتیجه نیاز به اصالح و تغییر برنامه هاي . ها آشنایی کامل از وضعیت و موقعیت صاحبکار دارند حسابرسان ایجاد می گردد که آن

آنها براي برنامه ریزي حسابرسی، تعیین بودجه یا فراهم کردن . حسابرسی یا آزمون هاي حسابرسی بیشتر را احساس نمی کنند
 زم براي حسابرسی سال جاري از کاربرگ هاي سال قبل استفاده می کنند و به جاي اینکه در طول حسابرسی تردیداطالعات ال

  .داشته باشند تنها به پیش بینی نتایج می پردازند و حسابرسی را با کیفیت باال انجام نمی دهنداي  حرفه

 وجود يتر شیب احتمال باشد، تر یطوالن صاحبکار کی با طهراب چه هر که گرفتند جهینت خود قیتحق در) 1993 (١ی و دوستکاپل

 را یحسابرس تیفیک تواند یم حسابرسان يا هدور تعویض که افتندیدر آنان ن،یهمچن .داکندیپ کاهش یحسابرس کار تیفیک که دارد

 .بخشد بهبود

  صمیمیت حسابرس و صاحبکار - 1-3- 3
به معنی صالحیت و (تواند توان نظارتی حسابرس  می صاحبکار -دت حسابرسي بلند م کنند که رابطه گذاران استدالل می قانون

که  کند میصاحبکار ارتباطی نزدیک ایجاد  -ي بلند مدت حسابرس به طور مشخص رابطه. را کاهش دهد) استقالل واقعی حسابرس 
صاحبکار جزء ماهیت الزامات حسابرسی برخورد قاطعانه حسابرس با . کاهد به استقالل حسابرس لطمه زده و از کیفیت حسابرسی می

کوتاه (رابطه بلند مدت ممکن است به نزدیکی بیش از حد میان مدیریت و حسابرس منجر شده و احتمال تسلیم شدن . باشد می
ش صاحبکار را افزای -حسابرس در مقابل فشارهاي اجتناب ناپذیر صاحبکار در موارد تضاد با حسابرس یا حتی تبانی حسابرس) آمدن
به حسابرسان اندرسون و مشاورانش دفتري دائمی در . دهد تجربه انرون و اندرسون چنین موضوعی را به خوبی نشان می. دهد

ي مختلف تفریحی حضور ها فعالیت هاي اداري دیده می شدند و در ها اغلب در مهمانی آن. ساختمان مرکزي انرون داده شده بود
خود را در سطح باال حفظ اي  حرفه سان مشکل است که با رعایت احترام به صاحبکار، تردیددر چنین شرایطی براي حسابر. داشتند

ي بورسی امریکا نشان می دهد که شرکت ها شرکتسوابق اطالعاتی . باشد مینمایند که به مفهوم لطمه به استقالل واقعی حسابرس 
اولین سالی است که اطالعات حسابرسان  1974سال (است حفظ نموده  2001تا  1974انرون مؤسسه حسابرسی اندرسون را از سال 

  ).2007، ٢لی) (باشد  در دسترس می

  : باشد میکنند به شرح زیر  همچنین مطالعاتی دیگري که شواهدي را در حمایت از تعویض اجباري مؤسسات حسابرسی فراهم می

 مدت بلند شناختی روابط روان تأثیر تا است روريحسابرسان ض تعویض براي قواعدي معتقدند تدوین )1982 (٣همکاران و باتس

 تر طوالنی صاحبکار با یک رابطه چه هر که گرفتند نتیجه تحقیق خود در) 1993(دوست  و یکاپل. دهد کاهش صاحبکار را حسابرس

 حسابرسان ي ا ورهتعویض د که دریافتند آنان همچنین، .پیداکند کاهش حسابرسی کار که کیفیت دارد وجود تري بیش باشد، احتمال

  .بخشد بهبود را کیفیت حسابرسی میتواند

 را حسابرسان نظر مشروط اظهار احتمال صاحبکار حسابرسی یک تداوم که رسید نتیجه این خود به تحقیق در) 2000 (٤وانسترالن

 .تاس حسابرسی ضروري کیفیت حفظ براي حسابرس اجباري تعویض کارآمدي او نظر به .دهد می کاهش

                                                                                                                                                                                     
1 Copley & Doucet, (1993) 
2 Li, (2007) 
3 Bates et al, (1982) 
4 Vanstraelen,(2000) 
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بر اساس یک ارزیابی تجربی از طریق بررسی تمایل حسابرسان به انتشار گزارش جانبدارانه به نفع مدیریت ) 2001(و همکاران دپوچ 
  . دریافتند که تعویض اجباري حسابرسان استقالل آنها را افزایش می دهد

 ٢چانگ تحقیق نتایج. رسد می نظر به معقول اجباري حسابرسان تعویض پیشنهاد که نتیجه رسیدند این به )2002 (١نس و گیتزمن
 استقالل افزایش حفظ براي را ي حسابرسان انگیزه صاحبکار، -حسابرس ي زمان رابطه مدت در محدودیت ایجاد نشان داد )2004(

 مدت بلند مستقل، رتبه بندي تداوم هاي سازمان دهد نشان می که آوردند دست به شواهد معدودي) 2005 (٣مون و گاش .داد خواهد

  .کنند می ارزیابی سود کیفیت بر مؤثر عامل یک عنوان به را صاحبکار یک حسابرسی

 حسابرسان اجباري تعویضمخالفان  -3-2

 شناخت حسابرس از واحد مورد رسیدگی -1- 2- 3

نشان می دهد که احتمال طرح دعاوي حقوقی علیه حسابرسان به دلیل عدم رعایت کافی ) 1986( ٤تحقیقات پالمروس
هاي  نداردهاي حسابرسی که ناشی از فقدان دانش کافی در رابطه با مشکالت مربوط به خطر خاص صاحبکاران تازه است در سالاستا

نیز دریافتند نرخ شکست هاي حسابرسی در روابط طوالنی مدت ) 2001( ٥والکر و همکارانش. ابتدایی کار حسابرسان بیشتر است
نیز در بررسی رابطه ي دوره تصدي و شکست هاي گزارشگري ) 2002( ٦راگاندانگایگر و . صاحبکار و حسابرس کمتر است

ي مثبتی بین طول  درخواست ورشکستگی داده اند رابطه 1998تا  1996هاي  یی که طی سالها شرکتحسابرسی مشاهده کردند در 
ستگی گزارش مشروط به دلیل مدت همکاري حسابرس با صاحبکار و احتمال اینکه شرکت ورشکسته در سال هاي قبل از ورشک

  .تداوم فعالیت دریافت کرده باشد وجود دارد

 حسن شهرت حسابرس -3-2-2

ي بلند مدت با صاحبکار، استقالل حسابرس  تحقیقات تجربی انجام شده شواهدي فراهم می آورد که احساس می شود، از رابطه
هاي ابتدایی  ابرسی باور دارند که کیفیت حسابرسی در سالپی برد که اعضاي کمیته حس) 1991(براي مثال نپ . آسیب می بیند
او این بحث . باشد میهاي بعدي منفی  صاحبکار با طول مدت حسابرسی رابطه مثبت داشته و همبستگی آن در سال -رابطه حسابرس

هاي اولیه به بهبود تدریجی  را مطرح کرد که اعضاي کمیته حسابرسی با احتمال بیشتري باور دارند که اثر منحنی یادگیري در سال
صاحبکار وجود دارد که  -کیفیت حسابرسی منتج شده و پس از گذشت چندین سال برخی نقاط بازگشت در رابطه حسابرس

تواند بر  نظرات مدیران مالی را در انگلستان در مورد عواملی که می) 2001(هاسی و لن . به استقالل حسابرس لطمه بزند تواند می
هایی همچون درك از  رگرسیون گردش مؤسسات حسابرسی بر متغییر. بگذارد، تجزیه و تحلیل کردند تأثیر تقلحسابرسان مس

داد که باور استقالل حسابرسی به واسطه  کیفیت حسابرسی، هزینه هاي حسابرسی و ارزیابی رابطه با حسابرسان مستقل، نشان می
اي که ممکن است گردش   روي درك از استقالل حسابرس و نتیجه) 1996(ري ال. ري حسابرس افزایش خواهد یافتگردش اجبا

ه این بررسی نشان داد ك. هاي پذیرفته شده در بورس استرالیا داشته باشد، بررسی انجام داد اجباري حسابرس بر مهمترین شرکت

                                                                                                                                                                                     
1 Gietzman & Sen, (2002) 
2 Chung, (2004) 
3 Ghosh & Moon, (2005) 
4 Palmrose, (1986) 
5 Walker et al, (2001)  
6 Geiger & Raghunandan, (2002)  
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. نگرند باور استقالل حسابرس میهاي سهامی عام به گردش اجباري حسابرس به عنوان ابزاري مفید براي افزایش  درصد از شرکت 63
ي تغییر اجباري را ابزاري سخت گیرانه با منافع نامشخص می  می کنند، اما قاعدهتأیید  برخی مطالعات تحلیلی چنین دیدگاهی را

رد که در استرالیا این موضوع را آزمون ک) 2005(مطالعه تجربی گوش و مون  ).2002، گیتمز و سن،  2004، ١یو و همکاران(دانند 
آیا بازار سهام درك مثبتی از مدت تصدي حسابرس دارد؟ مؤلفین به طور مشخص از ضریب واکنش سود به عنوان نشانگر باور 

ها رابطه مثبتی را بین ضریب واکنش سود و مدت تصدي حسابرس مستند کردند و  آن. سرمایه گذاران ازکیفیت سود استفاده کردند
صاحبکار، صالحیت  -گذاران احساس کنند در صورت بلند مدت بودن رابطه کاري حسابرس سرمایه: دریافتند در شرایطی که اوالً

باور به استقالل حسابرس به واسطه طوالنی شدن مدت تصدي : حسابرس در شناخت شرایط خاص صاحبکار افزایش می یابد و ثانیاً
دارد، بازار  در نتیجه این مطالعه اظهار می. شکل بگیرد دتوان میحسابرس افزایش یابد، احساس مثبتی از تصدي بلند مدت حسابرس 

هایی که رابطه بلند مدت با حسابرس دارند استقبال کرده و گردش اجباري حسابرس به باور کیفیت حسابرسی باال  سهام از شرکت
  .زند ، آسیب میباشد میکه مرتبط با مدت تصدي بلند مدت حسابرس 

 ی براي سرمایه گذاران و صاحبکارهاي حسابرس افزایش هزینه -3- 2- 3

ها بیشتر است، به احتمال  هاي تعویض حسابرسان در آن هایی که هزینه به این نتیجه رسیدند که شرکت) 2007( ٢بلورین و همکاران
کار در هاي آتی استفاده می کنند، بنابراین استقالل حسابرس با گسترش ارتباط حسابرس و صاحب زیاد از حسابرسان جاري براي سال

  .ي بزرگ افزایش خواهد یافتها شرکت

  اثرات مدیریتی -3-2-4
معتقد است به منظور کاهش اثرات مدیریتی تعویض حسابرس، حفظ و ابقاي اجباري حسابرسان بر تعویض آنها ) 1988( ٣لنوکس

رس استفاده می کنند تا از صدور اثرات مدیریتی به این نکته اشاره دارد که مدیران از ابزار تعویض حساب. ارجحیت و برتري دارد
به این نکته واقف هستند که در صورت غیر  کامالًچرا که مدیران . هاي مالی جلوگیري کنند ي غیر مقبول در مورد صورتها گزارش

و بنابراین زمانی که احتمال انتشار گزارش غیر مقبول زیاد است . مقبول بودن گزارش حسابرسان، قیمت سهام کاهش خواهد یافت
  .گیرد مدیر نیز این احتمال را می دهد که حسابرس جدید گزارش مقبول صادر کند، تصمیم به تعویض حسابرس می

همچنین مطالعاتی دیگري که شواهدي را در عدم حمایت از تعویض اجباري موسسات حسابرسی فراهم می کنند به شرح زیر 
  : باشد می

 اطالعاتی شفافیت بر مستقل حسابرس تغییر در تحقیق خود دریافتند که) 1389(بلو ، قاسم و کیهان مهام و اسماعیل گودرزي 

 .دتأثیري ندار ها شرکت

ملزم شد تا اثرات بالقوه تعویض اجباري مؤسسات حسابرسی  GAO(4(بر اساس قانون ساربینز آکسلی دفتر پاسخگویی دولت آمریکا 
سسه حسابرسی با توجه به هزینه هاي مالی اضافی و از ؤویض اجباري مبه این نتیجه رسید که تع GAOي  مطالعه .درا بررسی نمای

، مؤثرترین راه براي افزایش استقالل حسابرس ربین رفتن دانش سازمانی مؤسسه حسابرسی قبلی از سابقه و پیشینه شرکت صاحبکا
                                                                                                                                                                                     

1 Yu et al, (2004) 
2 Blouin et al, (2007) 
3 Lenno, (1998) 
4 Us Government Accountability Office 
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الزامات قانون ساربینز آکسلی  اظهار داشت در صورتی که سایر GAOبا این حال  .)GAO  ،2003( باشد مین و کیفیت حسابرسی
 .توان از تعویض مؤسسه حسابرسی بهره برد نتواند کیفیت حسابرسی را افزایش دهد می

حسابرسان  علیه حسابرسان، حقوقی دعاوي مورد 120 مورد از 30 در رسیدند نتیجه این به بررسی خود در) 1984 (١آندرسون و پیر
حسابرسی  جدید کار هر در که نتیجه گرفت اینگونه توان می بنابراین،. را داشتند خود رکا صاحب با کار ي تجربه سه سال از کمتر

 .داد قرار نظر مد اجباري حسابرسان تعویض ي زمینه در باید موضوع را این و می یابد افزایش ریسک

 توسط مالی هاي صورت اهمیت در اب موارد کشف احتمال تعویض اجباري قواعد که رسیدند نتیجه به این) 1997 (٢پاس آرس و آرونادا

سال کاهش دهد هزینه  9سال به  40دهد و همچنین اگر شرکت تداوم حسابرسی حسابرسان خود را از  می کاهش حسابرسان را
 .درصد افزایش می یابد 20تا  7حسابرسی بین 

 داراي بلند مدت حسابرسی به تنسب کار صاحب مدت یک کوتاه حسابرسی در حسابرسان رسید که نتیجه این به) 1998 (٣سامر

 ایجاد براي انگیزه موضوع زیرا این د،دار معکوس تأثیر آنان بر استقالل حسابرسان اجباري تعویض ي و قاعده هستند کمتري استقالل

  .دهد می کاهش را درستکاري شهرت و

 آنان. کردند بررسی استقالل آنان بهبود و حسابرسان تعویض اجباري کارآمدي بر را شهرت حسابرسان تأثیر) 2002 (٤همکاران و ᾿و

بازار حسابرسی  شرایط موجود دقت به ي جدید، قاعده یک تدوین قبل از باید) استانداردگذاران (گذاران قانون که رسیدند این نتیجه به
 .مورد بررسی قرار دهند را

 حسابرسی گزارش در وجود نقص احتمال با را معین یک صاحبکار با حسابرس مدت طوالنی ي رابطه) 2002 (راگوناندان و جایگر

 اما مؤثرتر باشند، حسابرسی اولیه هاي سال حسابرسان در است ممکن که کند میتأیید  را موضوع این آنان بررسی نتایج. بررسی کردند

  .کند مینتأیید  نیز باشد، اجباري حسابرسان باید تعویض معتقدند که را کسانی نظر

در تحقیقشان به این نتیجه دست یافتند که میان مدت تصدي حسابرس و گزارش ) 2008( ٥و ولورياز سویی دیگر جنکینز 
ي مثبت و معنی داري وجود  رابطه) ها مانند اندازه و اهمیت هاي خاص شرکت بدون در نظر گرفتن ویژگی(هاي محافظه کارانه  سود
  .دارد

  رهانگاهی بر تعویض اجباري حسابرس در ایران و سایر کشو -4
. جامعه حسابداران رسمی ایران مورد اشاره قرار گرفته استاي  حرفه تغییر ادواري حسابرسان در ایران براي اولین بار در آئین رفتار

تحت عنوان ارتباط  21 -17در بخش ب آئین نامه مذکور تحت عنوان احکام قابل اجرا توسط حسابداران رسمی شاغل، در بند 
یک صاحبکار به این موضوع اشاره می شود که به کارگیري کارکنان ارشد در ارتباط با یک صاحبکار، براي  طوالنی کارکنان ارشد با

در چنین شرایطی حسابدار رسمی شاغل باید اقداماتی را به منظور . سال هاي متمادي ممکن است تهدیدي براي استقالل باشد
  .طرفی انجام دهد حصول اطمینان از حفظ استقالل و بی

                                                                                                                                                                                     
1 Pierre & Anderson, (1984) 
2 Arrunada & Pas-Ares, (1997) 
3 Summer, (1998) 
4 Wu et al, (2002) 
5 Jenkins & Velury, (2008) 
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 08/05/1386مان بورس و اوراق بهادار نیز، در دستور العمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار مصوب ساز
دستورالعمل مذکور مؤسسات حسابرسی و  10از ماده  2برابر تبصره . شوراي عالی بورس، این موضوع را مد نظر قرار داده است

ها،  هاي فرعی آن هاي بورسی، شرکت شرکت(حقوقی مشمول دستورالعمل شرکاي مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص 
سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را  4مجاز نیستند بعد از گذشت ....) هاي سهامی عام و شرکت
با حضور به عنوان شریک  تواند یمسال قبل، ن 4ضمناً در صورت خروج شرکاء از مؤسسه قبلی، شریک مسئول کار در دوره . بپذیرند

  .شروع این مهلت از تاریخ تصویب این دستورالعمل خواهد بود. در مؤسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند

وجوهاي به عمل آمده، حاکی از آن است که سازمان حسابرسی براساس مقررات داخلی خود، مدیران  عالوه بر این، مشاهدات و پرس
سال و مدیران فنی حسابرسی دیگر  5را پس از ) نفر ساعت یا بیشتر  20ر000با بودجه ( هاي خیلی بزرگ  رکتفنی حسابرسی ش

  .سال تصدي حسابرسی تغییر می دهد 3ها را پس از  شرکت

حسابرس آن چه بیان شد نشانگر نگرانی دست اندرکاران و مسئوالن سازمان بورس اوراق بهادار تهران در رابطه با موضوع استقالل 
امید است با عنایت به نتایج این . ولی به نظر می رسد در تدوین چنین قانونی به هزینه هاي حسابرسی توجه نشده است. باشد می

  . ها تالشی در جهت تجدید نظر در این قانون صورت گیرد تحقیق و با توجه به نتایج تحقیقات و تجارب سایر کشور

ر کنگره آمریکا تصویب گردید، مهم ترین موارد مندرج در این قانون در ارتباط با استقالل که د) 2002(آکسلی  -قانون ساربینز
این مقررات از جمله شامل محدودیت در ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحبکاران حسابرسی، . حسابرس و کیفیت حسابرسی است

و همچنین تغییر اجباري شرکاي  1تهاي سهامی عامافزایش مسئولیت کمیته حسابرسی، استقرار هیئت نظارت بر حسابداري شرک
  .ي متوالی پنج ساله بود اصلی هر کار حسابرسی پس از یک دوره

زمانی حداقل سه سال و حداکثر نه سال تجربه کرده  ي تعویض موسسات حسابرسی در فاصله 1995تا سال  1989اسپانیا از سال 
اعالم کرد که اهداف اصلی اجراي این قانون، حفظ استقالل ر این کشور وراق بهاداسازمان ناظر بر بازارهاي بورس و معامالت ا. است

ها و قوانین حاکم بر موسسات  قوانین تجاري شرکت 1995در سال  .حسابرسان و ترویج رقابت عادالنه در بازار حسابرسی بود
ها اجازه دادند که پس از انقضاي دوره  شرکتحسابرسی اسپانیا اصالح شدند و شرط تعویض موسسات حسابرسی را حذف کردند و به 

، 2002بار دیگر در نوامبر سال . تواند به صورت ساالنه انتخاب شود همان حسابرس قبلی می) حداقل سه سال، حداکثر نه سال(اولیه 
تمام اعضاي تیم طبق قوانین جدید الزام شد که . قوانین حاکم بر حسابرسی کشور اسپانیا اصالح شد تا شرط جدیدي معرفی شود

هاي  هاي پذیرفته شده در بورس، شرکت در شرکت) از جمله شرکاي حسابرسی، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد(حسابرسی 
  هایی با درآمد ساالنه بیش از سی میلیون یورو هر هفت سال یک بار تغییر کنند تحت نظارت عمومی و شرکت

طبق . هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزم دانسته است سی را براي شرکتسات حسابرؤستعویض م 1974از سال  ایتالیا
و پس از حداقل توانند به عنوان حسابرس مستقل فعالیت کنند  قوانین این کشور موسسات حسابرسی حداکثر در مدت نه سال می

در این کشور شرط تعویض موسسات حسابرسی  .ساله مجدداً می توانند به عنوان حسابرس منصوب گردند 3زمانی ) وقفه(یک دوره 
در اطالعات منتشره از سوي بورس این کشور عنوان شد که تجربه ایتالیا از .براي تضمین استقالل حسابرسان در نظر گرفته شد

ر ولگذاران متب وابستگی حسابرسان را در ذهن سرمایه یک تجربه خوب بوده است و این فرآیند عدم سسات حسابرسیؤتعویض م

                                                                                                                                                                                     
1 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
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ات منفی نیز داشته تأثیر از سوي دیگر این فرآیند .شود گذار بسیار مهم در نظر گرفته می که براي حفظ اطمینان سرمایه کند می
یابد این امر موجب نگرانی در مورد  هاي حسابرسی به طور مستمر کاهش می الزحمه به دلیل اینکه تجربه نشان داده است حق. است

تحقیقات تجربی انجام شده در کشور . ظ سطح مناسبی از کنترل کیفیت خدمات حسابرسی شده استتوانایی موسسات براي حف
  .دهد که تعویض موسسات حسابرسی به خاطر فشارهاي رقابتی، تهدید بزرگی براي کیفیت حسابرسی است ایتالیا نشان می

ا پتانسیل باالیی براي دست کاري اطالعات یی که به نظر می رسد انگیزه قوي یها شرکتبراي  1991در کره جنوبی از سال 
نیز، دراین کشور تغییر اجباري حسابرس پس از  2003از سال . حسابداري دارند، حسابرس مستقل را دولت منصوب می نماید

ي ثبت شده در معامالت فرابورس الزامی ها شرکتي پذیرفته شده در بورس سهام و ها شرکتگذشت پنج سال از تصدي حسابرسی 
  )1390صدیقی، . (دیده استگر

تصویب  2003سال   یاي این کشور در ماه م در کشور ژاپن قوانین جدیدي در مورد حرفه حسابداري و حسابرسی توسط مراجع حرفه
متوالی در  ي توانند بیش از هفت دوره حسابرسی نمی فرعیبراساس این قوانین، شرکاي اصلی و . االجرا شد الزم 2004و از اول آوریل 

االجرا نبوده است زیرا شوراي بورس  سسات حسابرسی در این قوانین، الزمؤتعویض م. حسابرسی یک شرکت مشارکت داشته باشند
با اطالع از تراکم کار حسابرسی که توسط  -1: شود نمیتأیید  یسسات حسابرسی بنا به دالیلؤتعویض م ،اوراق بهادار ژاپن عنوان کرد

فرآیند تعویض در میان  -2. ها شود شود، فرآیند تعویض ممکن است باعث سردرگمی شرکت میموسسات بزرگ حسابرسی انجام 
ممکن است این تعویض به طور قابل توجهی به دلیل آرایش حسابرسان جدید  -3. گیرد کشورهاي بزرگ صورت میتعداد کمی از

الزحمه حسابرسان  ، این تعویض موجب افزایش حقرود به دلیل تراکم کار حسابرسی احتمال می -4. کیفیت حسابرسی را کاهش دهد
  . جدید شود

هاي کشور  ، بانک2002به عنوان مثال از مارس . در سنگاپور و هند، این قانون تنها در خصوص برخی از شرکتها به تصویب رسید
به استثناء (ام نمایند سال از همکاري با یک مؤسسه حسابرسی، نسبت به تعویض حسابرس اقد 5سنگاپور می بایست پس از گذشت 

می بایست هر چهار سال  هاي دولتی در کشور هند نیز بانک ها، شرکتهاي بیمه خصوصی و همچنین شرکت). هاي خارجی بانک
  .یکبار حسابرسان خود را تغییر دهند

گذشت حداقل  با حداکثر دوره تصدي پنج سال و 1999اي کشور برزیل شرط تعویض موسسات حسابرسی را در سال  مراجع حرفه
کمیسیون بورس اوراق بهادار برزیل عنوان کرد علت اصلی تصویب . سه سال براي بازگشت مجدد حسابرس قبلی تصویب کردند

این کشور . تعویض موسسات حسابرسی، تقویت نظارت بر فعالیت حسابرسان پس از رسوایی مالی دو بانک در این کشور بوده است
معتقد است تعویض موسسات حسابرسی  ،ه حسابرسی ندارد، به دلیل اینکه کمیسیون یادشدهالزامی براي تعویض شرکاي موسس

  .کند نسبت به تعویض شرکا نتایج بهتري را حاصل می

توان به آلمان، اتریش، هلند، سنگاپور و هند اشاره کرد که  از جمله کشورهاي دیگري که در این زمینه قوانینی تصویب نمودند می
  .داشته اندتأکید  بر تعویض شرکاي حسابرسی به جاي مؤسسه حسابرسیاغلب آنها نیز 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             527

  مطالعات انجام شده در داخل کشور -5
 ي بورس اوراقها شرکتکارانه در  تصدي حسابرسان و گزارشگري سودهاي محافظه ي بین دوره ي رابطه) 1388( بذرافشان   

مستقیم و  ي تصدي حسابرس و محافظه کاري یک رابطه ي که بین دوره را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید بهادار تهران
   .معنادار وجود دارد

ي ارتباط بین مدت تصدي حسابرسی و مدیریت سود انجام داد، به این نتیجه رسید  در تحقیقی که در زمینه) 1389(شایسته مند 
سود و چه در جهت افزایش سود بیشتر گردیده و که با افزایش مدت تصدي حسابرس، احتمال مدیریت سود چه در جهت کاهش 

  .باشد میهاي خاص مدیریت  جهت مدیریت سود وابسته به انگیزه

ي بین مدت تصدي حسابرسی و محافظه کاري و اندازه شرکت به این نتیجه رسید که  در تحقیقی با عنوان رابطه) 1390(صدیقی 
هاي بزرگ  وچک رابطه منفی و معنی داري وجود دارد و در شرکتي کها شرکتبین مدت تصدي حسابرسی و محافظه کاري در 

 .اي بین این متغیرها وجود ندارد رابطه

  نتایج تحقیقات پیمایشی -6

  روش پژوهش -1- 6
سوال یا شاخص است  15پرسشنامه تحقیق حاوي . در این تحقیق، براي جمع آوري اطالعات از روش پیمایشی استفاده شده است

. در پرسشنامه دو دسته سوال مطرح گردیده است. افقان و مخالفان تغییر اجباري حسابرس استخراج شده استکه از مقاالت مو
و جواب مثبت پاسخ دهنده نشانگر موافقت با تغییر  باشد میدسته اول سواالتی است که در جهت دفاع از تغییر اجباري حسابرسان 

و پاسخ مثبت نشانگر  باشد میهت مخالفت با تغییر اجباري حسابرسان و دسته دیگر سواالتی در ج باشد میاجباري حسابرس 
از افرادي که پرسشنامه را تکمیل می کردند خواسته شده که با توجه به میزان . مخالفت با تغییر اجباري حسابرسان بوده است

الزم . مخالفم را انتخاب نماید کامالًمخالفم و موافقم، موافقم، نظري ندارم،  کامالًموافقت خود با هریک از سواالت یکی از گزینه هاي 
 5در نظر گرفته شده است و سقف امتیاز هر سوال براي هر فرد  5تا  1به ذکر است که با توجه به نوع سوال براي هر پاسخ امتیار 

  .امتیاز بوده است 75امتیاز و براي مجوع سواالت 

  جامعه آماري و روش نمونه گیري -2- 6
 باشد مین پژوهش شامل شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی، مدیران مالی و روساي حسابداري در استان تهران جامعه آماري ای

ها عودت داده نشد و چندین پرسشنامه نیز به تعدادي از پرسشنامه. پرسشنامه در بین افراد فوق توزیع شد 83که به طور تصادفی 
پرسشنامه که به درستی توسط افراد  70در نهایت . ت استفاده نداشت کنار گذاشته شدبه دقّت تکمیل نشده بود و قابلی دلیل این که

  .هاي آماري مورد استفاده قرارگرفتتکمیل و به محققین تحویل داده شده بود براي تحلیل

  هاي آماري مورد استفادهها و روشآزمون فرضیه -3- 6
هایی که داراي توزیع نرمال  براي داده» تی«از آنجا که آزمون . شودمی استفاده» تی«ي این تحقیق از آزمون براي آزمون فرضیه
  .شودها آزمون مینرمال بودن میانگین داده» اسمیرنف  -کالموگروف« رود ابتدا با استفاده از آزمون هستند به کار می
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   MT 

N 70 

Normal Parametersa 
Mean 3.3562 

Std. Deviation .33469 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .078 
Positive .078 
Negative -.077 

Kolmogorov-Smirnov Z .650 
Asymp. Sig. (2-tailed) .792 

Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 

Sig. .764c 

95% Confidence 
Interval 

Lower Bound .755 

Upper Bound .772 

    

توان میمعنادار است  05/0 اسمیرنف در سطح -آزمون گولموگروف Z يکه مقدار آماره فوق و با تأکید بر این ينگارهبا توجه به 
هاي  مدل و نیز به کارگیري شاخص گرایش مرکزي  عنوان معرف از میانگین به و استفاده ها نرمال استنتیجه گرفت که توزیع داده

  .بالمانع است) ايتک نمونه t( آمار پارامتریک

باال بودن میانگین تجربی از ي تحقیق؛ ، شرط پذیرفته شدن فرضیهتک گروهی t االت تحقیق با استفاده از آزمونؤدر بررسی س
هاي دو محاسبه شده در آزمون tشرط معناداري مقدار . استبه دست آمده در سطح معنادار  tمیانگین نظري و واقع شدن میزان 

توان گفت که تغییر اجباري حسابرس به منجر به است که در این حالت می 96/1یعنی  tبزرگتر بودن از مقدار بحرانی  ،دامنه
که تغییر اجباري حسابرس  باشد مین دهنده این موضوع کمتر باشد نشا -96/1از  tاستقالل بیشتر حسابرس می شود و اگر مقدار 

واقع شود به این معنی است که نتیجه قطعی در + 96/1و  -96/1و درصورتی که بین  کند میهیچ کمکی به استقالل حسابرس ن
  .مورد تغییر اجباري حسابرس و استقالل حسابرس حاصل نشده است

  .باشد+ 96/1بیشتر از  tاگر مقدار 
  - 96/1بین  tاگر مقدار

  .باشد+ 96/1و 
  .باشد - 96/1کمتر از  tر اگر مقدا

تغییر اجباري حسابرس منجر به 
  .استقالل حسابرس می شود

نتایج دوگانه در مورد تغییر اجباري 
  حسابرس

تغییر اجباري حسابرس هیچ 
  .کند میکمکی به استقالل حسابرس ن

 .است فعالیتنمره براي هر  سقف %50مبناي تعیین میانگین نظري ، مورد مطالعه يه شده در پرسشنامهئبا توجه به طیف ارا
به عبارت بهتر اگر مجموع امتیازات . شودمیانگین تجربی نیز از امتیازاتی که توسط افراد به هر فعالیت داده شده است محاسبه می

 .استهاي اجرایی قابل قبول بودهسقف امتیاز آن فعالیت باشد، عملکرد دستگاه% 50ر هر فعالیت بیشتر از کسب شده در پرسشنامه د
  :قابل طرح است تک گروهی به این صورت tهاي پس فرض صفر و فرض تحقیق در این پژوهش در آزمون

اسمیرنف - گولموگروفبررسی توزیع نرمال بودن داده اي پژوهش با استفاده ار آزمون : 1نگاره   
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  منتج از آن ي مورد نظر و نتایج طیف سنجی آماره: 2نگاره 
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  فرضیه صفر
  .داري وجود نداردانسؤال پژوهش تفاوت مع بین میانگین تجربی سؤال پژوهش و میانگین نظري

  محقق يفرضیه
   .داري وجود دارداسؤال پژوهش تفاوت معن میانگین تجربی سؤال پژوهش و میانگین نظري بین

 

 
Test Value = 3  

 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference  

MT 

8.906 69 .000 .35625 

  

در ، 05/0هاي دودامنه در سطح براي آزمون 69با درجه آزادي  محاسبه شده tشود، نشان داده می 3يکه در نگاره طورهمان
و  )تجربی( بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر وجود تفاوت بین میانگین نمونهقرار دارد + 96/1باالتر از  میانگین پاسخ ها

تفاوت معناداري وجود  جامعه می توان گفت که بین میانگین نمونه با میانگین% 95ا اطمینان شود و برد می) نظري( میانگین جامعه
، تغییر اجباري حسابرس به عنوان راهکاري در جهت افزایش استقالل حسابرس مفید ارزیابی شده در نتیجه از نظر افراد نمونهدارد و 

 .است

  نتیجه گیري - 7
ها  با توجه به دیدگاه اجباري حسابرس منجر به افزایش استقالل حسابرسان می شود و همچنیناز نظر حسابرسان و حسابداران تغییر 

گروهی از محققان . هایی از اثرات مثبت و منفی همراه است و تحقیقات انجام شده می توان گفت پدیده تعویض حسابرس با آمیخته
کیفیت حسابرسی مثبت ارزیابی می کنند و گروهی از کاهش  این پدیده را به خاطر پیامد هایی نظیر افزایش استقالل و بهبود

. دهند کنند و آن را مورد انتقاد قرار می ي حسابرسی به عنوان پیامدهاي منفی این پدیده یاد می کیفیت حسابرسی و افزایش هزینه
توان به نتایج آن دسته از  ، نمیها نسبت به منافع تعویض حسابرس اذعان دارد در حالی که نتایج بیشتر مطالعات بر فزونی هزینه

هاي  در مجموع از آنجایی که منتقدان این پدیده در انتقاد. تحقیقاتی که به مناسب بودن این پدیده انجامیده است، بی تفاوت بود
خود به افزایش هزینه حسابرسی تکیه می کنند، شاید مناسب ترین راه حل، تعویض شرکا و کادر حسابرسی به جاي تعویض 

  .شود و هزینه حسابرسی افزایش چندانی نخواهد یافت به این ترتیب استقالل حسابرس تا حدي حفظ می. سسات حسابرسی باشدمؤ

نتایج آزمون تی : 3نگاره   
One-Sample Test 
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  محدودیت تحقیق-8
محدودیتی که بر سر راه این تحقیق وجود داشت امتناع مدیران دولتی در پاسخ به سؤاالت پرسشنامه بود به طوري که اکثر سازمان 

دادند و با محققین همکاري الزم شدند و یا در صورت پذیرش پرسشنامه، به آن پاسخ نمیع از پخش پرسشنامه میهاي دولتی یا مان
  .را نداشتند

  پیشنهادات برگرفته از نتایج تحقیق -9
 ، پیشنهاد می گردد، موازینی براي جداسازيباشد میي کوچک و یزرگ متقاوت ها شرکتبا توجه به اینکه هزینه حسابرسی در 

ي کوچک و بزرگ تهیه گردد و نسبت به اعمال مقررات بین دو گروه بر اساس نتایج این تحقیق اقدام گردد همچنین ها شرکت
و کمک و تشویق به تشکیل اي  حرفه راهکار هاي دیگر بهبود استقالل حسابرسان از جمله شامل گسترش بازار خدمات حسابداران

 .ل باالتر مد نظر سیاستگذاران قرار گیردموسسات حسابرسی بزرگ تر با سطح استقال

  :پیشنهادات تحقیقات آتی -10
  انجام پژوهشی جهت بررسی ارتباط بین مدت تصدي شریک حسابرسی و یا گروه رسیدگی کننده، با استقالل حسابرس، کیفیت حسابرسی

 .و کیفیت گزارشگري مالی
 ه هاي کوتاه، متوسط و طوالنیافزایش دوره زمانی تحقیق و تفکیک مدت تصدي حسابرس به دور. 
 هزینه چرخش اجباري حسابرسان –ها در خصوص تحلیل منفعت اي  حرفه انجام پژوهشی جهت ارزیابی دیدگاه متخصصین و. 
  پس از اجراي دستورالعمل بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر چرخش اجباري حسابرسان، می توان طی تحقیقی، موفقیت این دستورالعمل

 . ود استقالل حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگري مالی را مورد ارزیابی قرار داددر بهب
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اي در بورس  هاي مالی میان دوره بر مدیریت سود با تأکید برصورتتخصص در صنعت حسابرسی  تأثیر

  تهران

  ٢هیونس احمدزاد، ١حاجیها زهره
  چکیده

بورس اوراق بهادار تهران  ي ي پذیرفته شدهها شرکتمدیریت سود در  بر تخصص در صنعت حسابرسی تأثیر این پژوهش به بررسی
ها از مدل  جهت آزمون فرضیه .قرار گرفت بررسیمورد  1387-1390شرکت در دوره زمانی 73در این پژوهش تعداد  .پردازد می

ي ساالنه و هم براي ها دادهبراي دهدکه نتایج یکسانی هم  می هاي پژوهش نشان یافته. شداستفاده  و آزمون تفاوت رگرسیونی خطی
منفی  تأثیر مدیریت سود ی برحسابرس تخصص در صنعت کهنشانگر این است  این نتایج. است هدست آمده اي ب هاي میان دوره داده
 ند متفاوتشو میحسابرسی متخصص در صنعت، حسابرسان  ي یی که به وسیلهها شرکتهمچنین امکان مدیریت سود در  .دارد

 .ندشو میحسابرسی ن یی که به وسیله این حسابرسان،ها شرکتست از ا) کمتر(

  .اي هاي مالی میان دوره صورتتخصص در صنعت حسابرسی، مدیریت سود، : کلیدي واژگان

  مقدمه
آنجا که میزان از  مهم کیفیت گزارش مالی و موضوع اصلی در میان تمامی سهامداران شرکت می باشدمدیریت سود یکی از ابعاد 

خدشه دار  ها گزارشهر گونه دخالتی که سبب شود صحت بنابراین  ،عملکرد محسوب می شود د یکی از معیارهاي مهم ارزیابیسو
پس می توان گفت سرمایه ). 3،2010زنگین و اوزکان(د مالی تأثیر گذار باش يها گزارشگردد میتواند بر نحوة تصمیم گیري کاربران 

عناصر کمی سود را می توان اندازه اقالم تعهدي اختیاري در نظر اهمیت زیادي قائل هستند  گذاران به ابعاد کمی و کیفی سود
د گرفت، به این ترتیب که هر چه اقالم تعهدي اختیاري در سود باال باشد نشان دهنده این است که امکان مدیریت سود بیشترمی شو

ساالنه براي ) معیاري از مدیریت سود(اختیاريگیري اقالم تعهدي اما نکته حائز اهمیت این است که به کار). 1389بولو و طالبی،(
) جهت مدیریت سود(به سبب این که تأثیرات مدیریت سود باالو پایین .مدیریت سود می شود کشف عدمکشف مدیریت سود موجب 

زنگین و (د گردمی  در میان دوره ها در پایان سال تعدیل می شودکه این موجب کاهش میانگیناقالم تعهدي در پایان سال
اقالم تعهدي اختیاري در  عالوه بر ایندارند مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتري براي مدیریت سود  همچنین). 2010اوزکان،

طول میان دوره ها متفاوت استزیرا مدیریت در میان دوره ها دید مثبت تري دارد و اخبار ناخوشایند را تا میان دوره آخر به تأخیر 
که برخی از کند میاستاندرادهاي حسابداري ملزم عالوه بر این  ).2008، 4دیگرانگونی و (د اندازد که بتواند مدیریت سود کن می

که ماهیت ساالنه داردابتدا براي کل سال برآورد شودتا بتوان بر اساس آن، سهم دوره ) مانند مالیات بر درآمد(درآمدها و هزینه ها 
                                                                                                                                                                                     

   Z_hajiha@yahoo.com. ي واحد تھران شرقاستادیار، عضو ھیئت علمي دانشگاه آزاد اسالم -١
  .كارشناس ارشد حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقیقات آذربايجان شرقي - ٢

3-Zengin and Ozkan  
4- Gunny et al 
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با فرصت طلبی از این برآوردها استفاده کندو با به کار بردن ابزاري به نام  تواند میشناسایی کردبنابراین مدیر  میانی را به نحو مناسب
  .)1،2009دیگراندس و (د مدیریت سود عملکرد میان دوره ها را غلط منعکس کن

که انگیـزه هـاي   . اي محسوب شود یک جزء مهم از حاکمیت شرکتی قوي است که می تواند به عنوان ابزار کنترل کنندهحسابرسی 
در نتیجه انتظار می رود در جایی که حتی فرصت کمـی بـراي مـدیریت سـود     .کند مدیریت را براي دستکاري کردن سود محدود می

  .)2،2010ابراهیم(د رووجود دارد، کیفیت حسابرسی باال

و همچنین  اط آن با گزارشگري مالی میان دوره ايقل در کیفیت گزارشگري مالی و ارتبستاهمیت حسابرسی مبا توجه به در نتیجه 
پژوهش حاضر به . )2008،دیگرانگونی و (ت ارقام سود در گزارشات میان دوره اي جزء الینفک سود ساالنه اس با توجه به اینکه

ه آیا و سعی می شود به این سوال پاسخ داده شود ک. تخصص در صنعت حسابرسی بر مدیریت سود می پردازد تأثیر بررسی
 حسابرسان متخصص در صنعت می توانند مدیریت سود صورت گرفته را محدود کنند یا خیر؟

  چارچوب نظري پژوهش
به صاحبکاران، همچنین فراهم نمودن ) خلق ارزش افزوده(سازنده جهت کمک  هاي شامل خلق ایده صنعت حسابرسدر  تخصص«

  ).3،2008کند(»حبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه می شوندصا هک دیدگاهها یا راهکارهاي تازه براي برخی از موضوعاتی

 براي تخصص صنعت حسابرس به طور مستقیم قابل مشاهده نیست،شاخص هاي مختلفیدر از آنجایی که حاالت مختلف تخصص 
  :شده که به شرح زیر است صنعت حسابرس به کار گرفتهدر 

  رویکرد سهم بازار
که خودش را از سایر رقبایش از نظر سهمبازار دریکصنعت خاص متمایز کرده  اي می داند عت رامؤسسهمتخصص صناین رویکرد 

، می توان کند می حسابرسی که به یک صنعت خاص ارائه خدمت هسهم نسبی بازار مؤسس که با مشاهده کند میاستاینرویکرد فرض 
بزرگتري از بازار را در اختیار دارد، از دانش تخصصی  سهم مؤسسه اي که.به میزان دانش تخصص صنعت مؤسسه حسابرسی پی برد

عالوه، سهم معنادار بازار در یک صنعت نشان دهنده سرمایه گذاري معناداري  به.باشد میباالتري در مورد آن صنعت خاص برخوردار 
ي که انتظار می رود صورت گرفته است به طور ،صنعت خاص حسابرسی در توسعه فن آوري هاي حسابرسیه است که در مؤسس

اعتمادي و (د ، افزایش یاب)صرفه جویی هاي ناشی از مقیاس تولید انبوه(مزایاي ناشی از بهبود کیفیت حسابرسی و صرفه اقتصادي 
  ).1388،دیگران

  رویکرد سهم پرتفوي
حاظ قرار می رویکرد سهم پرتفوي،توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف براي هر مؤسسه حسابرسی مورد ل

حسابرسی دانش ه ، نشان دهنده صنایعی هستند که مؤسسدر یک صنعت خاص مؤسسه حسابرسی با بیشترین سهم پرتفوي.دهد
را در ارتباط با آن صنایع ایجاد کردهو سهم بزرگ پرتفوي نشان دهنده این است که سرمایه گذاري معناداري توسط اي پایه 

                                                                                                                                                                                     
1- Das et al 
2-Ebrahim 
3-Kend 
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با به کارگیري این رویکرد احتماالً . هاي حسابرسی مربوط به آن صنعت صورت گرفته استمؤسسات حسابرسی در توسعه فن آوري 
مؤسسات بیشتري منابع را براي توسعه دانش خاص صنعت اختصاصداده اند،حتی اگر آنها سهم عمده بازار را در آن صنعت در اختیار 

سبی بر سایر حسابرسان را در تعیین تخصص صنعت حسابرس رویکرد سهم پرتفوي برخالف رویکرد سهم بازار، مزیت ن.نداشته باشند
  ).2003، 1دیگرانبالسام و (د دخالت نمی ده

خود و اجتناب از دعاوي قضایی اي  حرفه به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرتاز دیدگاه تجربی حسابرسان متخصص در صنعت

به همان نسبتی که حسابرسان در ). 2،2000دیگرانند و دفو(د علیه خود نقش محدود کننده اي در اقالم تعهدي اختیاري دارن
صنعت مورد نظر تخصص پیدا می کنند، دانش تخصصی آنها بیشتر می شود و از آنها انتظار می رود که در مقایسه با حسابرسان غیر 

رابطه تخصص در ) 2003(3کریشنان). 2003،دیگرانبالسم و (د متخصص در شناخت گزارشات متقلبانه دقت بیشتري داشته باش
صنعت حسابرس و سطح اقالم تعهدي اختیاري را مورد آزمون قرار داد و به رابطه منفی این دو متغیر پی برد همچنین 

رابطه میان عدم تقارن اطالعاتی و تخصص در صنعت حسابرس را مورد آزمون قرار داد و به این نتیجه رسید که ) 2002(4شوئر
تخصص در صنعت، حسابرسی می شود داراي سطوح عدم تقارن اطالعاتی کمتري هستند نسبت یی که توسط حسابرسان مها شرکت

  .یی که توسط این حسابرسان، حسابرسی نمی شودها شرکتبه 

  بررسی پیشینه پژوهش
ه رسیدند که حسابرسی با کیفیت تر باعث بهبود صحت اطالعات ارائ آنها در تحقیق خود به این نتیجه)1986(5تیت من و ترومن

در این پژوهش بیان می شود ،شده می شود و به سرمایه گذاران اجازه می دهد که برآورد دقیق تري از ارزش شرکت به دست آورند
رابطه بین کیفیت حسابرسی و )62004(زهو و الدر. که حسابرسان بزرگتر توانایی نظارت بیشتر و بنابراین کیفیت بیشتري دارند

از سال )یی که در حال عرضه سهامهستند ولی اوراق مشارکت آنها قبالً عرضه شدهها شرکت( SEOي ها شرکتمدیریت سود را در 
بزرگ  موسسه 5آنها به این نتیجه رسیدند که .شرکت،مورد مطالعه قرار دادند 2453براي نمونه اي به اندازه  1999تا سال  1991

با  ولی تخصص در صنعت حسابرسی دارایرابطه است SEOحسابرسی با مدیریت سود پایین در سال هاي قبل، بعد و حتی جاري 
رابطه بین کیفیت حسابرسی و )2010(اوزکان زنگین و.می شود، داراي رابطه است انجام SEOمدیریت سود پایین در سالی که 

ا ت 2009مشاهدات سه ماهه شرکت در سال هاي  2152مدیریت سود را در صورت هاي مالی میان دوره اي با استفاده از 
 شاخص هايبه عنوان (بزرگ حسابرس، تخصص در صنعت و تصدي شرکت حسابرسی  4بررسی کردند آنها دریافتند که 2006

به ) 2011(7وان چی و دیگران.را دچار محدودیت می کند) براي مدیریت سودشاخصی (اقالم تعهدي اختیاري ) کیفیت حسابرسی
پرداختند، آنها  2002تا  2010شرکت طی دوره زمانی 1800واقعی سود در  بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی پیشرفته و مدیریت

حق الزحمه بیشتري را نسبت به ) بزرگ N(در تحقیق خود ابتدا دریافتند که حسابرسان متخصص در صنعت و حسابرسان بزرگ

                                                                                                                                                                                     
1- Balsam et al 
2- Defond et al 
3- Krishnan 
4- Schauer 
5- Titman and Trueman  
6- Zhou and Elder 
7-WuchunChi et al 
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عت و حسابرسان بزرگ همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که حسابرسان متخصص در صن. سایر حسابرسان دریافت می کنند
حسابرسان با تصدي باال با مدیریت واقعی سود رابطه مثبت دارند و تغییر حسابرس مدیریت واقعی سود را دچار محدودیت کرده آما 

  .منجر به مدیریت سود کمتر، شود تواند می

قیما با تاکید بر صورت هاي میان دوره در ایران نیز برخی تحقیقات مربوط به حوزه این پژوهش انجام شده است، اما تحقیقی که مست
اي و بررسی مقایسه اي مدیریت سود در میان دوره و پایان دوره انجام نشده است، همچنین قابل ذکر است که در تمام این تحقیقات 

یت در تحقیق خود رابطه بین کیف)1387(شهبندیان.استفاده شده است) 1991(1براي اندازه گیري مدیریت سود از مدل جونز
نشان می دهد، او نتایج تحقیق ، مورد مطالعه قرار داد 1385نا  1381شرکت طی دوره زمانی  92در حسابرسی و پیش بینی سود را 

 مستقیم حسابرس مشخص می شود با پیش بینی دقیقتر سودرابطه کیفیت حسابرسی که بر اساس اندازه حسابرس و تخصص صنعت
نتایج  ندپرداخت کیفیت سودیق خود به بررسی رابطه بین تخصص در صنعت حسابرس و در تحق)1388(اعتمادي و دیگران .دارد

ی که به یها شرکت در اقالم تعهدي اختیارينشان می دهد که  1386تا  1381در سال هاي  همشاهد117استفاده از تحقیق آنها با 
ه به وسیله این حسابرسان، حسابرسی یی کها شرکتنسبت به حسابرسیمی شود کمتر است متخصص در صنعت انحسابرسوسیله 

در سال هاي  همشاهد 61 استفاده ازمدیریت سودبا بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و  به) 1390(نمازي و دیگران.نمی شود
پرداختند، نتایج نشان می دهد که بین اندازه حسابرس و مدیریت سود رابطه ایوجود ندارد ولی بین دوره تصدي 1380تا  1386

 .رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد برس و مدیریت سودحسا

در این است که در تحقیق حاضر اقالم تعهدي ) 1389(دیگرانهمچنین قابل ذکر است که تفاوت تحقیق حاضر با تحقیق اعتمادي و 
غیر مستقل بر آن مت تأثیر اختیاري هم در صورت هاي مالی میان دوره اي و هم در صورت هاي مالی پایان دوره اي محاسبه و

  .سنجیده شده که در تحقیق مذکور اینطور نبوده و اقالم تعهدي اختیاري فقط در صورت هاي مالی ساالنه مورد سنجش قرار گرفته

  فرضیه هاي پژوهش
در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات و مبانی نظري مطرح شده در ارتباط با نقش حسابرسان متخصص در صنعت در کاهش مدیریت 

در گزارشگري مالی پایان دوره اي و میان دوره اي حسابرسی شده و همچنین براي پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق و رسیدن سود 
 .به اهداف تحقیق فرضیه هاي زیر طراحی شده است

  . دارد تأثیر تخصص در صنعت حسابرس بر مدیریت سود: فرضیه اول

می شود متفاوت است از  به وسیله حسابرسان متخصص در صنعت،حسابرسی یی کهها شرکتاقالم تعهدي اختیاري در : فرضیه دوم
  .یی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شودها شرکت

 میان دوره اي يها دادههم براي  ساالنه و يها دادهبه طور جداگانه هم براي  ها قابل ذکر استدر این تحقیقهر کدام از فرضیه
 .آزمون می شودحسابرسی شده، 

  

                                                                                                                                                                                     
1-jones 
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  روش پژوهش
، یعنی بررسی وجود رابطه بین متغیرها از طریق رگرسیون، از آماره توصیفی جهت توصیف متغیرها باشد میروش تحقیق همبستگی 

همچنین . باشد میتحقیق حاضر از لحاظ روش شناختی علمی و از نوع تحقیق، ترکیبی . استفاده شده است ها دادهو نوع توزیع 
با استفاده از اطالعات تاریخی به  کتابخانه اي -ستم استدالل آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانیتحقیق حاضر به لحاظ سی

  .باشد میصورت پس رویدای

  جامعه و نمونه آماري
  :به منظور انتخاب نمونه آماري شرایطی به شرح زیر در نظر گرفته شده است

  .باشد هرسال ماه اسفند پایان به منتهی ها شرکت مالی سالبراي رعایت قابلیت مقایسه پذیري آنها،  .1

  .در طی سالهاي پژوهش هم صورتهاي مالی ساالنه و هم میان دوره اي حسابرسی شده را به بورس ارائه داده باشند ها شرکت .2

  .باشند تغییر نداده را خود مالی ودوره نداشته فعالیت توقف پژوهش،هیچگونه زمانی قلمرو طی. 3

 .باشد دردسترس پژوهش براي ها شرکتنیازاز مورد اطالعات ي کلیه .4

  .نباشند) و لیزینگ ها هلدینگي ها شرکت،واسطه گران مالی،سرمایهگذاري يها شرکت(بانک ها و موسسات مالی  جزء. 5

جامعه  1390 تا 1387شرکت طی قلمرو زمانی تحقیق طی سال هاي  73بنابراین با در نظر گرفتن محدودیت هاي تحقیق باال تعداد
  .آماري تحقیق را تشکیل می دهد

  مدل هاي مرتبط با آزمون فرضیه ها
تخصص در صنعت حسابرسی را بر مدیریت سود مورد آزمون قرار می دهیم بنابراین متغیر  تأثیر در این تحقیق با توجه به اینکه

استخراج ) 1991(اري که از مدل تعدیل شده جونزکه براي محاسبه آن از اقالم تعهدي اختی. باشد میوابسته تحقیق مدیریت سود 
  ).1،2002دچو و دیچو(د شده، استفاده می شو

، نشان داده اند که ویرایش هاي بعدي مـدل جـونز   )1388(دیگراننیکو مرام و علت استفاده از مدل تعدیل شده جونز این است که 
  ).1388،دیگرانو نیکو مرام (د از توان قابلقبولی براي کشف مدیریت سود برخوردارن

  مدل مدیریت سود

=∝ +∝ (∆ ∆ ) +∝ +휀it 

که از حاصل سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه منهاي وجوه  tدر سال  iجمع کل اقالم تعهدي شرکت :TAitدر رابطه شماره یک 
 یاتی بدست می آیدنقد عمل

Ait-1 : جمع کل دارایی هاي شرکتi  در سالt-1  
                                                                                                                                                                                     

1-Dechow andDichev 

1رابطه شماره   
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:∆REV تغییر در آمد شرکتi  بین سالt-1  وt  

∆REC: تغییر در حسابداري دریافتنی شرکتi  بین سالt-1  وt 

PPEit:  شرکت ) ناخالص(میزان اموال، ماشین آالت و تجهیزاتi  در سالt  

تا 1386پارامترهاي برآورد شده مختص شرکت از طریق روش تخمین حداقل مربعات در فاصله سالهاي ∝،∝،∝در این مدل ابتدا 
د در این مدل شاخص مدیریت سو. مورد آزمون قرار گرفته) 1387-90(برآورد شده و پس از آن براي دوره زمانی تحقیق 1390

خص منفی باشد نشان دهنده این است که مدیر از حداقل که اگر این شا باشد می) 휀(همان جمله خطا ) اقالم تعهدي اختیاري(
کند  میسازي سود یا وان بزرگ و اگر این شاخص مثبت باشد نشان دهنده این است که مدیر از حداکثر سازي سود استفاده 

  ).2005،دیگرانکوتاري و (

ي باال باشد نشان می دهد که امکان مدیریت قدر مطلق اقالم تعهدي اختیار) اندازه(قابل ذکر است که در این تحقیق، هر چه سطح 
  ).1389بولو و طالبی،(د سود توسط مدیریت باال می رو

  تخصص در صنعت حسابرسی
از سهم بازار به عنوان شاخصی براي اندازهگیري  که باشد می تخصصدر صنعت حسابرسیکی از متغیرهاي مستقل در این تحقیق، 

صنعت حسابرس  در تخصصگیري  مورد استفاده در اندازهي بسیاري از معیارهایرا ز،شدهصنعت حسابرس بهره گرفته  در تخصص
در  تخصص. می گذارد تأثیر که خود بر اعتبار نتایج تحقیق شوند آوري می ازطریق ابزارهایی همچون پرسشنامه و یامصاحبه جمع

رویکرد  تحقیقازدر این  محاسبه می شود که صنعت حسابرس با استفاده از دو رویکرد سهم بازار و سهم پرتفوي موسسه حسابرسی
آوري  جمع قرار گرفته همچنینتأکید  نیز این رویکرد مورد) 1388(دیگرانچون در تحقیق اعتمادي و .استفاده می شود سهمبازار

با مشکالت در ایران براي محاسبه تخصص در صنعت حسابرس با استفاده از رویکرد سهم پرتفوي موسسهحسابرسی نیاز اطالعات مورد
  .فراوانی رو به روست

  :سهم بازار حسابرسان نیز به شرح زیر محاسبه می شود
1 

(IF) ∗
1
2  (퐸퐴푇

تقسیم بر  )EA١( مجموعه دارایی هاي تمام صاحبکاران یک موسسه حسابرسی خاصدر یک صنعت خاصکه در رابطه شماره دو 
موسساتی در این تحقیق به عنوان  )1986(با پیروي از پالم رز.می شود، )EAT٢(ت ین صنعصاحبکاران در اکل مجموع دارایی هاي 

عبارت یک بر روي تعداد بیش از) ی عبارت سمت راست معادلهیعن(صنعت در نظر گرفته می شوند که سهم بازار آنها در متخصص
  .باشد) چپ معادله ی عبارت سمتیعن(ضرب بر یک تقسیم بر دو) IF٣(ت ي موجود در یک صنعها شرکت

                                                                                                                                                                                     
1-Employerassets 
2 - Employerassets total 
3 -industry Firms 

2رابطه شماره   
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  کنترلیهاي متغیر
ي خاص شرکت به عنوان متغیرهاي کنترلی در ها ویژگیبرخی از ) 2002(همچنین در این تحقیق بر اساس مطالعات دچو و دیچو

  .نظر گرفته شده است

Abs(∆cf)it
 tدر سال  iلگاریتم قدر مطلق تغییرات جریان هاي نقدي شرکت  :١

SIZEit :شرکت  لگاریتم دارایی هايi  در سالt 

OCit
  iلگاریتم طول چرخه عملیاتی شرکت : ٢

  :که به شرح زیر محاسبه می شود

  
OC=

( / )
+

( / )
 

ب حساب دریافتنی اول دوره به عالوه حسا(متوسط حسابداري دریافتنی AARtمعرف مبلغ فروش شرکت، stکه در رابطه شماره سه
موجودي کاال اول دوره به (متوسط موجودي کاالAItبهاي تمام شده کاالي فروش رفته و  CGSt، )2دریافتنی آخر دوره تقسیم بر

 .)2002دچو و دیچو،(است ) 2عالوه موجودي کاال آخر دوره تقسیم بر

  .جدول زیر به طور خالصه عالمت اختصاري متغیرها و نام متغیرها را نشان می دهد
  

  ـامنــــ
  متغیـر

  عالمت اختصاري
  ي میان دوره ايها داده  ي ساالنهها داده

 YDA IDA  اقالم تعهدي اختیاري

 INDUSTRY  تخصص در صنعت موسسه حسابرسی
SPECIALIZATION  

INDUSTRY 
SPECIALIZATION 

  YABS  IABS  قدر مطلق تغییرات جریان هاي نقدي
  YSIZE  ISIZE  اندازه شرکت 
  YOC IOC  چرخه عملیاتی

  یافته هاي تحقیق
بر خالف مبانی نظري ) YDA(این است که میانگین اقالم تعهدي اختیاري ساالنه  ها دادهیکی از نکات حائز اهمیت در آمار توصیفی 

پس این بدان معناست که امکان مدیریت سود در  باشد می) IDA(ذکر شده بیشتر از میانگین اقالم تعهدي اختیاري میان دوره اي 

                                                                                                                                                                                     
1-Absolute of cashflowchanges 
2-Operationalcycle 

عالمت اختصاري و نام متغیرهاي انتخابی درتحقیق) 1(جدول  

3رابطه شماره   
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همچنین میانگین حسابرسان . باشد میت هاي مالی ساالنه بیشتر از امکان مدیریت سود در صورت هاي مالی میان دوره اي صور
  .به سمت حسابرسان متخصص در صنعت روي می آورند ها شرکتمتخصص در صنعت نشان دهنده این است که 

 INDUSTRY  متغیر
SPECIALIZATION YDA  IDA YOC  YSIZE  YABS  IABS  ISIZE  IOC  

تعداد 
  مشاهدات

292  292  292  292  292  292  292  292  292  

  95/4  49/11  19/9  28/9  94/12  34/4  97/2  05/3  42/0  میانگین
انحراف 

  معیار
48/0  04/2  95/1  14/1  25/1  45/1  50/1  52/1  28/1  

  - 20/1  - 10/0  56/0  - 22/0  36/0  - 01/1  93/0  81/0  32/0  چولگی
  4/1  56/7  10/6  66/5  56/10  11/1  00/1  00/1  00/0  حداقل
  9/6  73/14  63/13  08/13  09/16  16/6  19/8  19/8  00/1  حداکثر

 این به مربوط اگرمقداراحتمال. شده است اسمیرنوف استفاده -کولموگوروف آزمون از نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها بررسی براي
 قرارداد و برعکس، نتایج حاصل از این تایید مورد را دن توزیع متغیرهابو نرمال میتوان% 95 باشد،بااطمینان 05/0بزرگتراز آزمون

داراي توزیع ) IOC(نشان می دهد که متغیرهاي کمی تحقیق به استثناي طول چرخه عملیاتی میان دوره اي ) 3(آزمون در جدول 
که مشاهده می گردد،  آن گونههم .است شده این متغیرمحاسبه لگاریتمIOC متغیره توزیع شدن نرمال براي. نرمال می باشند

 . ها را میتوان از طریق آزمون پارامتریک مورد آزمون قرار دادبنابراین داده. باشد می 05/0هر یک از متغیرها بیشتر از  مقداراحتمال

  
IABS IOC ISIZE IDA YABS YOC YSIZE YDA متغیرها 

779/0 397/1 763/0 342/1 524/0 209/1 606/0  340/1 Z لموگروفکو -
 اسمیرنوف

 داريسطح معنی 055/0 856/0 108/0 946/0 054/0 606/0 040/0 579/0

) 4(مثال در جدولاستفاده می شود  ها دادهماتریس همبستگی پیرسون آزمونی است که از آن براي مشخص کردن مقدار همبستگی 
رابطه مثبت و معنی ) میان دوره اي(الم تعهدي اختیاريو ضریب اق) ساالنه(بین ضریب اقالم تعهدي اختیاري %99در سطح اطمینان 
از طریق آزمون همبستگی پیرسون بدست آمده است که بیانگر رابطه ) 956/0(این رابطه با ضریب همبستگی داري وجود دارد، 

 .باشدیم% 956به میزان ) میان دوره اي(و ضریب اقالم تعهدي اختیاري)ساالنه(ضریب اقالم تعهدي اختیاريمثبت بین 

 

 

  

آمار توصیفی داده هاي پژوهش

 داده ها اسمیرنوف براي سنجش نرمال بودن - آزمون کولموگوروف) 3(جدول
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  YDA IDA  IABS  ISIZE  IOC  YSIZE  YABS  YOC  نماد  متغیر

                YDA  1  )ساالنه(اقالم تعهدي 

              IDA  956/0*  1  )میان دوره اي(اقالم تعهدي
میان (د تغیرات جریان نق
            IABS  052/0  011/0  1  )دوره اي

میان دوره (ت اندازه شرک
          ISIZE  017/0 -  020/0 -  794/0*  1  )اي

میان دوره (چرخه عملیاتی
        IOC  37/0-*  35/0-*  289/0-*  33/0-* 1  )اي

      YSIZE  136/0 -  159/0 -  779/0*  90/0*  287/0-*  1  )ساالنه(اندازه شرکت 
    YABS  086/0  047/0  830/0*  71/0*  35/0-*  722/0*  1  )ساالنه(د تغیرات جریان نق
  YOC  272/0-*  244/0-*  218/0 -  152/0 -  787/0*  276/0-*  263/0-*  1  )ساالنه(چرخه عملیاتی

  
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

همان طور که قبال در فرضیه هاي پژوهش نیز ذکر شد فرضیه ها به طور جداگانه هم براي صورت هاي مالی ساالنه و هم براي 
ي پایان دوره و ها داده(، خروجی هر دو دادهصورت هاي مالی میان دوره اي آزمون می شود اما براي سهولت کار و تفهیم بهتر نتایج

 :باشد میخروجی حاصل از آزمون فرضیه اول به شرح زیر . در یک جدول آمده و تجزیه و تحلیل می شوند) میان دوره

 Fزیرا مقدار آماره.معناداري دارد تأثیر اختیاري موسسه حسابرسی بر سطح اقالم تعهدي ، تخصص در صنعت)5(با توجه به جدول 
 باشد میدرصد  5آن کمتر از )P-value(بوده که سطح معنی داري 075/8و براي داده اي میان دوره اي  740/9ي ساالنهها دادهبراي 

بنابراین می توان گفت که مدل رگرسیونی قدرت تبیین داشته، همچنین سطح معنی داري تخصص در صنعت موسسه 
، بنابراین با در نظر گرفتن ضریب متغیر مستقل می توان گفت که تخصص شدبا میدرصد  5نیز کمتر از ) متغیر مستقل(حسابرسی

تا  5/1آماره دوربین واتسون نیز چون بین .معناداري و منفی بر سطح اقالم تعهدي اختیاري دارد تأثیر در صنعت موسسه حسابرسی
عالوه بر این مقدار ضریب همبستگی .ندارد گیري کرد که بین متغیرها مشکل خود همبستگی وجودتوان نتیجهباشد، پس میمی 5/2

 2/28ي ساالنه و ها دادهدرصد تغییرات در متغیر وابسته  7/32نشان می دهد که تغییرات در متغیرهاي مستقل و کنترلی نماینگر 
 .ي میان دوره اي استها دادهدرصد تغییرات در متغیر وابسته 

 

 

  

 س همبستگی پیرسونماتری )4(جدول

 

اطمینان% 95*  
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  متغیرهاي پژوهش
ضرایب 
  رگرسیونی

  tآماره 
ح سط

معنی 
  داري

  F  P-value  D-W R  R2آماره 

  
  

صورت 
مالی 
  ساالنه
  
  

INDUSTRY 
SPECIALIZATION 

*048/2- 468/4 -  00/0  

740/9  00/0  644/1  604/0  327/0  
YABS  116/0  544/0  588/0  

YSIZE 263/0 -  033/1 -  305/0  

YOC *372/0-  021/2 -  047/0  

صورتمالی 
ه میان دور

  ماهه 6

INDUSTRY 
SPECIALIZATION 

*569/1- 201/2 -  042/0  

075/8  00/0  326/2  567/0  282/0  IABS  123/1 -  784/0 -  436/0  

ISIZE  281/0 -  194/0  846/0  
IOC  *138/6-  371/5 -  00/0  

در صنعت حسابرسی می شوند یی که به وسیله حسابرسان متخصص ها شرکت، اندازه اقالم تعهدي اختیاري در )6(با توجه به جدول 
با توجه به عدم تساوي میانگین ها سطح معنی داري را . یی است که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شوندها شرکتکمتر از 

وده و ب 469/5ي میان دوره اي ها دادهو براي  015/5ي ساالنه برابر با ها دادهبراي  tاز آن جایی که مقدار آماره.نیز بررسی می کنیم
  .اطمینان می توان گفت که میانگین دو گروه با هم برابر نیستند% 95است، بنابراین با % 5سطح معنی داري آن کمتر از 

  

 تفاوت
 میانگین ها

سطح 
 معناداري

درجه 
 آزادي

 tآماره
 تعداد میانگین انحراف معیار

 متغیر مستقل
1  0  1  0  1  0  

21/2  00/0 204 015/5  35/1 99/1 66/1 88/3 153  63  

  
صورت 
مالی 
 ساالنه

  

تخصص 
در 

صنعت 
موسسه 
 حسابرسی

20/2  00/0 204 469/5  34/1  88/1  70/1  91/3  153  63  
صورتمالی 

ه میان دور
 ماهه 6

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول براي داده هاي ساالنه و میان دوره اي) 5(جدول

 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم براي داده هاي ساالنه و میان دوره اي) 6(جدول
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  خالصه و نتیجه گیري
) اي در صورت هاي مالی ساالنه و میان دوره(د تخصص در صنعت حسابرسی بر مدیریت سو تأثیر هدف اصلی این تحقیق تعیین

منفی دارد این امر نشان می دهد  تأثیر می دهد که تخصص درصنعت حسابرس بر اقالم تعهدي اختیاري است، نتایج تحقیق نشان
یی ها شرکتیی که حسابرسان آنها متخصص در صنعت هستند، میزان اقالم تعهدي اختیاري کمتر است، نسبت به ها شرکتکه در 

امکان دستکاري سود توسط مدیریت  ها شرکتند، پس می توان نتیجه گرفت که در این که حسابرس آنها متخصص در صنعت نیست
و در ) 1388( دیگرانو اعتمادي و ) 2000( دیگراني ساالنه با تحقیقات رینالدز و ها دادههمچنین نتایج این تحقیق در . کمتر است

  .ستهم راستا ا) 2010(ي میان دوره اي با تحقیقات زنگین و اوزکانها داده
  

اقالم تعهدي اختیاري   فرضیه ها  متغیر مستقل
  ساالنه

اقالم تعهدي اختیاري میان 
  دوره اي

  تخصص در صنعتحسابرسی
  تاثیر منفی  تاثیر منفی  فرضیه اول

  تفاوت وجود دارد  تفاوت وجود دارد  ومفرضیه د

  پیشنهادهاي ناشی از یافته هاي پژوهش
همواره استفاده کنندگان صورتهاي مالی هنگام تجزیه  توجه به نتایج حاصل از تحقیقشود با  پیشنهاد می: سرمایه گذاران - 1

تحلیل براي خرید سهام شرکتها به متغیرهاي همچون ارزش ایجاد شده براي سهامداران مثل تخصص در صنعت موسسه حسابرسی 
 مالکان شرکت را فراهم کنند پس به آنها پیشنهادبا توجه به اینکه هدف مدیران این است که اعتماد :مدیران - 2.توجه داشته باشند

به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد :سازمان بورس اوراق بهادار -3.می شود که از حسابرسان متخصص در صنعت استفاده کنند
را اتخاذ کنند  شود براي مشخص شدن ارزش واقعی شرکتها، شفاف سازي اطالعاتشان و درك بهترعملکردشان، قوانین و مقرراتی می

ي پذیرفته شده در بورس در طول سالهاي متمادي از وجود حسابرسان با کیفیت جهت حسابرسی ها شرکتکه تا حد امکان 
عالوه بر این پیشنهاد می شود که سازمان بورس اوراق بهادار در قیمت گذاري سهامشرکتها تخصص در .صورتهاي مالی استفاده کنند

  .دنظر داشته باشندصنعت موسسه حسابرسی را م

  براي پژوهش هاي آتیپیشنهاد 
  بر صنعتتأکید  تخصص در صنعت حسابرسی بر روي مدیریت سود با تأثیر بررسی - 1

 بررسی رابطه بین محتواي بند گزارش حسابرسی با مدیریت سود - 2

  بر چرخه عمر شرکتتأکید  کیفیت حسابرسی بر روي مدیریت سود با تأثیر بررسی - 3

  این تحقیق با استفاده از مدل هاي دیگر مدیریت سودتکرار  - 4

  بررسی رابطه بین مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود  - 5

 دوره اي خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها براي داده هاي ساالنه و میان) 7(جدول
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  آن ي هاي عمده سازي استانداردها و مدل ، هماهنگالمللی حسابداري بین

  ٣، محمدرضا طاوسی٢، سمانه طاوسی١مسعود حسنی القار
  چکیده

یک سیستم « حسابداري بین المللی به عنوان ي واژه. گیرند اي از اقتصاد کاربردي در نظر می اري بین المللی را به عنوان شاخهحسابد
 تعبیر گشته و از سوي دیگر آن را به عنوان» باشد میکشورها  ي و استانداردها، که قابل پذیرش از سوي کلیهجهانی از مفاهیم 

هماهنگ سازي به معنی  .اند تعریف نموده» ي کشورها ها و استانداردهاي حسابداري همه روشدر اصول،  ها ي تفاوت مجموعه کلیه«
اي از اقتصاد کاربردي  هماهنگ سازي شاخه. داقل ممکن استملی کشورها به حي میان استانداردهاي حسابداري ها کاهش تفاوت

موافقان پذیرش استانداردهاي بین المللی  .کند میرویدادهاي مالی و تجاري براي استفاده کنندگان فراهم  ي است که اطالعاتی درباره
دستیابی به اطالعات، کاهش عدم تقارن اطالعاتی، جذب ي ها هزینهبر این باورند که پذیرش استانداردهاي بین المللی موجب کاهش 

ي ها الفان آن بر این باورند که تفاوتا مخام آورد؛ ه در سطح بین المللی را فراهم میي خارجی و امکان انتقال سرمایگذار سرمایه
اي بسیاري از تحقیقات نشان ه یافته .سازي است رد هماهنگ فرهنگی و اقتصادي و نیازهاي متفاوت استفاده کنندگان دالیلی بر

ابتدا به بررسی عوامل محیطی  در این پژوهش .دهد میدهد که پذیرش استانداردهاي بین المللی کیفیت حسابداري را افزایش  می
در ادامه مدل . جهانی پرداخته شده است ي حسابداري در گستره ي هاي عمده بندي مدل ي حسابداري و طبقه اثرگذار بر حرفه

ي بین المللی مورد کنکاش قرار گرفته و مزایا و موانع موجود بر سر راه هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري به بحث حسابدار
  .گذاشته شده است

مدل  مالی،ي قانونی و ها سازي، تحلیل مولر، تحلیل نیر و فرانک، سیستم حسابداري بین المللی، هماهنگ :کلیدي واژگان
  .کنتیننتال

  مقدمه
رشد چشمگیر . ریع در حمل و نقل و ارتباطات موجب نزدیک شدن مناطق جغرافیایی و کشورهاي مختلف شده استتوسعه س

روش ها و موسسات  و موجب یکنواختی بسیاري از عادات،ثار بااهمیتی بر جنبه هاي مختلف زندگی داشته است آتجارت بین المللی
ضعیت هاي خاص موجب تمایل به یکنواخت سازي استانداردهاي حسابداري در دنیاي تجارت و تولید نیز برخی از و. گردیده است

، منظور از یکنواخت سازي نیز میزان هماهنگی و شباهت میان مجموعه استانداردهاي ملی حسابداري. میان ملل مختلف شده است
  ).1382 ،شباهنگ(ت روش ها و شکل گزارشگري مالی اس

ي است که اطالعاتی درباره رویدادهاي مالی و تجاري براي استفاده کنندگان فراهم هماهنگ سازي شاخه اي از اقتصاد کاربرد
ي چند ملیتی با عملیات و مبادالت خارجی است و با ها شرکتوجه تمایز حسابداري بین المللی در ارائه اطالعاتی درباره . کند می
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  .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شھیدبھشتی -٢
  .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تھران -٣
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فاوت هاي در فرهنگ، عملیات تجاري، سیاست، مقررات ت. باشد میجه استفاده کنندگانی متفاوت از استفاده کنندگان بومی موا
ریسک هاي تجاري و قوانین و مقررات مالیاتی از جمله مواردي است که در  حقوقی، ارزش پول، نرخ مبادالت ارزي، نرخ تورم،

موارد افشاي ان  درك صورت هاي مالی و از سوي دیگر،. هاي مربوط به سرمایه گذاري ها باید مورد توجه قرار گیرد گیري تصمیم
  ).1383 ،خوش طینت و رحیمیان(ت بدون اطالع از ضوابط و اصول حسابداري بین المللی و فرهنگ تجاري امکان پذیر نیس

تقریباً از آغاز شکل گیري این حوزه مطالعاتی، محققین حسابداري بین المللی نسبت به عدم تعریف دقیق و کامل واژه حسابداري 
توجهات را به این موضوع ١به طور مثال، اریک کهلر در اولین شماره از انتشار مجله بین المللی حسابداري. تندبین المللی شکایت داش

جلب نمود که ابهامات موجود در واژه هاي حسابداري در حوزه بین المللی تشدید می گردد؛ و بنابراین خواستار توسعه معانی 
، محققین حسابداري اقدام به مرور تعاریف متفاوت ارائه شده از واژه حسابداري چند سال پس از آن. حسابداري بین المللی گردید

یک سیستم جهانی از مفاهیم و «ه حسابداري بین المللی به عنوان نتایج نشان می داد که از یک طرف از واژ. بین المللی نمودند
مجموعه کلیه تفاوت ها در « از سوي دیگر آن را به عنوانته و تعبیر گش» باشد میاستانداردها، که قابل پذیرش از سوي کلیه کشورها 

و » حسابداري جهانی«هم چنین در ادامه، واژه هاي . تعریف نموده اند» اصول، روشها و استانداردهاي حسابداري کلیه کشورها
  ).2011،  ماناسینو ٢وئلسام(د نیز به عنوان معادل هایی براي حسابداري بین المللی به کار گرفته شده ان» حسابداري تطبیقی«

    هماهنگ سازي و ضرورت آن 
تجزیه و تحلیل و مقایسه صورت هاي مالی را با مشکالت  براي یک نوع معامالت و رویدادها، وجود روش هاي حسابداري مختلف

المللی وجود این مهم نشان می دهد که چرا حمایت رو به گسترشی براي تدوین استانداردهاي بین . بسیاري مواجه ساخته است
زیرا نسبت هاي  ه کاري در سطح باالتري بوجود آید،تا زمین کند مییک مجموعه استانداردهاي بین المللی این امکان را فراهم . دارد

  ).1993اندرسون،(ت اختی بیشتري خواهند یافیکنو و ترازنامه در بین کشورهاي رقیب، صورت هاي سودوزیان

  .ستانداردهاي بین المللی حسابداري اهمیت پیدا کرده استامروزه از دو جهت هماهنگ سازي ا

چگونگی افشـاي اطالعـات از مسـائل مهـم در تعیـین       مهم در توزیع منابع اقتصادي دارد،ي تأثیر با گسترش سریع بازارهاي سرمایه که -1
  .کارایی بازار است

  .اي از استانداردهاي یکنواخت نیاز دارده وجود مجموعه مرزي فعالیت می کنند، ب ي چند ملیتی که به صورت فراها شرکتافزایش  -2

تهیه مجموعه استانداردهاي یکنواخت به منظور کاهش هزینه هاي تولید و توزیع اطالعات یکنواخت و قابل اطمینان در بازار سرمایه  
  ).1387اثنی عشري و خان بیگی، (د صورت می گیر

هیئت . منتشر کرد 1975کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري بین المللی در سال اولین استانداردهاي حسابداري بین المللی را 
ي اروپایی و ها شرکتبیشتر  2005جایگزین این کمیته شد و در سال  2001تدوین استانداردهاي حسابداري بین المللی در سال 

آرمسترانگ و (د ارائه صورت هاي مالی خود شدنکشورهاي دیگر ملزم به رعایت استانداردهاي گزارشگري حسابداري بین المللی در 
  ).2007دیگران 
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شباهت کلی . ي چند ملیتی استها شرکتیکی از بااهمیت ترین عوامل موثر بر تمایل به یکنواخت سازي، افزایش اهمیت 
را تسهیل تی ي چند ملیها شرکتاستانداردهاي حسابداري و روش هاي مربوط مسلما ایجاد هماهنگی بین قسمت هاي تابعه 

به تهیه صورت هاي مالی تلفیقی در صورت یکنواخت بودن استانداردهاي حسابداري در جوامع مختلف و  به طور مشخص،. کند می
ي ها شرکتعداد و اهمیت به موازات افزایش ت. ي چند ملیتی به مراتب آسانتر خواهد بودها شرکتي مختلف ها بخش در پیروي از آن
  ).1382 ،شباهنگ(ت برسی نیز به موضوع بین المللی شدن توجه بیشتري مبذول شده اسدر حرفه حسا چند ملیتی،

ي تجاري به فراتر از مرزهاي ملی گسترش یابد و ها فعالیت کارایی جریان کاالها و خدمات، سرمایه و منابع موجب می شود که
وجود . دها صرفاً محدود به یک کشور خاص نباشدکه استاندار کند میوضعیت عملیات تجاري و مالی در بیش از یک کشور، ایجاب 

روشهاي حسابداري متفاوت براي یک نوع معامالت و رویدادها، تجزیه و تحلیل و مقایسه صورتهاي مالی را با مشکالت زیادي مواجه 
خوش  (ت اس و این موضوع منجر به حمایت رو به گسترشی براي تدوین استانداردهاي حسابداري بین المللی گشته. کرده است

  .)1383 ،طینت و رحیمیان

اگرچه تعریف جامع و عامی نسبت به حسابداري بین المللی ارائه نشده است، اما می توان گفت که شاخه اي از این مطالعات به 
طبقه توضیح و تبیین عوامل و متغیرهاي اثرگذار بر شکل گیري تفاوتها در میان مدل هاي حسابداري گوناگون پرداخته و سعی در 

تدوین نکاش در ابعاد گوناگون ایده بخش دیگري از این مطالعات نیز به ک. بندي مدل هاي عمده حسابداري در سطح جهانی دارند
یک مجموعه واحد از استانداردهاي جهانی پرداخته و مزایا و موانع مطرح در هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري را مورد بررسی 

  .قرار داده اند

  حسابداريتوسعه درعوامل 
فرهنگی و سازمانی آن  مل پیچیده ناشی از عوامل اقتصادي، تاریخی،فعالیت ها و استانداردهاي حسابداري هر ملتی نتیجه عکس الع

  .ر توسعه حسابداري شناخته شده است که در ذیل به آن اشاره شده استطبق تحقیقات انجام شده هشت عامل موثر د.است

رویه هـا و اسـتانداردهاي حسـابداري    . قی تعیین کننده واکنش افراد و ارتباط آنان با مقررات هر کشوري استنظام حقو:نظام حقوقی .1
 .جزء مقرراتی است که در هر کشور به تصویب می رسد و به مرور زمان بر اساس آیین نامه ها توسعه می یابد

بـر اداره مطلـوب مـدیریت منـابع مـالی و      تأکیـد   حسابداري در برخی کشورها که داراي بازار سرمایه قوي هستند هدف :منابع مالی .2
و همواره اطالعاتی جهت سرمایه گذاران در رابطه با تضمین جریان نقدي آتـی همـراه بـا ریسـک      باشد می ها شرکتقابلیت سوددهی 
 .اصوال افشاي اطالعات بطور گسترده بر مالکیت عمده تمرکز دارد. کند میمرتبط با آن افشا 

بایـد هزینـه هـا و     هـا  شـرکت زیـرا   د،قـرار مـی دهـ    تأثیر در بیشتر کشورها قوانین مالیاتی استانداردهاي حسابداري را تحت :مالیات .3
 .مدهاي خود را به منظور اهداف مالیاتی ثبت کنند،در

 .ل می یابدعقاید حسابداري و پیشرفت فناوري اصوال بر اثر گسترش امور تجاري و بازرگانی تکام :ابعاد سیاسی و اقتصادي .4

 .روي بهاي تمام شده تاریخی و تغییرات در سطح عمومی قیمتها اثر می گذارددر هر کشوري تورم در حسابداري،  :تورم .5

این عامل به انواع مبادالت تجاري در یک نظام اقتصادي مربوط است و بر بیانیـه هـاي حسـابداري تـدوین      :سطح توسعه اقتصادي .6
 .می گذارد تأثیر شده
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باال بودن سطح دانش حسابداري موجب می شود تا استانداردهاي حسابداري به نحو مطلـوب بـه کـار رود و معنـی و      :موزشسطح آ .7
 .مفهوم واقعی آن مشخص شود

متغیرهـاي فرهنگـی موجـب نهادینـه شـدن برخـی       . و نگـرش هـا دارد   ها ارزشفرهنگ در جامعه بستگی به نحوه تفکر در  :فرهنگ .8
 ).1382 ،خوش طینت(د توافقات می شو

  طبقه بندي مدل هاي حسابداري
محققین بر این باورند که سیستم . نظام هاي حسابداري تابع محیط عملیاتی می باشند که در آن به ایفاي نقش می پردازند

  .عوامل محیطی قرار دارد تأثیر حسابداري در هر کشور تحت

 .ي خاصی هستند که به محیط مشخص تعلق دارندها یژگیوبر این اساس تفاوت هاي حسابداري، حاصل و نتیجه مجموعه اي از 
این عوامل محیطی خاص، ابتدا منجر به تفاوت در اهداف گزارشگري مالی و سپس تفاوت در اصول حسابداري می شود و نهایتاً  تأثیر

کرمی (د خاص خود را دارني ها ویژگییک  ما را به نقطه اي می رساند که با سیستم هاي حسابداري متفاوتی مواجه می شویم که هر
  .)1386و تاجیک،

علل شکل گیري این تفاوتها و گونه هاي ترکیبی مختلفی که در نتیجه چنین تفاوتهایی ایجاد می شوند، مورد توجه بخشی از 
سابداري و به تعبیري دالیل تفاوتهاي بین المللی، موضوع بحث بسیاري از مطالعات تطبیقی ح. تحقیقات حسابداري قرار گرفته است

آنچه که در این مطالعات داراي اهمیت است، توضیح و تبیین متغیرهاي اثرگذار بر شکل گیري مدل هاي حسابداري . بوده است
در این مسیر ابتدا اقدام به شناخت تفاوتها و تبیین متغیرهاي اثرگذار بر آن و سپس توصیف، . باشد میگوناگون در گستره جهانی 

  .)1386کرمی و تاجیک،(د اري حاصل از این تفاوتها می گردستم هاي حسابدطبقه بندي و مقایسه سی

  طبقه بندي سیستم هاي حسابداري
  . براي طبقه بندي سیستم هاي حسابداري دو رویکرد قیاسی و استقرایی وجود دارد

ن عوامل گروه بندي هاي بین یان ایسپس با برقراري ارتباط م مل محیطی مربوطه شناسایی می شوند،ابتدا عوا در رویکرد قیاسی،
  .المللی یا الگوهاي توسعه تعیین می شوند

سپس الگوهاي توسعه یا گروه بندي ها . رویه هاي عمل حسابداري به شکل استقرایی تحلیل می شوند در رویکرد استقرایی،
  .ارائه می شوند ،ضیحاتی در رابطه با عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادي مورد بررسیشناسایی شده و در نهایت تو

 تحلیل مولر

از نظر مولر چهار عامل اصلی . مولر از یک رویکرد قیاسی براي شناخت تفاوتها و طبقه بندي سیستم هاي حسابداري استفاده نمود
  :که موجب ایجاد تفاوتها می شوند عبارتند از

ماهیت متفاوت اند و دامنه این تفاوت به  سیتم اقتصادي کشورها ، از نظر توسعه یافتگی و از نظر: میزان توسعه اقتصادي .1
  .کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه کشیده می شود

تفاوت در سیستم اقتصاد کشورها از نظر فناوري و دانش فنی و صنعتی موجب می شود که در نیازهاي : وضع پیچیدگی تجارت .2
  .شرکتها و تولیدات آنها تفاوت هایی به وجود آید
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تحت  تواند میسیستم هاي اقتصاد کشورها با توجه به سیستم سیاسی متفاوت اند؛ سیستم اقتصادي  :یاسیاثر گرایش هاي س .3
  .کنترل مرکز یا مبتنی بر بازار آزاد باشد

براي مثال امکان . سیستم اقتصاد کشورها از نظر حمایت از سیستم هاي حقوقی متفاوت اند: تکیه بر یک سیستم قوانین خاص .4
  ).1991مولر،  (د حمایت از سازمان ها در مورد تجارت هاي غیرمنصفانه و قوانین ضد انحصاري وجود داشته باش دارد قوانینی در

  :کند میوي سپس بر اساس این عوامل ، چهار الگو را در زمینه توسعه حسابداري شناسایی 

 .نگ با رویه هاي اقتصاد ملی دارددر این الگو، حسابداري در سطح واحدهاي تجاري، ارتباطی تنگات: الگوي اقتصاد کالن .1

 .در این الگو، حسابداري شاخه اي از اقتصاد واحد تجاري است :الگوي اقتصاد خرد .2

 .در این الگو، حسابداري وظیفه اي خدماتی و حاصل از عملکرد تجاري در نظر گرفته می شود :الگوي نظام مستقل .3

کرمی و (د ره و کنترل در نظر گرفته می شونوان ابزار موثر ادادر این الگو، حسابداري به ع :الگوي حسابداري یکنواخت .4
 .)1386تاجیک،

  :کند میگروه زیر تقسیم  10مولر در نهایت کشورها را بر اساس تشابهات آنها به 

 هلند –کانادا  –آمریکا  .1

 )به استثناي کانادا(کشورهاي مشترك المنافع انگلیسی  .2

 آلمان و ژاپن .3

 )هلند و کشورهاي اسکاندیناوي به جز آلمان،( قاره اروپا  .4

 کشورهاي اسکاندیناوي .5

 مکزیک –اسرائیل  .6

 آمریکاي جنوبی .7

 کشورهاي در حال توسعه خاور دور و خاور نزدیک .8

 )به استثناي آفریقاي جنوبی(آفریقا  .9

 کشورهاي کمونیستی .10

  تحلیل نیر و فرانک

  ).1998، ١والتون(د ري استفاده کردناز یک رویکرد استقرایی براي طبقه بندي سیستم هاي حسابدا نیر و فرانک

  :آنها ابتدا چهار مدل به شرح زیر را شناسایی نمودند 
                                                                                                                                                                                     

1Walton  
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 مدل آمریکا .1

 مدل آمریکاي التین .2

 مدل اروپاي کنتیننتال .3

 مدل مشترك المنافع انگلیسی .4

روه هاي باال به شرح سپس بر اساس خصوصیات نظام حسابداري هر کشور و مطابقت آن با هر یک از مدل ها باال، آنها را در یکی گ
  :زیر جاي دادند

  .آمریکا، برمودا، ژاپن، فیلیپین، کانادا، مکزیک، ونزوئال: مدل آمریکا

  .آرژانتین، اتیوپی، اروگوئه، اسپانیا، ایتالیا، برزیل، بولیوي، پاراگوئه، پاکستان، پاناما، پرو، کلمبیا، هلند، یونان: مدل آمریکاي التین

  .آلمان، بلژیک، دانمارك، زئیر، سوئد، سوئیس، فرانسه، نروژ: مدل اروپاي کنتیننتال

آفریقاي جنوبی، استرالیا، انگلستان، ایران، ایرلند، باهاما، ترینیداد، جامائیکا، سنگاپور، فیجی، مالزي، : مدل مشترك المنافع انگلیسی
  .)1386کرمی و تاجیک،(د نیکاراگوئه، نیوزیلند، هن

  سیستم هاي قانونی و مالی 
ر یک نگاه از زاویه اي دیگر می توان متغیرهاي گوناگون گفته شده پیرامون عوامل اثرگذار بر ایجاد تفاوت هاي نظام هاي د

و بدین ترتیب این دو متغیر را به عنوان عوامل . حسابداري را در قالب دو متغیر سیستم هاي قانونی و سیستم هاي مالی خالصه نمود
  .بین المللی حسابداري در نظر گرفت اصلی توضیح دهنده تفاوت هاي

  سیستم هاي قانونی
 ٢اروپاي کنتیننتال و مدل قوانین عرفی ١مدل قوانین نوشته شده: سیستم هاي قانونی می توانند به دو طبقه جداگانه تقسیم شوند

و . انین تجاري تدوین می شونددر کشورهاي داراي قوانین نوشته شده، قواعد حسابداري بر مبناي قوانین شرکتی و قو. آنگلوساکسون
در مقابل در کشورهایی که تکیه بر قوانین عرفی دارند، استانداردهاي حسابداري بر مبناي رویه هاي مورد عمل حسابداران تدوین 

اري در سیستم هاي قانونی نوشته شده و یا عرفی از راه حل هاي حسابد. اندکی بر قواعد حسابداري دارند تأثیر شده و قوانین شرکتی
ي اصلی ها ویژگیتفاوت در این سیستم ها بیشتر مربوط به ایده پذیرفته شده در رابطه با . ي متفاوتی استفاده می کنندها حوزه

  .باشد میشرکتها، مسائلی که باید حل گردد، و ابزارهاي قانونی حل و نظارت بر مسائل 

. باشد میسازي و محدود نمودن پرداختهاي شرکت به سهامدارن آنچه که به مقررات حسابداري ارتباط می یابد، چگونگی مشخص 
در اغلب کشورهاي داراي قوانین نوشته شده، حسابهاي شرکتها شکل دهنده مبنایی براي برخی از پیامدهاي قانونی، نظیر تقسیم 

و به منظور حفظ . ع یاد می کنندبه عنوان مثال در فرانسه و آلمان، از سود ترازنامه اي به عنوان سود قابل توزی. سود می باشند
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سرمایه و حمایت از بستانکاران و اجتناب از تقسیم سود بیش از اندازه، چنین پرداختهایی از طریق به کارگیري روشهاي شناخت و 
  .اندازه گیري محافظه کارانه محدود می گردند

پذیرد، با قوانین حاکم بر اوراق بهادار در ارتباط  تأثیر رکتیاما در کشورهاي داراي قوانین عرفی، حسابداري بیشتر از آنکه از قوانین ش
در اغلب کشورهاي داراي قوانین عرفی، نظیر بریتانیا، حسابهاي مالی شرکتها، محدودیت مستقیمی را در . و در هم تنیده است

ر حالی است که اهمیت اطالعاتی این د. پرداختها ایجاد نمی کنند، بلکه این حسابها عمدتاً داراي کارکرد اطالعاتی می باشند
  .)2012،و اویهر ١زیمرمن(د یک موضوع فرعی به حساب می آی حسابهاي شرکتها در کشورهاي داراي قوانین نوشته شده

سیطره قوانین . بر چگونگی قواعد حسابداري اثر بگذارد تواند میبدین ترتیب، همان گونه که مشاهده می شود نوع سیستم قانونی 
واعد حسابداري، در کشورهایی که بر سیستم قوانین نوشته شده تکیه دارند موجب اتخاذ رویه هاي حسابداري محافظه شرکتی بر ق

و در چنین سیستم هایی هدف اصلی حسابداري ارائه اطالعات مربوط به سرمایه . کارانه در جهت حمایت از بستانکاران می گردد
ی که بر یک سیستم قوانین عرفی تکیه دارند، کارکرد اطالعاتی حسابداري در درجه در مقابل در کشورهای. گذاران تلقی نمی گردد
  .نخست اهمیت قرار دارد

توضیح این متغیر پرداخته  ؛ که در ادامه بهباشد می، سیستم مالی باشد میاما متغیر دیگري که به نوعی در تعامل با سیستم قانونی 
  .)2012،زیمرمن و اویهر(د می شو

  مالیسیستم هاي 
در ادبیات آکادمیک این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که سیستم هاي مالی هر کشور نقش تعیین کننده اي در گسترش 

در ادبیات موجود میان سیستم هاي مالی اعتبار محور و بازار سرمایه محور . تفاوتهاي بین المللی در مقررات حسابداري داشته اند
  .تفاوت قائل شده اند

هایی نظیر آمریکا و بریتانیا، که به طور تاریخی بازارهاي سرمایه، نقش با اهمیتی را ایفا نموده اند، افراد نیازمند اطالعات در کشور
سیستم هاي مبتنی بر بازار سرمایه تمایل به نشان دادن سطح اندکی از . بازار محور پیرامون عملکرد سرمایه گذاري خویش بوده اند

. خویش قرار می دهند تأثیر انواع مختلف شیوه هاي تامین مالی، ساختار مالکیت را تحت. تباري دارندبدهی و تامین مالی اع
شرکتهایی که از طریق بازار سرمایه اقدام به تامین مالی می نمایند، ساختار مالکیتی پراکنده اي را نشان داده و سرمایه گذاران گروه 

ما واحدهاي تجاري که از طریق بدهی اقدام به تامین مالی می نمایند، تمایل به ا. هاي اصلی ذینفع را در آن تشکیل می دهند
در کشورهاي اعتبار محور، نظیر آلمان و . ساختارهاي مالکیتی متمرکز داشته، و اعتباردهندگان اصلی ترین ذینفعان در آن می باشند

ندگان واحد تجاري ایفاي نقش می نمایند و می توانند بر اطالعات فرانسه، بانکها فراهم آورنده سرمایه بوده و اغلب در تعیین اداره کن
بنابراین در چنین کشورهایی، تمایل به برقراري یک سیستم . واحد تجاري دخالت نمایند گیري تصمیمدرونی اتکا نموده و در فرآیند 

  .)2012،زیمرمن و اویهر(د ار محور، امري زاید محسوب می شوکنترلی وجود دارد و درخواست اطالعات گسترده باز
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در نتیجه ، ساختارهاي متفاوت بازار سرمایه موجب تفاوت در ساختار سرمایه و مالکیتی گشته و نیاز به تفاوت در مقررات حسابداري 
سرمایه گذاران، که گروه هاي اصلی ذینفع در سیستم بازار محور می باشند، قواعد حسابداري را تقاضا می . را تشدید می نماید

  .مایند که نیازهاي اطالعاتی آنها را برآورده سازدن

در سیستم هاي اعتبار محور، که . کشورهاي بازار محور معموالً وظیفه تدوین استانداردها را به بخش خصوصی واگذار می نمایند
کیل می دهند، خواستار تقاضا براي استانداردهاي حسابداري اطالعاتی اندك است، اعتباردهندگان که گروه هاي اصلی ذینفع را تش

در نتیجه دولتها در پاسخ به این تقاضا . می باشند) قوانین شرکتها ( استانداردسازي حمایت از اعتباردهندگان در قالب قواعد حقوقی 
  .)2012،زیمرمن و اویهر(د استانداردهاي محافظه کارانه اي را عرضه می نمایند که محدودکننده پرداختها و حفظ کننده سرمایه باش

گذار بوده و  تأثیر به طور خالصه می توان گفت، که سیستم هاي مالی و قانونی هر یک به نوبه خود بر قواعد حسابداري اتخاذ شده
  . تفاوتهاي میان سیستم هاي گوناگون موجب تفاوت رویه هاي حسابداري می گردد

 انتقادات نسبت به طبقه بندي هاي ارائه شده

گذار و تأثیر ین المللی به عنوان یک میدان تحقیقاتی ارزشمند، محققان تالش کردند عوامل مختلفبا مطرح شدن حسابداري ب
د ملل مختلف را طبقه بندي نماین توصیف کننده تفاوت هاي حسابداري کشورها را تعریف کنند و رویه ها و سیستم هاي حسابداري

 .)1387مرادي،(

مالی و قانونی، نقش محوري را در ادبیات سنتی حسابداري ایفا نموده اند، اما  اگرچه متغیرهاي پیش گفته، خصوصاً سیستم هاي
اغلب این گونه استدالل می شود که این دسته . انتقادات بسیاري نسبت به قدرت توضیح دهندگی کامل این متغیرها وارد شده است

در حالی که عوامل گفته شده داراي اثري . ته انداز متغیرها، نقش عواملی چون محیط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نادیده گرف
  .ژرف بر سیستم هاي حسابداري می باشند

یا در نظر گرفته نشده  کند میبنابراین باید گفت که مطالعات پیشین فرهنگ یا زمینه اجتماعی که سیستم حسابداري در آن فعالیت 
  .)1387مرادي،(ت اس و یا اینکه با متغیرهاي بسیار ساده اي نظیر زبان لحاظ گردیده

در نتیجه این شکاف موجود در مطالعات حسابداري، برخی از محققین درصدد شناسایی نقش عواملی دیگري چون فرهنگ در شکل 
  .گیري سیستم هاي حسابداري گوناگون در سطح جهان برآمدند

« : تعریف او از فرهنگ چنین است. داختاز اولین نویسندگانی بود که به مطالعه در مورد اهمیت فرهنگ در مدیریت پر هافستد
نیز فرهنگ را به  پس از هافستد، گري» .متمایز ساخترفتارهاي اکتسابی که بدان طریق می توان اعضاي گروهی را از گروه دیگر 

تن او چارچوب نظري به منظور مرتبط ساخ. زشی تعریف کرد که گروه هاي اصلی جامعه در آن مشترك هستندرعنوان یک سیستم ا
، ١گري(مورد ارزیابی قرار گیرد  تواند میي حسابداري و تغییرات آن ها ارزشفرهنگ بر  تأثیر حسابداري و فرهنگ ارائه کرد که در آن

1995(.  

  :ي حسابداري را به شرح زیر برشمردها ارزشگري چهار مورد از 
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بر مقررات حاکم بر حرفه تأکید  افراد واي  حرفه قضاوت اولویت قائل شدن براي به کارگیري: حرفه اي گرایی در مقابل کنترل قانونی .1
 .در مقابل مطابقت با الزامات قانونی و کنترل هاي دولتی

و ثبات رویه در به  ها شرکتاولویت قائل شدن در الزام رویه هاي حسابداري یکنواخت براي : یکنواختی در مقابل انعطاف پذیري .2
 .ها شرکتانعطاف پذیري در رویه ها متناسب با شراط خاص  کارگیري این رویه ها طی زمان، در مقابل

ارجح بودن رویکرد محتاطانه در اندازه گیري ها به منظور مواجهه با شرایط عدم اطمینان، در : محافظه کاري در مقابل خوش بینی .3
 .مقابل رویکرد خوش بینانه، عدم مداخله دولت در امور و اتکا بر ریسک پذیري

ارجحیت رازداري و محدود کردن افشاي اطالعات تجاري فقط براي کسانی که رابطه اي نزدیک با : شفافیت رازداري در مقابل .4
 .مدیریت یا تامین مالی شرکت دارند، در مقابل رویکرد پاسخگویی عمومی به صورت شفاف تر

ابداري بوده و چهارچوبی جهت ي حسابداري و رویه هاي حسها ارزشمدل گري، اولین گام در تالش به منظور درك بین فرهنگ، 
  .)1387مرادي،(د آزمون و تحلیل این روابط فراهم می آور

 جمع بندي مدل هاي ارائه شده
همان گونه که اشاره شد، رویکردهاي مختلفی براي طبقه بندي سیستم هاي حسابداري در مطالعات تطبیقی حسابداري به کارگرفته 

م شده در زمینه مدل هاي مختلف حسابداري و عوامل محیطی موثر بر آن، پنج مدل عمده اما در جمع بندي تحقیقات انجا. شده است
  :حسابداري در سطح بین المللی به شرح زیر شناسایی شده است

از مشخصات این مدل، . آمریکا، انگلستان و هلند، پیش آهنگ این گروه هستند ) :آنگلوساکسون(آمریکایی  –مدل انگلیسی  .1
سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت  گیري تصمیمحسابداري در این کشورها در راستاي نیازهاي : وارد اشاره کردمی توان به این م

گیري شده است، این کشورها، بازارهاي سرمایه بزرگ و توسعه یافته دارند، سطح آموزش در آنها بسیار باالست و استفاده کنندگان 
 .برخوردارنداطالعات مالی از خبرگی و مهارت باالیی 

واحدهاي تجاري در این کشورها، رابطه بسیار .کشورهاي اصلی این گروه، کشورهاي قاره اروپا و ژاپن هستند :مدل کنتیننتال .2
حسابداري مالی، جهت گیري قانونی داشته و شیوه هاي . دارند) که تامین کننده نیازهاي سرمایه اي آنها هستند(نزدیکی با بانک ها 
در این کشورها، حسابداري معموالً طوري طراحی می شود که الزامات وضع شده . رایش به محافظه کاري زیاد داردعمل حسابداري گ

و یا نشانه مطابقت عملکرد تجاري در سطوح خرد، با برنامه هاي اقتصاد کالن . را برآورده سازد) نظیر محاسبه مالیات(به وسیله دولت 
 .دولت باشد

آنچه این مدل را از دو مدل قبل متمایز . مدل ، بیشتر کشورهاي آمریکاي جنوبی را در بر می گیرد این : مدل آمریکاي جنوبی .3
به طور کلی در این مدل، جهت گیري حسابداري به سوي نیازهاي برنامه ریزان . استفاده مستمر از تعدیالت تورمی است کند می

الوه بر این، حسابداري مالی اغلب براي گزارشگري مالیاتی نیز مورد ع. دولتی است و یکنواختی بر واحدهاي تجاري تحمیل می گردد
 .استفاده قرار می گیرد

، در اروپاي شرقی و شوروي سابق ، یک 1989-1990فروپاشی بلوك شرق پس از وقایع سیاسی سال هاي  :مدل اقتصاد ترکیبی .4
پاسخگویی به بقایاي برنامه ریزي و کنترل اقتصادي این مدل، از یک سو در صدد . مدل حسابداري خاص محیط خود را ایجاد کرد



 554                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

و از سوي دیگر، به دنبال پاسخگویی به فعالیت هاي موسسه هاي داراي گرایش ) مربوط به سیستم سیاسی سابق(بسیار متمرکز 
یک . می کننددر کشورهاي استفاده کننده از این مدل، موسسات معموالً در قالب سیستم هاي دو گانه عمل . اقتصاد آزاد است

سیستم شدیداً تکیه بر سرفصل متحدالشکل حسابها و بودجه و اعتبارات دارد تا از این طریق براي مدیرانی اطالعات فراهم کند که 
با سیستم اقتصاد دستوري قبل از فروپاشی کمونیسم آشنایی دارند و سیستم دیگر به سوي بازارهاي سرمایه داري جهت گیري کرده 

نزدیک شده و براي ) خاص بر استانداردهاي بین المللی حسابداريتأکید  با(تا به مدل حسابداري آنگلوساکسون  کند میو تالش 
 .استفاده کنندگان کشورهاي سرمایه داري اطالعات فراهم کند

ل قبل دانست که مدل استانداردهاي بین المللی را می توان یک مدل نوظهور و متمایز از چهار مد :مدل استانداردهاي بین المللی .5
ي چند ملیتی و مشارکت کنندگان ها شرکتخصوصاً (ریشه هاي آن در تالش جهت هماهنگی حسابداري مالی در سطح بین المللی 

انتظار می رود با جهانی شدن بازارهاي سرمایه، حرکت در جهت گسترش استاندردهاي بین . نهفته است) بازارهاي مالی جهانی
 .)1386کرمی و تاجیک،(د مت همگرایی بیشتر حرکت کننهاي مختلف به سالمللی تسریع شده و مدل 

در شرایط کنونی و با گسترش بازارهاي سرمایه جهانی چنین به نظر می رسد که مدل حسابداري بین المللی از اهمیت بیشتري 
نیز، خود  ٢سابداري بین المللیو هیات استانداردهاي ح١پروژه مشترك هیات استانداردهاي حسابداري مالی. برخوردار گشته است

  .در ادامه به توضیح مدل حسابداري بین المللی و بررسی برخی از ابعاد آن پرداخته خواهد شد. ي بر این ادعا باشدتأیید تواند می

  حسابداري بین المللی 
مرزهاي ملی گسترش یابد و  ي تجاري به فراتر ازها فعالیت کارایی جریان کاالها و خدمات، سرمایه و منابع موجب می شود که

وجود . که استانداردها صرفاً محدود به یک کشور خاص نباشد کند میوضعیت عملیات تجاري و مالی در بیش از یک کشور، ایجاب 
روشهاي حسابداري متفاوت براي یک نوع معامالت و رویدادها، تجزیه و تحلیل و مقایسه صورتهاي مالی را با مشکالت زیادي مواجه 

خوش  (ت ي حسابداري بین المللی گشته اسو این موضوع منجر به حمایت رو به گسترشی براي تدوین استانداردها. ه استکرد
  .)1383، طینت و رحیمیان

در واقع می توان گفت که در پاسخ به یکپارچگی بازارهاي سرمایه، برخی در صدد تدوین مجموعه اي واحد از استانداردهاي بین 
د تدوین استانداردهاي بین المللی تلقی کر برآمده اند؛ و در حقیقت این موضوع را می توان هدف اصلی هیات المللی حسابداري

  .)2009، ٣اسکات(

در پاسخ به این پرسش دو راه حل متفاوت . اما آنچه که پرسش اصلی این فرآیند را تشکیل می دهد، چگونگی انجام این کار است
  .و هماهنگ سازي استانداردسازي: تجویز گشته است

در این میان بسیاري در امکان پذیر بودن . استانداردسازي یعنی الزام به داشتن استانداردهاي حسابداري یکسان در سراسر جهان
در بسیاري از کشورها، نیازهاي خاص ناشی از فرهنگ ملی، وجود . استانداردسازي کامل مقررات حسابداري تردید دارند
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در این راستا، به عنوان یک راه حل، مفهوم هماهنگ سازي در میان . ي ملی را ضروري ساخته استاستانداردهاي حسابدار
  .استانداردهاي حسابداري ملی مقبولیت گسترده اي بدست آورده است

ذات  این کار، مفاهیم و. هماهنگ سازي یعنی اینکه تفاوتهاي میان استاندرادهاي حسابداري ملی باید به حداقل ممکن کاهش یابد
و وجوه افتراق آنها به گونه اي که با هم هماهنگ شده . مقررات یا عملیات حسابداري در کشورهاي مختلف را با هم تطبیق می دهد

  .)1383، خوش طینت و رحیمیان (د از بین برو

  :تفکیک میان استانداردسازي و هماهنگ سازي را سودمند می داند و بیان می دارد ویلسوندر این زمینه

در مقایسه ( هماهنگ کردن . باشد میواژه هماهنگ سازي با استانداردسازي مغایر است و به معناي سازگاري دیدگاه هاي مختلف « 
سازگار و عملی تر است، به ویژه هنگامی که استاندارد کردن بدین معنی باشد که رویه هایی را که یک کشور به ) با استاندارد کردن 

  .)1989، ١بلکویی(».ر کشورها پذیرفته شودکار می برد به وسیله سای

به هر ترتیب می توان گفت که ایده هماهنگ سازي و همگرایی در استانداردهاي حسابداري در سطح جهانی، در طول سالهاي اخیر 
یش اقدام در سالهاي اخیر بسیاري از کشورها به سازماندهی مجدد مقررات حسابداري خو. توجه بسیاري را به خود جلب نموده است

و با کاهش میزان دخالت دولتها در تدوین مقررات حسابداري، اکنون موسسات بین المللی غیر دولتی وظیفه تدوین . نموده اند
  .)1383، خوش طینت و رحیمیان (د ي حسابداري را بر عهده گرفته اناستانداردها

 عوامل محرکه هماهنگ سازي

در . ایی، به طور گسترده اي در ادبیات تحقیقی موجود مورد بحث قرار گرفته استدالیل تمایل سیستم حسابداري مدرن به همگر
، ٤، نهادي٣عوامل درونی: یز تقسیم نمودند که عبارتند از، عوامل محرکه هماهنگ سازي را به سه گروه متماو دیگران٢گنچلاین بین 

  ).2006همکاران، گنچل و(می پردازیمبه توضیح هر یک از این متغیرها که . ٥و ایدئولوژیک

  عوامل محرکه درونی
سرمایه گذاران جهانی . باشد میجهانی سازي بازارهاي سرمایه مهم ترین نیروي محرکه درونی در همگرایی سیستم هاي حسابداري 

د واحدهاي تجاري نیازمن. و عملیات جهانی واحدهاي تجاري موجب ایجاد تقاضا براي استانداردهاي حسابداري یکسان گشته اند
آنها براي تامین مالی اضافه بر ظرفیت بازار سهام کشور خود، به . ي گسترده خود هستندها فعالیت سرمایه اضافی براي تامین مالی

اما مقامات مقررات گذار . عضویت در بورس هاي کشورهاي خارجی در می آیند، تا از این طریق نیاز خود به سرمایه را تامین نمایند
از این رو . ي خارجی، اغلب تهیه حسابهاي مالی بر مبناي استانداردهاي ملی واحد تجاري را نمی پذیرنددر بورس هاي کشورها

این اقدام از یک سو منجر به تحمیل هزینه هاي . واحدهاي تجاري مجبور به تهیه جداگانه دو مجموعه از حسابهاي مالی می باشند
ندگان می گردد؛ چرا که با اطالعات مختلفی در مورد اقالم کلیدي نظیر اضافی گشته و از سوي دیگر سبب سردرگمی استفاده کن

این شرکت سود بسیار زیادي را تحت قواعد . باشد مییکی از نمونه هاي مطرح در این زمینه شرکت بنز آلمان . سود مواجه می گردند
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زیمرمن و (د ل توجهی را منعکس نموزیان قابحسابداري آلمان نشان داد، اما تحت اصول پذیرفته شده حسابداري آمریکا 
  .)2012،اویهر

  عوامل محرکه نهادي
نیروي محرکه نهادي در همگرایی سیستم هاي حسابداري به خصوص در اروپا نمایان است؛ که در آن، اتحادیه اروپا در تالش براي 

کشورهاي اروپاي کنتیننتال، بیشتر به می توان گفت که . همگرایی، تغییرات گسترده در مقررات حسابداري را الزامی ساخته است
  .مدل پاسخگویی آنگلوساکسون نزدیکتر گشته اند

هم ترازي عمده در قواعد حسابداري کشورهاي اروپایی زمانی حاصل گشت، که اتحادیه اروپا قواعد مشخصی را براي اطالعات 
ن المللی، گروه هاي تجاري پذیرفته شده در بورس را استانداردهاي حسابداري بی. حسابداري منتشره در بازار سرمایه الزامی ساخت

، چیزي نزدیک به 2005از ابتداي سال . ملزم به تهیه حسابهاي گروه بر مبناي استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی می نمود
استاندرادهاي  مقررات. شرکت بورسی اروپایی، ملزم به همسان سازي رویه هاي حسابداري مورد عمل خویش گشته اند 7000

حسابداري بین المللی هم چنین، صالحیت تدوین استانداردهاي حسابداري را، به یک نهاد مقررات گذار فراملی، یعنی هیات 
  .)2012،زیمرمن و اویهر(د واگذار نموتاندرادهاي حسابداري بین المللی اس

  عوامل محرکه ایدئولوژیک
رسوایی هاي حسابداري و بحران هاي مالی شرکتها، که موجب تردید ) 1: ند از دو نیروي محرکه ایدئولوژیک در همگرایی عبارت

  ).نئولیبرالیسم(روند تفویض تصمیم سازي به کارشناسان بخش خصوصی ) 2عمومی نسبت به کیفیت مقررات ملی گشت، و 

سقوط . از اقدامات ابتکاري زدند مقامات مقررات گذار در واکنش به رسوایی هاي مالی و بحران هاي شرکتها، دست به انجام برخی
که مقررات بسیار سفت و سختی را پیرامون واحدهاي تجاري . ربنزآکسلی گشتامنجر به تدوین قانون س 2002انرون در سال 

  .این قانون هم چنین به سایر کشورها نیز سرایت یافت. عمومی در آمریکا برقرار نمود

نئولیبرالیسم یک ایدئولوژي . ی از روند نئولیبرالیزه شدن جهان تلقی می گرددهم چنین همگرایی در حسابداري به عنوان بخش
طرفداران نئولیبرالیسم . سیاسی است که در آن از حق افراد در دارایی هاي شخصی، بازار آزاد و مبادله آزاد دفاع می شود-اقتصادي

دي گشته، و افزایش در مبادالت بازار منجر به حداکثر سازي معتقدند، که بازار آزاد منجر به کارایی و توزیع منصفانه منابع اقتصا
ي دولتها و تفویض تصمیم سازي ها به ها فعالیت بخشی از فرآیند گسترش بازار مربوط به کاهش. ثروت اقتصادي می گردد

دولتهاي . باشد میار همگرایی بین المللی مقررات حسابداري، با ایدئولوژي نئولیبرالیسم سازگ. باشد میکارشناسان بخش خصوصی 
ملی که سابقه اي طوالنی در تدوین استانداردهاي حسابداري داشته اند، به تدریج مسئولیتهاي سازمانی خویش را به سازمانهاي 

زیمرمن و (د خصوصی بین المللی و یا کمیته اي از کارشناسان نظیر هیات استانداردهاي حسابداري بین المللی واگذار نموده ان
  .)2012،اویهر

برخی از این . به طور خالصه می توان گفت که نیروهاي محرکه پیش گفته، اثرات گسترده و مستمري بر گزارشگري مالی داشته اند
. نیروهاي محرکه مانند جهانی سازي، داراي اثرات مستمر و برخی دیگر چون رسوایی هاي حسابداري، داراي اثرات مقطعی بوده اند
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، پارادایم آنگلوساکسون در اطالعات ١اردهاي بین المللی گزارشگري مالیینی نمود که با پذیرش استانددر مجموع می توان پیش ب
  .)2012،زیمرمن و اویهر(ت غالب در گزارشگري مالی خواهد گشحسابداري، بدل به پاردایم 

 مزایاي هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري

ردهاي حسابداري و تدوین مجموعه اي واحد از استانداردهاي حسابداري بین المللی مزایاي گوناگونی را در مورد همگرایی استاندا
  .در ادامه برخی از این موارد مورد اشاره قرار خواهند گرفت. برشمرده اند

براي بسیاري از کشورهایی که تا کنون موفق به تدوین استانداردهاي حسابداري و  :اکاهش هزینه هاي تدوین استاندارده
از بین می برد و یا کاهش می ی نشده اند، قبول استانداردهاي پذیرفته شده بین المللی هزینه هاي تدوین استانداردها را حسابرس

  .)1383، خوش طینت و رحیمیان(د ده

تردیدي نیست که یکی از مهم ترین اهداف یکسان سازي جهانی استانداردهاي حسابداري افزایش مقایسه  :افزایش مقایسه پذیري
از دیدگاه نظري این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه واحدي از استانداردهاي با کیفیت باال به نفع . یري صورتهاي مالی استپذ

در یک بازار . سرمایه گذاران است و منجر به کاهش هزینه هاي اداري جهت دسترسی به بازارهاي سرمایه در سراسر جهان می شود
مجموعه ي واحدي از استانداردها آشکار است، زیرا این مجموعه ي واحد، مقایسه پذیري و درك  سرمایه ي یکپارچه، منطق وجود

  ).1390،و دیگرانمهام (د مرزهاي سیاسی را کاراتر می سازگزارشگري مالی را بهبود می بخشد و به کارگیري سرمایه در فراسوي 

بر مجموعه ي واحدي از استانداردها متمرکز می شوند و به این سراسر جهان اي  حرفه حسابداران :مالی ارتقاي کیفیت گزارشگري
آشکار می شود و از طریق رفع اشکاالت آن، شفافیت و کیفیت گزارشگري مالی به میزان  کامالًترتیب نقاط ضعف این استانداردها 

لحاظ می ي از کشورها در استانداردها با توجه به شرایط مختلف اقتصادي در سراسر جهان، تجربیات بسیار. کند میزیادي ارتقا پیدا 
  .)1390،و دیگرانمهام (د اقتصادي جلوگیري می شو - شود و از بحران هاي مالی 

استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی از طریق کاهش هزینه هاي تطبیق، هزینه  :صرفه جویی در زمان و هزینه و آموزش
حسابداران با فراگیري مجموعه ي واحدي از استانداردها، قادر . را کاهش می دهد دسترسی به اطالعات بازارهاي سرمایه ي مختلف

سرمایه گذاران نیز با درك استانداردها، اطالعات را به . ي جهان خواهند بودها شرکتبه تهیه و تحلیل صورت هاي مالی سراسر 
  .)1390،و دیگرانمهام (د می کنندرستی تفسیر و از این رو، تصمیمات بهتري را بر اساس این اطالعات اتخاذ 

افراد در کشورهاي مختلف ، امکان اي  حرفه هم چنین در صورت مشابه بودن نحوه ارائه آموزش هاي الزم و ارتقاي مهارت ها و دانش
خوش طینت و (د ختلف به سهولت امکان پذیر می شوبین المللی در سطح کشورهاي ماي  حرفه استخدام و نقل و انتقال موسسات

  .)1383، رحیمیان

                                                                                                                                                                                     
1IFRS 



 558                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

 موانع هماهنگ سازي

مزایایی به شرح پیش گفته در بر داشته باشد، اما با موانع و مشکالتی  تواند میعلیرغم آنکه هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري 
ه بود، اما وقوع اگرچه از ابتداي مطرح شدن ایده هماهنگ سازي، انتقاداتی نسبت به آن ابراز شد. نیز بر سر راه خویش مواجه است

  .بحران هاي مالی جهانی اخیر، تردیدها نسبت به مطلوب بودن هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري را افزایش داده است

در طول سالهاي گذشته، طرفداران جهانی سازي بازار سرمایه بر اکثر مخالفان این ایده غلبه می نمودند و با قدرت تمام در جهت 
اما در مقطع کنونی مخالفان این جهانی سازي بیش از هر زمان دیگري . بازار سرمایه حرکت می نمودند گسترش جهانی سازي

  .فرصت ابراز عقاید خود را یافته اند

، نقش گزارشگري مالی به طور عام و استانداردهاي باشد مییکی از موضوعات مهمی که مستلزم توجه ویژه در رابطه با این رویداد 
استانداردگذار در سراسر اي  حرفه بحران اعتباري اخیر، اعتماد به صالحیت و شایستگی مراجع. باشد میور خاص حسابداري به ط

ي مالی بانکها و سایر موسسات مالی در آگاه نمودن سرمایه گذارن نسبت به ریسک گسترده ها گزارشچگونه . جهان را زیر سوال برد
د؟ آیا استانداردهاي حسابداري تدوین یافته توسط هیات استانداردهاي حسابداري مالیو اي که با آن مواجه هستند ناکام باقی ماندن

هیات استانداردهاي حسابداري بین المللی و سایر مراجه عمده استانداردگذار به اندازه کافی مناسب هستند؟ آیا براي دستیابی به 
  .)1،2010والکر(اهداف مورد نظر سازگاري دارند؟ 

طی برنامه اي از اعضاي کلیدي استانداردهاي حسابداري جهانی خواست تا در جهت 2جی بیستن موضوعات گروه در واکنش به ای
 جی بیستولیکن این درخواست گروه . فراهم نمودن مجموعه واحدي از استانداردهاي حسابداري با کیفیت جهانی تالش نمایند

در واقع برخی بر این عقیده اند که در شرایط وقوع . تقاداتی مواجه گشتبراي تدوین مجموعه واحدي از استانداردهاي جهانی، با ان
رسوایی هاي مالی و سقوط بازارهاي سرمایه، اغلب سیاستمداران واکنش هاي شتاب زده اي را نشان می دهند و برخی مواقع برنامه 

قاله برخی از موانع مطرح گشته بر سر راه هماهنگ رد ادامه م. باشد میهاي آنها داراي پیامدها و عواقب نامطلوب و غیرقابل انتظار 
  .)2010،والکر(ت دام مورد اشاره قرار خواهند گرفسازي استانداردهاي حسابداري و مطلوبیت این اق

  اختالفات بنیادي در مفاهیم حسابداري
فقی پیرامون ساخت و ترکیب حسابداري، و دانشگاهیان حسابداري توااي  حرفه تدوین کنندگان استانداردهاي حسابداري، اعضاي

تفاوت هاي بنیادي در رابطه با گستره گزارشگري مالی، اهداف گزارشگري مالی، و ابزار دستیابی به این . حسابداري مطلوب ندارند
در طول چند سال گذشته هیات استانداردهاي حسابداري مالیو هیات استانداردهاي حسابداري بین المللی تالش . هدفها وجود دارد

پاسخ هاي دریافت شده توسطهیات . بسیاري را براي پذیرش یک چارچوب نظري مشترك در رابطه با گزارشگري مالی آغاز نموده اند
و مشورت با این هیات ها،  استانداردهاي حسابداري مالیو هیات استانداردهاي حسابداري بین المللی در رابطه با انجام همفکري

د گزارشگري مالی را آشکار می سازاهداف و ابزار دستیابی به این اهداف دررامون گستره، اختالف هاي با اهمیت موجود پی
  .)2010،والکر(
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چگونگی ارزیابی ایفاي وظیفه مباشرت مدیریت و : برخی از موارد مورد اختالف بنیادي در میان طرف هاي گوناگون عبارتند از
ي منصفانه، ماهیت و مفید بودن محافظه کاري در ها ارزشبلیت اتکاي شناخت آن به عنوان یک هدف جداگانه، مربوط بودن و قا

و اهمیت ارقام سود در آن  حسابداري، نقش افشا در مقابل شناخت و اندازه گیري در صورتهاي مالی، شکل ارائه صورتحساب عملکرد
  ...و 

می توان گفت که در پیش گرفتن راهبردي مبنی در سایه اختالفات بسیار با اهمیت بنیادي میان خبرگان و کارشناسان حسابداري، 
بنابراین در شرایطی که اطمینان کامل و همه جانبه اي . بر دستیابی به یک توافق جهانی واحد، چندان معقول به نظر نمی رسد

ی از پاسخگویی نسبت به یک سیستم واحد وجود ندارد، بهتر آن است که بازار، اقتصاد، دولت و واحدهاي تجاري، سیستم هاي متفاوت
  .)2010،والکر(د را که بر چشم اندازهاي متفاوتی از حسابداري مطلوب مبتنی می باشند، تجربه نماین

  تفاوت در سیستم سیاسی و اقتصادي کشورها
خط مشی هاي حسابداري معموالً براي دستیابی به هدف هاي سیاسی و اقتصادي، متناسب با سیستم اقتصادي و سیاسی کشورها 

از آنجا که احتمال بسیار کمی در برقراري یک سیستم سیاسی و اقتصادي منفرد در سطح بین المللی وجود دارد، . می شوند تدوین
استانداردهاي حسابداري پس می توان انتظار داشت سیستم هاي اقتصادي و سیاسی به عنوان مانعی براي ایجاد هماهنگ سازي 

  .)1383، خوش طینت و رحیمیان(د عمل کنن

که اغلب این . ر طول صد سال اخیر تحقیقات بسیاري در رابطه با تفاوت هاي میان نظام هاي اقتصادي گوناگون انجام شده استد
در نیمه . مطالعات در جستجوي تفاوت هاي میان نظام اقتصاد سرمایه داري در برابر نظام هاي سوسیالیستی و کمونیستی بوده اند

دیدي رو به رشد نهاد که در جستجوي شناسایی، تجزیه و تحلیل و مقایسه شکل هاي متفاوت دوم قرن بیستم حوزه مطالعاتی ج
  ).2010،والکر(د نظام سرمایه داري بودن

با بررسی ادبیات تحقیقی پیشین، به طبقه بندي شیوه هاي متفاوت نظام سرمایه داري با توجه به پنج وهمکارش 1هالطور مثال به 
  :شاخص هاي معرفی شده از سوي آنها عبارتند از. شاخص عمده اقدام نمودند

 ساختار درونی واحدهاي تجاري  )1

 ساختارهاي مالی و حاکمیت شرکتی )2

 روابط صنعتی )3

 آموزش هاي حرفه اي )4

 روابط تجاري )5

اد لیبرال اقتصاد بازار آز: در نهایت با توجه به شاخص هاي گفته شده در باال، دو گونه عمده از نظام سرمایه داري قابل شناسایی است
  ).2001هال و همکارش، (و اقتصاد بازار هماهنگ
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در نتیجه، ادبیات تحقیقی مرتبط با شکل هاي متفاوت نظام سرمایه داري نشان می دهد که بیش از یک شیوه براي انجام عملیات 
باشیم که اجازه دهیم تا تجاري وجود دارد، و بنابراین در تناسب با شکل هاي متفاوت سرمایه داري ممکن است ما نیازمند آن 

بدین ترتیب می توان گفت که با توجه به .استانداردهاي حسابداري انعکاس دهنده گونه هاي متفاوتی از سیستم هاي اقتصادي باشند
خصوصاً آنکه در حال . وجود گونه هاي متفاوتی از نظام سرمایه داري، وجود تنوع در استانداردهاي حسابداري امري مطلوب است

  ).2010،والکر(د جود ندارهیچ شناخت و اطمینانی نسبت به بهترین شکل از نظام سرمایه داري و حاضر

  بازارها و سیاست هاي ملی
دلیل اصلی براي تردید درباره هماهنگی اجراي رویه ها این است که انگیزه . بازارها و سیاست ها اصوالً ملی باقی می ماند نه جهانی

از . ، ملی و بر همان موضوعات باقی می ماند که قبالً حاکم بوده است...برسان، هیات ها، سهامداران وحسامدیران و مجریان مانند 
طرف دیگر، استانداردهاي یکسان بین المللی نمی توانند براي گستره ي عظیمی از شرایط محیطی، سامانه هاي قانونی، و مراحل 

شرایط بازارهاي بورس در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته ي  مسلماً. توسعه اقتصادي و فرهنگی متفاوت مناسب باشند
مهام و (د یک قرن دارند، مشابه نخواهد بوآسیایی و آفریقایی با بازارهاي اوراق بهادار آمریکا و اروپا که عمري متجاوز از 

  .)1390،دیگران

سیستم هاي وصول : ابداري معرفی گشته اند عبارتند ازبرخی دیگر از عواملی که به عنوان موانع هماهنگ سازي استانداردهاي حس
حسابداري، نبود خط مشی صریح و روشن، تفاوت قوانین و مقررات در مبادله سهام در بورس هاي اوراق اي  حرفه مالیات، انجمن هاي

  ...بهادار و 

    نتیجه گیري
فرد ملی و تالشی براي آشتی دادن با هدف  هماهنگ سازي در مرحله اول در جستجوي شناسایی حالت هاي خاص و منحصر به

برخی از موانع موجود را به منظور دستیابی به یک درجه قابل قبول از  کند میتالش , هاي کشورهاي دیگر است و در مرحله دوم
 هماهنگ سازي استانداردهاي بین المللی فرایندي است که موجب تسهیل جذب سرمایه هاي. هماهنگی تصحیح یا حذف نماید

به منظور افزایش قابلیت مقایسه , براساس این فرآیند. بین المللی شدن بازارهاي سرمایه و تجارت بین الملل می شود, خارجی
مغایرت هاي موجود در استانداردهاي حسابداري در سطح بین المللی شناسایی و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار , اطالعات مالی

ان قابل قبولی از همخوانی رویه هاي حسابداري و حذف و تصحیح برخی از مغایرت هاي خاص و می گیرد و براي برقراري میز
با به کارگیري استانداردهاي حسابداري بین المللی کیفیت , نتایج بیشتر تحقیق ها بیان کرد. منحصر به فرد تالش می شود

شناسایی به موقع , وجب کاهش اقالم تعهدي و مدیریت سودزیرا الزام به رعایت این استانداردها م. حسابداري افزایش یافته است
یکنواختی استانداردهاي حسابداري کشورهاي پیشرفته صنعتی با استانداردهاي . زیان ها و افزایش محتواي اطالعاتی سود شده است

. رهاي جهان می شودبین المللی حسابداري موجب تقویت استانداردهاي اخیر و توسعه بکارگیري روز افزون آن در سایر کشو
موفقیت در این کار موجب ارتقاي ویژگی قابلیت مقایسه صورت ها و اطالعات مالی تسهیل تهیه صورت هاي مالی تلفیقی و آسانتر 

  .شدن حسابرسی در سطح بین المللی خواهد شد
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  یالملل نیب ياستانداردها يساز و هماهنگ يساز ادهیپ يدر راستا یکاوش

  ٤لطیفه الهیاري، ٣علیرضا دیداري، ٢بدالحسین رضوانی، ع١ناصر چمن گرد
   دهیچک

و خم  چیپر پ ریدر گذر از مس. تسین دهیپوش يکشور چیبر ه يحسابدار یالملل نیب يبا استانداردها یهماهنگ اهمیت امروزه 
 یالملل نیب يمختلف با استانداردها يکشورها يحسابدار يتفاوت در استانداردها جادیبر ا مؤثراز عوامل  یآگاه ،يساز هماهنگ
کشورها  يحسابدار یمل ياستانداردها نیوجود تفاوت ب انیدو علت را در ب ،یبه طورکل. است رخوردارب يا ژهیو گاهیاز جا ،يحسابدار

   .فقدان -2 ؛ییواگرا -1: نمود ذکر توان می يدارحساب یالملل نیب يو استانداردها

 کایمرآجا که  آن  از یاز طرف. از آن جمله است یهنگرو ف یطیکه عوامل مح ،گذارند یم تأثیر شده ادیبر دو عامل  یمختلف عوامل
 رفتهیاصول پذ تأثیر تتح يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها نیتدو ،کند میرا کنترل  هیسرما یجهان ياز بازارها یبخش بزرگ

و  يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها رشیکشور در ارتباط با پذ نیا یلذا موضع کنون. ردیگ میکشور قرار  نیا يحسابدار ي شده
 تأثیر يهماهنگ ساز يایدر ظهور مزا است وبرخوردار  يا ژهیو اهمیتاز  ،يدر حرکت به سمت هماهنگ ساز ندهیآ يها برنامه
   .دارد ییبسزا

  .يهماهنگ ساز ،يساز ادهیپ، يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها :يدیکل واژگان

   مقدمه
و ارائه  هی، لزوم ته یاطالعات يها ستمیس یدگیچیهمراه با پ ر،یاخ يدر دهه ها یانتفاع يواحد ها يها فعالیت عیسر يشرفتهایپ

و ارائه  هیالزامات حاکم بر ته نیاز مهمتر یکی. کرده است دیتشد یاعانتف يمربوط و قابل اعتماد را توسط واحد ها یاطالعات مال
 یضوابط يحسابدار ياستانداردها. آنها در عمل است تیو رعا يحسابدار ياستانداردها نیمزبور، تدو يها ویژگیبا  یاطالعات مال

 نیو ا تیبه استفاده کنندگان، رعا یلو انتقال اطالعات ما يریشناخت، اندازه گ ندیدر فرآ دیبا ياقتصاد ياست که واحد ها
 يبر اساس استاندارد ها یمال يکه صورتها یوقت.دشون یمحسوب م یمال يارائه صورتها تیفیسنجش ک يبرا ياریاستانداردها مع

  ).1385 یعلمشاه.(و ارائه شده است هیبه نحو مطلوب ته یمال يصورتها مییبگو میتوان یشده باشد، م هیته يحسابدار

 يتئور.تاس يحسابدار يو مهمتر از همه تئور ياقتصاد تیوضع ،یاسیس طیبر سه عامل شرا یمبتن يحسابدار ياستانداردها نیتدو
 يالزم را برا یدانست که ساختار کل یو اصول عمل میقابل آزمون، مفاه اتیهماهنگ از فرض يتوان مجموعه ا یرا م يحسابدار

چارچوب  نی، هدف مشترك ، تدو يحسابدار يتئور نیتدو يبرا کردهایتنوع رو رغمیلع. کند می جادیا يحسابدار تیپژوهش در ماه
از  یمرتبط ستمیس يچارچوب دارا نیا.رود که انجام دهند یانتظار م ایدهند  یآن چه که حسابداران انجام م ياست برا ينظر
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 هیته يها کیو تکن یمال يصورتها طهیلکرد و ح، عم تیماه انیب يهم آهنگ برا ياستانداردها نیاست که به تدو اتیهدفها و فرض
 نیتأم يبرا نیبنابرا. باشد یمبتن يشده حسابدار رفتهیپذ يبر تئور دیاستانداردها با نیتدو ندیفرآ گرید انیبه ب. کند میآن کمک 

 يدر حسابدار ییاستانداردها ازمندینامر ما  نیا ياطالعات مربوط و قابل اتکا و برا ازمندیاستفاده کنندگان ، ن یاطالعات يازهاین
که امکان  يروشن و همسان باشند به گونه ا یاصول و ضوابط به اندازه کاف نیباشد که ا یبر اصول و ضوابط یکه مبتن میهست

 یاخلد يمناسب و اعمال کنترل ها ياستفاده از روش ها گریاز طرف د. باشد ریهمگان امکان پذ ياستانداردها برا نیاستفاده از ا
  .رسد یبه نظر م يهمسان ضرور ياستانداردها نیاستقرار ا يبرا زیاسب نمن

   .تکرده اس دایپ تیاهم يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها ياز دو جهت هماهنگ ساز امروزه

ئل مهم در اطالعات از مسا يافشا یدارد ، چگونگ يمنابع اقتصاد عیمهم در توز يتأثیر که هیسرما يتر بازارها عیبا گسترش سر - 1
  .تبازار اس ییکارا نییتع

 ازین کنواختی ياز استانداردها يکنند ، به وجود مجموعه ا یم تیفعال يکه به صورت فرامرز یتیچند مل يها شرکت شیافزا - 2
بازار  در نانیو قابل اطم کنواختیاطالعات  عیو توز دیتول يها نهیبه منظور کاهش هز کنواختی يمجموعه استانداردها هیته .ددار

  .ردیگ یصورت م هیسرما

  :  میکن یارائه م ریز يها بخش ادامه بحث را در در
  مختلف  يکشورها يحسابدار یمل يتفاوت استانداردها لیدال •

  . کایامر یمال يحسابدار يبا استانداردها سهیدر مقا يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها تیفیک •

  .وارد بر آن  يدر سطح جهان و انتقادها يسابدارح ياستانداردها يهماهنگ ساز يایمزا •

  و  يحسابدار یالمللل نیب ياستانداردها يهماهنگ ساز ندیدر فرا کاینقش بورس اوراق بهادار امر •

  .مختلف  يدر کشورها يحسابدار یالملل نیب ياستاندردها رشیپذ تیوضع •

  مختلف  يکشورها يحسابدار یمل يتفاوت استانداردها لیدال
  :متفاوت است  يحسابدار یالملل نیب ياز دو جهت با استانداردها يحسابدار یمل يانداردهااست

ـ ، امـا در هـر    رنـد یگ یرا در بـر مـ   ياز حسـابدار  یکسـان یهر دو مسائل  یالملل نیو ب یمل يبراساس آن استانداردها:  ییواگرا .9 از  کی
  .دشو یگرفته م شیدر پ یمتفاوت يد و به دنبال آن روش هاشو یمسائل مطرح م نیا يبرا یمتفاوت يراه حل ها ياستانداردها

بـه   یملـ  يدر اسـتانداردها  یگنجانده شده ول یالملل نیب يکه در استانداردها کند میاشاره  يبه آن دسته از مسائل حسابدار: فقدان  .10
  ).1385 انیبستان( .تنشده اس يآنها اشاره ا

  : شود  یم يحسابدار یمللال نیب يموجب تفاوت در استانداردها ریز عوامل

   ينهاد عوامل
 يکشور ها انیدر م ياستانداردها نی، تفاوت ا باشد می یمال يگزارشگر تیفیارتفاء ک يحسابدار يتوجه به آنکه هدف استانداردها با

   .دگرد یم یمال يگزارشگر تیفیکاهش ک جهیو در نت يمختلف منجر به کاهش مربوط بودن اطالعات حسابدار
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   .دده یو مربوط بودن آن را کاهش م ياطالعات حسابدار تیفیک ییتفاوت ها نیاست که چن نیبر ا یومعم باور

 تیو اهم يحرفه حسابدار تی، اهم ي، توسعه اقتصاد تی، تمرکز مالک یمنشاء قانون(  يپنج عامل نهاد تأثیر قسمت نیدر ا ما
  . میکن یم یو فقدان بررس ییرا بر دو عامل واگرا)  هیسرما يبازارها

 يها ستمیس يجهت ارتقا یرا به عنوان مرجع و راه يحسابدار یالملل نیب يبر آن است که اغلب کشورها استانداردها یمبن شواهد
   .ددانن یخود م يحسابدار

مطلوب  يها ستمیخود به عنوان س يحسابدار يها ستمیاحتمال دارد که بر س شتریاند ب افتهیتوعه  يکه از لحاظ اقتصاد ییکشورها
 یالملل نیب يآنها با استانداردها ياغلب استانداردها جهیرجوع نکنند ، در نت يحسابدار یالملل نیب يکنند و به استانداردها نانیاطم

   .تمتفاوت اس

  :گذارد  یم تأثیر پنهان بر فقدان يکه به گونه ا یعوامل
   یمنشاء قانون. 1

 شتریحقوق نوشته هستند از سهامداران خود ب يکه دارا ییبت به کشورهاهستند نس یحقوق عرف يکه دارا ییکشورها اصوالً
فوق به  نیبا اتکا به قوان یکه در آن قاض ییفضا ستمیانگلستان است و توسط س یحقوق عرف منشاء .دکنن یم تیمحافظت و حما

 یاخالق میکه به مفاه يتوسط قواعد باستان است و ونانیمنشاء حقوق نوشته  .تاس کرده دایپردازد استقرار پ یحل مسائل خاص م
انعقاد قراردادها در  يبرا یکردند که حقوق عرف شنهادیپ 2001و بال در سال  نیراب .تنهاده شده اس انیگردد ، بن یمتصل م

کوچک  يها بخش از يتعداد نیتناسب دارند که ب ياقرارداده يکه حقوق نوشته برا یدر حال .دمناسب هستن یعموم يبازارها
   .دشون یقد ممنع

 هستند ، هیکننده منابع سرما نیو انگلستان بر سهامداران و اعتبار دهندگان که تام کایمانند امر یبا نظام عرف ییکشورها نیبنابرا
به کارمندان  یبه طور اساس يتجار يبر حقوق نوشته مانند فرانسه و آلمان واحدها یمبتن ییدر مقابل در کشورها .دکنن یمتأکید 

بر حقوق نوشته ،  یمبتن يدهد که کشورها یشواهد نشان م .دکنن یم هیتک یمال نیتام يبانک ها و دولت برا ، رانیان ، مدمستخدم
بر حقوق  یمبتن ياز کشورها گرید یبرخوردارند و برخ يتر يقو يدار هیسرما یقانون يها تیمانند فرانسه به طور عمده از حما

 يناویاسکاند ياز کشورها گرید یبرخوردارند و برخ يتر يقو يدار هیسرما یقانون يها تیحما نوشته مانند فرانسه به طور عمده از
که  یتیکشورها بر اهم نیدر منشاء قوان یاساس يتفاوت ها نیچن .دقرار گرفته ان) حقوق نوشته ( گروه  نیا انهیم يدر کشورها

  ).1385 انیبستان(.دگذار یم تأثیر دارد ياطالعات حسابدار

   تیرکز مالکتم.2
از  یاقشار متفاوت يبرا تیفیاطالعات با ک يافشا يشود و تقاضا یپراکنده م شتریب تیساختار مالک یمال يگسترش بازارها و نهادها با

 نیبه ا يحسابدار يبا انتشار استانداردها ییکشورها نیدر چن يکنندگان استانداردها نیآن تدو یدر پ. دیآ یمالکان به وجود م
 تیفیک ياز تقاضا برا ییحجم باال نیدارد ، چن ییتمرکز باال تیکه ساختار مالک ییاما در کشورها .ددهن یسخ متقاضا پا

گذارد ، در  یاثر م ییکشورها نیچن يحسابدار ياستانداردها تیفیامر در حجم و ک نیوجود ندارد و ا یمال يگزارشگر ياستانداردها
  . فقدان دارد هثبت با مسئلم يرابطه ا تیتمرکز در مالک زانیم جهینت
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   يتوسعه اقتصاد.3
 يازین شرفتهیو پ دهیچیپ يدر معامالت اقتصاد يحسابدار يدارند به استانداردها يدر حال توسعه که اقتصاد ساده ا يکشورها در

 نیاز ا يها به قسمت هاباشند اما تن رفتهیرا پذ يحسابدار یالملل نیب يکشورها ممکن است استانداردها نیهر چند ا نیبنابرا .تسین
جامع و  ياستانداردها يدارا افتهیتوسعه  ياست که کشورها یدر حال نیا .دکاربرد دار شتریکنند که ب یمتأکید  ياستانداردها

 فقدان با مسئله جهیدر نت .دمتفاوت باشن یالملل نیب ياستانداردها با استانداردها نیها هستند هر چند که ا نهیزم یدر تمام یکامل
  .ددار یکشورها رابطه معکوس و منف يتوسعه اقتصاد

   يحرفه حسابدار تیاهم.4
وجود ندارد و  دهیچیدر خصوص مسائل پ یچندان ینبوده است تجربه و آگاه یرشد چندان يدارا يکه حرفه حسابدار یجوامع در

  . ر آنان رشد داشته کمتر استد يکه حرفه حسابدار ییکشورها نسبت به کشورها نیدر ا يحسابدار يتوسعه استانداردها

امر موجب  نیکمتر است و ا يحسابدار ياستانداردها تیدارد جامع یفیضع گاهیجا يکه حرفه حسابدار يدر کشورها گریعبارت د به
 يحسابدار ياستانداردها تیدارد ، جامع يقو یگاهیجا يکه حرفه حسابدار ییدر کشورها .دشو یم شتریبه سمت فقدان ب تیهدا
  .دابی یم شیافزا

   هیسرما يبازارها تیاهم.5
 جهیوضع شده است در نت یمال ياستفاده کنندگان صورت ها یاطالعات يازهایبه منظور رفع ن يآنجا که قواعد و مقررات حسابدار از
 يحسابدار ستمیس کیبه استفاده از  ازین هیبازار سرما شتریبا توسعه ب .دوجود دار یرابطه منف هیسرما يبازارها تیفقدان و اهم نیب

   .کند میرهنمون  يحسابدار یمل يعامل کشورها را به سمت فقدان کمتر در استانداردها نیشود و ا یم شتریب زیپر توان ن

  :دهد  یقرار م تأثیر تحت یضمن يرا به گونه ا ییکه واگرا یعوامل
   یمنشاء قانون.1

 تیشفاف زانیکنند و م یم يشتری، از سهامداران خود محافظت ب یبر حقوق عرف یمبتن يشد کشورها انیب نیاز ا شیطور پ همان
 نیب ياستانداردها نیتدو ئتیه يچارچوب نظر .تاس شتریبر حقوق نوشته ب یمبتن يکشورها نسبت به کشورها نیاطالعات در ا

شوند  یم سکیو متحمل رهستند  يتجار يواحدها یکنندگان مال نیگذاران تام هیکه سرما ییاز آنجا« :  کند می انیب یالملل
 يازهاین ياطالعات پاسخگو نیحال ممکن است ا نیدر ع .دشو یم هیآنان ته یاطالعات يازهایبه منظور رفع ن یمال يصورت ها

 یالملل نیب يکه استانداردها کند می شنهادیپ نیمچنه ئتیه نیا»  .دباش زین یمال ياستفاده کنندگان از صورت ها گرید یاطالعات
در  .تحرکت کرده اس یبر حقوق عرف یمبتن يکشورها يحسابدار يحرکت کند که استانداردها یبه همان سمت دیبا يحسابدار

   .دئجود دار یرابطه منف یو حقوق عرف يواگرا نیب جهینت

   تیتمرکز مالک.2
 یالملل نیب يود که استانداردهاش یم انیاول ب ریدر تفس .دوجود دار ییو واگرا تیتمرکز مالک نیمتفاوت درباره ارتباط ب ریتفس دو

 نیاطالعات و کاهش نبود تقارن اطالعات ب تیبهبود شفاف قیرا از طر یمال ياستفاده کنندگان از صورت ها يازهاین يحسابدار
احتمال توسعه  وجود دارد تیدر مالک يشتریکه تمرکز ب يها طیدر مح .کند میفراهم  يبرون ساز نو استفاده کنندگا رانیمد
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و  ییواگرا نیرابطه مثبت ب کیاساس  نیکم است بر ا يحسابدار یالملل نیب يبر استانداردها یشفاف مبتن يحسابدار مستیس
را  دهیچیپ يحسابدار ستمیس کیبه وجود  ازین تیدر مالک شتریشود که تمرکز ب یم انیدوم ب ریدر تفس .دوجود دار تیتمرکز مالک

ها  ستمیس نیا .دشو یم یمل يبر استانداردها یمبتن يحسابدار يها ستمیس يوامر موجب حرکت به س نیدهد و ا یکاهش م
با  يحسابدار یمل ياردهااستاند یطیشرا نیدر چن .ددهن یپوشش م يحسابدار یالملل نیب يرا نسبت به استانداردها يمسائل کمتر
در  جهیدر نت .دده یگونه استانداردها پوشش م نیرا نسبت به ا يمسائل کمتر یمنطبق است ول يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها

   .دوجود ندار يو واگرا تیتمرکز مالک نیب یگونهارتباط چیه رینوع تفس نیا

   يتوسعه اقتصاد.3
در حال توسعه و توسعه  ينسبت به کشوزها يحسابدار ياستانداردها افتهیتوسعه  يدهد که در کشورها ینشان م ياریبس يشواهد

کشورها را  گرید يحسابدار يندارندکه استانداردها یلیگروه از کشورها تما نیا جهیدر نت .تبرخوردار اس يشتریب از اعتبار افتهین
  .درنیبپذ

کنند در  یم نییتع یافشا را عوامل داخل نیسطح قوان افتهیتوسعه  ياز کشورها يارینشان داد که در بس 1990واالس در سال  واندا
   .دشو یم نییتع یسطح توسط عوامل خارج نیدر حال توسعه ا ياز کشورها ياریکه در بس یحال

  :عبارتند از  یداخل عوامل
  يسطح توسعه اقتصاد. الف

کوچک  ایبا اهداف بزرگ است  یبه منظور ارائه خدمات يابزار يحسابدار ایآ نکهیمانند ا(  يجامعه نسبت به حرفه حسابدار دگاهید.ب
(  

  ).تهو حقوق نوش یعرف(  یاساس نیقوان.پ

  ). نانیمانند درجه اجتناب از نبود اطم(  یفرهنگ يها ارزش.ت

 ای رندیبگ دهیرا ناد ی، عوامل داخل يحسابدار نیشوند قوان یموجب م یهستند که به طور احتمال یآن دسته از عوامل یخارج عوامل
   .دآنها داشته باشن بر يکمترتأکید 

 نیرا به تام یداخل يتجار يواحدها ایخود جذب  هیرا به بازار سرما یاران خارجگذ هیخواهند سرما یحال توسعه که م دری کشورها
 یالملل نیب يمشابه با استانداردها يها دگاهیدارند تا در مواجه با مسائل د يشتریب لیکنند ، تما قیتشو یخارج ياز بازارها یمال

 دیبا جهیخود آنان دارد در نت یمل ينسبت به استانداردها يترشیب رشیو پذ استانداردها شناخت نی، چرا که ا نندیرا برگز يحسابدار
  وجود داشته باشد  يو سطح توسعه اقتصاد ییواگرا نیمثبت ب يرابطه 

  يحرفه حسابدار تیاهم.4
با حرفه  يکه کشورها دیگونه به نظر آ نیممکن است ا گریبه عبارت د .تنا مشخص اس يحرفه حسابدار تیو اهم ییواگرا نیب رابطه

 نیب يهم چون استانداردها یخود را به صورت مستقل و بدون اتکا به منابع خارج يامکان گسترش استانداردها شرفتهیپ يحسابدار
با حرفه  ییکه کشورها یدهد ؛ در صورت یدو عامل را نشان م نیا نیامر وجود ارتباط مثبت ب نیداشته باشد و ا يحسابدار یالملل
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 یم یکمک بزرگ يحسابدار یالملل نیب يبه گسترش استانداردها یابیو انگلستان در دست کای، امر ایچون استرال يقو يحسابدار
   .دکنن

   هیسرما يبازارها تیاهم.5
است  یعیطب نیبنابرا .تاس هیشفاف و مورد عالقه بازار سرما يحسابدار ستمیس کی جادیا یالملل نیب ياستانداردها يوجود فلسفه

 یالملل نیب يمشابه استانداردها ياستانداردها .تاس تیدر آنها با اهم هیسرما يکه بازارها ییر کشورهاد میکه انتظار داشته باش
 يمنطبق با استانداردها ياطالعات حسابدارافشا کرد که  انیب 2001به عنوان مثال اشبوق در سال  .دباشوجود داشته  يحسابدار

 اریکنند بس یم نیتام یانتشار سهام اضاف قیخود را از طر ازیمورد ن هیماکه سر ییکایامر ریغ يتجار يدر واحد ها یالملل نیب
خود را بر اساس  یاطالعات مال یکاهش نبود تقارن اطالعات يکوشش برا نظورو به م يبه صورت اراد جینتا نیا .تمحتمل تر اس

   .دکنن یمافشا  يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها

  ).1385یعلمشاه( .دکشورها وجود دار هیسرما يبازارها تیواهم ییاگراو نیب یرابطه منف کی جهینت در

   فرهنگ
 يحسابدار یالملل نیب يو استانداردها يحسابدار یمل ياستانداردها نیتفاوت ب یاز جکله عوامل اساس یاسیو س یعوامل فن اگرچه

  .تسین يدر موضوع هماهنگ ساز لیاست اما تنها عوامل دخ

به  یابیدر دست یعامل زیبلکه فرهنگ ن ردیگ یصورت نم یاسیو س یفن يها زیفقط با انگ یالملل نیب يدهابه سمت استاندار حرکت
   .دشو یحرکت محسوب م نیا

مانند نشا نه ها ،  .دساز یخود را اشکار م زین يطرق ظاهر ياریدهد بلکه از بس ینشان نم ها ارزش قیخود را از تنها از طر فرهنگ
  .یمذهب يها نییقهرمانان ، آداب و آ

شامل  یتفاوت در عموال فرهنگ تأثیر یبررس( بهره گرفت و بر اساس مدل او  ياز مطا لعات هستند در حسابدار 1998در سال  يگر
  :را گسترش داد  ریز يچهار ارزش حسابدار)  يبر حسابدار نانیاجتناب از نبود اطم - 3و  ییفردگرا -2فاصله قدرت  - 1

  یابر کنترل قانوندر براي  حرفه کنترل •

   يریدر برابر انعطاف پذ یکنواختی •

   ینیدر برابر خوش ب يمحافظه کار •

  اطالعات  تیدر برابر شفاف يراز دار •

،  ي، رازدار يمحافظه کار نییسطح پا يکه دارا یدر جوامع يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها رفتنیانطباق و پذ یطور کل به
منجر  نانیاجتناب از نبود اطم يچرا که سطح باال .دریگ یصورت م شتریباشند ب یکنواختی يو سطح باال نانیاجتناب از نبود اطم

  .کند می شتریجوامع ب نیرا در ا یالملل نیب ياز استانداردها ییامر واگرا نیشود و ا ید در جوامع میجد ياستانداردها يبه جستجو

   .دگرد یاستنباط م ریز جیمباحث مطرح شده نتا از
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 يحسابدار یالملل نیب ياز استانداردها يحسابدار یمل ياستانداردها ادیبه احتمال ز ییفردگرا شتریب زانیبا م يدر کشورها •
  .ددار ییواگرا

 يحسابدار یالملل نیب ياز استانداردها يحسابدار یمل ياستانداردها اریکمتر فاصله قدرت به احتمال بس زانیبا م يدر کشورها •
   .دردا ییواگرا

 یالملل نیب ياز استانداردها يحسابدار یمل ياستانداردها اریبه احتمال بس نانیاجتناب از نبود اطم شتریب زانیبا م يدر کشورها •
   .ددار ییواگرا يحسابدار

  کایامر یمال يحسابدار يبا استانداردها سهیدر مقا يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها تیفیک

 ينسبت به اطالعات حسابدار يحسابدار یالمللل نیب يشده بر اساس استانداردها هیاطالعات ته افتندیدر 2005والنگ در سال  بارث
  .دارند يشتریب تیفیک ییکایامر ياستانداردها يبه استثنا يحسابدار یمل يشده بر اساس استانداردها هیته

 يدر واحدها يو اطالعات مربوط تر حسابدار انیر زموقع ت بهییکمتر سود و شناسا تیریشواهد نشان دهنده مد گریعبارت د به
 ایماند آن است که آ یم یباق ییکایگذاران امر استیس يکنند تنها پرسش که برا یاجرا م یالملل نیب ياست که استانداردها يتجار

  . ریخ ای شودیمنجر م مشابه تیفیبا ک یبه اطالعات ییکایامر يحسابدار يو استانداردها یملللال نیب يحسابدار ياستانداردها

  سود  تیریمد
که  يبا واحدها سهیآوردند در مقا یرا به اجرا در م یالملل نیب يکه استانداردها يتجار يدهد واحد ها ینشان م شواهد

را  یللالم نیب يکه استانداردها ییدر واحدها گرید یبه عبارت .دکنن یم تیریمد شتریکنند سود را ب یرا اجرا م کایامر ياستانداردها
 انیدر جر راتیینسبت به نرخ تغ یاتیدر سود عمل راتییکمتر است و مشابه آن نرخ تغ یاتیسود عمل در راتییکنند نرخ تغ یاجرا م

   .تتر اس یمنف يتجار يواحدها نیا يوجوه نقد برا انیو جر ياقالم تعهد نیب انسیوجوه نقد کمتر است ، در ضمن کووار

  انیبه موقع ز ییشناسا
 یرا اجرا م ییکایامر يکه استانداردها يتجار ينسبت به واحدها .دکنن یرا اجرا م یالملل نیب يکه استانداردها يتجار ياواحده

واحدها در  نیا شتریب لیبا تما جینتا نیشود ا یم دهیکنند همان طور که د یم ییبزرگ را شناسا يها انیکمتر ز یلیکنند خ
  .تسود سازگارتر اس تیریمد

  ين اطالعات حسابداربود مربوط
 ينسبت به استانداردها يمربوط تر یارزش اطالعات کایامر يبر اساس استانداردها يحسابدار ریاظهار کرد که مقاد دیرابطه با نیا در

   .ددار يحسابدار یالملل نیب

  وارد بر آن  يدر سطح جهان و انتقادها يحسابدار ياستانداردها يهماهنگ ساز يایمزا
  :است  ریبه شرح ز يز هماهنگ سازا یناش يایمزا

 يو سهولت گردآور یگذاران خارج هیموجود حل مشکالت سرما قی، درك حقا یالملل نیب یاطالعات مال سهیمقا تیقابل شیافزا - 1
  یخارج يها هیسرما
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  )گزارش  نیچند هینسبت به ته يازین یب(  یمال يصرفه و صالح در منابع مورد استفاده به منظور گزارشگر شیافزا - 2

  .دندارن یو حسابرس يمدون حسابدار يآن دسته از کشورها که استانداردها يسودمند بودن برا - 3

بهبود انتخاب آنان از  زیو ن یخارج يها شرکت یمال يدرك صورت ها يبرا یو وام دهندگان خارج یمال لگرانیکمک به تحل - 4
   يگذار هیموجود در سرما يها نهیگز انیم

 يهماهنگ ساز ایبر اساس درامد هر سازمان در کل دن اتیبا توجه به محاسبه مال ایدر سراسر دن یاتیمال يم هاکمک به مقا - 5
  .دشو يریاندازه گ کسانی يحسابدار ياصول و روش ها يدرامدها بر مبنا نیشود که ا یباعث م

  . يتجار واحد تیالزم به منظور هدا یاتیعمل يها لیو تحل هیتجز يریسهولت در به کارگ -6

   ها شرکت یمال رانیکنندگان توسط مد نیو تام انیروابط با مشتر تیریمد نآسان شد - 7

که تبادل  يهستند به گونه ا یتیچند مل يها شرکتخواهد برد  ياستانداردها يانتفاع را از هماهنگ ساز نیشتریکه ب یگروه
  .ترفیانجام خواهد پذ يشتریبا سهولت ب ها شرکت نیا ياطالعات برا

  :عبارت است از  يهماهنگ ساز دهیوارده بر پد يانتقادها

 يرا استانداردها یالملل نیب يدر حال توسعه ، استانداردها ای افتهیتوسعه ن ياست که هر دو گروه کشورها نیانتقاد وارده ا نیاول
   .ددانن یم ياقتصاد ياز طرف قدرت ها یلیتحم

 زانیبه م گریهماهنگ شوند د يو اگر استانداردها راستیانعطاف پذ قتیحق کی ياهوبه طور م ياست که حسابدار نیا گرید انتقاد
و  يسطوح مختلف توسعه اقتصاد یحقوق يها ستمیس یاز امکانات مل یعیمحدوده وس يتوانند برا یو نم ستندین ریانعطاف پذ یکاف

   .دبه کار گرفته شون یفرهنگ يتفاوت ها

 يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها نیتدو ئتیه يبرا يحسابدار ياستانداردها یدر برخ یمعتوفق ج کیبه  یابیبر آن دست عالوه
کامل  رشیپذ( تر از آنچه در گذشته مورد انتظار بود  نییپا یتوافق در سطح یدر پ دیمزبور با ئتیه نیبنابرا .تدشوار اس يکار زین

  .دباش)  یجهان

موضوع  نیا .دمنجر شو يممکن است به اضافه بار استانداردها یالملل نیب يهماهنگ سازباورند که  نیبر ا گریبر آن گروه د عالوه
و  دهیچیالزامات پ دیکشورشان ، با یو اجتماع یاسی، س ياقتصاد يعالوه بر سر و کار داشتن با فشارها ها شرکتآن است که  انگریب

   .دکنن تیرعا زین را یالملل نیب نهیپر هز

در  تواند می يحسابدار ياستانداردها يهماهنگ ساز .دهستن یو ناکاف ییابتدا ياستانداردها نین است که اامر نشان دهنده آ نیا
داشته  یدر ترازنامه آنها در پ زینوسان ها را ن جادیدهد به طور همزمان کاهش سود و ا ینشان م ها شرکتمخاطرات را به  نکهیا نیع

  .دگزارش شده آگاه کنن يها یبر سود و بده يهماهنگ ساز تأثیر گذاران را از هیسرما دیبا ها شرکت نیبنابرا)  2002پارکر ( باشد 

  يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها يهماهنگ ساز ندیدر فرا کایبورس اوراق بهادار امر نقش
کشور بر طبق اصول  نیا يهاخود را در بازار یمال يدارند و صورت ها يروابط تجار کایبا امر ایدن ياز شکورها ياریانجا که بس از
وجود  دهیعق نیا کایاوراق بهادار امر نیدر قوان .دشو یهماهنگ بر جسته تر م ياستانداردها تیکنند اهم یشده آنها ارائه م رفتهیپذ
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و سود  تیریبه منظور مداخله در مد ییکایامر ریغ يواحدها يبرا يشتریفرصت ب ها شرکت يحسابدار یمل يدهادارد که استاندار
که منطبق با  ها شرکت نیا يبازارها به اطالعات حسابدار نیدر ا ییکایداران امر هیاگر سرما .دآور یآن فراهم م يهموار ساز
امر نشان  نیا .درنیگ یم يمناسب تر يگذار هیسرما يها میداشته باشند تصم یدسترس – کاستیامر يحسابدار ياستانداردها

 يحسابدار یمل يبا استانداردها سهیدر مقا کایامر يگزارش شده بر اساس استانداردها يابدارباور است که اطالعات حس نیدهنده ا
  .تبرخوردار اس يباالتر تیفیکشورها از ک ریسا

به  کند میرا کنترل  هیسرما یاز بازار جهان یاقتصاد جهان را دارد و بخش بزرگ نیتر يو قو نیبزرگ تر کایاز آنجا که امر جهینت در
 نیاصول ب کایشده در امر رفتهیاز اصول پذ تأثیر بدون تواند مین يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها نیتدو ئتیسد که هر ینظر م
   .دانداز یم ریرا به تاخ يحسابدار یالملل نیب يوضع استانداردها ندیدر فرا کایامر جهیدر نت .دوضع کن ار يحسابدار یالملل

 .درنیگ یرا به کار م یمال يگزارشگر یالملل نیب يخود استانداردها یمال جینتا يجهت گزارشگر ایدن يتجار يواحدها شتریب امروزه
گام ها  نینخست کایامر یمال يحسابدار ياستانداردها نیتدو ئتیاز جمله بورس اوراق بهادار و ه کایمهم در امر ينهادها یبانیبا پشت

 نیدر ا یالملل نیب یمال يگزارشگر يبه استانداردها یی کایامر یمال يبدارحسا ياستاداردها یاحتمال رییتغ يودر جهت حرکت به س
 نیخود را کنار بگذارد ؟ پاسخ ا یشده مال رفتهیپذ يواقعا قصد دارد که استفاده از استانداردها کایامر ایآ.تکشور برداشته شده اس

  .تمثبت اس نیقیپرسش به طور 

 ییکایامر يتجار يواحدها يرا برا يحسابدار یالملل نیب يدارد استانداردها لیتما اکیبورس اوراق بهادار امر ریاخ يسال ها در
  :حرکت اظهار کرد  نیا لیدال انیتوان در ب یرا م ریچهار عامل ز .دکن اریاخت

را  یو جهـان  تیـ فیبـا ک  يحسـابدار  يداشتن مجموعـه اسـتانداردها   یمال يازهاین نیشدن تجارت و تام یجهان:  يساز یجهان نیقوان .11
ـ  يواحد تجـار 12000از  شیدر ب يزیآم تیبه صورت موفق یالملل نیب ياستانداردها .دینما یم ریاجتناب ناپذ کشـور   100از  شیو ب

  .تقرار گرفته اس طهیح نیاست که هنوز خارج از ا ییمعدود کشورها ملهاز ج کایشده اند امر رفتهیپذ

ـ فعال در ا يها رکتشبه  کایامر يحسابدار یکنون ياستانداردها یدگیچیپ .12 و  یلیتفضـ  يوجـود رهنمودهـا   .دزنـ  یمـ  بیکشورآسـ  نی
 نـه یهز ياسـتانداردها  يدر اجـرا  یاشـتباهات تصـادف   شیامـر افـزا   نیـ ا جهینت .دده یم شیرا افزا يحسابدار يخطوط رفتار نییتع
  .خواهد داشت یانطباق در پ يرا برا يشتریب

هماهنگ ،  يبه استانداردها دنیبه منظور رس .تاس یگام بزرگ)  یالملل نیو ب ییکایامر( غالب  يحسابدار يدو چارچو نیب ییهمگرا .13
خـود گـام    ياسـتانداردها  یـی همگرا يتوافـق کردنـد کـه بـرا     2002در سال  یالملل نیب یمال يگزارشگر ياستاداردها نیتدو ئتیه

کنندگان استاندارد  نیتدو نیو انطباق کامل ب ییاما همگرا .دکنن یهدف تالش م نیبه ا دنیرس يبرا انهم چن ئتیهر دو ه .دبردارن
هـر   يریبکـارگ  يهـا  نهیحال مشکالت و هز نیدر ع .تسین یبه طور کامل عمل يو اقتصاد ی، قانون یفرهنگ طیبه علت تفاوت در مح

  .ستیدو استاندارد قابل تحمل ن

 يتجـار  ياز واحدها يشتریشود هر روز تعداد ب یم يتجار يواحدها نهیدر هز ییو صرفه جو ییموجب کارا یالملل نیب ياستانداردها .14
   .دحرکت کنن يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها يدارند به سو یها آمادگ نهیدر هز ییو صرفه جو ییکارا شیبا هدف افزا ییکایامر

کند تا  شنهادیپ 2007سال  يدر جوال کایموجب شد تا بورس اوراق بهادار امر یالملل نیب یمال يچارچوب گزارشگر يباال تیفیک
 يبرا ییکایامر يحسابدار يبه استانداردها يحسابدار یالملل نیب يمنطبق با استانداردها یمال يصورت ها لیبودن تبد یالزام

 يها شرکتبه  ایآ  است که نیمرحله ا نیدر ا يگام بعد .دحذف شو کایدر بورس اوراق بهادار امر شده رفتهیپذ یخارج يها شرکت
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جداگانه که در اگوست  ياستفاده کنند ؟ در مستند يحسابدار یالملل نیب ياجازه داده خواهد شد که از استانداردها زین ییکایامر
 یمال يصورت ها قیحذف لزوم تطب .دش ایامر جو نینظر عموم را در مورد ا کایمنتشر شد ، بورس اوراق بهادار امر 2007سال 
اعتقاد دارند حذف الزام به  هیاز فعاالن بازار سرما ياریبس .دخواهد بو یاقدام درست ییکایو امر یالملل نیب يبر استانداردها یمبتن
 نیحال ا نیدر ع .ددو مجموعه استاندارد منجر خواهد ش ينگهدار نهیدر هز ییو صرفه جو يضرور ریبه برداشته شدن بار غ قیتطب

  .دینما یجذب تر م یخارج يها شرکت يتر و آن را برا یرا رقابت کایامر هیاقدام بازار سرما

که  یدر حال.کند می جادیا کایامر هیرقابت در بازار سرما يبرا یو خطرات.تاس دهیچیپ اریبس کایامر یمال يگزارشگر طیمح
که  یاستانداردها تمام مسائل نیمعتقدند که ا یاست تعداد کم ییکایامر يساده تر از استانداردها اریبس یالملل نیب ياستانداردها

 يبرا یمقبول یجهان يسکو ياستانداردها نیافراد اتفاق نظر دارند که ا شتریاما ب کند میرا حل  اجهندبا آن مو ییکایامر يشرکتها
 یم دهیچیچون در طول زمان معامالت پ .دساده باش شهیهم يبرا تواند مین یمال يگزارشگر. آورد یفراهم م ندهیا يها شرفتیپ

 نیب يگذاران ، استانداردها هیسرما يگزارشگر يازهایدر پاسخ به ن .داشدهنده ب یشفاف و آگاه شهیهم يبرا تواند میشوند اما 
   .کند می انیرا ب ریموارد ز یالملل

  باال تیفیبر اصول و همراه با ک یمبتن ينظر چارچوب
 يمبادالت اقتصاد تیوضوح و شفاف  
 ییکایامر ينسبت به استانداردها ينسبت به استانداردها يستانداردهاا نیا يدر اجرا يو استثنائات کمتر که مشکالت کمتر نیقوان 

  دربردارد و
 یالملل نیب ياستانداردها يدر اجرا شتریقضاوت ب اعمال ییتوانا.  

که سهام آنها  ییکایامر يتجار ییواحدها يبرا يحسابدار ياستانداردها نیتدو تیمسئول کایبورس اوراق بهادار امر یقانون دگاهید از
 يفایرا به ا یمال يحسابدار ياستانداردها نیتدو ئتیشده ه ادیسازمان  .دشده است را به عهده دار رفتهیبورس اوراق بهادار پذ در

   .داست و خود بر آن نظارت دار شتهگما تیمسئول نیا

 نیتدو ئتیامالت آن با هشک با تع یب یالملل نیب ياستانداردها نیتدو ئتیبا ه کایتعامالت بورس اوراق بهادار امر جهینت در
در  کایدر امر یمال يحسابدار ياستانداردها نیتدو ئتیمهم ه اریبس ياز هدف ها یکی .تمتفاوت اس یمال يحسابدار ياستانداردها

با  یمال يگزارشگر ياستانداردها نیگذاران تدو هیاز سرما تیاوراق بهاداردر محافظت و حما ورسب تیمسئول يفایبه ا یابیدست
به  یالملل نیب يمتشکل از اعضا و نهادها یالملل نیسازمان ب کیخواهد همراه با  یم کایبورس اوراق بهادار امر .تباال اس تیفیک

   .دکن جادیا کایبهادار امر اوراقبورس  يبرا یالتیتسه قیطر نیو از ا ابدیهدف فوق دست 

اتکا کند ؟ البته  یالملل نیب يبه استانداردها یت طوالندر مد تواند می کایامر ایاست که آ نیشود ا یکه مطرح م یمهم پرسش
دارد که  ینیدر قوان رییبه تغ ازین یو گاه ستین يکار ساده ا یالملل نیب يبه سمت استانداردها کایذکر است که حرکت امر انیشا
 نیدرباره چن دیبا کایدر امر يارحسابد یالملل نیب ياستانداردها ياجبار رشیاز پذ شیپ جهیدر نت .تسیآنها چندان ساده ن رییتغ

همانند  .تاس شرفتیدر حال پ يندیفرا یالملل نیب یمال يگزارشگر ياستانداردها .دشو افتهیگفتگو و راه حل آن  یلیمسا
   .دمواجه هستن یبه هدف هماهنگ دنیدر رس يزیچالش برانگ يپروژه ها اب ئتیدارد و هر دو ه ازیبه بهبود ن کایامر ياستانداردها

مسئله  کی يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها يبرا ییکایامر يحسابدار يبا استانداردها قیدارند که الزام به تطب دهیعق یبرخ
 شرفتیدر حداقل است و سرعت پ ندهیآ يبهبود ها يبرا زهیانگ ردیگ یصورت م قیتطب نیکه ا یاست و تا زمان یزشیانگ
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 نهیدر زم یالملل نیو ب ییکایامر ياستانداردها نیاعتقاد دارند که هنوز فاصله ب گرید یبرخ .دکند خواهد بو یالملل نیب ياستانداردها
 ياستانداردها نیگزیرا جا یالملل نیب يتوان استانداردها ینرفته اند نم نیکه فاصله ها از ب یاست و تا زمان ادیز اریحساس بس يها
  ).1384 يزدی یکرباس.(کرد ییکایامر

  یالملل نیب يبه استانداردها ییکایامر يو گزارشگر يحسابدار يانتقال از استانداردها یبرآورد زمان 

  .دبورس خذف شو نیشده در ا رفتهیپذ یخارج يها شرکت يبرا قیداد الزام تطب شنهادیپ کایبورس اوراق بهادار امر:  2007 يجوال

شده در  رفتهیپذ ییکایامر يها شرکت يرا برا یالملل نیب يردهامسئله استفاده از استاندا کایبورس اوراق بهادار امر:  2007 اگوست
   .دمنتشر کر ییکایامر ای یالملل نیب ياستانداردها يریرا به کارگ یعموم ینظر خواه کیبورس مد نظر قرار داد و  نیا

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ ییکایامر يها شرکت يبرا يو داوطلبانه استانداردها ياریاخت ياجرا:  2010تا  2009 هیژانو نیب
   کایامر

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ ییکایامر يها شرکت يبرا یالملل نیب ياستانداردها ياجبار ياجرا:  2015تا  2013 هیژانو نیب
  . کایامر

 ییکایامر ياستانداردها ییمگراو ه یسازمان به هماهنگ نینشان داد که ا کایبورس اوراق بهادار امر يها تیذکر است که حما انیشا
 ينهادها يبلکه به همکار .دندار یبستگ ئتیموثر دو ه يامر تنها به همکار نیدر ا تیاما موفق .ددار ژهیو یتوجه یالملل نیو ب

 نیب يهابا استاندارد ریمغا يکنند و رهنمودها و استانداردها يهمکار ئتیدو ه نیوابسته است تا با ا زین اکشوره گریقانونگذار د
  .داستانداردها گام بردارن نیا رشیبه پذ یابینکنند و در دست نیتدو یالملل

  یالملل نیب يحسابدار ياستانداردها یتکامل ریس
  يحسابدار یالملل نیب يکار گروه استانداردها يریشکل گ: 1973

 ئتیرا به ه جیکامل و نتا یالملل نیب ياردهاخود را درباره استاند یبررس) IOSCO(بورس اوراق بهادار  یالملل نیسازمان ب:  1994
   .دارسال نمو يحسابدار ياستانداردها نیتدو

  )  SIC( یالملل نیب ياستانداردها ریتفس تهیکم يریشکل گ:  1994

  یالملل نیب یمال يگزارشگر ياستانداردها ئتیآن به ه لیو تبد يحسابدار يساختار کار گروه استانداردها رییتغ: 1999

 نیب یمال يگزارشگر ئتیه ياستانداردها ریتفس تیمسئول)  IFRIC( یالملل نیب یمال يگزارشگر ریتفس تهیکم:  2002 هیفور
  .ترا به عهده گرف یالملل

  2005ارسال  یالملل نیب یمال يگزارشگر ياستانداردها يریاروپا در به کارگ هیاتحاد میتصم:  2002 يجوال

  .ياستانداردها یینظور همگرابه م ئتیتوافق دو ه:  2002 سپتامبر

 يبا استانداردها قیبرنامه فوق تطب يکه اجرا کایتوسط بورس اوراق بهادار امر) با عنوان نقشه راه ( يانتشار برنامه ا:  2005
  .دشو یموجب م 2009را تا سال  کایامر يحسابدار
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  )MPU(منتشر کردند  یتفاهم اداشتی ئتیدو ه:  2006

سال بورس  نیدر ا .کند میحرکت  قیبه تطب ازیهم چنان بر طبق برنامه خود در جهت حذف ن کایدار امربورس اوراق بها:  2007
بورس حذف شود و مجوز آن را  نیشده در ا رفتهیپذ یخارج يها شرکتدر خصوص  قیداد که الزام تطب شنهادیاوراق بهادار هم پ
صادر  یالملل نیب یمال يگزارشگر يدر انتخاب استانداردها ییکایامر يها شرکتاجازه  ییچرا هدربار يا هیانیب نیصادر کرد هم چن

   .دنمو

  مختلف يدر کشورها يحسابدار یالملل نیب ياستانداردها رشیپذ تیوضع
اما با توجه به گسترش  .دبه کار بر گریکدیجمله با  کینتوان آن دو را در  دیهستند که شا يو انقالب دو واژه ا يحسابدار

   .تسیانقالب ن کیکمتر از  يزیچ دهیپد نیتوان گفت که ا یم ایدر سراسر دن یمال يگزارشگر یالملل نیب ياستانداردها

از صد کشور از جمله  شیرا ب یکنون ياستانداردها .درفتنیپذ ایو استرال یجنوب يقایاروپا ، آفر هیبار اتحاد نیاستانداردها را اول نیا
   .دان رفتهیپذ ای قرار داده رشیکشور کانادا در مرحله پذ

و ارائه  هیته یالملل نیب یمال يگزارشگر يخود را بر اساس استانداردها يها گزارش دیبا 2011در کانادا تا سال  ها شرکت یتمام
 يگزارشگر يآنان به استانداردها یبوم ياست که استانداردها نیعمده برخوردارند و آن ا تیمز کیاز  ییکانادا يها شرکت .دکنن
 يبر قواعد دارا یمبتن يبا استانداردها سهیبر اصول هستند که در مقا یاستانداردها مبتن نیا يهر دو .تسا کینزد یالملل نیب یمال

شکل  یچارچوب مفهوم نیعالوه بر ا .دآور یفراهم ماي  حرفه انجام قضات يرا برا يشتریب يفضا زیاست و ن يشتریب يریانعطاف پذ
مهم  يها میتصم یتمام یبه طور اساس یالملل نیب یمال يگزارشگر ياستانداردها يسوجهت به  رییتغ .ددار زین يریگ جهیو قالب نت

 يایمزا يمرتبط با طرح ها يها زهیو انگ يزیعملکرد برنامه ر یابیاطالعات ارز يفناور درباره يها میهر شرکت از جمله تصم
   .دده یقرار م تأثیر کارکنان را تحت

  : تاکنون ادامه دارد عبارتند از  2002ا که از سال کشوره گرید يدادهایرو

  2005از سال )  IFRSs(  یالملل نیب یمال يگزارشگر ياستانداردها يریاروپا در به کارگ هیاتحاد میتصم:  2002 يجوال

  . یالملل نیب یمال يگزارشگر يبا استانداردها یاساس ییبه همگرا نیتعهد و اعالم چ:  2006

   2011 سالتا  یالملل نیب یمال يگزارشگر ياستانداردها يریبه کارگ يکانادا، هند و کره برا يرهااعالم کشو:  2006

  .2011تا سال  یالملل نیب یمال يگزارشگر يدر استفاده ژاپن از استانداردها ویتوافقنامه توک:  2007
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  حسابداري از چشم انداز جهانی شدن

  ٢آباديفرزانه جاللی علی، ١سید مجتبی شفیع پور
  چکیده

نقش روابط . هم پیوسته از روابط و افزایش تعامالت انسانی، شاید مهمترین پیامد دهکده جهانی باشده اي بگیري شبکهشکل
ي مختلف، با استفاده از این روابط به دنبال حفظ ها گروه .ه، برجسته و غیرقابل انکار استسیاسی و اقتصادي در این شبک اجتماعی،

زیادي  اهمیتاز درجه  ،هاي گوناگونجهانی شدن و الزامات و پیامدهاي آن، در عرصه ي لذا ایده. جایگاه خود و کسب قدرت هستند
ي جدید سودآوري و رشد سریع ها فرصتبراي  گذارانپیگیري سرمایه. تثنی نیستاین امر مسبرخوردار است و تجارت نیز از 

رود، این به این ترتیب انتظار می. و در سطح جهانی گسترده است از قید و بند مرزها رها نمودهتکنولوژي انتقال اطالعات، سرمایه را 
تصادي را به عنوان راهی براي قحال اگر روابط ا. نیز بپذیرد تأثیر آناست، از  مؤثرجهانی شدن  فرایندمسئله در عین حال که بر 

پاسخ دهیم که نقش حسابداري در روابط این دهکده کوچک  سؤالکسب قدرت در این شبکه تصور نماییم، می بایست به این 
 بازتابی از تجربه شخصی باشد، آن فوکو، حقیقت جهان را بیان ننماید و ي چیست؟ اگر حسابداري زبان تجارت باشد و زبان به عقیده

هاي سازنده ایده جهانی شدن، رغم جنبهعلی. ها استگاه میان زبان تجارت و قدرت نوعی همبستگی وجود دارد و ابزاري براي قدرت
تی ظهور بسیاري معتقدند که ح. شودها تعبیر میبراي تسلط قدرت از جهانی شدن به عنوان بستري ،اديدر ادبیات حسابداري انتق

هایی است که از حسابداري به ي همان قدرتمفاهیمی مانند حسابداري مسئولیت اجتماعی و تجارت منصفانه، تنها ساخته و پرداخته
و جهانی شدن،  بر بررسی ارتباط حسابداري افزونبه این منظور در این مقاله، . نمایند اري در جهت منافع خود استفاده میعنوان ابز

جهانی  ي هاي دانشگاه در تعیین جایگاه و کارکرد حسابداري از منظر ایدهشناسی انتقادي، به بررسی نقش آموزه ز روشبا استفاده ا
  .یمپردازشدن نیز می

  .حسابداري، جهانی شدن، روش شناسی انتقادي، نظام سلطه :واژگان کلیدي

  مقدمه
فاوت از تحقیقات قبلی، حسابداري را در بافت جهانی بررسی مقاله سعی می شود، با روش شناسی انتقادي و دیدگاهی مت در این
براي . با پیشرفت تکنولوژي و افزایش انتقال اطالعات، پروژه جهانی شدن، بیش از پیش به اهداف خود نزدیک شده است. نماییم

اما براي یافتن پاسخ این  .اي درهم تنیده از روابط اجتماعی که در حال گسترش باشد، الزامی استتحقق این ایده، وجود شبکه
پرسش که ایده جهانی شدن ، شکل جدیدي از استعمار است یا خیر؟ و اینکه حسابداري در این پروژه چه نقشی بر عهده خواهد 

در این تحقیق، با مروري بر ادبیات جهانی شدن، امپریالیسم، جامعه شناسی و . داشت، بایستی تحقیقات مرتبط با آن بررسی گردد
  .ري به دنبال راهی براي توصیف حسابداري از چشم انداز حسابداري هستیمحسابدا

                                                                                                                                                                                     
   Shafipoor@ut.ac.ir .دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تھران -١ 

 .دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تھران - ٢
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  جهانی شدن - 1

به عنوان یک فضاي خالی در  تواند مینشان داد که این مفهوم ) 2001(1الوود. واژه جهانی شدن یا جهانی سازي معانی بسیاري دارد

جهانی شدن را به عنوان فرایند یکپارچه فرهنگی، ) 2000(2گیدنز. نظر گرفته شود، زیرا معانی بسیاري را در خود جاي می دهد

 ،جهان در جامعه ارتباطات گسترش را جهانی شدن) 2001( 3مان. سیاسی و اقتصادي می داند که در قالب جهانی مطرح می شود

 جنبه تمام در جهانی تعامالت شدن سریع و شدن عمیق شدن، گسترده را شدن جهانی )1999( 4ودیگران هلد و کند می تعریف
 تاریخی بصورت همکارانش و هلد تحلیل .دنکن می تعریف ،معنوي تا مادي بزهکاري، تا فرهنگ از اجتماعی، زندگی معاصر هاي

 مذهبی، و ملی ،حاکمیتی هاي وکار ساز سطوح وسعت فراتر از که داشتند بیان آنها. است گرانبها تجربی بصورت و بخش آگاهی
 با اتصال در زیست، محیط تخریب و شده دهی سازمان هاي خشونت مهاجرت، تولید، هاي شبکه مالی، هاي جریان بازارها، تجارت،

  .هستند سریع و آنی فرهنگی ارتباطات و تعامالت جغرافیایی، مقیاس در اساسی، هاي جایی جابه مجموعه اي از

  شبکه هاي اطالعاتی -1- 1

 فرهنگ و قدرت مهارت، تولید، که جایی ،داندمی اطالعات عصر از ايصیصهخ همانند را شدن جهانی )1996،1997،1998( 5کستلز
 شبکه غیاب و حضور که اي نقطه در اطالعات، آوري فن استفاده از با. شوند می دهی سازمان ها، شبکه اطراف در اي فزاینده بطور
 در هم با داخل از که هایی گره از شبکه .می شود گسترده جامعه کل در اي شبکه منطق باشد، به دنبال داشته حیاتی منابع تواند می

 جهانی شبکه در سهام معامله بازارهاي شامل، ها گره این ، مثال براي. هستند زیاد بسیار ها گره. است شده تشکیل هستند، ارتباط
 معامالت زمینه هاي در یتفعال که حالیعین  در ؛هستند اروپا اتحادیه مسکن شبکه در اروپایی کمیسیونرهاي و سرمایه هاي جریان

 در نیز مخدر مواد ونقل حمل شویی، پول مالی موسسات و خیابانی هاي دسته و دار زیرزمینی، هاي آزمایشگاه خشخاش، و کوکائین
 ممکن ،معین شبکه یک درون) فرهنگی و سیاسی اقتصادي، اجتماعی، فیزیکی،( تعامل فاصله. هستند ها گره جزءنیز  جهانی شبکه
 و بشود، آن شدن نامحدود براي مانعی است ممکن تجاري، واحدیک  ايشبکه درون فاصله دیگر، عبارت به. باشد صفر ریباًتق است
 سوئیچرها بنابراین،. هستند قدرت ابزارهاي مزیت) مالی هاي جریان مانند( اي شبکه اتارتباط کردن سوئیچ. آورد بار به خسارت بعداً

 شبکه گیري شکل و اطالعات انقالب وجود با که است اي افتاده پا پیش مشاهده از فراتر بندي ورتص این. هستند قدرت نگهدارنده
می توان  بنابراین،. ، بیان می شودمحدود اي منطقعه بر جهان شدید تأثیر از منبعی و قوي جایگاهی اطالعات، به عنوان پیرامون ها

حسابداري  و سوئیچرها عنوان به حسابدارانتحقیقات اندکی، با این ایده که . تحلیلی از محروم سازي مبتنی بر جهانی شدن ارائه داد
وجود  ،آن هستند درگیر خاص طور به مختلف هاي شکل در حسابداران که هایی شبکه و مالی هاي جریان هاي سوئیچبه عنوان 

  .)6،2004پائوالئوس( اند شده مند عالقه قدرت /دانش ارتباط به که است زیادي مدت انتقادي حسابداران عالوه، به. دارد

                                                                                                                                                                                     
1 Ellwood 
2 Giddens  
3 Mann 
4 Held et al 
5 Castells 
6 Poullaos 
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 ریالیسمپام وجهانی شدن  - 2- 1

جریان ها را  کند میبیان داشتند که مفهوم موازي با مفهوم جهانی شدن، امپریالیسم است، که تالش ) 2001( 1پتراس و ولتیمر
مفهوم، جهانی شدن به عنوان نتیجه پیروزي  در این. ترکیب کرده و آنها را در تنظیماتی از قدرت هاي نابرابر، میان تضادها قرار دهد
معتقدند ) 2001(از دیدگاه تاریخی، پتراس و ولتیمر . در ایجاد الگوي خاصی از تمایزات فرهنگی بخشی از ایجاد قدرت سلطه است

شورهاي سرمایه دار و گذاري در میان کالمللی سرمایه و مبادالت کاال از سه طریق سلطه و استعمار، مبادالت و سرمایهکه جریان بین
براي پتراس و ولتیمر، این جریانات سرمایه و مبادله الزمه جهانی شدن . جریان پیدا کرده است مبادله میان کشورهاي جهان سوم،

در گذشته، جریان استعمار و . هاي فرهنگی، اقتصادي و سیاسی طبق مدل امپریالیسم استها و سلطهاست، زیرا بیانگر یکپارچگی
ر سرمایه منجر به انباشت و توزیع نابرابر نیروي کار گردیده است، به صورتی که تنوع اقتصادي و صنعتی سازي در مرکز سلطه ب

به نظر پتراس و ولتیمر، نسخه جهانی شدن براي آزادي ملل و بازارهاي جهانی، . امپریالیسم به وسیله تخصصی سازي رخ داده است
اطالعات، بهترین خروجی براي رشد و رفاه بشري است و جهانی شدن باید در این راستا قرار  براي جریان آزاد اطالعات، سرمایه و

  .داشته باشد

  تغییر شکل امپریالیسم -2
در حالی که جهانی سازي به یکپارچگی سیستم هاي اجتماعی اشاره دارد، توجه به این نکته مهم است که این اصرار بر یکپارچگی 

امروزه ایاالت متحده، جایگاه . شدن به موازات ظهور آن ایجاد نشده است و از یک مرکز هدایت می شود مستقیم و اصرار بر جهانی
مرکزي در فرمانروایی در قبال امپراطوري جهانی را دارد و بیشترین قدرت را در تعیین ماهیت یکپارچگی سیاسی، فرهنگی و 

هاي بین المللی دارد که نقش ها را به عنوان فشاري براي هدایت ماهیت همچنین بزرگترین قدرت را در قبال سازمان . اقتصادي دارد
 در است و نبوده شکل یک و یکسویه شدن جهانی فرایند معتقد اند که) 1999(هلد و دیگران. کننداین یکپارچگی و افتراق ایجاد می

 مکانی واحد آسانی به ،دیگر یمکان و مکان این آیا که است این آید، می پدید که سوالی واقع در. است رفته سویی مکان و زمان هر
   است؟ ما اختیار در مکانی نوع چه است، چنین این اگر و شود؟ می

 آنها. است خورده گره مدرنیته پست استدالل با صراحتاً و فلسفی نظري، بیشتر سوال، این به پاسخ در )2000(2نگري و هارت رویکرد
 تقاضاي یک از امپریالیسم ،این قانون طبق بر. در نظر می گیرند ،امپریالیسم قانون گیري شکل دوره همانند را عصر این مقتضیات

 يابزاربه  غیره، و امپریالیسم استعمارگري، تدریجی بصورت ،مقابل در. است آمده بیرون استعمارگري، مسابقه به واسطه المللی بین
 ،امپریالیسم اولیه نمونه. است شده گسترده آن هاي سرحد و جهان وقلمر درون در و شده تبدیل قانونی و محلی غیر و غیرمتمرکز

 باستانی، امپریالیسم مدل واسطه به که ،بودند ایدئولوژياین  بنیانگذار کهست ها آمریکایی اساسی قانون آن معاصر نمونه و ها رومی
 بطور قدرت که جایی کنند، می تاسیس پهناور و گسترده قلمروي باو  جدید یامپریالیسم که بودند معتقد آنها. بودند بخش الهام
 یقانون با همراه. است شده جدا آن از کامالً و کرده بروز جهانی مقیاس در اکنون امپریالیسم، ایده. است شده توزیع شبکه، در موثر

                                                                                                                                                                                     
1 Petras and Veltmeyer 
2 Hardt and Negri 
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 سرمایه از که بهتر این از ياجبار چه. دارد قرار آزادي فرضیه پایه بر آن آل ایده نوع که مادي نظام یک و امپریالیسم رسمی اساسی
  . است واضح سرمایه خود مفهوم در مستقیماً جهانی بازار ایجاد به میل شود؟ کشی بهره

  
  قدرت از دیدگاه فوکو - 2-1

 می اعمال وقتی قدرت این که دانست باید حال این با کند، می تعریف دیگران اعمال روي عمل انجام شیوه معناي به را قدرت فوکو
 است ممکن آزادي که اي گونه به دارد وجود اي پیچیده بازي آزادي و قدرت بین .دباش داشته وجود نیز آزادي نام به یزيچ که شود

 که است مقاومت طریق از .ددارن یکدیگر با نزدیکی رابطه قدرت اعمال و مقاومت پس، .شود ظاهر قدرت اعمال شرط عین عنوان به
 کارشکنی جز چیزي نیز مقاومت .دباش نداشته پی در مقاومتی که نیست هم قدرتی اعمال یچه و دهد می نشان را خود قدرت اعمال

 معناست بدان این .تاس گسترده و پخش اجتماعی زوایاي و سطوح درهمه قدرت .تنیس آن عملکرد شیوه فهم و دادن سازمان در
 متالشی و کرد اثر بی را قدرت توان نمی هرگز و ندک می تحمیل ما به را خود جا همه در و هرروز و است محلی و سیال قدرت که

 که دارد اي شبکه و اي رابطه حالت قدرت بلکه ،باشد اینان شخصی ملک در و حاکمان دست در که نیست گونه این قدرت .نمود
 منر ماهیتی قدرتی چنین. نیست خاص شبکه یک یا گروه یک اعضاي در و ودش می پخش جامعه در عصبی هاي سیستم چون

 نوار سخنرانی، یک بلکه شود،نمی اعمال خشونت ابزارهاي با لزوماً قدرت .نیست محسوس و مشاهده قابل و داشته افزاري
 معتقد که معنا بدین .دکن می تلقی روابط از بافتی مثابه به را قدرت فوکو .دباش قدرت منبع تواند می نیزغیره  و اندیشه کاست،کتاب،

   .کرد تفسیر قدرت مبناي بر باید را انسانی روابط و دارد وجود درونی صورت به ارتباطات عانوا تمامی در روابط است

 می شکل را سوژه هم قدرت که این دوم و دهد می نمایش را افراد میان روابط آنکه اول :وظیفه بر عهده دارد دو فوکو نظر از قدرت
 قدرت .ددار اشاره هم با درگیر افراد میان روابط به قدرت مفهوم زیرا ،دده می نمایش را افراد میان روابط قدرت .را ابژه هم و دهد

 نفوذ ،قدرت سنتی، دیدگاه در که حالی در. شود می ناشی دیگریک از و انگیزد می بر را دیگران اعمال که است اعمالی مجموعه
 رو این از .نیست قدرت جز چیزي خود وهرهج در که یابد می سامان روابطی مبناي بر اجتماع. گردد می تلقی انسانها بر خارجی
 که است این برعهده دارد، قدرت که ايوظیفه دومین. نمود تفسیر نیروها بین بازي و روابط ، نیروها کثرت مبناي بر باید را جامعه

 طریق از ودخ و دهد می شکل را سوژه و است جا همه در قدرت. نیست قدرت جز چیزي سوژه. ساز ابژه هم و است ساز سوژه هم
 هاي ،نظریه ،جرج ریترز(. برند فرمان دیگران و دهند می فرمان برخی که است نادرست تصوري چنین رو این از .کند می عمل سوژه

  ) 1377 ، معاصر دوران در شناسی جامعه

  نظم جدید -2-2
. است یوسیع خیلی مفهوم ریالیسم،امپ پس،. است پیروزي براي مانع یک همانند شود می ظاهر که محدودیت هر مارکس عقیده به
 بسیار آن ایجاد که حالی عین در امپریالیسم. رود می بکار ،جهان اجتماعی مراکز تمام در. است نیز پرقدرت بلکه گسترده، تنها نه

 به مستقیماً هبلک ،نیست منظم انسانی تعامالت از اي مجموعه تنها مفهوم، این .نماید اداره را جمعی و منطقه تواند می است، عادي
 دهنده ارائه امپریالیسم بنابراین. است اجتماعی زندگی ماهیت و تاکلی قوانین این هدف. است انسان ماهیت بر گذاريقانون دنبال
 طرفداران مارکس و طرفداران فوکو توسط انسان ماهیت سنتز تأثیر از ، که آیدمی بر آخر جمله از. است زیستی قدرت از اي نمونه

 به نظامی جامعه از انتقال یک درگیر امپریالیسم محیط که کردند مشاهده آنها. است شده استفاده تولید بدنه کردن یزهتئور در
 زندان، حد از بیش گسترش اطالعاتی، ارتباطی هاي شبکه کمک با و ماهیت تغییر با نظامی، هاي رژیم دیگر، عبارت به. است نظارتی
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به . کنند می کنترل را جامعه شهروندان هاي بدن و مغزها است، اجتماع متن در جا همه از بیشتر حتی که ها نوانخانه و ها کارخانه
عقیده فوکو، روند تاریخی و تدریجی، سبب شد تا این تغییر رو دهد، به عقیده او، از دیدگاه قدرت، آنجایی که ستم گري و ظلم 

در این شرایط . و رفتن در ناامیدي و چشم داشتن به عالم باال، شرم آور بوداز دیدگاه قربانی نیز، فر. آشکار می شد، نفرت انگیز بود
ي موضوع در این دوره، خیزش انسان در برابر سبعیت قدرت ها به هیچ رو به منزله. تغییر شکل جامعه نظامی به نظارتی ضروري بود

میشل فوکو، مراقبت و تنبیه تولد زندان، ترجمه (  .وددانشی و اثباتی نبود، بلکه به منزله محدودیت حقوقی یا مرز قانونی قدرت ب
  ) 1378سرخوش و جهاندیده،

 پیشرفتی هیچ است تري پیچیده معرفتی نظامهاي بر مبتنی که جدیدتري انسانیت تا گرفته ابتدایی توحش از تاریخ سراسر در فوکو
 به نیچه از متأثر فوکو انگارد می دیگر سلطه نظام به)  شدان بر مبتنی(  سلطه نظام یک از متوالی چرخش را تاریخ او .دبین نمی را

 هیچ جامعه درون در که است معتقد و است قدرت زندگی تمام که پذیرد می نیچه اوهمانند رسد می قدرت از نظري برداشت یک
 خودي به قدرت اعمال وفوک نظر به.ددار حضور جا همه در و است فراگیر و جانبه همه قدرت پس. ندارد وجود قدرت از آزاد فضاي
 دانش تولید طریق از آدمها چگونه که بداند خواهد میاو  .بماند پایدار که نیست رضایتی معنی به هم الزاماً و نیست خشونت خود

 می شناسایی موجودات انسانها از نخست که ترتیب ،بدین داند می قدرت ایجادکننده را دانش او .دیابن می تسلط ودیگران برخود
 ترین بلندپایه که آنجا از .دکن می ،انتقاد دانش مراتبی سلسله خصلت از وي .دکن می پیدا تسلط شناساها برهمین سپس و سازد

 و فنون بررسی به فوکو .دگیرن می قرار فوکو انتقادهاي شدیدترین آماج دارند، را قدرت بیشترین)  علوم(  دانش هاي صورت
 از چگونه گوناگون نهادهاي که بداند خواهد می و است مند عالقه خیزند برمی)  علمی دانش ویژه به(  دانش از که هایی تکنولوژي

 و قدرت میان ویژه به ساختاري روابط که است آن صدد در بیشتر فوکو .دکنن می استفاده مردم بر قدرت اعمال براي تکنولوژیها این
 دیده مقاومت آن برابر در پیوسته و است رو به رو معارضه با یشههم دانش بر مبتنی قدرت که است معتقد وي .دشناس باز را دانش

  )  1377 ، معاصر دوران در شناسی جامعه هاي ،نظریه ،جرج ریترز. ( شود می

  حسابداري و جهانی شدن - 3
 در که ستا مدعی و دهد می قرار مطالعه مورد قدرت انضباطی و مراقبتی هاي نظام چارچوب در را ذهن و کالبد گیري شکل فوکو

 حاکم مقررات ها آن چارچوب در و رود می کار به خاص انضباطی هاي تکنیک ها کارگاه و ها بیمارستان ها، زندان مدارس، چون نهادهایی
 سربازان، آموزان، دانش زندگی. آید درمی اجرا معرض به و تدوین ها آن بر نظارت هاي شیوه و مراقبتی اقدامات سلوك، و رفتار بر

 اقدامات با نامطلوب رفتار و تشویق مورد بهنجار رفتار و گیرد می قرار گزارش تهیه و نظارت و مراقبت معرض در زندانیان و بیماران
 و روانی و اجتماعی هاي انضباطی بی بردن میان از و فرد بهنجارنمودن انضباط، و نظارت و مراقبت غایی هدف. شود می مواجه مجازاتی
که در شکل گیري شبکه هاي اطالعاتی به سبب فرایند  آن گونههم .است جامعه در سودآور و مطیع یهای انسان تربیت سرانجام

گذار بوده  تأثیر پذیرفته و تأثیر جهانی شدن بیان شد، حسابداري به عنوان سوئیچرهاي جریان هاي مالی، از فرایند جهانی شدن
تواند درك درستی از حسابداري را بهمراه مراقبتی و انضباطی قدرت میهاي بنابراین بررسی حسابداري به عنوان یکی از نظام. است

  . داشته باشد

  رابطه دانش و قدرت -1 - 3
 ،دقیقاً خطا و حقیقت مفهوم یعنی شناسیم می نادرست و درست عنوان به ما آنچه و است معرفت و دانش مولد قدرت فوکو نظر به
یعنی، به  –اي گریز ناپذیر بین قلمرو دانش وماً روشنفکران سعی دارند، فاصلهفالسفه و حتی عم .دگیر می شکل سیاسی حوزه در
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و حوزه اعمال قدرت برقرار کنند، تا به این وسیله هویت مجزا و مشخص خودشان را توجیه  -تلقی خودشان، قلمرو حقیقت و آزادي
 شود نمی شروع نقطه یک از دانایی فوکو نظر به. دارند داللت یکدیگر بر مستقیماً دانش و قدرت. کندمی ایجاد دانش قدرت، .نمایند

 در و دهد می تعمیم را آن و کند می استفاده دانش از قدرت .دان آمیخته هم با ذاتاً قدرت و دانش بلکه یابد، خاتمه قدرت آن در تا
به  ."ندارد وجود قدرت بدون انشید هیچ و دانش بدون قدرتی هیچ" اینکه خالصه. است مقارن قدرت معین تأثیرات با دانش مقابل،

فوکو خود را . عقیده او، رشد و توسعه شاخه هاي دانش در علوم انسانی، به هیچ وجه از مساله اعمال قدرت تفکیک پذیر نیست
ي از نظر او با اینکه پیشرفت و توسعه علم شیمی، به سبب نیازها. کند میتجربی مسلک می داند و بدون مصداق، بر مطلبی تکیه ن

علم از طریق نظام . دارد که چگونه علم در غرب به صورت قدرت، نهادینه شده استتأکید  صنعتی بوده است، اما بر این نکته
به عقیده . دانشگاهی و از راه دستگاه پرقید و بند و محدود کننده آزمایشگاه و آزمایش به صورت قدرتی درآمده که نهادي شده است

چرا ما اینقدر به حقیقت دلبستگی داریم؟ چطور است که حقیقت در جوامع ما . ز اقسام قدرت استفوکو، حقیقت بدون شک یکی ا
 به دادن شکل آن وظیفه بلکه نیست مشکالت حل علم اصلی ارچنین ارزشی پیدا کرده و ما را به اسارت مطلق خود درآورده است؟ ک

هاي عمده تحول اخیر جوامع ما، پیدایش چیزي بوده کی از ویژگینکته جالب این است که از نظر جامعه شناسی، ی. است ها ذهنیت
در مورد هر یک از این فعالیت ها، به . که از آن به نامهاي مختلف تکنولوژي و پشت میز نشینی و بخش خدمات و غیره یاد می شود

گرم کار خود بود، یا از سوي دیگر در آن دان یا مهندس یا حسابدار می توان سرپزشک یا حقوقعقیده فوکو، از یک سو به عنوان روان
منظور انتقادي براندازي، تخریب نیست بلکه مقصود بررسی و . زمینه مشخص کاري انجام داد که بتوان نام آن را انتقادي گذاشت

 و انسانى علومکنم؟ دهم، در واقع چه میدر این لحظه که من این کار را انجام می: اینکه هر کس از خود بپرسد. تحقیق است
 بستر در را مختلف هاى گفتمان گیرى شکل چگونگى انسان، بر سلطه اعمال و قدرت اعمال فرآیند از جزئى عنوان به اجتماعى

  .دهد مى قرار تبیین مورد قدرت روابط

  حسابداري و قدرت - 2 - 3
 دهنده شکل سیستماتیک، طور به که تندهس اعمالى« ها گفتمان وى، نزد در. است فوکو اندیشه در کلیدى مفاهیم از یکى گفتمان،

 آنها. کنند نمى تعیین را موضوعات هویت و نکرده صحبت موضوعات درباره ها گفتمان. گویند مى سخن خود که هستند، موضوعاتى
 از بلکه زبان، وندر از نه مفاهیم و معانى رو، این از. دارند مى پنهان را خود مداخله سازندگى، این فرایند در و بوده موضوعات سازنده
  .شوند مى حاصل یکدیگر، با افراد سیاسى-اجتماعى ارتباطات و تشکیالتى اعمال درون

 تاریخى، خاص دوره هر در دانش از خاصى رشته هر. است دانش و قدرت گردهمایى محل و طالقى نقطه »گفتمان« فوکو نظر در 
 چه درباره و کرد بحث تواند مى چیزهایى چه درباره کند مى معین که دارد، را سلبى و ایجابى هاى قانون و قواعد از اى مجموعه

 آن »گفتمان« حاکمند، نوشتارى و گفتار هر بر حال عین در که نانوشته، هاى قانون و قواعد همین. شد بحث وارد توان نمى چیزهایى،
 بسته ماهیتی گفتمان که است معتقد او. ودش می قائل تفاوت زبان و گفتمان میان او. هستند تاریخى خاص دوره آن در خاص رشته
 با که دارد گشوده ماهیتی زبان آنکه حال ،کند می جلوگیري دیگر هاي گزاره بیان از و گشته خاص هاي گزاره بیان باعث که دارد

 معنا بدین دیشهان و زبان از مستقل اي گونه به گفتمان بر او تکیه .سازد می میسر را نامحدودي هاي گزاره بیان محدودي قواعد
 را بیرونی و درونی تعامل بتوانیم آن کردن منزوي با که است جهت بدین بلکه بکنیم، کاري توانیم نمی آن سلطه مقابل در که نیست
حال اگر  .شود نمی محدود انسانی علوم به و دارد فراگیر و عام ماهیتی وي گفتمانی تحلیل است معتقد او عالوه به .دهیم نشان

از نقطه نظر تفسیري به عنوان زبان تعریف شود و در قالب معانی روابط تجاري را منتقل نماید، طبق نظر فوکو می توان  حسابداري



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             581

به این نتیجه رسید که حسابداري به عنوان ابزاري در خدمت سرمایه داري به دنبال حفظ منافع صاحبان سرمایه است و مفاهیمی 
  .ها دانستجارت منصفانه را می توان به عنوان نیازي براي توجیه قدرتهمچون حسابداري مسئولیت اجتماعی و ت

ها و نحوه استفاده آنها از ابزارهایی که در اختیار دارند و به توان بیان داشت که با تغییر شکل و ماهیت قدرتبه عبارت دیگر، می
به عنوان  –اي، حسابداري نیز روابط درون شبکه موازات پیشرفت هاي تکنولوژیکی و افزایش سرعت انتقال اطالعات و نزدیک شدن

الزم به توضیح است که استفاده از حسابداري پیامدهایی دارد، در غیر . خود را نیازمند تغییر یافت –ها ابزار قدرتمند و پنهان قدرت
بداري تکمیل و توجه این بی طرف و بی غرض باشد، بلکه وظیفه حسا تواند میاستفاده از حسابداري ن. این صورت ارزشی ندارد

عملیات حسابداري پویا است . برخالف، بیشتر تحقیقات اثباتی، حسابداري تنها ابزاري از درجه بندي و توصیف نیست. است ها ارزش
و اثرات اغلب در بلندمدت حاصل می شود، ته تنها تصمیم هاي مرتبط با فعالیت هاي سازمان ها، بلکه تصیمم هاي ذینفعان آن 

پروژه هماهنگ سازي حسابداري که در نتیجه جهانی شدن، بروز کرده است، نمونه . ن ها نیز متاثر از اطالعات حسابداري استسازما
  .ها از این ابزار قدرتمند استدیگر از استفاده قدرت

تحلیل نمود و بیان قدرت / بنابراین می توان، رشد و توسعه حسابداري در نتیجه تحقیقات حسابداري را تحت عنوان رابطه دانش
تواند هر صداي مخالفی را اي از منافع محدود است و به این وسیله میداشت که توانایی حسابداري در مزیت بخشیدن به مجموعه

تحقیقات اخیر به این دلیل گسترش یافته اند که همچون قبل در این نظم جدید نیز، حسابداري تقش دست یابی به . کمرنگ سازد
ها و رویه هاي طراحی به گونه اي که حسابداري به عنوان بخشی از ساختار کنترل. اي خاص را به خوبی ایفا نمایداهداف گروه ه

ها فراتر از شده براي حداکثرسازي ستانده ها و دست یابی به کارایی و اثربخش در سیاست هاي اعمال شده و خدمت رسانی به قدرت
قیقات حسابداري به وسیله استادان رشته حسابداري واکنشی در برابر تقاضا براي دانش این که عرضه تح. تاریخچه خود عمل نماید

اما بررسی حسابداري از دیدگاه فوکو، این . کند میمجانی یا تقاضاي بازار یا بهانه اي براي ابراز وجود، پرسشی است که بلکویی مطرح 
ها انجام می شود؟ به عقیده شیلز، در همه نتیجه تقاضاي قدرتپرسش را به وجود می آورد که آیا عرضه تحقیقات حسابداري در

جوامع نوین روند تحقیقات به سمتی بوده که بر تجانس یا همگونی داخلی فشار فزاینده می آورد، زیرا هدف گنجاندن متخصصین و 
ین حاکم بر سازمان هاي اجتماعی با آنها خدمات خود را در مسیري ارائه می کنندکه قوان. دانشگاهیان در جوامع سازمان یافته است

مسیر توسعه و کاربرد دانش علمی در جهت تولید اقتصادي و تقویت سازمان هاي اجتماعی به کار گیرند و این قوانین را توجیه 
  .نمانید

  نتیجه گیري -4
 تواند میاکی، مانند حسابداري باتوجه به روندي که در سطور فوق به آن پرداخته شد، لزوم بررسی دیدگاه هاي مختلف با وجه اشتر

در این مقاله سعی شد، با دیدگاهی متفاوت نسبت به حسابداري نقش و جایگاه آن را . درك درستی از پدیده هاي پیرامون ارائه دهد
تقادي از دیدگاه فوکو به عنوان یکی از چهره هاي شاخص دیدگاه ان. در عصر اطالعات و شبکه هاي اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم

آنچه از ادبیات حسابداري و انتقادي، جهانی شدن و امپریالیسم بر . استفاده شد تا حسابداري انتقادي را از این دریچه باتعریف نماییم
می آید، حسابداري نتوانسته است از اتهاماتی که به آن وارد می کنند، سربلند بیرون آید و سواالت بدون پاسخ زیادي را در کارنامه 

در این شرایط، تحقیقات اثباتی که در سال هاي اخیر به طور گسترده ادبیات حسابداري ار فراگرفته است، تبرئه نمودن  .دارد
با این حال انتظار می رود، محققین دانشگاه ها، به . حسابداري از اتهاماتی همچون در خدمت قدرت ها بودن را دشوار نموده است

 .برند کار به حسابداري بررسی در نیز را دیگر هاي دیدگاهغیر از دیدگاه اثباتی، 
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  اي  هاي سرمایه گذاري دارایی یمتمفروضات بنیادي مدل ق بررسی تغییر

  ٣حامد احمدي نیا، ٢رضا داغانی، ١زهرا امیر حسینی
  چکیده

هاي بسیاري بر آن صورت گرفته و مفروضات اولیه این مدل مورد  ي، تعدیلا هاي سرمایه گذاري دارایی مدل قیمت ي پس از ارائه
هایی نظیر ریسک مالی، متغیروارد نمودن البته با . سؤال واقع گردیده است؛ به طوري که تعدیل شده و در نهایت تغییر یافته است

کارایی این مدل به نوعی ک عملیاتی ریسک نقد شوندگی، ریسک نامطلوب، ریسک وقایع غیر منتظره، ریسک اقتصادي و ریس
اي  هاي سرمایه قیمت داراییتفسیر اي براي افزایش ظرفیت این مدل، جهت  پیش زمینهدر نتیجه این تحوالت، . ه استگسترش یافت

  . مطرح گردیده است گذار ي و در نهایت پرتفوي سرمایهبا توجه به شرایط بازار، وضعیت موجود واحدهاي اقتصاد

مفروضات  ها، آنضمن معرفی  ،انگذار اقتصادي و سرمایه گران براي مدیران مالی، تحلیل ها این مدل اهمیتقیق با توجه به در این تح
 .مورد بررسی قرار گرفته استنیز  هر یک

  .یسکر مدیریت ،تحلیل اقتصادي ي،رفتار گذاري یمتق تئوري ي،ا یهسرما يها ییدارا يگذار یمتق :واژگان کلیدي

 مقدمه

استفاده از مدل قیمت گذاري دارایی  ،کند میکی از روشهایی که به سرمایه گذاران در تبیین ریسک و بازده سرمایه گذاري کمک ی
  . میالدي معرفی گردید 60لینتر، موسین شارپ در دهه این مدل توسط  .هاي سرمایه اي است

ازده غیر عادي، بررسی محتوي اطالعاتی بازده واقعی و انتشار اطالعات جدید بر قیمت سهم، همراهی در تعیین ب تأثیر سنجش
اما انتقادهاي وارد به آن است که عمدتا در ارتباط با . درنهایت بررسی انتظارات از بازده هاي بازار از جمله کاربردهاي این مدل است

. که کاربرد آن مورد سوال قرارگیرد گذاري برابر و تعادل در بازار سرمایه ، موجب شده است  هاي سرمایه مفروضات برقراري فرصت
اما . اري در جهت توسعه کاربردهاي آن بدون دخل و تصرف در مفروضات و متغیرهاي مورد استفاده این مدل پرداختندمحققان بسی

دیالتی دیدند، سعی کردند به نوعی شرایط کاربرد آن را گسترش دهند و با تع از طرف دیگر پژوهشگرانی که این امر را ناممکن می
اي، شرطی، هاي کاهشی، تعدیل شده، بین دوره   ها و تئوري مدلتوان به  ظرفیت آن را گسترش دادند از جمله این تعدیالت می

  .نمودرفتاري اشاره و مصرفی، پاداشی

به کار  اقتصادي در گسترش ظرفیتمرکب و  عملیاتی، مالی، ریسک تأثیر بههاي فوق   در این مقاله ضمن بررسی مدلها و نظریه
گیري این مدل، پرداخته شده است ، به همین جهت در ابتدا به مدل استاندارد قیمت گذاري و سپس تعدیالت این مدل مرور می 

  .گردد
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  1مدل استاندارد قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي
در  .شود  یدار استخراج م یسکر هاي ییدارا گذاري یمتق يبرا یمدل ي،پرتفو یهنظر یمبا بسط و تعم یهبازار سرما یهنظربا توجه به 

 یهبازار سرما ي  یهکه منجر به بسط نظر یاصل عامل .شود ییندار تع یسکر ییتا نرخ بازده هر دارا شدهامکان فراهم این  این مدل
نرخ بازده خواهد داشت و  دار یسکر هاي ییدارا یرصفر با سا یهمبستگ اي ییدارا ینچن. است یسکبدون ر دارایی مفهوم شود،  یم

 یهبازار سرما ي یههمانند نظر ی،تعادل عموم هاي  یهنظر یقتدر حق. )Brown & Reilly, 2000,228(خواهد بود  یسکآن بدون ر
)CMT( د ده  یم یاريرا در فهم ودرك رفتار بازار ما  اي یهسرما ییهايدارا يارگذ یمتو مدل ق)،مدل  ).312، 1383راعی،تلنگی

 استسنجش عملکرد  يبرا ياوراق بهادار و استاندارد یابیارزش، یستماتیکس یسکاز ر یاسیمق یهته در کاربردي یايمزا ،فوق
)Farrell,1997,91 .(  

به برخی از در صورت برقراري آنها ، این مدل کاربرد مناسبی خواهد داشت در زیر است که بنیادي البته این مدل داراي مفروضات 
  : آنها پرداخته می شود

 ر به دنبال افزایش مطلوبیت مورد انتظار ثروت نهایی است سرمایه گذا .1

 انتخاب سرمایه گذار براساس ریسک و بازده انجام می شود  .2

 سرمایه گذاران انتظارات همگن در مورد ریسک دارند  .3

 .سرمایه گذاران افق سرمایه گذاري یکسان و معینی دارند .4

 اران در دسترس و با دسترسی به اطالعات جدید نمی توان بر قیمت سهاماطالعات بطور همزمان و آزادانه براي تمام سرمایه گذ .5
 .گذاشت تأثیر

6. . 

 صفر باشد)نظیر هزینه مبادالت ، محدودیت فروش استقراضی و مالیات ( هزینه انجام عملیات  .7

 مشابه از اوراق بهادار در آینده براي همه سرمایه گذاران وجود داردانتظارات  .8

  . عادل باشدبازار سرمایه در حال ت .9

  :است  قابل تبیین شرح زیر یه اي ، بهمدل قیمت گذاري دارایی هاي سرماهمانطور که مطرح است 
)( fmfj RRRK    

  :که در این رابطه داریم 

R =نرخ بازده بدون ریسک β  =، ضریب حساسیتR − R =صرف ریسک 

 .تاست که براي سنجش توان تبیین و مقایسه نرخ بازده واقعی بسیار ضروري اس عامل مهم و تعیین کننده در این مدل ، ضریب بتا
که بر کند میضریب بتا میزان حساسیت بازده اضافی مورد انتظار از دارایی ها نسبت به بازده اضافی مورد انتظار بازار را مشخص 

  :آید  اساس مدل شارپ از رابطه زیر بدست می

                                                                                                                                                                                     
  1Capital Asset Pricing Model 
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)(
),(

m

mi

rVar
rrCov

  

قطه شروع ن.دقیمت گذاري داراییهاي سرمایه اي کمک می کند تا ریسک سرمایه گذاري و نرخ بازده موردانتظار محاسبه شومدل 
به این نرخ پاداش اضافه میشود که سرمایه گذاران به علت پذیرش ریسک بیشتر انتظار آن را  .این مدل، نرخ بازده بدون ریسک است

سیستماتیک مربوط به سهام است که در واقع درجه حساسیت تغییر پذیري بازده سهم را نسبت  واحداندازه گیري ریسک بتا، .ددارن
هاي سرمایه اي   گذاري دارایی که درآزمون تجربی مدل قیمت) 1972فیشروهمکاران،(.به تغییر پذیري بازده بازار اندازه گیري میکند

ي بورس اوراق ها شرکتآنها روند قیمت سهام . ورد بررسی قرار دادندوجود یک رابطه خطی بین بازدهی پرتفوي سهام و بتاي آنهارا م
 این پژوهش نشان داد که ارتباط بین ریسک. مورد مطالعه قرار دادند 1965تا سال  1931بهادار نیویورك را در فاصله زمانی سال

(β) توان آن را با معادله فوق نشان داد ومی استوبازده ، خطی. 

  1:نامطلوب  -ی هاي سرمایه اي کاهشیمدل قیمت گذاري دارای
این  ینبنابرا. چند دوره وجود دارد یبازده سهام و بازده بازار سهام، آن هم ط ینب یرابطه خط یاست که نوع ینا CAPM یهفرض اول

زده باالتر انتظار کسب با بیشتر، ریسک قبول با گذاران سرمایه که کند میبازار شکل گرفته است و فرض  یسکصرف ر یهبر پا مدل
 گذار یهاست که سرما اي و عوامل مترتب بازار به گونه یطکه شرا یمعن یناست به ا بازار متقارن یطوجود شرا یگرفرض د. دارند
 یاما بررس. است یاناو نما یسکدر صرف ر یطشرا این بازخور و کند می دریافت بازده گردد، یکه متحمل م یسکیبه نسبت ر دقیقاً

نرخ بازده مورد  یسک،بر صرف ر تأثیر که ضمن یعوامل یعنی یم،هست بازار نامتقارن یطشرا هدما شا مواقعی در که دهد می نشان ها
که به طور  بازده پایین تر از حد مورد انتظار. برد یم ینو بازده را از ب یسکرو مصالحه ر ینمتأثر ساخته و از ا یزرا ن ییانتظار دارا

 شده است شود در واقع تحت شرایطی که توزیع بازده ها نرمال نیست، مطرحي استفاده میمنطقی در ارزیابی سرمایه گذار

. گردیدنیمه واریانس و انحراف معیار به عنوان معیارهایی مناسب براي انتخاب پرتفوي مشخص به همین جهت  .)1959مارکوتیر،(
ي است ا یهسرما يها ییدارا يگذار یمتقاستاندارد ردرویکشده نسبت به تأیید  کاهشی یک مدل –قیمت گذاري داراي سرمایه اي 

وباوا و (، )1974هاجون و وارون،(چارچوب این مدل توسط . گیردرا در نظر می 2پایین تر و باالتر از حد تقارن که توزیع بازده هاي
مشخص ) 2002(استرادا  .ار گرفتقر نظرارائه شده و بعدها توسط خاویر استرادامورد تجدید) 1989هارلور و راو،(، )1977لیندنبرگ،

وي همچنین اعتقاد داشت که در شرایط نامتقارن بازار،  .دنمود که این مدل با اهداف تنوع بخشی و تئوري پرتفوي سازگاري ندار
ی برآورد مناسب از بازده مورد انتظار را ارائه م% 55تا حدود  D-CAPو % 38ي تا حدود ا یهسرما يها ییدارا يگذار یمتق مدل
ارائه ) همبستگی کاهشی(اما فرمولی که براي محاسبه کواریانس  .تو صحیح اس دمفی "کامالًاگرچه اندازه گیري نیمه واریانس  .دهد

توانایی بازده هاي باالي یک دارایی  این معیار .ددهنشده ، داراي اشتباه آماري است و وابستگی واقعی بین دو دارایی را نشان نمی
دارایی هاي  با توجه به اینکه مدل قیمت گذاري .دگیری میها در پرتفوي را در نظر نهاي کاهشی سایر دارایی براي پوشش بازده

تحمل شده ، بازده به دست آورند ، شکل گرفته  اي بر اساس پیش فرض هایی نظیر ، هر سرمایه گذار بر اساس میزان ریسکسرمایه
که بازار متقارن است نشان می دهد ، چنانچه شرایط بازار تغییر یابد و سرمایه گذاران  در هنگامی است ، به نوعی نحوه استفاده آن را

                                                                                                                                                                                     
1 Downside Capital Asset Pricing Model 

حد تقارن نقطه ای در توزیع نرمال داده ھا است که توسط آن توزیع داده ھا را می توان به دو قسمت مساوی که شامل یک نیمه دارای داده  ٢
  .ھای صعودی و نیمه دیگری شامل داده ھای نزولی تقسیم کرد
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در این صورت نمی توان از مدل استاندارد  .دبازده بدست نیآورند، به عبارتی صرف ریسک بازار منفی باش به اندازه تحمل ریسک،
و در شرایطی نامتقارن بازار استفاده  باشد می D-CAP بداعاستفاده نمود ، مفهوم ریسک منفی مهمترین عامل ا جهت قیمت گذاري

اولین مطالعه در این مورد که می توان به . مفهوم ریسک منفی مورد توجه صاحبنظران مالی قرار گرفت 1970در دهه ي  .دمی شو
در بیان این مدل باید به  .ددنرا مطرح نموآن مدل شبه  وارون، نظیربعد از وي افرادي . است) 1974لوي،(آن اشاره کرد مربوط به 

 چند نمونه از مفروضات مالی رجوع کنیم ، می دانیم بازده مورد انتظار سهامداران حاصل از تقسیم سود و افزایش قیمت سهام است،
بدهی می گذارد و در صورت فقدان  تأثیر ریسک ایجاد شده بوسیله سهامداران وجود بدهی در ساختار سرمایه یک بنگاه اقتصادي در

   :پس می توان گفت .سهامداران تنها با ریسک تجاري مواجه هستند

  "بازده بدون ریسک، صرف ریسک تجاري وصرف ریسک مالی  در این مدل بازده مورد انتظار برابر است با جمع نرخ"

  :براي محاسبه بتا در این مدل از فرمول زیر استفاده خواهد شدو 

)(
),(

m

miD

rSemiVar
rrSemiCov

  

 A-CAP(1( :گذاري دارایی هاي سرمایه اي تعدیلیمدل قیمت 

آن به  یلتبد یتعوامل قابل ینا یناز عمده تر یکی. یردگ یمورد توجه قرار م یسهام عوامل گوناگون یدخردر همانطور که می دانیم
در  و سادگی به خواهند  یگذاران م یهسرمابدین منظور که . سهام معروف شده است یپول نقد است که در اصطالح به نقدشوندگ

گذار  تأثیر یزسهم ن یکدربازده مورد انتظار از  تواند یکه م املیاز عو یکیپس . بفروشند یازحداقل زمان، سهام خود رادر صورت ن
 ینقدشوندگ یتقابل. آید یمنابع به شمار م ینهتخصیص به ینداز ابعاد مهم فرا یکی یشوندگ نقد .آن است یباشد، قدرت نقدشوندگ

به وجه نقد  ییآن دارا یلتبد یقاز طر یمال ییدارا یک ینقدشوندگ قابلیت. دارد یم یانرا بمنابع نقد به  یمال ییدارا یکیزدن یزانم
 یتقابل یشافزا یه،بازار سرما یژهبه و یبازار مال يکارکردها یناز مهمتر یکی .شود یم یابیارز یاندر هر زمان و بدون تحمل ز

آوردن  فراهم یقسو از طر یکاز  یمال بازارهاي. باشد می یمربوط به نقدشوندگ یسکو کاهش صرف ر یمال هاي ییدارا ینقدشوندگ
از  یگرد سوي از و کند می یلپول نقد را تسه هب یمنابع، دسترس ینهضمن تخصیص به یه،بازار پول وسرما يابزارها یبامکان ترک

اوراق  ینقدشوندگ یتتقاضا بر قابل عرضه و یاروییاحتمال رو یشافزادر بازار و یشترحاضرینبهبود سازوکارها وجذب هر چه ب یقطر
با مطرح ) 2005آچاریا و پدرسون،( و) 2003پاستور و استام باف،(، )1989آمیهود و مندلسن،(محققانی نظیر . یابد یم یشبهادار افزا

، بازده مورد انتظار را مدل مزبور وندگی در ریسک نقدش تأثیر شارپ را تعدیل و بامدل استاندارد کردن اهمیت ریسک نقد شوندگی 
بتا در این . در این مدل، ریسک نقد شوندگی اوراق بهادار و ریسک نقد شوندگی بازار مد نظر قرار گرفته می شود. پیش بینی نمودند

  :روش از رابطه زیر بدست می آید
   

)( mm

mmiiA

CrVar
CrCrCov




  

 퐶ر ریسک نقد شوندگی کل بازا= 퐶 ریسک نقد شوندگی سهم مورد بررسی= 

                                                                                                                                                                                     
1 Adjusted Capital Asset Pricing Model 
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 :و ریسک نقد شوندگی سهم مورد بررسی از رابطه زیر بدست می آید

퐶 =
푉
푟

 

  :متغیر هاي فوق به شرح ذیل است

  푉)تعداد سهام معامله شده( حجم معامالت = 

 푟روزهاي معامالتی سهم مورد نظر در بازار= 

 :و ریسک نقد شوندگی کل بازار از رابطه زیر بدست می آید 

 

 :که در رابطه فوق داریم

  Vروزهاي معامالتی کل سهم موجود در بازار= 

r =حجم معامالت کل بازار  

  يدوره ا ینب يا یهسرما ییدارا يگذار یمتمدل ق
در  ییراتکه تغاست  یتثروت و موقع یرهايبا متغ یخط یل عاملمد یکشد  یمعرف) 1973،رابرت مرتون(که توسط  یگزینیجا مدل
با عدم  یشترکه ب یمصرف بلند مدت هنگام يها یمحل تصم يگذاران برا یهسرما .کند می ینیب یشرا پ یبازده ها و درآمد آت یعتوز

و مدل  يا دوره ینب يا یهسرما ییدارا يگذار یمتمدل ق ینب یتفاوت اصل.دکنن یماده مدل استف ینشوند از ا یروبرو م یتقطع
مرتون . کنند یمقابله م با آن بازار یزهايگذاران در مقابل افت و خ یهسرما یقتهستند که در حق یتوضع يها ریغمت ،استاندارد آن

 ریمتغ ینبنابرا. کنند یرو عمل م یشو پ يجارحاصل شده  وضعیتهاي يبر مبنا یسکپوشش ر گذاران به منظور یهسرما بیان دارد
داشته  تواند میاین مدل کاربردهاي بسیاري . شود یدر نظر گرفته م یبازار سهام آت ياستخدام و بازده ها هاي، فرصتتورم یرنظ يها

از این مدل در ارزیابی قابلیت انتخاب پرتفوي بهینه و سنجش وجود توانایی زمان ) 2003جاورن و همکاران،(باشد که تحقیقات 
گذاري که در هنگام  هاي سرمایه نتایج تحقیقات وي نشان داد که صندوق. گذاري مورد استفاده قرار گرفتسنجی در پرتفوي سرمایه 

بعنوان مثال در پرتفوي سرمایه گذاري طبقه اي تحت  -تشکیل پرتفوي بصورتی برنامه ریزي شده و طبقه بندي شده عمل می کنند
یت مثبت زمان سنجی بازار بوده و می توانند با تشخیص بموقع فرصتهاي داراي قابل -عنوان طبقه تخصیص دارایی بوجود می آورند

که ارتباط بین  بطوري دست یافته اندنتایج قابل توجهی به تحقیقات اخیر نیز  .داشته باشندموجود در بازار از آنها حداکثر استفاده را 
مورد ) 2009بایی و انگل،(شاخص صنعتی داو جونز توسط تغییرات ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار نیویورك با توجه به متوسط 

چشم انداز آتی حقوق صاحبان سهام و چشم  نیز سه عامل چشم انداز آتی جریانات نقدي،) 2008(پائولو مایو  .بررسی قرار گرفت
ین مدل پیش بینی بهتري از نتایج تحقیق وي نشان داد که ا.انداز آتی اوراق قرضه را با بکارگیري این مدل مورد ارزیابی قرار داد

همچنین این مدل توانایی سنجش  ،کند میشرایط پیش روي پرتفوي سرمایه گذاري نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ ارائه 
  .باشد میجریانات غیر عادي پیش روي صرف سهام را نیز بر خالف مدل فاما و فرنچ دارا 
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  I-CAP(1( :مدل قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي شرطی
در برخی از مبادالت مالی خود در  هایی است که سرمایه گذارانمتغیر و مدل استاندارد شارپ، در وجود این مدل تفاوت اصلی بین

در این . ها در بازدهی سرمایه گذاري  دهند از قبیل تغییرات احتمالی و چالش اهمیت میجهت پیشگیري از ورشکستگی به آنها 
) 1978(هانس و ریچارد، .بازاراست ، تغییرات شرایطندارند و دلیل اصلی آن رمایه گذاران انتظارات مشابهیشود همه سمدل بیان می
به این معنی که فرض نمودند، سرمایه گذاران در مورد بازده . را ارائه نمودند اي هاي سرمایه قیمت گذاري داراییمدل شرطی 

  :مدل ضریب بتا از رابطه زیر بدست می آید ، در این دارند شرطی مشابهی دارایی ها ،انتظارات

훽 =
푉푎푟 (푟 )

퐶표푣 (푟 , 푟 ) 

 :مفروضات این مدل عبارتند از

 دسرمایه گذاران همواره خواستار کسب بازده بیشتري نسبت به میزان ریسکی که در سرمایه گذاري می پذیرند، هستن.  
  در حالی که (.دیی را که نیازي به تنوع سازي ندارد بر اساس انتظارات تغییر دهنها شرکتخود سهام  پرتفوي سرمایه گذاران می توانند در

 )ازي به این کار نباشدممکن است نی

  اى بدون خطا نیست گذارى دارایى سرمایه مدل قیمت"همچنین فرض شده است" 

 

 R-CAP(2( :قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي تجدید نظر شده نظریه

 یابیارزش، سهام گذاري یمتق ناظر به حل مسائل یهنظر ینا. استبینی نرخ بازده مورد انتظار سهام  جهت پیش ینوین نظریه
. است یهدر بازار سرما گذار یهسرما گیري یمتصم يبرا گذاري یهسرما یندنرخ بازده مورد انتظار در فرآ بینی یشو پ یمال هاي ییدارا

 ییها لبراساس مدزیرا . را به سوي تمرکز بر اهداف عملیاتی سوق دهند مدیرانآن سعی داشتند که  طرحبا  رودپشتی و امیرحسینی
A-CAP, D-CAP, C-CAP مدیریت با یقطر ینو از ا شده استاطالق  یستماتیکس مدیریت یماتموثر بر تصم یسکتنها ر 

عدم  یاو  يناکارآمد كخود را مال گیري تصمیماز شرکت و خارج از  یرونعوامل ب که يبطور. کند می یهتوجخود را عملکرد  یفرافکن
  .رسد یکسب و کار دور از واقع به نظر م یطموضوع با توجه به شرا نیکه ا کرده یتحقق اهداف خود معرف

 یاست، شاخه تخصصمشخصی  یفلسف یمبان يدارا يکاربرد یریتمد ینکهبا توجه به ا. دارد یروشن یفلسف یمبان نظریه،این 
 یریتمد یفلسف یجمله مبان است، از یفلسف یمبان يدارا يبه عنوان علم کاربرد یزمورد بحث ن نظریهو  گذاري رمایهس یریتمد

  . استسرمایه گذاري از اصول روشن  یريگ بهره گذاري، یهسرما

 یریتمد یم،کن یفمختلف تعر يرا حاصل تعامل اجزا یستمیو تفکر س یمبدان یستمیتفکر س یازن یشفلسفه را پ چنانچه
. کند میتوجه  ي آنو بازده به عنوان اجزا یسکر به تعامل گذاري یهسرما یماتجهت اتخاذ تصم یستمیتفکر س یهبر پا گذاري یهسرما

عالوه بر  این نظریهدر . توجه نمود یستماتیکس یرو غ یستماتیکس یسکر مجموعهبه  یذات یسکبه شاخص ر توان یم ینهمچن
د بعد از سو ارتباطریسک مالی را به عنوان ، یسکو صرف ر یسکنرخ بازده بدون ر یعنیقیمت گذاري استاندارد مدل  یقبل ياجزا

                                                                                                                                                                                     
1 Intertemporal Capital Asset Pricing Model 
2 Revised Capital Asset Pricing  
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و باالخره ریسک ) EBIT(، ریسک عملیاتی را در محدوده سود عملیاتی ) EBIT2(و سود قبل از بهره و مالیات ) EAT1(مالیات 
می توان اثر این نوع  دانند به همین دلیل ، در ارزیابی موثر می)برو هستند با آن رو ها شرکتبه عنوان ریسکی که تمام (اقتصادي را 

 . را در بازده مشاهده نمود هاي ریسک مولفه

که از  هاي سرمایه اي به مفروضات اهرم هاي عملیاتی، مالی، مرکب و اقتصادي توجه می شود در تجدید نظر قیمت گذاري دارایی
 :است استفاده شده روابط به شرح زیر

تغییر سود  در اهرم عملیاتی رابطه. که عبارت است از فشار ناشی از هزینه هاي ثابت عملیاتی نظیر استهالك:اهرم عملیاتی) الف
  :عملیاتی نسبت به تغییرات فروش خالص بصورت زیر نشان داده می شود 

퐷푂퐿 =  ∆
∆

  

∆ 퐸퐵퐼푇  = سود قبل از بهره ومالیات  

∆푄  = تغییرات مقدار فروش 

معیار سنجش این اثر را  .دنها نرخ سود می باشکه عبارت از فشار ناشی از هزینه هاي ثابت مالی که مهمترین آ:اهرم مالی) ب
  :رابطه اهرم مالی بصورت زیر است.اصطالحا درجه اهرم مالی گویند

퐷푂퐿 = 
∆

∆
∆

  

∆ 퐸푃푆  = تغییرات سود هر سهم  

∆ 휋  = تغییرات مقدار سود 

یک درصد تغییر بدست آمده از اختالل اقتصادي خارجی یعنی  این اهرم در صد تغییر ناشی از فروش شرکت به: اهرم اقتصادي ) ج
بدین ترتیب . همچنین این اهرم می تواند در تبیین ریسک سیستماتیک نیز کمک شایانی نماید .کند مینوسانات اقتصادي را توجیه 

  .قابل بررسی است معادله آن بصورت زیر .دمی توان از این اهرم به عنوان روشی براي محاسبه بتا نیز استفاده نمو
퐷푂퐿 =  

∆
  

∆ 푍 =هاي متغیر اقتصاديتغییرات اقتصادي یا شوك  

  :دارایی سرمایه اي عبارت است از مدل تجدید نظر شده قیمت گذاري 
퐾 = 푅 +  훽 푅 − 푅   

  :و در آن ، مقدار ضریب بتا از فرمول زیر استخراج می شود
훽 훽 یا  = (퐷퐸퐿)(퐷퐹퐿)(퐷푂퐿)훽   

                                                                                                                                                                                     
1 Earnings After Tax 
2 Earnings Before Interest and Tax 
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  :بیان است و مقدار بتا صفر از رابطه ذیل قابل

훽 =  
 

,
,

,
, , ,

,
  

   :که در این حالت داریم

휋 ,푡 −   ن سالسود بعد از کسر مالیات پایا=  1

푍 ,푡 −  هزینه مالی دوره جاري= 1

푍 ,푡 =هزینه مالی دوره بعد 

퐸 ,푡 −  ارزش بازار دوره مورد بررسی یا ارزش خالص بازار سهم=  1

푅 , 푡 =ارزش بازار دوره بعد 

훿 , 푡 =پراکنش شاخص بازار دوره بعد 

در مجموعه مطالعاتی که توسط .توجه شده است) یسک غیر سیستماتیکریسک سیستماتیک و ر(، ریسک کل یهنظربنابراین در این 
در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت نشان داده شد که توان ) 2010خسروي،رود پشتی و امیر ابراهیمی،( ،)2009،رودپشتی(

کاهشی و تعدیل شده کارایی بهتري در پیش بینی  اي استاندارد، مایهمدلهاي قیمت گذاري داراییهاي سرنسبت به  نظریهتبیین این 
 نظریهدر جدید ترین تحلیل صورت گرفته در ارتباط با کارایی این . استبازده و ریسک پیش روي پرتفوي سرمایه گذاري دارا 

را  نظریهو کارایی بیشتر این  شدهآزمون  را در مقایسه با مدل سه عاملی فاما و فرنچآن را کارایی ) 2010امیر ابراهیمی،رودپشتی و(
  .به اثبات رساندند

  :R-CAPگذاري مبتنی بر  هاي قیمت توسعه مدل

را بر  توان در بازار نامتقارن مدل جدیدي می D-CAPاي و مفروضات  هاي سرمایه گذاري دارایی با توجه به مبانی نظري مدل قیمت
 ا بررسی نمودر شرح دینبروابط ریاضی و محاسباتی زیر پایه 
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ریسک  طبق (AR –CAPM)توان مدل  می A-CAPMاي و مفروضات  هاي سرمایه گذاري دارایی با توجه به مبانی نظري مدل قیمت
  )1388ینی ،حس یرام(ت اسدر دست  روابط ریاضی و محاسباتی آن به شرح زیرشده است که  نقدشوندگی ، ارائه
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که در آن کواریانس و واریانس محاسباتی به  I-CAPMاي و مفروضات  هاي سرمایه گذاري دارایی با توجه به مبانی نظري مدل قیمت
 .شرح زیر نشان داد می توان بیتا بهصورت شرطی تعریف شده است، 
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 (IDR –CAP)توان مدل جدیدي  می D-CAPو  I-CAPاي و مفروضات  هاي سرمایه گذاري دارایی با توجه به مبانی نظري مدل قیمت
 )1388ینی ،حس یرام(. شده است، را ارائه نمود که در آن کواریانس و واریانس محاسباتی به صورت شرطی تعریف
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 (IAR–CAP)توان مدل جدیدي  می I-CAPو  A-CAPاي و مفروضات  هاي سرمایه گذاري دارایی با توجه به مبانی نظري مدل قیمت
  )1388ینی ،حس یرام(د را ارائه نمو

j
oIAR DOLDFLDEL  ))()((  

tm
tj

tj

tj

tj

mMtmo
j

R
E
Z

Z
Cov

CR

,
1,

,

1,

1,

2
,

~,
~

)(1
































  



 592                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

)( fm
IAR

fi RRRR    

  C-CAP(1( مدل قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي مصرفی

  .رف را بوجود می آورند، عدم اطمینان در مص هاي مخاطره آمیز، دارایی مصرفی قیمت گذاريدر مدل 

مایه گذار هزینه هاي مرتبط با سرمایه گذاري خود را متناسب با شرایط عدم آیا یک سر "پرسش اصلی در این مدل این است که  
   ") ها تغییر در درآمد و ارزش دارایی: به عنوان مثال(اطمینان موجود در بازار در نظر می گیرد ؟

مقدار ریسک . استز هاي اخذ شده جهت سرمایه گذاري در یک دارایی مخاطره آمی تصمیمانواع در  هااین عدم اطمینان ناشی تفاوت
شود که چه  بنابراین در این مدل شرح داده می .بازار توسط تغییرات صرف ریسک در ارتباط با رشد مصرف اندازه گیري می شود

مدل قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي مصرفی تنها بر اساس . سهام در ارتباط با رشد مصرف است مقدار از تغییرات بازده بازار
مصرفی قیمت گذاري به حدي مدل مدل  "قطعا .دپایه گذاري شده است و به ندرت در عمل بکار گرفته می شو مبانی فرضی

کمتر مورد ارزیابی عملی و  مصرف یقیمت گذاريعلت اصلی موضوع این است که مدل . مورد استفاده قرار نگرفته است ،استاندارد
اري مصرفی بین بازده سرمایه گذاري و مصارف مورد نیاز آن سنجش صورت از آنجایی که در مدل قیمت گذ. تجربی قرار گرفته است

بصورت فوق ، مدل بر مبناي یک نقطه نظر علمی. ت به مدل استاندارد ارائه می دهدمی گیرد ، لذا این مدل عملکرد بهتري نسب
اندارد قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه این مدل نوع توسعه یافته مدل است. شود استاندارد استفاده میگسترده تري نسبت به مدل 

، مبنایی براي درك ارتباط بین ثروتمدل این  همچنین. که تنها در بازدهی دارایی هاي یک دوره مالی صورت می گیرد باشد میاي 
  :در نتیجه فرمول آن به شرح زیر است . سرمایه گذاران بوجود می آورد مصرف و ریسک گریزي

푟̅ =  푟 + 훽 푟̅ − 푟   

 :در معادله فوق داریم 

r نرخ بازده بدون ریسک=    푟̅푎 نرخ بازده مورد انتظار دارایی ها=   

푟̅ نرخ بازده مورد انتظار بازار=    푟̅ − 푟 صرف ریسک بازار=    

훽 =بتاي مصرفی دارایی ها 

مانند مدل استاندارد قیمت گذاري ، در . شود اران و ریسک گریزي آنها تعریف مییه گذبازده و صرف ریسک توسط رشد مصرف سرما
ریسک سیستماتیک توسط بتاي  .داین مدل ارتباط بازدهی یک دارایی مخاطره آمیز با ریسک سیستماتیک مورد بررسی قرار می گیر

  :مصرفی محاسبه شده که بصورت زیر قابل بیان است 

훽 =
 ( ̅ (رشد مصرف,

 ( ̅ (رشد مصرف,
  

 

                                                                                                                                                                                     
1Consumption Capital Asset Pricing Model 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             593

  1 اى پاداشی گذارى دارایى سرمایه مدل قیمت

که سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار به یک متدولوژي بهتر براي تخمین بازده  کند میبیان ) 2006(گراهام بورنهولت، 
را به عنوان جایگزینی براي مدل قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي  پاداشی در این راستا، وي مدل بتاي. منتظره سهام نیازمندند

  :  کند میوي بازده سهام را به دو بخش تقسیم . مفروضات این مدل با تئوري آربیتراژ منطبق است .دارائه نمو

  بازده غیر منتظره سهام -2 بازده منتظره سهام
  : این مدل بدین گونه بیان می شود

 

مدل بتاي پاداشی سهم که در این i بوده و به صورت زیر محاسبه می شود:  
 
 

بنابراین براي محاسبه بتاي پاداشی کافیست میانگین صرف ریسک ماهانه سهم در دوره گذشته را بر میانگین صرف ریسک ماهانه 
در مدل بتاي .دره آینده استفاده نموبازار در دوره مزبور تقسیم و از بتاي پاداشی محاسبه شده براي پیش بینی بازده سهم براي دو

است که تشکیل دهنده بخش منتظره بازده سهم است و  t ،صرف ریسک بازار براي دوره [ E(Rm)-Rf] عبارت قرار گرفته در ،پاداشی
بازده واقعی تفاوت  T [Rm–E(Rm)] عبارت قرار گرفته در. از بازده بازار دوره قبل به عنوان بازده منتظره بازار استفاده شده است

همان بتاي مدل قیمت گذاري  β. باشد میو تشکیل دهنده بخش غیر منتظره بازده سهم  باشد میو بازده منتظره بازار  tبازار در دوره
بورنهولت سپس سهام هاي موجود در بورس نیویورك . یعنی کوواریانس بین بازده سهام با بازده بازار. هاي سرمایه اي استدارایی

پرتفوي طبقه بندي شده بر اساس  25، یعنی تشکیل )1993فاما و فرنچ ،(را با استفاده از روش شناسی  2003تا  1963 براي دوره
را مرتب نمود ونشان داد مدل بتاي پاداشی نسبت به مدل قیمت  (BE/ME)اندازه شرکت و نسبت قیمت دفتري به قیمت بازار 

تحقیق بورنهولت را ) 2007راجرز و سکوراتو ،. (ه منتظره سهام ، عملکرد بهتري داردهاي سرمایه اي در پیش بینی بازدگذاري دارایی
روش شناسی مورد استفاده آنها دقیقا همان روش . و در بورس سائوپائولو برزیل تکرار کردند) 2006تا  1967(در بورس نیویورك 

ارایی هاي د مدل بتاي پاداشی را بر مدل قیمت گذاري دنتایج این محققین نیز برتري عملکر. شناسی مورد استفاده بورنهولت بود
  .دنموتأیید  سرمایه اي

 

 B-AP(َ2(تئوري قیمت گذاري دارایی ها رفتاري 

) فروشنده( سرمایه گذاران و طرف مقابل وي یکی از موضوعاتی که امروزه در معامالت نقش تعیین کننده اي دارد ، چگونگی رفتار  
،  دارد در ادبیات مالیه رفتاربیان )2001(هیشالیفر،.پایه نظریه مالی رفتاري مطرح استسی به عنوان این برر. در معامالت است

، در آینده شاهد جایگزینی مدل ه بیشتر به این نوع ادبیات مالیپاردایم قیمت گذاري دارایی رفتاري در حال توسعه است و با توج
ئوري سبد سرمایه گذاري رفتاري ، رفتار سرمایه گذاران در انتخاب ت .دواهیم بوقیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي با این تئوري خ

                                                                                                                                                                                     
1 Reward Beta Model 
2Behavioral Asset Pricing  
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در این بخصوص ،. تواند مبنایی براي تعیین عملکرد مناسب باشد چنین می، همسرمایه گذاري مورد توجه قرار میدهد هاي واحد
ي ها بخش تشکیل می دهند ، بدین صورت که1بخش ، بصورت بخش به مانند هرم تئوري سرمایه گذاران سبد اوراق بهادار خود را به

هاي باالیی هرم براي اوضاع  در حالی که بخش. طراحی شده اند 3از سرمایه گذاري در اوضاع نامساعد 2پایینی هرم براي حفاظت
) متنوع (ایه گذاري از سرم گذاران باالترین سطوح هرم سبد سرمایه گذاري خود را با تعداد کمی بعضی از سرمایه. القوه استمساعد ب

شود که  این امر موجب می. نمایند ت تصادفی و بدون برنامه تکمیل میآن را بصور گذاران دیگري کنند، در حالی که سرمایه پر می
 ، در این موقعیت است کهاشند، در جستجوي راه حلی بهینه بافظت از سرمایه خود در قبال زیاندر مورد مح همواره سرمایه گذاران

  .دشو اي مطرح می هاي سرمایه رفتاري قیمت گذاري دارایی نظریه

به گذاران در باره سبدهاي سرمایه گذاري نه  گذاري رفتاري، بررسی دیدگاه سرمایه هاي اصلی در تئوري سبد سرمایه یکی از ویژگی
با اهداف خاصی که براي آنها  ها بخش هنگامی. است دارایی ها هاي مجزا در هرم تخصیص عنوان یک کل پرتفوي بلکه بعنوان بخش

متفاوت  ها بخش به هم می پیوندند ، در وضعیتی که سیاست هاي رفتاري درباره پذیرش ریسک در بین در نظر گرفته شده است
 در بازار طراحی شده باشد تا سرمایه گذاران را در برابر نامساعد موقعیتبخشی با هدف حفاظت در برابر  است ، این امکان وجود دارد
اصلی  شدر مدل ساده تئوري رفتاري سبد سرمایه گذاري، سرمایه گذاران سرمایه خود را به دو بخ .ورشکستگی محافظت کند

تقسیم می کنند که یک بخش بمنظور محافظت از سرمایه گذاري آنان در برابر اوضاع نامساعد و بخشی دیگر براي کسب سود در 
ان هاي متعددي از سرمایه ري ، سرمایه گذاران سرمایه خود را بر اساس اهداف و آرمدر توضیح کامل این تئو. شرایط مساعد است

  .دکنن ي متنوعی تقسیم میها بخش گذاري، به
 

 جمع بندي و نتیجه گیري

از  یحبیان صحی ، برواحد هاي اقتصادي در بازار مالی بالتبع همانطور که در ابتداي این مقاله اشاره گردید، تغییر در شرایط بازار و
گذاري  به همین منظور سعی گردید در ابتدا با بیان مفروضات مدل استاندارد قیمت .اثر بسزایی دارندریسک و بازده مفاهیم 

در آن صورت گرفته است نظیر تغییرات نامطلوب در ریسک، ریسک  2010الی  1970اي، تعدیالتی که بین سال  هاي سرمایه دارایی
هرم هاي مالی ، مفاهیم مصرف و ثرو ، تمایز تغییرات غیر منتظره از شرایط عادي ، موجبات تغییرات نقدینگی ، ریسک اقتصادي و ا

مقاله ارائه  ینخالصه از مباحث مطرح شده در ا 1شماره  منظور در جدول ینبه هم .مفروضات این مدل شده است را بازگو نمایند
انتخاب بین آنها  ،اي هاي سرمایه گذاري دارایی هاي قیمت ها و نظریه مدلدر پایان می توان بیان داشت با گسترش انواع  .تشده اس

و در صورت برقراري آنها سپس مدل مذکور  بررسی شود مفروضات مدل انتخاب شدهباید  در ابتدا ، گیري بازده مورد انتظار براي اندازه
گذاري را انتخاب  شود، مدل قیمت دیران پیشنهاد میبه همین جهت به تحلیلگران، سرمایه گذاران و م. مورد استفاده قرار گیرد

نمایند که اول، شرایط جاري بازارسرمایه را در نظر گیرد و دوم به وضعیت فعلی شرکت توجه خاص داشته باشد به نوعی عوامل 
  .درون و برون سازمانی در اندازه گیري بازده مورد انتظار لحاظ گردد

                                                                                                                                                                                     
1 Layered Pyramids 
2 Protect 
3 Poverty 
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تئوري/ مدل  توضیحات متغیر هاي مورد استفاده محققان و ارایه دهندگان 

قیمتگذاري دارایی سرمایه مدل استاندارد 
 اي

)1969(شارپ یلیامو  
 یسک، ر یسکبتا ، نرخ بازده بدون ر

 و بازده بازار

مدل بر مفروضات بازار متقارن و وجود  ینا
داردتأکید  ات در بازاراطالع . 

مدل قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه 
نامطلوب - اي کاهشی  

)1974(هاجون و وارون   
معیار نیمه واریانس و بتا در شرایط 
نامطالوب که براساس نیمه واریانس 

 بیان شده است

هنگامی که توزیع بازده هاي پایین تر و باالتر 
ده از حد تقارن باشند این مدل قابل استفا

تاس . 

 یهسرما يها ییدارا يگذار یمتمدل ق
یشرط يا  

)1978(  یچاردهانس و ر  

بازار بر  یانسوار یمبتا براسا تقس
 بازده سهم و بازده بازار بر یانسکوار

.شود یقرار م  

گذاران انتظارات مشابهی ندارند  یههمه سرما
بازار است یطشرا ییراتآن، تغ یاصل یلدل و  

 یهسرما يها ییدارا يگذار یمتمدل ق
مصرفی يا  

)1982(داگالس و رابرت لوکاس  

 یهرشد مصرف سرما يبتا بر مبنا
گذاران و رشد مصرف در بازار 

شود یم یفتعر  

 یاشاره به بازده یمصرف يبتا یشترب یرمقاد
ددار یزمخاطره آم يها ییباالتر در دارا . 

مدل قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه 
 اي تعدیلی

، پاستور و استام )1989( آمیهود و مندلسن
))2003(باف   

بیان ریسک نقد شوندگی در بدست 
 آوردن بتا سرمایه گذاري

ریسک نقد شوندگی اوراق بهادار و ریسک 
 نقد شوندگی بازار

يها رفتار ییدارا يگذار یمتق يتئور )2001(یشالیفروه) 2002(جکورت    
در  گذاران یهرفتار سرما یفتعر

يگذار یهسرما يانتخاب واحد ها  

گذاران سبد اوراق  یهسرما يتئور یندر ا
هرم  يها بخش ، هرم مانند بهادار خود را به

دهند یم یلتشک  

 ه یافته قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه ايمدلهاي توسع: 1 جدول
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 مدل بتاي پاداشی
)2006(گراهام بورنهولت   

)2007(راجرز و سکوراتو   

بازده سهام را به دو بخش بازده 
منتظره سهام  یرمنتظره و بازده غ

دشو یم یمتقس . 

هانه سهم در دوره میانگین صرف ریسک ما
گذشته را بر میانگین صرف ریسک ماهانه 

.می کنیم بازار در دوره مزبور تقسیم  

مدل قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه 
 اي تجدید نظر شده

)2009(رودپشتی و امیر حسینی  

تدوین بتاي مدل تجدید نظر شده 
که به  دارایی هاي سرمایه اي

عملیاتی، مالی و  مفروضات اهرم ها
.تصادي مرتبط استاق  

 ریسک مالی، عملیاتی و اقتصادي به مفاهیم
دتوجه می شو . 
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  اطالعاتی سابداري به عدالت هاي ح پایبندي تئوريمیزان  ارزیابی

 ١فردین منصوري

  چکیده
کار گرفته  همختلف محیطی که در آن ب و ضروریات متفاوتی دارد که بر شئون الزاماتحسابداري ي مختلف  ها وريــتئ به کارگیري

این موضوع در حسابداري به وضوح قابل ردیابی و مشاهده . آفرینند متفاوت و گاه متناقض می یافکند و نتایج ، سایه میندشو می
  .است

اما این مقصد مطلوب، همواره با  فراهم آورند؛، اطالعاتی در خور اعتماد براي استفاده کنندگان اند حسابداران همواره تالش کرده 
شرایط به کنند،  تالش مینافع خود، همواره ـلف در پی افزون سازي مـــي مختها گروه. رو بوده و هست هیی روب ها دیتدوــمح

ي ها روشاستفاده از  ،کنندگان هاي افزایش ثروت استفاده یکی از مهمترین راه. ـــزون گرددرقم بخورد که منافع آنان اف اي گونه
رود حسابداري،  از طرفی انتظار می. ندشو میگرفته ه کاري متفاوت ب ها وريـــدر سایه تئ دتاًــمختلف حسابداري است که عم

  .ي ارائه کندا طرفانه اطالعاتی بی

براي این منظور از معیارهاي ارائه  .ارائه اطالعات منصفانه محک زند ي در زمینهرا هاي مختلف  توان تئوري ــی دارد،سع مطالعهاین 
 دهد، میدي وجود دارد که نشان ـــشواه. است شدهاستفاده  »جان رالز«نظریه عدالت  انصاف در چارچوب شده در خصوص عدالت و

زیرا در  .، منصفانه نیستکنند میهاي مالکانه عمل  اطالعات تهیه و ارائه شده توسط سیستم حسابداري که در چارچوب تئوري
گیرد و گزارشگري مالی از منظر آنان  ل گزارشگري قرار میـــمرکز ثقیت محور و ــادي، مالکـي مالکیت و شخصیت افتص ها تئوري

ي مالک محور،  ها تئوري ذي نفعان و تئوري وجوه در مقایسه با تئوري :ي دیگري از قبیل ها رسد؛ تئوري به نظر می. گردد تهیه می
کاربرد در بخش عمومی و انعطاف پذیري در  ي سابقه در این بین تئوري وجوه با داشتن. تر ارائه کنند فانهـــاطالعاتی منص توانند می

 .کاربرد مسائل آن از استعداد بیشتري در این خصوص برخوردار است

  .هاي حسابداري، نظریه عدالت انصاف اطالعاتی، تئوري :واژگان کلیدي

  مقدمه
ي طبیعی و  ها د علم فیزیک، درك پدیدهگونه که مهمترین کارکر و روابط آنها باشد، همان  ها اگر کارکرد مهم علوم، درك پدیده

طور شیمی علم خواص ترکیب ماده، مدیریت علم مطالعه روابط سازمان، اقتصاد علم  کشف قوانین و روابط حاکم برآنهاست و همین
شی از همگی درجهت برآورده ساختن بخ... . تخصیص منابع محدود به نیازهاي نامحدود، زیست شناسی مطالعه در عالم جانداران و

نیازهاي انسان تالش می کنند، می توان حسابداري را علم تهیه، ارائه و تحلیل اطالعات مالی دانست که در جهت رفع نیازهاي انسان 
  . یا ترکیبی از هر دو شکل گرفته است یا پاسخگویی و گیري تصمیمدر راستاي 

                                                                                                                                                                                     
  fm_mansor@yahoo.comدانشجوي دكتراي حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي  -١
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براي گردانندگان اجتماع، سازمانها، شرکتها و فراهم کردن  است که به صورت کمک اطالعاتی اي ویژهحسابداري، فعالیت اطالعاتی 
  .کند میاطالعات براي دیگر استفاده کنندگان از یک سو و تهیه ابزار الزم براي پاسخگویی مباشران و مدیران ایفاي نقش 

اعتماد براي استفاده سیر تطور تاریخی حسابداري بیانگر این است؛ که روش و مقصد حسابداري پدیدآوردن اطالعاتی در خور  
این افراد  شود میتضاد منافع گروههاي ذینفع باعث . ي روبرو بوده است ها اما این مقصد مطلوب همواره با محدودیت .استکنندگان 

حسابداري و روشهاي آن همواره محملی براي انتقال ثروت بین این . باشندیا گروهها در صدد یافتن راههاي براي افزایش منافع خود 

  1.این موضوع در تحقیقات مختلف اثبات شده است. گروهها بوده است

از جمله رعایت بی اند؛  براي رفع یا به حداقل رساندن آثار تضاد منافع تدابیري اندیشیدهگذاران  اي و قانون صاحبنظران، مجامع حرفه
   ... .اصول اخالقی و  حسابداران، تدوین استانداردها،طرفی 

باید بتواند حقیقت اطالعات را به استفاده کنندگان آن بنمایاند و همین جنبه از حسابداري است که به آن جنبه در واقع حسابداري 
و اخالقی در رابطه با بیطرفی حسابداران در اي  حرفه ي ها و توصیه  ها ادبیات حسابداري سرشار از مباحث، بیانیه. اخالقی می بخشد

  .تاطالعات استأیید  ارائه و

به عنوان موضوعی که همواره  -ي اخالقی، آنگاه که تضاد منافع بین استفاده کنندگان با هم و با تهیه کنندگان اطالعات را  ها جنبه 
ي ذي نفع مختلف براي کسب منافع بیشتر و یا  ها گروه. لحاظ کنیم، ضرورتی دوچندان می یابد - از دیرباز مورد توجه بوده است 

و حسابرسان ) به عنوان تهیه کنندگان اطالعات(آنان انتظار دارند که حسابداران . الش بوده و هستندحفظ منافع حداقلی خود در ت
. گیرند طرفانه بکار نهایت سعی خود را در ارائه اطالعات مالی بصورت منصفانه و بی) کنندگان صورتهاي مالی تأیید  به عنوان(

در این اقدام یا . داراي تضاد منافع هستند، اقدامی در جهت تعیین ارزش استي مختلف که  ها مصالحه یا برقراري سازش منافع گروه
ارزش و توزیع در برگیرنده یک مسئله ساده . فرآیند، سازماندهی اجتماعی تکمیل می شود و به توزیع سودهاي اقتصادي می انجامد

  )2000بلکویی،. (است که حسابداري، بطور ویژه و خاصی اقدام به حل آن می نماید

ي اجتماعی و اقتصادي  ها حسابداري چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی باید رسالت اخالقی خود را در مواجهه با نابرابري
شرکتها در حوزه بخش خصوصی در قالب نهادهاي اجتماعی  نهادهاي حاکمیتی و بازرگانی در عرصه بخش عمومی و. انجام دهد

  . مهمترین فضیلت نهادهاي اجتماعی است که باید در راستاي آن عمل کنند رسد، عدالت به نظر می .وظایفی دارند

ها و موسسات بخش خصوصی را بعنوان  شرکت عمومی،ي بازرگانی بخش  ها فعالیت ي حاکمیتی در بخش عمومی، ها اگر حوزه
گیري و پاسخگویی در این  تصمیممهمترین ابزار  –البته که فرضی معقول و پذیرفتنی است  –ي اجتماعی مهم فرض کنیم ها جزیره

  .تنهادها از طریق اطالعات خواهد بود و حسابداري نیز مهمترین ابزار تهیه، ارائه و تحلیل اطالعات اس

طرفی شده  در حوزه حسابداري منجر به پیدایش ویژگی بی  ها این تالش. بنابراین حسابداري در راستاي برقراري عدالت تالش کند
 اي که از مسئله. و محیط حسابداري قابل بحث و ارزیابی است  ها طرفی تئوري طرفی حسابداران و بی در سطح بیاست که این موضوع 

  .گذشته نیز دغدغه صاحبنظران حسابداري بوده است

                                                                                                                                                                                     
 . اشاره كرد... ژوسكي و ھیگرمن و  از جمله مي توان به تحقیقات انجام شده توسط واتس و زيمرمن، زمي -  ١
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   بی طرفی، رعایت انصاف و عدالت در حسابداري
خاب، پردازش، بیان رویدادهاي اقتصادي انتخاب و گزارشگري مالی یک سلسله مراتب قضاوتی پیچیده شامل انتحسابداري  فرایند

  .باشد میشده، رعایت الزامات و ارائه رویدادهاي مذکور توسط مدیریت و حسابداران شرکت 

را در قالب اعداد و ارقام   ها و این واقیعت کند میي مبادالت اقتصادي شرکت را مشاهده  ي موجود درباره ها فرایند حسابداري واقیت
حساس .(نماید هاي معین مناسب باشد، بیان می رود در وضعیت ها و قواعد پذیرفته شده خاص که انتظار می ر اساس روشحسابداري ب

  )1384 ،یگانه

اگر چه معنی دقیق این . شود در حسابداري و حسابرسی قضاوت در مورد مطلوبیت و رعایت انصاف به عنوان یک امر مسلم تلقی می
ي مالی و دیدگاه مبتنی ها گزارشدر تهیه و ارائه  طرفی بی: این واژه عبارتند ازخصوص کرد مقبول در مشخص نسیت اما دو روی واژه

ابهام در مفهوم مطلوبیت و رعایت انصاف در رابطه با مسائلی که در زمینه توزیع اطالعات مطرح . بر رعایت عدالت در ارائه نتیجه کار
توان  بنابراین می. م فلسفی که با مفاهیم معنوي عدالت سازگارترند، مرتبط گرددبا مفاهیاژه شود که این و شوند، باعث می می

   .مطلوبیت و رعایت انصاف را به عنوان یک مفهوم معنوي از عدالت مورد توجه قرار داد

ئولیت آنها بیان که عموما به عنوان مساست، ... ریزي، پاسخگویی، کنترل و، برنامه گیري تصمیمکار حسابداران تهیه اطالعات براي 
اند؛ که حسابداران بایستی در تهیه اطالعات  اي حسابداران را بیان کرده ها و مبانی اخالق حرفه هدف ،اي حرفه مراجع. شده است

"کاپلن"چنانچه. در عالم واقع ممکن است چنین نباشد اما. طرف باشند بی
طرف باشند؛ زیرا  توانند بی بیان داشته، حسابداران نمی١

همچنین مالحظات ناشی از عالئق . گیرد قرار می... و پردازش اطالعات توسط انسان؛ تحت دیدگاه افراد، احساسات، عواطف وتهیه 
، ابعاد شخصیتی افراد در استفاده از گیري تصمیماطالعات، شیوه و سبک  )میزان تراکم(مدیران، پیچیدگی ادراك، درجه تمرکز
 طرفی حسابداران در تهیه اطالعات تحت شوند که بی کنند، همگی باعث می آن فعالیت می اطالعات و چارچوب داخلی که افراد در

  ) 2004هیرش، (.قرار گیرد تأثیر

ها و مبانی  که تئوري زیرا مادامی. آید اي فرعی به حساب می اي مسئله گونه انتقادات، طرح این مسائل به گونه علی رغم وارد بودن این
چیزي شبیه عکس گرفتن "و  بیهوده ، انتظاريطرفی در تهیه و ارائه اطالعات نصفانه نباشند، انتظار بیحاکم بر محیط گزارشگري م

   ."از باد خواهد بود
، نحوه نگرش به مسائل مطرح در ... هاي مورد استفاده در حسابداري از قبیل تئوري مالکیت، تئوري شخصیت، تئوري وجوه و تئوري

اند در  تا چه اندازه توانسته  ها اما اینکه این تئوري. کنند هاي حاکم بر گزارشگري را ترسیم می شیوم شکل داده و خط حسابداري را
توان به  ازجمله می. راستاي برقراري عدالت اطالعاتی و رعایت انصاف در گزارشگري مالی ایفاي نقش کنند، مورد اختالف است

"ویلیام واتر"انتقادات مطرح شده توسط 
  . اشاره کرد 2

                                                                                                                                                                                     
1   - Caplan 
2 William j.vatter  
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که در هر دو تئوري دارد؛  داعتقا، 2و تئوري شخصیت 1ویلیام واتر با طرح انتقادي بر حقوق مالکانه در دو تئوري مالکیت انفرادي
و کلیه بدهیها در تعهد مالک است و در نظر هر دو تئوري مالک در مرکز ثقل ) شخصی حقیقی و حقوقی(متعلق به مالک   ها دارایی

حقیقی (ي مالی از نظر مالک ها گزارش ؛ایشان معتقدند. شود ي مالی از این منظر تهیه میها گزارشتمامی  گیرد و گزارشگري قرار می
شود بلکه  گیري آن به سوي مالک، نه تنها موجب عدم رعایت انصاف و عدالت در تهیه صورتهاي مالی می به دلیل جهت) یا حقوقی 

  )1388بابا جانی . ( ازدشفاف سازي اطالعات را با محدودیت جدي مواجه می س

  و کارکردهاي اجتماعی حسابداري  ها جنبه
  ؟تواند به گسترش عدالت کمک کند آیا گزارشگري مالی می

کارکردها و وظایف حسابداري از کمک به راهبري داخلی شرکتهاي عظیمی که انبوه تولیدات اشتغال دارند گرفته، تا فراهم سازي 
هستند تا حسابدهی و مسئولیت مدیریت در ... ي تجاري، شرکتها و ها در صدد شناخت از محیطنفعانی که  ابزار شناخت براي ذي

حوزه خصوصی و ایفاي وظیفه پاسخگویی در بخش عمومی و ابزار پاسخ خواهی براي نظامهاي پارلمانی جملگی نقشهاي مهم 
  .حسابداري هستند

بیشتر درباره جزئیات  ومی، اگر بتوانند با استفاده از آگاهی بهتر وحکمرانی مباشران بخش بازرگانی عم مدیریت موسسات خصوصی و
فرآورده بهتر به هزینه کمتر تولید کند، دستمزدهاي مناسب پرداخت شود، سودهاي مطلوب توزیع  ،تولید و توزیع ثروت، اشتغال
  .ی از این وظیفه، محصول حسابداري استبخش بزرگ. در واقع حق جامعه ادا شده است ،پرداخت شود شود، مالیات عادالنه ستانده و

مانع از  هستنند، موسسات نفعانی که خواهان کسب شناخت از شرکتها و ذي عدم دسترسی مستقیم بسیاري از عالقه مندان و
بنابراین این افراد به طور غیرمستقیم به اطالعاتی دسترسی خواهند داشت، . مشاهده و دسترسی مستقیم به اطالعات می گردد

یعی است که مهمترین دغدغه آنان دستیابی به اطالعاتی در خور اعتماد است و این وظیفه حسابداري است که اطالعاتی عاري از طب
  .سوگیري و فریبکاري ارائه کند

ي شایانی به مقررات  ها قانون گذاري بیانگر این واقعیت است که حسابداري کمک سیر تاریخی حسابداري و رابطه آن با قانون و
قانون حسابداري رسمی، قوانین . مناسب بوده است گزاري داشته است، آنهم در جایی که مقررات از نظر مصالح عمومی شایسته و

ي آسیب پذیر اجتماع مثل قوانین حمایت از مصرف کنندگان، قوانین بازرسی از  ها بورس اوراق بهادار، قوانین حمایتی از بخش
ست که حسابداري بطور مستقیم یا غیر مستقیم در  ها یی از مقررات گذاري ها همگی نمونه... الیاتی و، قوانین م ها و شرکت  ها سازمان

غیر  یتر این که حسابداري در این موارد نه بعنوان یک بخش رسمی، بلکه بعنوان بخش جالب. تدوین و وضع آنها نقش داشته است
  )1380لیتلتن، ( .گر بوده است وي نفع اجتماعی یاريگري و نفع جویی شخصی به س رسمی در راستاي حرکت از ستم

حوزه کسب وکار علیرغم آنکه متشکل از واحدهاي بیشمار مجزاست اما در کل نوعی نیروي امداد اجتماعی است؛ که مأموریت دارد 
ت گذران زندگی مورد سپس فرآوردها و خدمات را بوجود آورد تا جه هایی را براي گذران زندگی انسان فراهم کنند و ابتدا شیوه

                                                                                                                                                                                     
1   - Proprietary theory 
2  -  Entity theory 
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یی از این مقوله هستند و حسابداري اطالعات  ها تولید، عرضه، توزیع، سود، اجرت و پاداش مدیران همگی بخش. استفاده قرار گیرد
  )منبع پیشین(.اي روشن با بهزیستی اجتماعی دارد سان حسابداري رابطه آورد و بدین عالقه را فراهم می ربط و ذي مورد نیاز افراد ذي

ها بعنوان نمایندگان  پارلمان. مباشرت باید پاسخگو باشند هاي دموکراتیک، در مورد التزام به بودجه مصوب، اجراي عملیات و دولت
هاي مصوب و اجراي عملیات نظارت کنند و براي انجام چنین  ها، میزان التزام آنان به قوانین و مقررات، بودجه مردم باید بر کار دولت

  .آورد اگزیر باید اطالعاتی فراهم شود و حسابداري مهمترین اطالعات مورد نظر را فراهم میامور مهمی، ن

اما آنچه در حسابداري رخ می دهد . رسد هر شخص منصفی با اندکی تأمل کارکردهاي اجتماعی، حسابداري را درك کند به نظر می 
عمل به  در واقع. بی را از این کارکردها به انجام برساندي حاکم برآن شکل می گیرد که ممکن است مرات ها در چارچوب تئوري

اما دستیابی به چنین مهمی  ،ی که بتواند باالترین مراتب کارکردهاي مثبت اجتماعی را به انجام برساند، ایده آل و مطلوب استیتئور
  .با موانعی هم روبرو خواهد بود

به بررسی  د؛انصاف اطالعاتی است که این مقاله سعی دار ت عدالت ویک مسئله مهم در این رابطه قابل انکار نیست و آن رعای
  . ي مورد استفاده در حسابداري و میزان پایبندي آنها به عدالت و انصاف بپردازیم ها تئوري

 ایشان عدالت را به. فیلسوف سیاسی قرن بیستم ارائه شده است "جان رالز"ترین نظریات در خصوص عدالت توسط  یکی از معروف
توان  طرفی در حسابداري بیشتر با این نظریه قرابت دارد و می رعایت انصاف و بی ؛به نظر می رسد. درنظر گرفته اند "انصاف"مثابه 

  .تبیین و تحلیل کرد "رالز"ه آن را در چارچوب نظری

یک نظریه، . دیشه استرالز معتقد است؛ عدالت نخستین فضیلت نهادهاي اجتماعی است، همچنان که صدق، فضیلت نظامهاي ان
همچنان که قوانین و نهادها فارغ از اینکه چه میزان کارآمد و . هرچند شکوهمند و بسنده، اگر صادق نباشد باید رد یا بازنگري شود

  .)1387، جان رالز( سامان یافته باشند، اگر ناعادالنه باشند، باید اصالح یا کنار گذاشته شوند

پافشاري می کنند و   ها برخی از تئوري عضی افراد برناظر به برخی از تعصبات خاص باشد که ب تواند می "رالز"این بخش از نظریات 
علیرغم این نمود . به نظر می رسد این بخش درحوزه حسابداري قابل ردیابی است. حتی بررسی سایر موارد را نیز مجاز نمی دانند

  .ددهاین مقاله بر آن است تالشی در این زمینه انجام  .استکمتر انجام شده   ها کارهاي جدي در این زمینه بارز،

  نفعان و نگرش آنها به حقوق ذي  ها تئوري
یک همکاري اجتماعی منصفانه میان . تشکیل شرکتها و نهادهاي عمومی ناشی از نیاز به نوعی همکاري و مشارکت نشأت گرفته است

ي بازرگانی و تجاري  ها فعالیت اگر بپذیریم که. ند از منافع این همکاري منتفع گردندافراد که داوطلبانه آن را پذیرفته اند و انتظار دار
ي حاکمیتی نوعی همکاري اجتماعی است، آنگاه می توان ادعا کرد که این همکاري مبتنی بر قواعد پذیرفته ها فعالیت و همچنین

مهمترین مولفه همکاري، مشتمل بر ایده . در نظر می گیرند شده اي است که همکاران، آن را می پذیرند و به عنوان قاعده کار خود
هر مشارکت کننده بر اساس چشم انداز خود به دنبال دستیابی به خیري است که . منفعت یا خیرعقالنی هر مشارکت کننده است

ي متفاوت  ها ئه تئوريضرورت شناخت منافع هر کس از مشارکت و همکاري خود منجر به ارا. ، استحقاق آن را داردکند میاحساس 
 (equity)بر حقوق   ها گردیده است که به تبیین و حقوق ذي نفعان گوناگون بپردازد و این مسئله است که مرکز ثقل این تئوري

  .استوار ساخته است



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             603

منصفانه  "هوم گرفته شده و به نظر می رسد که به مف) تساوي( equalاین اصطالح از ریشه . معانی متعددي دارد) حق( equityواژه 
  )1992و بردا  هندریکسون. (نیز اشاره داشته باشد (fairness) "بودن 

حقوق مالک در  انفرادي، در تئوري مالکیت. گردیده است هاي مختلف منشأ اختالف در تئوري ،ي متفاوت از ماهیت حقوق ها برداشت
از دیدگاه تئوري مالکیت، واحد اقتصادي . می گردد الکان تعریفبراساس منافع م.. . سود و کانون توجه قرار می گیرد، درآمد، هزینه،

  .ي وکیل یا نظامی است که به وسیله آن سهامداران فعالیت می کنند نماینده

اما در واقع به . می گردد ، شخصیتی فرضی خلق می گردد که مجزا از مالکان آن تلقی)واحد اقتصادي(در تئوري تفکیک شخصیت  
تعریف می گردد و این تئوري همان  -که همان مالکان هستند -ش گفته، براساس منافع صاحبان سهام نوعی همه موارد پی

به عبارتی، واحد اقتصادي، و نه مالک در . می گیرد مفروضات تئوري مالکیت را با ایجاد یک واسطه بنام شخصیت اقتصادي بکار
  .کانون توجه قرار می گیرد

یی قرار دارند که از زاویه اي به جز حقوق مالکان به مسائل پیرامون واحدهاي تجاري می  ها يدر سوي دیگر نگرش به حقوق تئور 

"تئوري واحد انتفاعی"می توان به   ها نگرند از جمله این تئوري
"تئوري وجوه"و  1

در تئوري واحد انتفاعی، شرکت یک  .اشاره کرد 2
  ها یـــو تئوري وجوه که از منظر دارای کند مییت ـــنفع فعال ي ذي ها وهجهت منافع کلیه گر در نهاد اجتماعی به حساب می آید که

  ال از آنها به شرکتـو خدمات قابل استحص

مبناي حسابداري نه مالک و نه واحد اقتصادي، بلکه گروهی از داراییها و تعهدات مربوطه و  "وجوه"بر اساس تئوري  .می پردازد 
   .صرف داراییها بر آن اساس انجام می شودبه نام وجوه است که م  ها محدودیت

در تئوري مذکور . است 3کند که عملیات محور این تئوري، ضمن حذف شخصیت از محوریت تئوري حسابداري، دیدگاهی را ارائه می
ات، به اي از عملی متمرکز شود واحد یا منطقه) اعم از حقیقی یا حقوقی(ت به جاي آنکه فرایند حسابداري پیرامون محور شخصی

مرکز و کانون توجه فرایند حسابداري قرار  "fund"لحاظ اهمیت و جایگاه برجسته آن در تحقق اهداف بنگاه یا سازمان با عنوان 
  ) باباجانی،همان منبع.(گردد ي مالی براي آن واحد یا عملیات تهیه میها گزارشگرفته و دفاتر و 

"حقوق باقیماندهتئوري " یانه طیف نگرش به حقوق در شرکتها،م در 
تفسیر محدودتري از  وقرار دارد که دیدگاه بینابینی را ارائه  ٤

  .کند میتئوري تفکیک شخصیت ارائه 

هاي مختلف و همچنین به  هاي فوق منجر به بکارگیري روش از آنجا که فرایند حسابداري و گزارشگري مالی در چارچوب تئوري
ردي منصفانه در حوزه حسابداري هستیم، بایستی میزان منصفانه بودن ماحصل این انجامد و اگر در پی عملک نتایج متفاوت می

نظریه عدالت "هاي مطرح در حسابداري با  در این مقاله معیار این سنجش میزان همخوانی تئوري. ها مورد سنجش قرار گیرد تئوري

"
"جان رالز"که توسط ٥

ضوع نیز این است که در این نظریه، عدالت به مثابه دلیل این مو. است، در نظر گرفته شده است ارائه شده١

                                                                                                                                                                                     
1   - Enterprise theory 
2   - fund theory 
3   - operation- oriented 
4   - Residual Equity 
5  - A Theory of Justice  
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بنابراین قبل از سنجش مورد نظر، . رسد با موضوع انصاف در گزارشگري مالی سازگار باشد انصاف مطرح شده است که به نظر می
  . ضروري است مروري اجمالی بر این نظریه داشته باشیم

  مروري اجمالی بر نظریه رالز
بنیان گذاري یک  -که در واقع درباره فلسفه سیاسی و اخالقی است - "نظریه عدالت"رساله اش تحت عنوان  از تدوین "رالز" هدف

یعنی در  "موقعیت آغازین"که در آن افراد در  کند میداستانی را ارائه  ؛گونه است این "رالز"روش . قرارداد اجتماعی عادالنه است
این افراد به تدوین ضوابطی . ي آینده می بیند د و وظیفه خود را تعیین ضوابط جامعهقرار می گیرن -مطلق -موقعیت آزادي و تنهایی 

بنابراین این افراد در . عام می پردازند، بدون آنکه از مکان شخصی هر کدام از خودشان در چنین جامعه اي آگاهی داشته باشند
  .هر کدام از آنها دست به انتخاب بزنند قرار می گیرند و نمی توانند بنابر منافع خاص "پرده اي از ناآگاهی"

در چنین موقعیتی، هر فرد بنابر احتیاط به آن گرایش دارد که در شرایطی که موقعیت همگان تعیین شده، بدترین موقعیت ممکن  
ي خود را به حداقل  ها که زیان کند میچنانچه این فرد در موقعیتی پایین قرار بگیرد، آرزو . را براي خود را به حداقل در نظر بگیرد

  .ي حداکثرخواهی نامیده می شودژاین یک استرت "ها نظریه بازي "در. ي محتاطانه در برابر خطرات استژاین یک استرات. برساند

عادالنه ترین و مناسب ترین نظام ممکن را "که هر انسان تالش خواهد کرد کند میبا حرکت از این موقعیت، استنتاج  "جان رالز"
  :به دو اصل پاسخ دهد]باید[این نظام  ".بسازد

هر فرد نسبت به گسترده . ي بنیادین، با یکدیگر برابرند ها نخستین اصل، اصل آزادي است که بنابر آن افراد در دستیابی به آزادي
  .ي بنیادین برخوردار است ها ترین آزادي

شرط نخستین در این مورد آن است . برخی از شرایط تحمل کردرا می توان در   ها دومین اصل، اصل تفاوت است که بنابر آن نابرابري
دومین شرط . براي همه باید تضمین شده باشد  ها بنابراین برابري شانس. ي مناسب براي همه ممکن باشد ها که دسترسی به موقعیت

د را بهبود بخشند، یعنی بتوانند به را دارند، کمک کند تا وضعیت خو  ها آن است که جامعه باید به کسانی که نامناسب ترین موقعیت
اما در عین حال بر آن است که باید  کند میرا تحمل   ها نظریه رالز برخی نابرابري. بهترین شکل ممکن در این جامعه جاي می گیرند

   .به سود محروم ترین افراد وارد عمل شد - ها شانس -از راه توزیع مجدد

. مرز نیست و یک مرز مشخص و قطعی دارد ي نوع دوستانه و اجتماعی بی حد و ها دي انگیزهانگاره نظریه عدالت آن است که نیرومن
ي متعارض را پیش می نهند و در حالی که می خواهند عادالنه عمل کنند،  ها ، خواسته ها گروه این نظریه فرض می گیرد که افراد و

ي افراد نه مبتنی  ها که تحت آن، انجام اهداف و خواسته کند میعریف نظریه عدالت شرایطی را ت. آماده نیستند از منافع خود بگذرند
بر اختیار است و به صورت طرح ریزي شده تعقیب می شود، بلکه این انسجام به صورت خودجوش بوده و بیانگر همنوایی و 

  .باشد میایده آل  هماهنگی مطلوبی است که سازگار با خیر

که اگر طبقات و گروههایی سود فراوان می برند، چرخ  کند میبرابري نمی داند منتهی شرط  اختالف درآمدها را منافی با "رالز"
همه کم و بیش از شرایط تأمین اجتماعی برخوردار  ي کم درآمد هم افزایش یابد و ها جامعه اقتصاد چنان باید بچرخد که درآمد گروه

  .باشند

                                                                                                                                                                                                     
1   - Johen Rawls 
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مصلحت نه اصل و مبنا بلکه نتیجه قراردادي  ي جامعه بیرون نمی رود اما سود ورالز نظمی را پدید آورد که در آن سود و لذت از فضا
پس از آزادي کامل قواعدي را وضع می . می شود که ناظر به هیچ غرضی نبوده و حتی اطراف قرارداد از نتایج عهد خود خبر ندارند

 . شان می شود کنند که حاکم بر نظام زندگی

  ابداريهاي حس و تئوريحقوق قراردادي 
ي  ها شرکتها و نهادهاي اجتماعی مجموعه اي از قراردادهاي نوشته و نانوشته است که در راستاي یک همکاري و مشارکت میان گروه

ریشه این مشارکت از وحدت منافع ناشی می گردد و وحدت منافع نیز ناشی از همکاري اجتماعی . وضع می گردند و ذینفع منعقد
ا براي همه افراد امکان پذیر می سازد، بطوري که اگر افراد می خواستند به تنهایی و بر پایه کوشش فردي است که یک زندگی بهتر ر

خود زندگی یا اقدام کنند، نمی توانستند آن زندگی یا اقدام را فراهم کنند و چون اشخاص نسبت به چگونگی توزیع منافع ناشی از 
ر پیگیري اهداف خود می خواهد ضمن مشارکت کمتر، سهم بیشتري بدست مشارکت خود بی تفاوت نیستند و هر کس به منظو

و نیز  کند میبراي گزینش از میان ترتیبات اجتماعی گوناگون که این تقسیم امتیازات را تعیین . آورد، تعارض منافع نیز پدید می آید
این . هستند "عدالت اجتماعی"ول همان اصول این اص. سر توزیع مناسب عایدات، مجموعه اصولی الزم است براي تضمین توافقی بر

ي همکاري  ها اصول شیوه تخصیص حقوق و تکالیف را در نهادهاي اساسی جامعه تعیین و شیوه مناسب توزیع منافع و هزینه
  .کند میاجتماعی را تعریف 

بانی حاکم بر روابط درون و برون بایستی به گونه اي اصول و م ،شرکتها و نهادهاي عمومی به عنوان نهادي از نهادهاي اجتماعی
  .سازمانی خود را تعریف و اجرا کنند که منجر به اجراي عدالت گردد

ي مالکیت و شخصیت حقوقی به نفع منافع سهامداران نشان از عدم رعایت انصاف در برخورد با ذینفعان متعدد  ها سوگیري تئوري
حاکمیت شرکتی و وضع قوانین در جهت رعایت مصالح عمومی، تدوین ي صورت گرفته در راستاي  ها شاهد این مدعا تالش. است

   .است... مقررات براي حمایت از سهامداران جزء و

به درك مطالب این مقاله کمک  تواند میو نحوه حاکمیت شرکتها نکاتی آموختنی دارد که   ها سیر تاریخی مباحث پیرامون تئوري
اقتصاددانان مالی شکل گرفته بود مبنی بر اینکه زمانی عملکرد شرکت موجب حداکثر  باوري نزد 1970و  1960ي  ها کند؛ در دهه

به عنوان یک .. ) .کارگران، مصرف کنندگان، عرضه کنندگان،(سازي ارزش سهامداري گردد، منافع همه بازیگران عرصه شرکت 
را براي حفظ ارزش داراییهاي   ها ند منابع و سودمطابق با منطق تئوري ارزش سهامدار، اگر مدیران بتوان. نتیجه بهتر خواهد شد

سهامدار تخصیص دهند، جریانهاي نقد به سمت مسیرهایی جریان می یابد که می توانند این منابع را به کارآترین موارد تخصیص 
 عدود همه ذینفعانند؟اما آیا این گروههاي م .سهامداران و مدیران ارشد قطعا تحت شرایط ارزش سهامدار منتفع گردیده اند. دهند

شالوده این تئوري بر اهمیت سهامداران و . گردد مالکیت نیز به این برهه زمانی و این نوع تفکر بر می هاي مبتنی بر منشاء تئوري
مفاهیم مربوط به حاکمیت شرکتی بر خلق ارزش براي سهامدار  1980در دهه ي . جایگاه آنان در حاکمیت سازمانی بنا شده است

اگر چه این روند از آمریکا شروع شد اما به سرعت به . حاکمیت شرکتی مطرح گردید ایدئولوژي برايو به عنوان یک  گردید استوار
 در بیانیه اي) OECD(سرایت کرد به گونه اي که سازمان همکاریهاي اقتصادي و توسعه  ژاپننقاط دیگر جهان از جمله اروپا و 

 )2000ویلیام لزونیک و ماري اوسالیوان، . (ز در جهت منافع سهامداران گام بردارنددارد که شرکتها قبل از هر چیتأکید 

ارزش سهامدار منتفع ایدئولوژي اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است در این راستا نیست، ممکن است سهامداران و مدیران ارشد تحت 
  . نفعان نیستند ي ذي اما این دو گروه همه. شده باشند
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ایاالت متحده آمریکا نشان می دهد اگر چه تعقیب ارزش سهامدار ممکن است استراتزي مناسبی براي راه اندازي شرکت  تجربیات در
  . )منبع پیشین( یا اقتصاد باشد اما تغییر سایر ارزش براي ساخت شرکت و اقتصاد ضروري است

  ي منصفانه در خصوص اطالعات ها ی پیرامون عدم بکارگیري تئوريلتام 
دي قوي در در دنیاي واقعی و ـاهده شواهــد و مشاتواننصفانه اطالعات نــارائه من دریی که  ها ی بر مبانی نظري بکارگیري تئوريلتام

که در  –ي مالکانه شکل گرفته است  ها که در چارچوب تئوري -ي ارزش سهامدارژنقدهاي جدي صورت گرفته پیرامون ایدئولو
یی به  ها و مدل  ها بایستی در پی تئوري ،انهــــیت است که براي گزارشگري منصفــیانگر این واقعث قبلی به آن اشاره شد، بـمباح

ي مالک محور باشد، تئوري وجوه به  ها یب تئوريـــــیی که می توانند رق ها از میان تئوري. ، بودیمریگ میزء آنچه اکنون بکار ـج
همچنین به لحاظ پشتوانه عظیم تجربی در بخش عمومی از قابلیت و مقبولیت  و "انصاف"و  "عدالت"اظ سازگاري مبانی آن با ـلح

به  تواند میوري در حوزه عمل و قابلیت گزارشگري مطلوب ـطاف پذیري این تئـــعالوه بر این موارد، انع. بیشتري برخوردار است
  .ارتقاء جایگاه این تئوري و در نهایت گزارشگري مالی بیانجامد

ي بازرگانی سازمانهاي فعال بخش خصوصی قابل تسري  ها فعالیت ري وجوه بیانگراین مسئله است که این تئوري بهصورت بندي تئو
ها نقش برجسته اي ایفا می نماید،  سازمان  لــکنترل فرایند عملیات این قبی نکه در شفاف سازي وآوري به لحاظ ـــاین تئ .است

  )باباجانی، همان منبع(. قابل تامل است

به ارائه  تواند میي تئوري وجوه به عنوان یک رقیب قدرتمند، این تئوري از جایگاهی که استحقاق آنرا دارد و  ها ی رغم همه قابلیتعل
در این زمینه به برخی از موانع این فرایند و راه . اطالعات منصفانه و در نهایت به گسترش عدالت کمک کند، به دور مانده است

  .شود نیز اشاره می  ها حل

 این طرفدارانممکن است؛ . ست ها عملکرد بهتر این تئوریها نسبت به سایر تئوري ي مالک محور، ها استدالل طرفداران تئوري 
 نسبت به موجب شده است که آنها،عملکرد مناسب  و به زعم بعضی  ها طوالنی این تئوري عملکردکنند که استدالل  ، ها تئوري

 . پدید نیاید همت جدي صورت نپذیرد و اراده اي جدي بر تغییر یا بازنگري در آنها ، ها سایر تئوري بکارگیري

عدالت نخستین فضیلت نهادهاي  دارد؛تأکید  آنجا که. آن را در سطحی کالن تر مورد عالقه قرار داده است "رالز"استداللی که 
مند و بسنده، اگر صادق نباشد باید رد یا  چند شکوهیک نظریه، هر. اجتماعی است، همچنان که صدق، فضیلت نظامهاي اندیشه است

همچنان که قوانین و نهادها فارغ از اینکه چه میزان کارآمد و سامان یافته باشند، اگر ناعادالنه باشند، باید اصالح یا . بازنگري شود
 )1387، جان رالز .(کنار گذاشته شوند

ن متوسل می شوند، بحث حقوق مالکیت و اقتضائات آن در چارچوب یک ي مالک محور به آ ها مسئله بعدي که طرفداران تئوري
پوشیده نمانده و به  "رالز"اما این مسئله نیز از دید . موضوع درآمد و دارایی تجلی می یابد اقتصاد آزاد است که مهمترین نمود آن در

که اگر طبقات و گروههایی  کند میند منتهی شرط منافی با برابري نمی دااختالف درآمدها را  "رالز" .تقصیل به آن پرداخته است
ه کم و بیش از هم ي کم درآمد هم افزایش یابد و ها سود فراوان می برند، چرخ جامعه اقتصاد چنان باید بچرخد که درآمد گروه

 .شرایط تأمین اجتماعی برخوردار باشند
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اه احتمالی برخی دیگر شاید مناسب و مدبرانه باشد، اما عادالنه دارد؛ برخورداري کمتر برخی افراد به بهاي رفتأکید  "رالز"همچنین 
نیستند از طریق منافع بیشتر عده اي اندك به دست ) خوش شانس(نیست؛ این عادالنه نیست که وضع افرادي که چندان نیک بخت 

 )رالز، همان منبع( .می آورند، بهبود یابد

فریند معناي این سخن آن است که باید به گونه اي ساماندهی شود که تلقی خودش را بیاتأیید یک نظام دادگر باید پشتوانه و
پایه قواعد آن نظام به خاطر عدالت موجود درآنها را  مشابهی از عدالت در اعضاي خود پدید آورد و اشتیاقی موثر براي کنش بر

شوند که فضیلت عدالت را در کسانی که در آن نهادها بندي  اي چارچوب آنها نه فقط باید عادالنه باشند بلکه باید به گونه. موجب شود
  .شرکت می کنند، تشویق کنند

هایی که انصاف اطالعاتی بیشتري دارند، از جمله تئوري وجوه، اجماع کمتر در  شاید دلیل دیگري بر کمتر شناخته شدن سایر تئوري
عمومی، اجماع صاحبنظران را در خصوص مفید بودن این  بکارگیري آنها باشد، چه بسا بکارگیري کاربرد اولیه این تئوري در بخش

داخته است؛ آنجا که با مشکل مواجه کرده است و این همان نکته اي است که رالز در نظریه خود به آن پر  ها تئوري در سایر عرصه
توافق باید بکوشد . ی وجود نداردي احتمالی توافق، باید در جایی بگردیم که به نظر می رسد، توافق ها در جستجوي پایه اشاره دارد؛

دالیل . چارچوب بندي نماید بیشتري اخالقی ظریف تر را براي بررسی  ها طیف اجتماع به ظاهر موجود را گسترش دهد و برداشت
بیان  ي زیرکانه، گاه با یادآوري اقتضائات نظریه، ها باید آن را کشف کرد و گاه با حدس: توجیه کننده آماده و در دسترس نیستند

  .مناسبی از آنها ارائه داد

  نتیجه گیري 
سابداري با تردید جدي روبروست و این مسئله هم در سطح طرفانه اطالعات تهیه و ارائه شده توسط سیستم ح سالهاست مسئله بی

عتماد به در دنیاي به شدت متغیر امروزي که در آن ا. هاي حاکم بر حسابداري مطرح است شخص حسابدار و هم در سطح تئوري
  . اي براي حرفه حسابداري باشد تواند فاجعه کنندگان از اطالعات می شدت در حال کاهش است، از دست دادن اعتماد استفاده

هاي مالـک محــــور در ارائه اطالعات منصفانه ناتوانند و ایدئولوژي ارزش  که تئـوري الی این مقاله نشان می دهدـبررسی اجم
رح در حسابداري، ـاز بین تئوریهاي مط. ضرورت بازنگري در آنها را دو چندان کرده است کالتی روبروست کهسهامدار در عمل با مش

تئوري مذکور ویزگی معروف نظریه . ظر اطالعات از سایر تئوریها متمایز استـــو الزامات عدالت از من  ها تئوري وجوه در رعایت مولفه
و این بدیل همان ویزگی است که رالز آنرا پرده . ینفعان را در شرایط مشابه قرار می دهداین تئوري همه ذ. عدالت رالز را داراست

  .جهل می نامد

ي ناشی از سو  ها آنرا وضعیت آغازین می نامد، به رفع نابرابري "رالز"ي ذي نفعان در شرایط مساوي که  تئوري وجوه با قرار دادن همه
عالوه بر ارائه اطالعات منصفانه، این تئوري به شفافیت بیشتر . کند میمالک محور کمک  ي ها گیري گزارشگري مالی بر اساس تئوري

  .اطالعات می انجامد

ي عمده آنها و ترس از اعمال تغییرات نباید مانع از بکارگیري  ها استفاده و بکارگیري مداوم برخی تئوریها علی رغم شناخت ضعف
هر چند که تئوري وجوه با حداقل تغییرات در ساختار . دارندانه تر و عدالت گستر هایی گردد که نتایج منصف و روش  ها تئوري

   .حسابداري قابل بکارگیري است
  منابع فارسی
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  اي هاي سرمایه گذاري دارایی و جایگاه آن در مدل قیمت نرخ تسعیر ارز

  ٣محمد صیادي، ٢رضا داغانی، ١معصومه نادري
  چکیده

اي پولی کشورهاي مختلف، که تغییر بهاي با توجه به تغییرات بازارهاي ارزي جهانی و نیز تغییر در نرخ تبدیل و تسعیر واحده
، دیدگاه گذاري که در برآورد بازده مورد انتظار هاي قیمت اشت، لزوم توجه به مدلده داشته اي را به همرا هاي سرمایه دارایی

ي مورد توجه قرار دهند، گذار قیمتي از وقایع جاري داشته و نیز تغییر در نرخ تبدیل بین ارز کشورهاي مختلف را در ا انهبین واقع
توان به تفکیک عوامل عملیاتی و غیر عملیاتی در ارزیابی  ز دالیل آن میا. گرفته است رگذاران و مدیران قرا سرمایه تأکیدمورد 

و از سوي دیگر، مدیریت را در  کند مینده فراهم گیر تصمیمعملکرد مدیریت اشاره داشت که از یک سو امکان قضاوت مناسب را براي 
 ، مارکوف)1973( فرسون :نظیر یهای پژوهش ا بررسیدر این تحقیق ب. یی از نظر اطالعاتی حمایت نمایدگو پاسخایفاي وظیفه 

الملی  به روش آرشیوي، مدل بین) 1993( و فرسون و هاروي) 1994تا 1984 يها سالطی ( استولز، )1983( آدلر ودوماس ،)1979(
ي در گذار سرمایهي ها فعالیت با توسعه وگسترش ،در این مدل. اي مورد بررسی قرار گرفته است هاي سرمایه گذاري دارایی قیمت

گذار تأثیر پیمان آتی ارزي، تشریح عوامل فروش و خرید، اختیار اختیار مالی نظیر ها و ابزار مختلف و تنوع دارایی ي  بازارهاي سرمایه
هاي مورد نیاز براي ارزیابی کارایی متغیردر این مدل سعی شده است . گیرد میالمللی براساس مدل فوق صورت  بر پرتفوي بین

ارزیابی صورت  معموالً .را فراهم نماید) انتظار و ریسک نظیر بازده مورد( الملل تشکیل شده بازارهاي بین گذاري که ازمایهپرتفوي سر
  .پیوند دارد ،نظیر تسعیر ارز عملیات خارجی ،ل خاص حسابداري آنگرفته با مسائ

نرخ  الملی، الملل، پرتفوي بین اي، بازارهاي مالی بین هاي سرمایهي داراییگذار قیمتالمللی  تسعیر ارز، مدل بین :واژگان کلیدي
  .تسعیر ارز

  مقدمه 

سوالی که مطرح می شود در صورت برخورداري از پرتفوي متنوعی از سهام شرکتهاي موجود دربازارهاي مالی بین الملل، چگونه 
هاي  یک کشور در قیمت گذاري داراییهاي مربوط به  ؟ آیا ریسک درحوزه بین الملل همانند ریسکشوند ارزش آن تعیین می

؟ با توجه به نوسانات احتمالی در بازارهاي مالی، چگونه نوسان ریسک قیمت گذاري شود گیري و ارزیابی می اي اندازه سرمایه
ختلف هاي مرتبط به بازده ورقه بهادار است به چه صورت سرمایه گذاران در اقتصادهاي کشورهاي م شوند؟ آیا متفاوت از ریسک می

  کنند؟  ریسک را در قیمت گذاري لحاظ می

اي با تحلیل   هاي سرمایه گذاري دارایی میالدي مورد بحث قرار گرفته است، درمدل قیمت 60همانطور که در ادبیات مالی از دهه 
هاي  لی و پیشرفتهمراهی این مدل با توسعه سریع دربازارهاي مشتقات ما. بازده پرتفوي، اقدام به بررسی رفتار ریسک شده است

                                                                                                                                                                                     
  .کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزھرا، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شھرری -١
  . reza.daghani@gmail.comدانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس  -٢
 . عضو باشگاه پژوھشگران جوان -٣
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هاي سهام و  گذاري اختیارها، این واقعیت پذیرفته شده است که ارزش اختیار، حاوي اطالعات مهمی درباره پویایی تئوریک درقیمت
هاي اختیار دربرابرطیف وسیعی ازنوسانات، نماینگر تعدیالت با اهمیت در شاخص هاي بورس  اما قیمت. منابع مختلف ریسک است

اي فرض بر این است که سرمایه گذار تنها در یک کشور خاص ویا یک  ر مدل اولیه قیمت گذاري دارایی هاي سرمایهد. خواهد بود
بدین ترتیب کلیه محاسبات مربوط به بازده بازار، . نمایدگذاري میگذاري و تشکیل پرتفوي سرمایهواحد پولی معین اقدام به سرمایه

گیرد و گذاري براساس واحد پولی معین صورت می ستماتیک بازار و ریسک پرتفوي سرمایهبازده پرتفوي سرمایه گذاري، ریسک سی
گذاري توانند بازده و ریسک پرتفوي سرمایه     خروجی مدل بر اساس واحد پولی انتخابی خواهد بود و سرمایه گذاران به سادگی می

  .]2[ قایسه و مورد تحلیل قرار دهندگذاري موجود در بازار محلی مهاي سرمایهخود را با سایر پرتفوي

هاي پوششی ریسک،  هاي برون مرزي و صندوق المللی، صندوق هاي سرمایه گذاري بین از طرف دیگر، با شتاب روند گسترش صندوق
فرانک، نظیریورو، ین، (اي به دلیل مواجه شدن با چندین واحد پولی مختلف  هاي سرمایهگذاري دارایی کارایی مدل استاندارد قیمت

زیرا این مدل تحلیل صحیح و مناسبی از بازده و . هاي برون مرزي مورد انتقاد قرارگرفت گذاريدر سبد سرمایه...) دالر، لیر، یوان و
. دهد نمی واحدهاي پولی محلی و واحد گزارشگر است ارائه ي متفاوت ازها ارزشهاي سرمایه گذاري جدید که شامل  ریسک پرتفوي
سرانجام در . اي پرداختندهاي سرمایهگذاري دارایی حققان بسیاري به بررسی و ارائه پیشنهاد جهت توسعه مدل قیمتدر این راستا م

ارائه و به این ترتیب راه حلی ) P. Sercu 1980(پیت سرکو  توسط اي بین المللیهاي سرمایهگذاري داراییمدل قیمت 1980سال
  .]3[براي این معما آشکار شد

 اي هاي سرمایهگذاري داراییهاي قیمتئوري و مدلسیر تطور ت

گذاري در حوزه بین  گذاري خود اقدام به تشکیل پرتفوي سرمایهاصوال سرمایه گذاران جهت کاهش ریسک و تنوع بخشی سرمایه
وق هاي سرمایه نمایند تا از این طریق بتوانند بازده مطلوب تري در سطح ریسک معین بدست آورند به همین جهت صندالملل می

از  از جذابیت بیشتري براي سرمایه گذاران در حوزه بین الملل، برخوردار است زیرا عالوه برآنکه می توان گذاري برون مرزي
اما سبد سرمایه گذاري در حوزه . محدودیتهاي بازارهاي محلی خارج شد، از مزایاي بازارهاي سرمایه سایر کشورهاي نیز استفاده نمود

  .شود ، با سواالتی همراه بوده است، که در زیر برخی از این سواالت مطرح میبین المل 

  رتفوي بین المللی امکان پذیر است؟ هاي ملی براي پ دارایی ي نظیر بازدهآیا دستیابی به - 1

  گذارد؟می تأثیر ها در پرتفويبرمیانگین وواریانس آن، بین الملل  در سطح هاوزن دارایی به چه صورت - 2

  درمدل بین المللی قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي تجمیع می شود؟ ها آیا ریسک دارایی  - 3

  نظر مالی داراي ملیت هستند؟ آیا دارایی ها از - 4

  قرارداد؟تأثیر کارایی پرتفوي را تحت ،آیا می توان با استفاده از مدل بین المللی قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي- 5

اي به نام بازارهاي مالی بین المللی  هاي چندملیتی، سرمایه گذاران با پدیده شرکت زارهاي مالی وسرمایه گذاري درباگسترش روند با
گذاري در بازارهاي مالی مختلف که درهربازار واحد پول مشخص در  مواجه شدند، بدین صورت که آنها توانستند با انجام سرمایه

   .دفوي باواحدهاي ارزي متفاوتی نمایناقدام به تشکیل پرت. مبادالت حاکم است
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به دلیل (باتوجه به ارزیابی کارایی مدیریت پرتفوي دربازارهاي مالی مختلف و با مطرح شدن مبحث ریسک هاي مبادالت خارجی 
چارچوب  هاي سرمایه اي گردید که می توانگذاري داراییاین امرمنجربه توسعه مدل بین المللی قیمت) مواجه باچندین واحد پولی

  . مشاهده نمود) 2(بین الملی در شرح نمایه نظري این مدل را در مبادالت

  

  

  
 

 
 

 
  

 اوراق خزانه بازار محلی  
  
  

در  معامله : 2نمایه شماره 
 حوزه بازار مالی بین الملل

 
  
  

  

نرخ بازده . گیردشود خرید و فروش واحدهاي سرمایه گذاري بین دو محدوه جغرافیایی فوق با ارز صورت میمی همانطور که مشاهده
   ]5[ ارزي در این انتقالها مد نظر قرار خواهد گرفت بدون ریسک برمبناي اوراق خزانه هر کشور است و بالتبع انتقال ریسک

ارایی سرمایه اي ، یک مدل شناخته شده براي محاسبه ریسک سیستماتیک و گذاري دمدل قیمت: همانطور که در ابتدا مطرح شد
بعدها مطالعات کالسیک وتجربی . مطرح نمودند 1970وبلک 1965، لیتنر1964این مدل را اولین بار شارپ. درك صرف ریسک است

اما براي استفاده از این . یه کردندشواهدي را در حمایت از این مدل ارا1982،گیبونزواستمباخ1973اندیشمندانی نظیر فاماومکبث
مدل در بازارهاي بین الملل مشکل اساسی، محاسبه هزینه سرمایه درچنین بازارهایی وتفسیرآن است ، اولین پژوهش درحوزه بین 

ه ازاین مدل شواهد اولیه نشان داد که با استفاد. ارائه نمود) Solnik 1973( سالنیکگذاري دارایی هاي سرمایه اي را  المل بر قیمت
براي مثال هاروي وژو دریافتند که ارتباط مثبتی ما . توان بین میانگین بازده و میانگین ریسک در چند بازارمالی ارتباط برقرارکرد می

  .بازار وجودداشته است 18هاي موردانتظاروریسک سیستماتیک دربین بازده

هاي مورد انتظار و ریسک سیستماتیک درطول  افت درصورتی که بازدهوي دری. هاروي شواهدي متفاوتی براي فرضیه خود ارائه نمود
اي بین المللی، سالنیک  هاي سرمایه گذاري دارایی درمدل قیمت. زمان متغیر باشد، احتمال وجود رابطه منفی مابین آنها وجود دارد

. دهند گذاري خود را شکل میها، سرمایهگذاران براساس ریسک مورد نظر، منابع مالی و هزینه آنازسرمایه فرض نمود که هر یک

  نرخ تسعیر ارز جهانی پرتفوي سرمایه گذاري منطقه اي اوراق خزانه

پرتفوي از دارایی هاي مالی در 
محلی بازار سرمایه  

 هاي مالی در حوزه بین المللبازار
 المل
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هاي واقعی انتظارات گذاران انتظارات همگنی دارند بلکه نسبت به بازده این پیش فرض قرار گرفته است که سرمایه بنابراین نه تنها
توان بیان داشت که می گذاري در بازارهاي مالی و واحدهاي پولی مختلف ،البته به دلیل وجود تفاوت در بهاي سرمایه. یکسانی دارند

براي تمام سرمایه گذارانی که درکشورهاي مختلف با واحدهاي ) واحد یورو(ارزش اوراق خزانه بطور مثال بازار مالی آلمان برمبناي 
  .کنند یکسان نخواهد بود ارزي متفاوت سرمایه گذاري می

اي است نسبت به انتخاب  واحد ارزي ویژه گذاران در یک کشورخاص که دارايکه سرمایه کند میهمچنین سالنیک فرض 
هاي سرمایه گذاري شان بر حسب واحدهاي ارزي مختلف بی تفاوت اند که البته فرض عدم وجود تورم حاد درآن کشورها  پرتفوي

ار مالی هاي سرمایه گذاري در سه باز باتوجه به مباحث فوق ، بطور ساده مدل بین المللی قیمت گذاري دارایی. لحاظ گردیده است
 .:آلمان ، انگلیس و ژاپن به صورت زیر تدوین خواهد شد

R-F= +1[M-f] +2[Pound –f] +3[Mark –f] +4[Yen –f] 
  M-F :صرف ریسک بازار  

   R-F: صرف ریسک دارایی 

   f: نرخ سود اوراق خزانه  

در این زمینه . بازارجهانی است پرتفوي درشامل سه  در واقع مدل چند عاملی قیمت گذاري دارایی بین المللی سالنیک وسرکو،
بصورت نمونه استفاده کردند ونشان دادند ارتباط نزدیکی  1999-1980کشور در طی دوره  9سهام مربوط به  3293محققان فوق از

سالنیک . ود داردما بین قیمت گذاري در بازار جهانی و قیمت گذاري در بازار ملی با عوامل موثر بر بازده هاي اوراق بهادار خاص وج
مشاهده می  3که در نمایه  کند می در ادامه تحقیق خود، پرتفوي اوراق خرانه در بازار مالی بین المللی را به سه بخش تقسیم

  ]6[شود
 

 
 

اجزاي پرتفوي سرمایه گذاري در بازار هاي مالی حوزه بین الملل: 3نمایه شماره 

پرتفوي شامل -
اوراق بهادار 
داخلی وبین 

المللی

پرتفوي از  اوراق 
قرضه اي شامل انواع 

مختلف ازاوراق 
قرضه بین المللی

اوراق  قرضه 
داخلی هر 

کشور
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  دبا توجه به مباحث فوق، درجدول زیر به صورت خالصه مقایسه اي به این دو مدل صورت می گیر 

 

 قیمت گذاري دارایی سرمایه ايات بین المللی در تجربی

به  می توان مدل هاي قیمت گذاري دارایی هاي بین المللی را:1بین المللی سرمایه اي مدل قیمت گذاري دارایی هاي- 1
 :طورکلی در دو گروه قرار داد 

هاي استفاده از  اما فرصت. راي همه افراد وجودداردگذاري یکسانی ب هاي سرمایه فرض می شود فرصت :مطلوبیت مبتنی برتعادل) الف
  .گذاري بین المللی نیزموانعی وجود دارد چنین درزمینه سرمایه هم. آنها در هر کشوري متفاوت است

. گیرد ها نشات می ها فرض شده است که میزان مبادالت ازعوامل یکسانی مانند بازده دارایی دراین مدل: انگیزشی -آربیتراژي)ب
شده است ازجمله . دربرابرریسک درمبادالت می شوند را درمحاسبات ریسک و بازده لحاظ  نین عواملی که باعث پوشش بازدههمچ

، 1994- 1984استولز: محققانی که دراین زمینه مطالعاتی انجام دادند می توان به صاحبنظران زیر اشاره نمود
  ....و1983، آدلرو دوماس1979فابر، فاما و1976لینتزبرگر استل-گرور1980وسرکو1974سولنیک

است که درزیر انواع آن بررسی شده بین المللی ي  در عرصه قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي هاي مهم این مدل ؛ یکی ازشاخه
 ].7[است

 Single Factor ICAPMبین المللی  اي مدل تک عاملی قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه - 2

صرف ، ها  لذا درمحاسبه ریسک دارایی قرار داده است، ا در عرصه بین الملل براساس پرتفوي جهانی، ریسک رتک عاملی این مدل
 سولنیکو همچون اشخاصیالبته مطالعات تجربی  .ریسک ارزخارجی درنظرگرفته نمی شود

                                                                                                                                                                                     
1 International Asset Pricing Model - IAPM 

 مدل کشوري قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي مدل بین المللی قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي

دهاي ارزي متفاوت استواح تأثیر ریسک وبازده تحت  واحدارزي خاص کشوراست تأثیر ریسک وبازده تحت 

بازده هاي مورد  ریسک ومتفاوتی نسبت به سرمایه گذاران انتظارات 
دارندانتظار  

بازده هاي مورد  ریسک وهمگنی نسبت به سرمایه گذاران انتظارات 
 دارندانتظار

 واحد پولی خاص کشوراست تأثیر پرتفوي تحتکارایی شرایط   اوت استواحدهاي ارزي متف تأثیر پرتفوي تحتکارایی شرایط 

 که بازار یک کشور در داخل بخش بندي شده باشددرصورتی دیگرقرارگیرد بازارکشورهاي درصورتی که بازار یک کشور در کنار
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یها نیست وبه جاي نشان دادکه این مدل روش کاملی براي توضیح درباره ریسک دارای 1998آدلرودوماس.1995استولز.1980سرکو
  ]8[نمود استفاده  د عاملیآن باید ازمدل هاي چن

   1عاملی قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي بین الملل  چند مدل - 3

که در  شود دراین مدل فرض می.استفاده شدبراي اولین بارتوسط سولنیک وسرکوبه  رویکر قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اياین 
ریسک  تأثیر به اندازه یکسان تحتباهمان واحدهاي ارزي شان وجوددارند بنابراین آنها  کشورn+1متعلق به  بین المللی پرتفوي

اقتصاد  عوامل ریسک تأثیر ریسک جهانی هستند تحت عواملها عالوه براین که درمعرض  بنابراین شرکتقرار دارند ،  سیستماتیک
بنابراین این مدل روش بهتري نسبت به مدل تک . دهد قرار می تأثیر ترا تحقیمت گذاري و داخلی یک کشورهم قرارمی گیرند 

  ].9[در نظر گرفته شده است مبادالت وصرف ریسک پرتفوي بازارجهانی  ، میزانصرف ریسکدر  عاملی بوده زیرا

  2دارایی هاي سرمایه اي بین المللی گذاري  قیمتایستا  مدل - 4

بین الملل وبازده  مدل نشان می دهدکه بین بازده هاي موردانتظار سهام ها در حوزهاین .توسط سولنیک مطرح گردید 1974درسال 
  ]10[اضافی دریک پرتفوي جهانی رابطه خطی وجوددارد

  3یکپارچه -جامع  بین المللی قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي دربازارهاي مدل - 5

این مدل توسط  .شده اند یکپارچهاده می شوندکه به طورکامل بایکدیگرازاین مدل براي اندازه گیري ریسک وبازده دربازارهایی استف
اندازه ذاري نسبی براي سرمایه گ مزیت این روش آن است که می توان انحراف بازده ازریسک رابه طور .عنوان گردید1980مرتون
 ].11[نمود گیري 

  4مدل مصرفی قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي بین المللی -6

مطرح گردید که بامدل قیمت گذاري بین المللی تک عاملی  ,1981Stulzبراي اولین بار توسط استولز درسال  این نگرش
 اضافی که باریسک عواملبوده بااین تفاوت که  در بازارهاي جهانی برمبناي مقایسه قدرت خریدزیرا  وچندعاملی متفاوت است

هایش ازنظرکاربرد  ماهیت داده و البته این مدل به دلیل پیچیده بودن .مرتبط است درآن لحاظ گردیده استمبادالت بین المللی 
  ]12[ براستفاده ازمدل چندعاملی به جاي آن تاکیددارند، داراي مشکل است بنابراین مطالعات تجربی

 :5مدل شرطی قیمت گذاري بین المللی دارایی هاي سرمایه اي - 7

مطرح (Adler,Dumas,1983) سرمایه اي براي اولین بار توسط آدلر ودوماسمدل شرطی قیمت گذاري بین المللی دارایی هاي 
باید میزان ریسک  کنند ها برروي یک دارایی خارجی سرمایه گذاري می شرکت که افراد یاهنگامی کند میاین مدل فرض  .گردید

  :استاین ریسک داراي دومنشا .اضافی راتحمل کنند

  دربازارهاي بین المللی  اییدرباره عملکرد دار عدم اطمینان )الف
                                                                                                                                                                                     

1 Multi factor ICAPM  
2 International Static CAPM (IS-CAPM) 
3 Perfectly Integrated International CAPM (PI-ICAPM) 
4 International Consumption CAPM  
 
5 Conditional International CAPM  
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 لذا. خیر یاکند میدرمقابل واحدهاي ارزخارجی افزایش پیدا  واحدارزداخلی آن کشور که آیا ریسک غیرعادي مرتبط به این سوال) ب
  .مدلی استفاده کرد که عوامل مربوط به ریسک مبادله را شامل شود از باید

بازده را  تابتوان ریسک و این مدل باید به صورت بین دوره اي به کارگرفته شود ،براي اجراي بهتر بسیاري ازصاحبنظران معتقدند
 وبر مبانی تئورکی مناسبی قرار ندارد که متغیرهاي آن  معایبی است البته این روش داراي .کندهاي مختلف محاسبه  درطی زمان

  .افزایش یابدالت درمدل دمعامتغیرها و بالتبع که تعداد  موجب می شود ، بنابراینلحاظ کرد متغیرها را، باید باتوجه به شرایط موجود

  1مدل بین دوره اي قیمت گذاري دارایی سرمایه اي بین المللی  - 8

ومدل قیمت گذاري بین المللی آدلر ) 1973( پیوندي از مدل بین دوره اي قیمت گذاري بین المللی دارایی سرمایه اي مرتون
دریک پرتفوي بین المللی بااستفاده ازپرتفوي هاي سه گانه  مازادکه بازده  داده می شودن این مدل نشادر . است) 1983(ودوماس

  :این پرتفوي ها شامل  تحت پوشش ریسک قرارمی گیرند
  پرتفوي بازارجهانی  
  قرارمی گیرندتأثیر سرمایه گذاران تحت هایی که درمقابل تغییرات قدرت خریدي پرتفو.  
  13[ گیرند قرارمیتأثیر الملل تحت بیندر عرضه  ،یرات درمجموعه سرمایه گذاريهایی که درمقابل تغی يپرتفو[  

  2قیمت گذاري بین المللی دارایی هاي سرمایه ايمبنا مدل  -9
  :مبتنی برفرضیات زیرمی باشند مطرح گردید که) 1994-1984 (توسط استولزاین مدل 

 فرصت هاي سرمایه گذاري ومصرف درهمه کشورها یکسان است  
 ه سرمایه گذاران سالیق یکسانی دارند وکاالهاي مصرفی درهمه کشورها دردسترس است اما مجموعه کاالهاي مصرفی درهرکشوري هم

  متفاوت است
 قیمت کاالهاي مصرفی درهمه کشورها یکسان است  
 بازارها دررقابت کامل هستند  
 سرمایه گذاران ریسک گریز اند  
  14[ کشور استتورم هرکشورصفراست ومصرف مربوط به داخل[ 

 3مدل اصالح شده قیمت گذاري بین المللی دارایی هاي سرمایه اي -10

 ها ویا براي پروژه راتنزیل جریان نقدي نرخ  ،بتوانیم درمحاسبه ریسک وبازده بین المللی تا کند میاین مدل این امکان رافراهم 
گذاري بین  این مدل مشابه مدل قیمت. برآورد نمودکنند را هایی که درکشورهاي مختلف فعالیت می شرکتارزیابی بازده هاي آتی 

  ].15[ است زمانی -بااین تفاوت که بتاي آن به صورت موزون استالمللی دارایی هاي سرمایه اي 

                                                                                                                                                                                     
1 International Inter temporal CAPM  
2 Base-line International CAPM (IntCAPM)  
3 Modified International CAPM (M- ICAPM) 
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  اي ري بین المللی دارایی هاي سرمایهمدل پویاي قیمت گذا - 11
خرید سرمایه گذاران مطرح گردیده است درواقع شاخه اي  بازارهاي مالی ومقایسه قدرت یکپارچه بودناین مدل براساس دوفرض 

بنابراین فقط در نظر گرفته می شود بایکدیگر بازارها کامل البته فرض ترکیب . ستازمدل شرطی قیمت گذاري دارایی سرمایه ای
کردند که ممکن  مشخص) 1984(این مدل ارونزا ولوسک  البته در مورد .شود گیري می ریسک بین المللی دربازارسهام جهانی اندازه

بازارجهانی ترکیب نشوند بنابراین بایدمدل قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي آنها براساس  است برخی ازکشورها به طورکامل با
 نوعدوتأثیر موردانتظار تحتو بازده دراین مدل ریسک شود  در بازارها در نظر گرفته ترکیب آنها نسبتبخش بندي نسبی بازارها و

  :گیردمی  ریسک قرار

  ین المللیبریسک بازار - 1

  ]16[اثراز حوزه بین الملل آن به آسانی امکان پذیر نباشد  تفکیکریسک کشورخاصی که - 2

  مدل قیمت گذاري بین المللی دارایی هاي سرمایه اي مبتنی برروش واولت -12
 ؛هدف اصلی ازکاربرد این مدل .شود ي زمانی مختلف میها ها درطی دوره این مدل اقدام به تعیین ریسک وبازده داراییبراساس 

گیري  ریسک معیارمهمی براي اندازهمعرض  ارزش در .استهاي بین المللی  پرتفوي براي )VAR(ریسکمعرض  محاسبه ارزش در
براي اندازه د شون زیان میمتحمل  ، تاچه میزاناحتمال معین وبا درطول یک دوره زمانی مشخص کند میریسک بازاراست که تعیین 

میزان ریسک براي هردوره سرمایه گذاري  به فواصل زمانی مختلف کرده تابازده ها ریسک بایداقدام به تقسیم معرض گیري ارزش در
 :روش قیمت گذاري واولت دومنبع اصلی ریسک درمحاسبات درنظرگرفته می شوند که عبارتنداز در .شود شناسایی

  ت به پرتفوي جهانینسببازار ملی خص اسیت شاحس) الف

 برون مرزينسبت به واحد هاي ارزي  ملیعملکردواحد پول ) ب

هاي  اي درزمینه هاي سرمایه اقدام به گسترش مدل قیمت گذاري بین المللی دارایی بسیاريالبته درسال هاي اخیر پژوهشگران 
به این ترتیب که وي اقدام به  .ینه اشاره نموددر این زم) zhung) .2006که ازآن جمله می توان به تحقیقات ژانگ نمودندمختلف 

مدل  ،بدون ریسک مبادالت  ارزیابی انواع مدل قیمت گذاري دارایی سرمایه اي نمود که از آن جمله می توان به مدل قیمت گذاري
 .]17[نمود اشاره  بازارها، اثراندازهدر نظر گرفتن  با فاما وفرنچسه عاملی مدل و گذاري بادرنظرگرفتن ریسک مبادالت قیمت

  1مارکوف  قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي بین المللیمدل تطبیقی  - 13
در این حالت . است) MS-ICAPM(  قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي، مدل تطبیقی مارکوف بین المللیمدل هاي یکی دیگراز 

 .هر کشور محاسبه می شود سک پول رایجهاي سرمایه اي بدون درگرفتن ری گذاري دارایی قیمت بین المللیمدل 

  .گیردسه عامل زیر قرار می تأثیر شود که بتا تحت همچنین فرض می

  شاخص درآمد جهانی و شاخص درآمد ملی هر کشورهمبستگی مابین  - 1

                                                                                                                                                                                     
1 Markov switching model of International CAPM ( MS-ICAPM)  
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  نوسان پذیري شاخص درآمد ملی کشور - 2

  نوسان پذیري شاخص درآمد در سطح جهانی  - 3

 ايقیمت گذاري دارایی سرمایه بین المللیمدل  براي تعیین ریسک سیستماتیک با استفاده از) .2010(تورهان کورکمازو همکاران
  .از دو مدل تجربی متفاوت برمبناي مدل تطبیقی مارکوف استفاده شدو  کشور نوظهور انجام دادند23دراین زمینه تحقیقی برروي 

قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه  بین المللین ثابت است ولذا مدل بطوري که درمدل اول فرض گردید میزان آلفا وبتا درطول زما
   .نوسان دارندو درطول زمان،  باشد میدرمدل دوم فرض می شود میزان آلفا و بتا خطی ن اما .اي خطی است

  دربازارهاي نوظهور ايقیمت گذاري دارایی سرمایه بین المللیمدل 
. ي معیارهاي ریسک سیستماتیک براي بازارهاي نوظهور و بازارهاي پیشرفته یکسان استگیر کنند اندازهبسیاري از افراد تصور می 

آنها از این مدل براي نشان . این مدل را به یک مدل چند عاملی گسترش دادند) ,Ferson and Harwey 1993(فرسون وهاروي
اي خاصی براي تعیین ریسک در بازارهاي توسعه ه دادن صرف ریسک پویا و مبادالت ریسک استفاده کردند و نشان دادند که ویژگی

آنها نشان دادند که به چه صورت متغیرهاي ). صرف نظر از اینکه منابع ریسک تک عاملی باشد یا چند عاملی (د یافته وجود دار
کشور توسعه یافته  21آنها این آزمایش را برروي بازارسهام . گذاردمی تأثیر اقتصادي و اطالعات بازارهاي محلی و جهانی برریسک

  . انجام دادند
با بررسی بازده بازارهاي نوظهور دریافت که به دلیل پایین بودن بازده مورد انتظار از بازده واقعی، بین ) 1995(در این زمینه هاروي 

تواند به نحوه بهتري می اراي وجود ندارد بنابراین وي پیشنهاد کرد انحراف معی بازده مورد انتظار و بتاهاي پرتفوي بازار جهانی رابطه
پس از  2000البته وي در سال . اي است تغییرات در بازده مورد انتظار را نشان دهد و این برخالف مدل قیمت گذاري دارایی سرمایه

 دراین موضوع. گذاري سهام در بازارهاي نوظهور اصالح کردهاي مالی این تحلیل را بعد از تطبیق با سطوح مختلف قیمت بحران
  .دیگري نظیر مدل گلدمن گسترده کشوري و مدل سی اس اف بی نیز مطرح گردیده است هايمدل

  ايهاي سرمایهمروري برتحقیقات پیشین مدل بین المللی قیمت گذاري دارایی
از مدل  با استفاده کشور به بررسی ریسک نرخ ارز و بازده مازاد نسبت به پرتفوي ارزشی و پرتفوي رشدي 16در )  2008(هانگ 

  .خالصه مطالعه ایشان مورد بررسی قرار گرفته است) 2(اي بین المللی، پرداخت و در جدول  هاي سرمایه قیمت گذاري دارایی

انحراف   میانگین  کشور
 t  معیار

 2.07 6.46 0.77  استرالیا

 3.65 5.37 1.13  بلژیک

 2.00 5.11 0.59  کانادا

 2.93 5.84 0.99  فرانسه

 2.36 6.08 0.83  آلمان

 2.01 8.57 0.99  هنک کنگ

 1.95 7.08 0.80  ایتالیا

 1.15 6.78 0.45  ژاپن

  پرتفوي هاي بازار
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 3.45 5.05 1.01  هلند

 2.43 7.07 0.99  نروژ

 1.24 7.19 0.51  سنگاپور

 2.90 6.47 1.08  اسپانیا

 2.91 6.88 1.16  سوئد

 2.90 4.88 0.82  سویس

 2.78 4.94 0.79  بریتانیا

 2.70 4.34 0.68  ت متحدهایاال

 2.34 4.81 0.65  جهانی

که مشاهده می شود صرف ارزش در همه  کشور، پرتفوي ارزشی و پرتفوي رشدي، همچنان 16بررسی مازاد بازده در ) 2(جدول 
  . اما در شش کشور استرالیا ، بلژیک ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن و ایاالت متحده با اهمیت است کشورها مثبت است

بازده هر  کشورکه با رتبه بندي اعتباري شان مرتبط است و شاخص 47ي بازار سهام ها دادهرب، هاروي ، ویسکانتا با استفاده از ا
  .] 18 [به تحلیل نمودند و در این راستا مدل زیر را ارائه گردید کشور اقدام

Rj = a0 +a1 Log (CCR j) +εi 

Rj: رجیبازده شش ماهه سال برحسب واحد پول خا  

 Log (CCR j) :لگاریتم رتبه بندي اعنباري کشوردرانتهاي ماه هاي سال   

 εi خطاهاي باقیمانده رگرسیون:  

 

نسبت  اي با در نظرگرفتن تغییرات زمانی بازدههاي سرمایهآزمون هایی در زمینه مدل قیمت گذاري دارایی) 1989(رودریگز و ایگل 
- هم. هاي مدل قیمت گذاري دارایی سرمایه اي درنظرگرفته شده استپژوهش محدودیتدر این . به مبناي انتخابی صورت گرفت

گذاري دارایی سرمایه نتایج نشان دادکه عملکرد مدل قیمت. بین بازده ها در طول زمان هم لحاظ گردید چنین تغییرات کوواریانس
  . ]19[بودن ریسک است  ززمانی است که فرض بر ثابتبهتر ا تغییرات ریسک در نظر گرفته شود اي درارزیابی پرتفوي درحالتی که

 23اقدام به آزمون مدل قیمت گذاري دارایی بین المللی بااستفاده از مدل تطبیقی مارکوف برروي ) 2010( کورکماز و همکاران
ایه تحت نوسان پذیري باال که بازارسرم نتایج نشان دادکه رابطه بین ریسک وبازده خطی نیست وباتوجه به این. بازارهاي نوظهورکردند

بنابراین با توجه به ریسک سیستماتیک بازار، براي . تواند در طول زمان متغیرباشدمی) بتا(ویا پایین باشد؛ ضریب ریسک سیتماتیک 
  .]20[کنند متنوع کردن پرتفوي شان ازاهمیت خاصی برخورداراستگذاري میگذارانی که دربازارهاي بین المللی سرمایهسرمایه

هاي تجاري در اقدام به بررسی ادغام در بازارهاي بین المللی اوراق بهادار در هفت کشور و بررسی و ارزیابی ترکیب 2011دیمتریوس 
گذارد و همچنین  می تأثیر بازار هاي مالی بین المللی بر ترکیب اوراق بهادار درشواهد نشان داد بحران. طی دوره پژوهش نمودند

  .]21[ه پرتفوي نیازمند است که مدل پویایی را استفاده نماییم که قدرت خرید را در نظر بگیردبراي مدیریت بهین

در بازار سرمایه ایران نیز مطالعاتی مناسبی در این زمینه انجام شده است البته فقط به بررسی متغیرهاي کالن اقتصادي یا با تغییر 
نتایج حاصله در سطح بین الملل که  ازده را مورد بررسی قرار دادند و مقایسه ازگذابر ب تأثیر بازارهاي پژوهش ، به نوعی متغیرهاي

در یک تحقیق اقدام به بررسی کاربرد مدل قیمت ) 1389(بطور مثال توکلی و همکاران .تعبیري از ریسک ارزي باشد، نشده است
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نتایج نشان . کردند) زار پول، سرمایه وامالك و مستغالتبا(براي سه بازار اقتصاد ایران  گذاري دارایی در اندازه گیري ریسک و بازده
اما عکس این رابطه در مورد بازار .کند میدادکه در بازارهاي پول وسرمایه تحمل ریسک سیستماتیک بیشتر، بازده باالتري را تضمین ن

به عنوان ) GDP(خالص داخلی همچنین شواهد نشان دادکه یک رابطه معناداري مابین تولید نا. کند میامالك و مستغالت صدق 
تواند شاخص مناسبی براي تخمین ریسک شاخص بازار و بازده واقعی دربازارهاي مالی ایران وجودداردو تولید ناخالص داخلی می

 با اهمیت دانسته ايهاي سرمایه دارایی بازده بینی پیش را در تورم عامل) 1389( چنین مجتهدزاده و امامیهم.]22[وبازده باشد 
 در ریسک بازاري قیمت مقدار تورم، نرخ و بازار بازده پرتفوي نرخ بین مثبت همبستگی وجود صورت در تورمی، شرایط است و در

 برآورد نظر از شده تعدیل مدل البته مشخص گردید .است کمتر شده مدل تعدیل به نسبت اي سرمایه هاي دارایی گذاري قیمت مدل

 هايگذاري دارایی قیمت مدل به نسبت را آن دقت میزان مدل، این در تورم عامل وجود و دارد کمتري خطاي ضریب بازده دارایی،

در حوزه گسترش مدل هاي قیمت گذاري دارایی، احمدي نیا و همکاران . ]23[ دهدمی افزایش معناداري شکل به ايسرمایه
یه اي با توجه به متغیرهاي همچون عوامل ریسک مالی، به توسعه وایجاد اصالحات در مدل قیمت گذاري دارایی هاي سرما) 2011(

نتایج پژوهش نشان داد انتخاب یک . ریسک نقدینگی، ریسک وقایع پیش بینی نشده و فاکتورهاي ریسک عملیاتی و اقتصادي بودند
پرتفوي را شناسایی و  تواند موفقیت آمیز باشد که بتوان متغیرهاي اثرگذار بر در صورتی می اي مدل قیمت گذاري دارایی سرمایه

  .کنند توجه نمودهمچنین به عوامل رفتاري که نقش مهمی در این زمینه ایفا می

  و نتیجه گیري جمع بندي 
استفاده از مدل  ،کند میهایی که به تحلیلگر درتحلیل ریسک ، بازده وارزیابی پرتفوي آنها کمک روش گذاري یکی ازدر زمینه سرمایه

 هاي بین المللی در سطح بازارهاي سرمایهالبته با توسعه روند روبه گسترش حضور شرکت. اي است اي سرمایههگذاري داراییقیمت
ها در سطح بین گذاري در بازارهاي مالی جهانی، توانایی این مدل درارزیابی پرتفويي سرمایهها فعالیت کشورهاي مختلف وگسترش

اي  هاي سرمایه گذاري دارایی حققان به بررسی و ارائه پیشنهاد جهت توسعه مدل قیمتدر این راستا م. قرارگرفت المللی مورد انتقاد
گذاري که شامل سرمایه گذاري با واحدهاي پولی متفاوت است را مورد ارزیابی هاي سرمایهپرداختند به نحوي که بتواند پرتفوي

هاي واقع در بازار سرمایه  اي تمایز بین داراییهاي سرمایهاییگذاري دار لذا مدل بین المللی قیمت .قرارداده وآنها را تفسیر نماید
هاي بورسی که شود سرمایه گذاران به شرکت به همین جهت پیشنهاد می. هاي اوراق بهادار در سطح بین الملل است محلی و بورس

گذاري بین المللی را مد انتظار، مدل قیمت داراي مبادالت یا عملیات ارزي هستند از نظر ارزیابی عملکرد آنها و نیزتعیین بازده مورد
در این راستا محققان بسیاري به بررسی ابعاد مختلف این مدل و عوامل موثر برآن پرداختند،که در این پژوهش ، . نظر قرار دهند

و فشارهاي ناشی  مطالعات آنها طبقه بندي و تفاسیر مدل هاي مورد استفاده ارائه گشته است در نهایت می توان بیان داشت ریسک
به . گذاري در محصوالت بازارهاي سرمایه استگذار بر سرمایه تأثیر الملل، عاملی از تغییرات نرخ ارز درسطح بازارهاي سرمایه بین

در تسعیر ارز ما بین بازارهاي  هاي سرمایه اي توانسته است، با ارائه راهکار مناسبگذاري داراییهمین جهت مدل بین المللی قیمت
هاي اخیر محققانی  البته در سال. و پشتیبانی نماید گذاري، حمایتگذار را در انتخاب واحدهاي سرمایهسرمایه بین الملل، سرمایه

مدل پویاي قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي با توجه به اثر عرضه در اقتصاد مورد بررسی قرار ) 2009(نظیر چنگ و همکاران 
مدل بین المللی قیمت گذاري براي بازارهاي نوظهوري نظیر برزیل ، شیلی ،کره ،  به بررسی) 2012(همکاران دادند، یا آنکه آروري و 

از آنجایی که صرف ریسک محلی براي بازارهاي نو ظهور ، جزءي صرف ریسک کل . پرداخته اند مالزي ، مکزیک ، فیلیپین و کانادا
دارند که بطور متفاوت، صرف ریسک کل براي تأکید  همیت آن کاهش یافته است ورسد میزان ا دربازار جهانی است، چنان به نظر می

با توجه به مطالعات اخیر می توان بیان داشت که مدل بین . عوامل جهانی قرار گرفته است تأثیر کشورهاي در حال توسعه، تحت
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د مناسبی دارد زیرا دو عامل تغییرات نرخ ارز و گذاري دارایی سرمایه اي براي بازارهاي نوظهور همچون ایران کاربر المللی قیمت
  . یکپارچگی بازارهاي مالی در آن در نظر گرفته شده است و شواهد اخیر گویاي این مهم است
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  هاي خاص؛ از تئوري تا عمل  گزارشگري قسمت

  1منصوريفردین 
  چکیده

آورد تا عدم  که حسابداري اطالعاتی فراهم می باورند بر این نگرند، نظرانی که از منظر محتواي اطالعاتی به حسابداري می صاحب
 کیفیتري در این زمینه بستگی به میزان میزان موفقیت حسابدا. سازد اطمینان را کاهش داده، موجبات اطمینان خاطر را فراهم می

برخی . گیري اثر دارند ها در تصمیم مندي آن عوامل فراوانی بر میزان کیفییت اطالعات حسابداري در راستاي فایده. این اطالعات دارد
کوشند  که حسابداران می استها  سال .گذارند می تأثیر ي ارائه و شکل اطالعات دیگر بر نحوه برخی برکیفیت محتوي و از این عوامل،

ارائه اطالعات، گاه به صورت  در ناسعی آن ،ها اي از این تالش نمونه. به طرق مختلف موجبات افزایش کیفیت اطالعات را فراهم آورند
  . هاي خاص است ترکیبی و گاه به صورت تفکیک شده و بر حسب قسمت

اي که، بخشی از استانداردهاي حسابداري در جوامع  به گونه. ه استهاي مختلف از دیرباز مورد توجه بود قسمتموضوع گزارشگري 
این مقاله در چارچوب مسائل فلسفی، مباحثی پیرامون ضرورت گزارشگري اجزاي واحد  .گوناگون به این موضوع اختصاص یافته است

اهتمام  -حداقل در کشور ما-ما در عمل ا. ضرورت چنین عملی از دیدگاه فلسفی مورد تأکید قرار گرفته است. تجاري ارائه کرده است
چه از (در ادامه جهت روشن شدن اهمال در رعایت استاندارد مربوط به این مبحث . جدي به این نوع گزارشگري صورت نگرفته است

ختلف هاي م هایی که مشمول رعایت مفاد استاندارد گزارشگري قسمت ، نمونه)سوي واحدهاي گزارشگر و چه از سوي مراجع نظارتی
  .تاند، به عنوان شاهد مدعا ارائه گردیده اس اند، اما واحدهاي مربوطه اقدامی در این زمینه انجام نداده بوده

  .هاي خاص، کیفیت، وحدت و کثرت، کل و جزء گزارشگري مالی، گزارشگري قسمت :واژگان کلیدي

  همقدم
آن هم. ستبوده و هدر حسابداري ه ی کلیدي و مورد توجلعامه قلمرو مکانی گزارشگري مالی و تعیین حد و مرز آن همواره مسئل
گزارشگري نمود و اقدام به  )شخصیت قانونی(از مرزهاي قانونی آن فراتر  بایستمی براي درك کلیت یک واحد تجاري ه ک گونه

موضوع ه مقابل به ز زاویکنندگان اه اي رفع نیازهاي استفاده در راستضروري است ک د، گاهه نمواطالعات را بصورت تلفیقی ارائ
  .گزارشگري نگریست

 کامالًه گزارشگري تلفیقی، در حالیکه را روشن کرد که این مسئل افزایش پیچیدگی واحدهاي تجاري و عملیات تحت کنترل آنها
رون یک واحد گاه در د .نکنده اقتصادي آماده آگاهان گیري تصمیمکنندگان را با بینش کافی براي ه ممکن است استفاد ست،ضروري ا

ه پرداخت ب این رویکرد،. هاي مهم و موثر واحد مربوطه را نیز ارائه کرد تجاري براي افزایش کیفیت اطالعات ضروري است بخش
  .زداسمی ي ضروررا  گزارشگري قسمت هاي خاص

                                                                                                                                                                                     
  .مي دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشجوي دكتراي دانشگاه عالمهعضو ھیئت عل - ١
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و روابط  اجزاء آن ومباحث پیرامون یک کل  ."درختان جنگل نگردد ةدیدن جنگل مانع از مشاهد "ضرب المثلی قدیمی می گوید
مبحثی  ؛مطرح می گردد "کثرت وحدت و"و در سطحی دیگر به عنوان  "کل و جزء"تحت عنوان مباحث ه در فلسفه کبین آنها 

  .انده آن پرداخته حتی فیلسوفان یونان باستان نیز به است ک بسیار قدیمی

تعریف . تر گردید و جدي صورت عملیه ب ها باعث پرداخت مباحث مذکور سیستمه طرح نظریدر زمانهاي نزدیک تر، 
"بعنوان یک سیستم اطالعاتی"حسابداري

ضرورت این . حسابداري مطرح گردده در حوز ،مسائل پیرامون سیستمه موجب گردید ک 1
 در واقع مباحثی پیرامون فرض تفکیک شخصیت، واحد. قرار گرفته استتأکید  وتأیید  مباحث در مفروضات بدیهی حسابداري مورد

گزارشگري قسمت هاي "در حسابداري تحت عنوانبخش آن بارزترین ه مباحثی ک. ناشی از این دغدغه است... گزارشگري و 
نظر به اهمیت این موضوع، مراجع تدوین استاندارهاي حسابداري در کشور هاي مختلف، استاندارهاي . نمود، یافته است "2مختلف

  :ز جملهاند؛ ا هخصوص تدوین کرد مشخصی را در این

کشورمان به این  25شماره  استانداردو  4بین المللی 14استاندارد شماره  ،3هیات استاندارهاي مالی در آمریکا 131استاندارد شماره 
  .تموضوع اختصاص یافته اس

تاندارد شماره طی اس 1381االجراء شدن آن از ابتداي سال  الزم وهاي مختلف  گزارشگري قسمت رغم تدوین علی ،رسد نظر میه اما ب
بررسی  .انده نکرده ارائخود هاي خاص  ، گزارشی از قسمتمشمول مفاد این استاندارد واحدهاي تجاري -در کشورمان  -، 25

هاي  مشمول گزارشگري برحسب قسمته هایی ک بیشتر شرکته دهد ک در بورس نشان میه شده هاي پذیرفت هاي مالی شرکت صورت
این ي حسابرسی ها گزارشدر ه رعایت استاندارد یاد شدعدم  تر اینکه؛ جالب اند و ارد را رعایت نکردهاند، این استاند مختلف بوده
در استاندارد یاد ه و اهداف تبیین شده یک تحقیق دانشگاهی تدوین شده این استاندارد بر پایه گرچ .استه درج نشد شرکتها نیز

گیري  ین حال، رعایت نکردن این استاندارد توسط ناشران اوراق بهادار و موضعکند، با ا میه ضرورت تدوین و اجراي آن را توجیه شد
  ) 1384بولو، قاسم . (قابل تامل استنکردن حسابرسان در این خصوص 

نظران نسبت به این استاندارد و الزامات آن با تردید جدي بنگرند و این سوال را مطرح کنند  این مسئله باعث شده است که صاحب 
ضمن تشریح مبانی  برآنیم،ه در این مقاله کهاي مختلف، بی فایده یا فراموش شده است؟  ندارد حسابداري گزارشگري قسمتکه استا

  .ضرورت چنین گزارشگري بپردازیمه ب ،این استاندارد هنظري پشتوان

  کیفیت گزارشگري مالی آن در نقش نحوة ارائه اطالعات و
اي از آن به نحوة ارایۀ اطالعات  وضوعی چند وجهی است که وجهی از آن به محتوا و جنبهمالی م در گزارشگري کیفیت به دستیابی 

 .است اطالعات تر و کامل بهتر ۀیارا براي تالش مستلزم دستیابی به کیفیت مطلوب، عالوه بر مالحظات محتوایی،. گردد مربوط می
کنندگان به درك کافی از عملکرد، مخاطرات واحد تجاري و  تفادهاست که اس اي اینجا منظور از کامل بودن، ارایه اطالعات به گونه
  .قضاوت آگاهانه نسبت به کلیت واحد تجاري برسند

                                                                                                                                                                                     
1  - Accounting az Information system 
2   - Segment Riporting 
3  - FASB NO 131 
4  -  AIS NO14 
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جمله اطالعات مالی بدون توجه به کیفیت آن دیگر بعنوان یک استراتژي مفید یاد نمی شود  امروزه از در دسترس بودن اطالعات از 
اغلب ما به طور تلویحی به خود اطالعات . بیان می کنند ها شرکتوري ضعیف یا شکست  هبلکه اطالعات با کیفیت ضعیف را یک بهر

      )1385موسوي شیري، محمود( .توجه نمی کنیم بلکه همواره در تصمیم گیري ها متکی به کیفیت اطالعات هستیم

 پدیده یک کیفی بودن از برعکس یا و گردند می کیفیت بهبود موجب که است هایی مولفه از آگاهی مستلزم کیفیت به دستیابی
 به شده ارائه اطالعات اندازه هر دیگر عبارت به. یابد می تبلور اطمینان عدم کاهش در آن و نقش مالی گزارشگري کیفیت .کاهند می

 بیانگر یانجامد،ب خاطر اطمینان افزایش به مقابل در و دهد کاهش را اطمینان عدم از ناشی هاي نگرانی بتواند مالی گزارشگري واسطه
 از. است مالی گزارشگري یعنی آن ماحصل و حسابداري سیستم کارکرد واقع مهمترین در مسئله این. است اطالعات کیفیت وجود

 آن اطالعات، متقاضی به نیاز و اطمینان عدم شرایط با مواجهه دلیل بهو  دانیم می اطالعاتی منبع یک را حسابداري که روست این
  )  2004و کریستنسن،  دمسکی(.هستیمالعات حسابداري استفاده از اط

 ارائه خواستار عمومی، رهنمودهاي و استانداردها ارائه بر استانداردگذاران را بر آن داشته که عالوه، گزارشگريضرورت ارتقاي کیفیت 
   .کنند ی    م الزامی را آنها ئهارا موارد برخی در و گردد گزارشات می تر شدن و کیفی بهبود موجب که گردند می خاصی اطالعات

  کیفیت و عوامل موثر بر آن

این . رده استباز کامروزین جایگاه خود را در جوامع   فزاینده یمدیریتی است که با سرعت -مدیریت کیفیت یک دیدگاه فلسفی
 ارائه خدمات و ارتقاي کیفیت را راههايو  -که در حسابداري استفاده کنندگان خوانده می شوند -مشتریان يتوجه به نیازها دیدگاه

داشته و  همین توجه به کیفیت و تالش براي بهبود دائمی نقش اساسی و مهم در توسعه کیفیت. کار خود قرار می دهدسرلوحۀ 
  .دارد

وافق شده درعین حال که واژه رایج و آشنایی است ولی تفاسیر گوناگونی از آن می رود که الزم است در هر سازمانی تعریف ت کیفیت 
کار درست را انجام دادن، به « :کند میاین چنین تعریف را ، کیفیت یک تعریف نسبتاً مورد توافق. از کیفیت براي افراد روشن شود

  )1387،بوالفتح،االمعی (.»نیازها و انتظارات مشتریان پاسخ دادن

کیفیت (حاصل فرم  تواند میکیفیت . به بازي می کنندسایر موارد مشا ازنقش اساسی در تأمین و تمایز پدیده  کیفیت هابطور کلی 
هر کدام از کیفیت هاي ). هاي معنایی کیفیت(و یا معناي یک چیز باشد  )کیفیت هاي عملکردي(، عملکرد )مالهاي ظاهري یا فر

واع اجزاء ، تعداد اجزاء یا بین انه یا گزارشی ، انواع اجزاء یا نسبت به حاصل؛ کلیت فضاي مورد مطالع تواند میخود ه نوبه مذکور ب
اجزاء وجود دارد کیفیت ه روابط متقابلی بین تعداد، نوع و رابطه از آنجا ک. موجود بین اجزاء باشده نسبت بین تعداد اجزاء یا رابط

 تأثیر یک پدیده در ارتقاي کیفیت تواند می، که اجزاء و الی آخر وجود دارده هایی نیز از نسبت بین تعداد و نوع اجزاء ، نوع و رابط
  .گذار باشد

موارد فوق در حسابداري قابل ردیابی است که مورد توجه نیز قرار گرفته اند، آنجا که؛ ویزگی هاي کیفی در سطوح محتوا و شکل یا  
  ) 2-2کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري، مفاهیم نظري گزارشگري بند . (ارائه مورد توجه قرار می گیرند

متفاوتی از یک کل وجود داشته باشد براي مشخص سازي موضوع، باید باید مرز شیء اصلی تعیین شده و الگوهاي  چنانچه اجزاي
اما در مواردي الزم است چندین الگو  کند میگاهی ساخت یک الگو از جزییات یک کلیت کفایت . عینی و ذهنی الزم شناخته شوند

  .ساخته شود
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تقاضا براي اطالعات ممکن است از دالیل مختلفی مختلفی ناشی . هاي مختلف، متفاوت باشد عیتتواند در وض استفاده از اطالعات می
آوري، تجمیع،  هاي مختلف، جمع ها و قسمت کنندگان صورتهاي مالی، اطالعات را از واحدها، بخش در سوي مقابل تهیه. شود

همگی این موارد باعث . کنند بصورت تلفیقی ارائه می نمایند و در شرایطی اطالعات واحهاي مختلف را بندي و ادغام می طبقه
شود، نتواند نیازهاي اطالعاتی  ممکن است اطالعاتی که ارائه می. گردد هاي مختلفی از اطالعات می یدایش الیهپاطالعات و  یچیدگیپ

  . آنان را برآورده سازد

 "،"مسئله "این فاصله؛. فاصله باشد) ارائه می شود(ت نیاز به کیفیت هنگامی شکل می گیرد که بین آنچه مطلوب است و آنچه هس
و  بعدبا  الیه مطلوبتوصیف شده و یا زبان یا  بعدبا چند  الیه هاي یک پدیدهممکن است گاهی . نامیده می شود "نیاز و یا مشکل

است که به  کیفیتیند، در واقع ها و روابط بین آنها کمک ک هر آنچه به عیان شدن الیه. توصیف گردد الیه واقعیمتفاوت از  زبانی
  .کند میکمک  کلیت شیءروشن شدن 

  هاي خاص  گزارشگري قسمت فلسفی تبیین
  ؟ر پاسخ مثبت است این تفاوت کجاستآیا کلیت یک شیء متفاوت از اجزاي آن است؟ اگه مطرح است که این سوال کلیدي هموار

یت است تا قسمت هاي خاص، براي بررسی چنین نگرشی الزم است غالب در حسابداري به سمت تلفیق و کلنگرش به نظر می رسد 
هاي متمایز هستند در واقع کلیتی هستند که اجزاي  واحدهاي تجاري که داراي قسمت. کنکاشی پیرامون این مسائل صورت پذیرد

  .اند مختلف آن وحدت یافته

ه اي قدیمی است ک هاین مسئل. امکان پذیر نیست "جزء و کل"و  "کثرت وحدت و"تصور یک شیء یا سیستم بدون کاربرد مقوالت 
اي از عناصر متعدد و متنوع بصورت یک کل واحد  همجموعه منظور از وحدت، ادراك و تجرب. استه بوده مورد بحث فالسفه هموار
  همچنین کثرت در حکم . در واقع وحدت همان غیرکثرت است. است

تصور وحدت مستلزم تصور هر هستی ممکن یا هر جهان ممکنی است، می توان ه ک بنابراین اگر بپذیریم. غیر واحد قابل فهم است
  .کثرت هم بطور ضمنی در آن هست تصوره گرفت که نتیج

شرط وجودي وحدت، وجود . نامند می وحدت یافتهه و ن موجودي واحدتنها شامل یک جزء باشد ولی آن را  تواند میهرچند یک کل 
  .آن را کثرت می نامنده بیش از یک جزء یا عنصر است ک

اصطالحا ً تنوع ه گوناگونی نوع اجزاء ک. ي مهم بر ایجاد وحدت در یک کلیت دارندتأثیر حاکم بین اجزاء و عناصره تعداد، نوع و رابط
ا ه باشد، درك این خصوصیات و ویژگی می ي خاص خودها ویژگیهر عنصر داراي ه اي است کیفی، از آنجا که می شود؛ مسئله نامید

  .از اهمیت فراوانی برخوردار است

اي ه تود تواند میبندي کل و جزء کاري است زائد و نیز یک کل  در این حالت بخشه تنها شامل یک جزء باشد ک تواند مییک کل 
تک  وعن. درك مفهوم کل کمک نماینده توانند ب این دوحالت از هر دوحاالت در نهایت هستند و می. غیرقابل شمارش از اجزاء باشد

، هفرم، انداز: مهمترین آنها عبارتند ازه نوع یک جزء را عوامل گوناگون می سازند ک. تک اجزاء اثر مهمی بر بیان یک کلیت دارد
  .محتوا جنس، رنگ، کاربرد و



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             627

تنهایی ه بهر جزء ه نمود پیدا می کنند و هرچ ،صورت یک کله اجزاء از یکنواختی بیشتري برخوردار باشد، زودتر در جمع به چ هر
بیشتري از یک واحد همگون پیدا ه خواهد بود و کل خاصه اي نامتجانس شبی همجموعه به باشد، مجموع) تر  با اهمیت( تر  کامل

  .کند می

تبدیل ه جزئی ویژه باشد به ذکر شد با سایر اجزاء اختالف داشته گر یکی یا چند جزء از اجزاء در یک یا چند عامل از عواملی کا
که در حسابداري مورد توجه  هاي خاص باشد تواند همان قسمت در واقع این می. این ترتیب از کل متمایز می گردده و ب خواهد شد

  .است

ه چ. این سوال در چارچوب تفکر سیستمی، قرابت بیشتري با موضوع مورد بحث دارده سوال اصلی بحث برگردیم، پاسخ به حال ب
حیات آن از طریق روابط ه ک کند می سیستم را موجودیتی تعریف "برتالنفی". ریف می کنندبسا حسابداري را بعنوان یک سیستم تع

 .گرددآن امکان پذیر می  يمتقابل میان اجزا

اجزاء و تفکر ه رابطه تفکر تحلیلی ب. تشکیل می گردد "تفکر تحلیلی"ه بعالو "تفکر ترکیبی"جزء در واقع تفکر سیستمی از دو
 توان مدعی شد در یک سیستم، جزء بدون کل سیستم دیگري و می. محیط می پردازد بین اجزاء، کل وشناخت روابط ه ترکیبی ب

یرامون کلیت و ترکیب اجزاء گزارشگري تقریبا در پمباحث  .دننظر می رسه بی معنی به کل بدون جزء نیز سیستم دیگري است ک
به لحاظ . هاي مختلف، موضوع متفاوت است اجزا و قسمت اما در خصوص. حسابداري، درك شده و مورد پذیرش قرار گرفته است

کلیت صورتهاي مالی، ه همراه گزارش اجزاء مهم ب تاکید استانداردگذاران برشاید . نظري موضوع اجزاء تا حدودي درك شده است
. کلیت موضوع حفظ گرددروابط اجزاء با ) هاي مختلف قسمت(ضمن گزارشگري اجزاء ه اي ک هگونه ب. از این تفکر استه نشات گرفت

اي مناسب، در راستاي کلیت سیستم تنظیم، ارائه و تفسیر شوند و نه جزئی  بایست به گونه هاي مختلف می قابل تامل است که قسمت
در  )ازلپ(ها و قطعات یک معما هاي خاص باید به عنوان بخش در واقع گزارشگري قسمت. جدا مانده و فارغ از اصول حاکم بر کلیت

  کنندگان بکار گرفته شوند که کلیت صورتهاي مالی  ل آن بخش از نیازهاي استفادهتکمی

. هاي مختلف بوده است کنندگان استاندارد گزارشگري قسمت این مسئله منظور نظر تدوین. در برآوردن آن نیازها قاصر بوده است
  : آنجا که

هاي مالی  هایی است که در تهیه و ارائه صورت هصلی قسمت همان رویهاي حسابداري ا رویه: داردتأکید  25استاندارد شماره  13بند  
  .تهایی است که مختص گزارشگري قسمت اس هاي حسابداري قسمت شامل رویه عالوه بر این رویه. شود واحد تجاري استفاده می

  نقش گزارشگري قسمت هاي خاص در کیفیت گزارشگري مالی
هایی را  یط عدم اطمینان ارائه می شود عالوه بر این تعدد اهداف و تنوع اجزاء، پیچیدگیعنوان شد؛ اطالعات در شراکه  آن گونههم

هاي موجود در  است و بسیاري پیچیدگی 1این مسئله مورد توافق صاحبنظران. آورد که ممکن است موجب سردرگمی شود بوجود می
ها بکاهد یا حداقل آنها  هر آنچه از این پیچیدگی. دهد قرار می تأثیر دانند که کیفیت اطالعات را تحت حسابداري را یکی از عواملی می

گردند،  اطالعات مالی براي رفع نیازهاي مختلف استفاده کنندگان ارائه می. ، تالشی در راستاي افزایش کیفیت استرا تشریح کند

                                                                                                                                                                                     
1  -  American Accounting Association 
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ي تجاري و اقتصادي و نحوة حسابداري ها فعالیت از طرف دیگر سطح درجات آگاهی از. نیازهاي اطالعاتی آنان داراي درجاتی است
. تواند در افزایش کیفیت اطالعات نقش داشته باشد لحاظ کردن این موارد به هنگام تهیه و ارائه اطالعات می. آنها متفاوت است

ه کمک ب هدف این استاندارداند؛  هاي خاص در خصوص این استاندارد چنین بیان داشته تدوین کنندگان استاندارد گزارشگري قسمت
: 

  واحد تجاري ه درك بهتر عملکرد گذشت - الف 

 هاي واحد تجاريه بازد ارزیابی بهتر مخاطرات و -ب

  .استه در مورد کل واحد تجاري بیان شده که قضاوت هاي آگاهان -ج 

طبیعی ترین . استه اء گردیدو بعد از آن الزم االجر 1381اهداف مورد نظر از ابتداي سال ه براي دستیابی ب مذکور،الزامات استاندارد 
، مفاد این هستنداستاندارد مذکور  3مستقیما ً مورد نظر بند ه در بورس اوراق بهادار که شده شرکتهاي پذیرفته انتظار این است ک

  .استاندارد را مدنظر قرار دهند

 تر در ند و از آن جالبا ادهنده ود ارائهاي مختلف خ هیچ گزارشی از قسمته شده دهد شرکتهاي پذیرفت نشان می هاي نگارنده بررسی 
آیا واقعا ً در شرکتهاي مذکور  .شود ه نمیعدم رعایت مفاد این استاندارد دیده اي ب هگزارش حسابرسان مستقل این شرکتها نیز اشار

قطعا ً ه که چند نمونه ذیال ً ب .تقطعا ً پاسخ منفی اس؟ ندارد مشمول الزامات این استاندارد باشند، وجوده هایی ک قسمت یا قسمت
  :می گردده مشمول رعایت این استاندارد هستند اشار

مطابق . انتشار اوراق مشارکت نموده اندازي بخش ایران خودرو خراسان اقدام ب هشرکت ایران خودرو بابت را 1380در سال : مورد اول
از طریق انتشار اوراق  %75مشارکت بصورت ه نحو .استه شده بورس اوراق بهادار ارائه در این خصوص به اي ک همفاد امید نام
است و موضوع مشارکت نیز تولید پژو پارس در بخش ایران ه گذاري ایران خودرو تعیین گردید هاز طریق سرمای %25مشارکت و 

ه نماید ک یک قسمت خاص میه این بخش از شرکت را تبدیل ب ،مشارکته و نحوة مفاد این امیدنام .استه خودرو خراسان ذکر شد
  .خواهد بود 25ه مشمول استاندارد شمار

بر ه عالوه هاي بیم هاي خاص در شرکت لزوم گزارشگري قسمت. استه هاي بیم هاي خاص در شرکت گزارشگري قسمت: دوم ه نمون
ها را  این شرکته برخی از مقرراتی کذیالً به . از قوانین خاص این صنعت استه حسابداري، نشأت گرفت 25ه الزامات استاندارد شمار

  :شود اشاره میگزارشگري خاص می نماید، ه ملزم ب
 هاي زندگی و یا  دارد؛ در موسسات بیمه مختلط، حسابهاي بیمهتأکید  گذاري مصوب شوراي عالی بیمه نامه سرمایه موادي از آئین 9ه ماد

 .زندگی نگهداري شودهاي غیر هاي متضمن پرداخت مستمري باید بطور کامل جداي از حسابهاي بیمه بیمه
 هاي زندگی را از سایر حسابهاي خود  هموظفند حسابهاي معامالت بیمه دارد؛ موسسات بیمتأکید  مذکوره از فصل پنجم آئین نام 26ه ماد

کیک تفه هاي زندگی ب همعامالت هر یک از انواع بیمه اقدام مربوط به کلیه ترتیبی تنظیم نمایند که دفاتر خود را ب وه تفکیک نمود
 .باشده مشخص شد

 شرکت ه هاي زندگی بایستی در حسابها و ترازنام هگذاري از محل ذخائر فنی بیم هسرمایه دارد ک مذکور اشعار میه نام آئین 30ه ماد
 .گذاریها تفکیک شود همشخص و از سایر سرمای
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موجب ه دارد و بتأکید  هاي خاص ي قسمتگزارشگر در مواد متعدد صراحتا ً بره عالی بیم شورايه نام آئینه گردد ک میه مالحظ
هاي  بایستی بر اساس استاندارد گزارشگري قسمته هاي بیم اي از گزارشگري شرکت ههاي عمد استانداردهاي حسابداري نیز بخش

. گردد چندان می وضرورت موضوع د ،عموم مردم در سالهاي اخیره به هاي بیم سهام شرکته عرضه به مختلف انجام پذیرید و با توج
اند و مع االسف  هنکرده ي تهیها گزارشگر عمال ً چنین  ههاي بیم شرکته دهد ک در این خصوص، نشان می ههاي نگارند اما بررسی

  .اند ههاي نظارتی نیز عکس العمل خاصی در این خصوص نشان نداد هدستگا

ه از جمل. بهادار مشمول این استاندارد هستند در بورس اوراقه شده برشرکتهاي پذیرفته عالوه هایی دیگر وجود دارد ک هنمون
گزارشگري ه مقررات حاکم بر آنها ملزم ب ها و هنام لحاظ رعایت آئینه بر الزامات استاندارد حسابداري به عالوه ها ک شهرداري

  هنام جب آئینموه به این موارد، مقررات حاکم بر فروش حق تراکم شهرداري است ک ۀبارزترین نمون. هاي مختلف هستند قسمت
این است  ؛گردد مستفاد میه نام از مفاد آئینه آنچ. و عمران شهر گردده توسعه فقط بایستی صرف موارد خاص از جملها،  شهرداري

اما گزارش خاصی از سوي شهرداري تهران ـ قطعا داراي عملکرد  .ه باشداین بخش بایستی داراي حسابها و گزارشگري جداگانه ک
  .هاي مالی ارائه نگردیده است به همراه صورت –ین قانون است مهمی ناشی از ا

هاي خاص هستند، اما در این راستا اقدامی  هایی از واحدهاي مختلف بودند که مشمول گزارشگري قسمت موارد فوق تنها نمونه
ها صرفا جهت ارائه  ذکر این نمونه. هاي بیشتري را احصاء کند تر این مسئله، نمونه چه بسا یک مطالعه جدي و بررسی دقیق. اند نکرده

  . شواهدي در این خصوص بود

  گیري نتیجه 
هاي غالب در خصوص حسابداري دیدگاه وجود بار اطالعاتی و محتواي اطالعات است که حسابداري براي انتقال  یکی از دیدگاه

. قرار گرفته استتأیید  داري، موردحساب عاتاطالارزش اطالعاتی و محتواي . کند میگذاري استفاده  اطالعات از زبان و جبر ارزش
  . مسئله مهم و قابل اعتنا در خصوص اطالعات، ارائه اطالعات با کیفیت و کیفیت در ارائه و انتقال اطالعات است

ایش کنندگان از طرفی و سطح توان آنان در استفاده از اطالعات از طرف دیگر، موجب پید تفاوت در سطوح مختلف نیازهاي استفاده
. دهدوشش پرا   هاي مختلف این نیازها اطالعات حسابداري بایستی بتواند الیه بنابراین .هاي متفاوتی از اطالعات گرددیده است الیه

رغم  علی. تواند در این راستا راهگشا باشد هاي خاص است که می هاي موثر در این راستا گزارشگري قسمت یکی از مهمترین مکانیسم
از طرف دیگر . اند خصوص ارائه نکرده هاي خاص، شرکتها گزارشی در این االجرا در خصوص گزارشگري قسمت الزم وجود استاندارد

  .اند العملی نشان نداده مراجع نظارتی نیز عکس

 رود این مسئله مورد توجه قرار قرار گرفت و امید میتأیید  هاي خاص مورد در این مقاله به لحاظ نظري ضرورت گزارشگري قسمت
  . گیرد تا بخشی از خالء اطالعاتی موجود در جامعه مالی کشور جبران گردد

  فهرست منابع
 1386سازمان حسابرسی، –حسابداري، استانداردهاي حسابداري، تهران  یته تدوین استانداردهايکم

 1386- آزاد، انتشارات سازمان حسابرسی  علی نیکخواه مفاهیم بنیادي حسابرسی، ترجمه

  1387و آموزش پزشکی، چاپ دوم، آذر  کمیته کشوري ارتقا کیفیت، وزارت بهداشت درمان ،کیفیت مدیریت مبانی - لفضلالمعی، ابوا 

  889شماره 15/6/1388هاي مختلف، بی فایده یا فراموش شده؟ روزنامه دنیاي اقتصاد  استاندارد حسابداري گزارشگري قسمت. بولو، قاسم
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  1384هشت، اردیب164العاتی، ماهنامه حسابدار، شماره ، قاسم، شناخت دیدگاه بار اطبولو

 1372،)ع(پژوهشکده علوم دفاعی استراتژیک دانشگاه امام حسین - ، ترجمه مقاري و فهیمیمینانمک کنا، اقتصاد عدم اط.جی.سی 

  1385گاه تربیت مدرس، پایان نامه دکتري،کنندگان در ایران دانش گیري از دید استفاده هاي اندازه موسوي شیري، محمود، خصوصیات کیفی مطلوب روش
Christensen j.a.& Demski j.s.”Accounting Theory” An Information content Perspective, Mc Graw-Hill Irwin,2003 

Jerold l. Zimmerman & Ross l Watts “Positive Accounting Theory” Prentice-Hall ,2009 
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  آن بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر تحلیلکاري و  مبانی نظري محافظه

  ٣، لیال ترکی٢فرد حمیدرضا وکیلی ،١ندا رضائی
  چکیده
 رغم یو عل گیرد می قرار حسابداران ي ه استفاد مورد که استها  سال سابداري،ي ح اصول محدودکننده از یکی عنوان به کاري همحافظ

 بقاي و دوام توان یم  که طوري به .است نموده حسابداري حفظ اصول سایر انمی در را خود جایگاه همواره آن، بر فراوان هايانتقاد

هر زمان که . دانست اصل این بنیادین مبانی بر گواهی طوالنیي ها سال طول در آن بر وارده يانتقادها مقابل در را يکار محافظه
تاکنون . برند کاري پناه می محافظهراي حل مسأله به ند بشو میرو  هروب ها نامطمئن بدهیها یا  گذاري دارایی داران در ارزشحساب

 نقد وجوه گذاري ارزش بر حسابداري کاري محافظه تأثیردر این تحقیق  .شده است انجامي کار محافظهفراوانی پیرامون  هاي پژوهش
نگهداري شده افزایش پیدا  کاري در شرکت، ارزش وجه نقد با افزایش محافظه .گیرد میمورد بررسی قرار  ها شرکتدر  شده نگهداري

  .یابد گذاري در شرکت افزایش می کند که این امر موجب افزایش ارزش شرکت شده و میزان سرمایه می

  .عدم تقارن اطالعاتی ي، سطح نگهداشت وجه نقد،کار محافظه :واژگان کلیدي

  مقدمه
 می افزایش را سهام ارزش که جستجوکند را ییها فرصت تا دهد می اجازه شرکت به که است اهمیت داراي حیث ازاین نقد وجه
 سرمایه مثبت خالص فعلی ارزش با هایی پروژه در را مذکور وجوه مناسب، رشد هاي فرصت شناسایی طریق از توانند می مدیران. دهد

 است ممکن مالکان و مدیران بین منافع تضاد تئوري به توجه با. شوند خود سهامداران ثروت افزایش باعث ترتیب این به و گذاري
 از برخی مدت کوتاه در تا گذاري سرمایه منفی خالص فعلی ارزش با هاي پروژه در را اضافی نقد هاي جریان شوند وادار مدیران برخی
 دونب. اند داده هدر را ها آن بپردازند، سهامداران به را وجوه این که آن جاي به مدیران نتیجه، در. نمایند تأمین را خود شخصی منافع

. باشد پذیرنمی امکان ها بدهی وکاهش سهامداران به نقدي سودهاي پرداخت جدید، هاي محصول توسعه نقد، وجه داشتن دراختیار
  .برقرارشود تعادل ناکافی نقد وجه وهزینه نقد وجه نگهداري هزینه بین که شود نگهداري درسطحی باید نقد وجه دیگر، ازطرف

 تحت. دارد شرکت هاي نیازمندي سطح به بستگی نیز نقد وجوه میزان که باشند می نقد وجه ندنیازم خود مصارف براي ها شرکت
 میزان از تر کم نگهداري سطح این که صورتی در. باشند می نقد وجه قبول قابل سطوح نگهداري نیازمند ها شرکت شرایط چنین
 که شد خواهند مالی تأمین به مجبور خود هاي پروژه و ها طرح مالی تأمین براي مدیریت باشد، شرکت براي ضروري و انتظار مورد

 و ها شرکت آوري سود کاهش بهره هاي هزینه افزایش پیامد و نمود خواهد تحمیل شرکت به را بهره هاي هزینه جمله از هایی هزینه
 نیازهاي بر مازاد سطوح نگهداري طرفی از. شود نیز سرمایه هاي هزینه افزایش به منجر تواند می که بود خواهد شرکت بازده کاهش
 سرمایه براي نقد وجوه از استفاده عدم صورت در یعنی شود رفته دست از فرصت هزینه متحمل شرکت تا شد خواهد منجر شرکت

                                                                                                                                                                                     
  nedarezaei@yahoo.com. کارشناسی ارشد، دانشگاه پردیس علوم تحقیقات ساوه -١
  .ھیئت علمي دانشگاه علوم تحقیقات تھران -٢
  .دكتراي اقتصاد، ھیئت علمي دانشگاه اصفھان -٣
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 که شود شرکت سودآوري کاهش به منجر تواند می نیز این و داد خواهد دست از را آور سود هاي فرصت شرکت جدید هاي گذاري
 مدیریت و شرکت در نقد وجه اقتصادي و قبول قابل سطح نگهداري لذا بود؛ خواهد جدید هاي فرصت دادن دست از طریق از بار این

 این غیر در و برساند حداکثر به را سهامداران ثروت تواند می و بوده ها شرکت آوري سود بر گذار تأثیر عوامل از یکی شرکت نقدینگی
  .شوند زیان دچار شرکت سهامداران نهایت در و شود شرکت در مدیریت سوء باعث تواند می صورت

  پیشینه تحقیق  
  ي خارجیها قیتحق 

 در حقیقت،. کنندمی تعیین نقد وجه نگهداري هايو هزینه منافع میان تعادل یک برقراري با را نقد خود وجه بهینه میزان ها شرکت

- می تنظیم نقد وجه نگهداري از نهایی ناشی منافع و نهایی هايهزینه میتاه میزان با تعیین را خود نقد وجه بهینه سطح ها شرکت
 اساس بر فعاالنه، با رویکردي مدیریت آن در که دارد وجود ها شرکتنقد براي  وجه از مطلوبی سطح که است مهم این نکته. کنند

 وجوه کار گرفتن به چگونگی). 2004ان،جانی و همکار(کند می گیري تصمیم نقد وجه نگهداري به منفعت نسبت– هزینه تحلیل

  .است مدیران و سهامداران بین تضاد مهم در تصمیمی داخلی،

یی براي استفاده از منابع ها فرصتو  ها زهیانگي ضعیف نظارتی، مدیران ها سمیمکاني با ها شرکتدر بیان کرد ) 1986( 1جنسن
نقدشوندگی باالي  لیبه دلدر این میان، وجوه نقد شرکت . را دارند شرکت در جهت پیگیري منافع شخصی خود، با هزینه سهامداران،

پاداش، مصرف براي مزایاي  نیتأمي نادرست و اعمال نظر توسط مدیران در توسعه طلبی، ریکارگ بهآن، بیشترین ریسک را به لحاظ 
دسته اي از تحقیق ها نقش حاکمیت ) 2،2008هارفورد و همکاران. (ي هدر دهنده منابع را داردها فعالیت رفاهی جانبی و سایر

نشان دادند که در ) 2003(3در این رابطه دیتمار و همکاران. اند دادهشرکتی در سطح نگهداشت وجه نقد را مورد توجه قرار 
هارفورد و . ندینما یمي سهامی وجه نقد بیشتري نگهداري ها شرکتي حمایتی ضعیف از سرمایه گذاران، ها نظامکشورهاي با 

یی که مدیران آن سابقه باالتري دارند، وجوه نقد با سرعت بیشتري در هزینه هاي ها شرکتثابت کردند که در  )2008( ارنهمک
موثري تابع مسائل  به طوري نگهداشت و نحوه مصرف وجوه نقد ها استیس. شود یمي تجاري صرف ها اکتسابسرمایه اي و 

   .روند یمهی براي کاهش این مسائل به شمار ي حاکمیت شرکتی راها سمیمکاننمایندگی است که 

این تحقیق ها هر کدام به . ي سهامی انجام شده استها شرکتتاکنون تحقیق هاي تجربی زیادي در زمینه نگهداشت وجه نقد توسط 
  . اندنوبه خود در تکمیل مبانی نظري این موضوع نقش اساسی داشته

 نییافته هاي خود را ای ،یین کننده میزان وجه نقد نگهداري شده در واحد هاي تجاردر مطالعه عوامل تع) 1999( 4ناپلر و همکارا
که کمترین دسترسی را به بازار هاي  ییها که فرصت رشد آتی خوبی داشته و همچنین شرکت ییها اند که شرکت گونه گزارش کرده

  .ها برخوردارند شرکتباالتري در میان دیگر  يها ییسرمایه دارند از نسبت وجه نقد به جمع دارا

                                                                                                                                                                                     
1 Jensen  
2 Harford and et al 
3 Dittmar 
۴Opler et al 
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 ییدر کشورها داد نشان ها آن نتایج. نمودند بررسی را مختلف کشور 45از  شرکت 11591نمونه اي شامل ) 2003( همکاران و دیتمار

 چنین در که داد نشان شواهد همچنین. است باالتر توجهی قابل طور به نقد وجه است، مانده ضعیف سهامداران از حمایت که

  .است اهمیت کمتري داراي نقد وجه کننده تعیین عوامل یرکشورهایی سا

. تخصوصیات اثرگذار بر میزان وجه نقد در واحد هاي تجاري کوچک را مورد مطالعه قرار داده اس) 2006( 1و همکاران فاولکندر
قد نگهداري شده نیز میزان وجه ن ،کوچک با افزایش اهرم يها بزرگ در شرکت يها افته هاي وي حاکی است که بر خالف شرکتی

که وضعیت مالی بهتري دارند وجه نقد  ییها که از اعتبار بهتري برخوردار بوده و نیز شرکت ییها ه عالوه شرکتب. دابی یافزایش م
  .دارند یکمتري نگه م

-باالي جریان ي داراي سطوحها شرکتگذاري به میزانی بیش از حد بهینه، در در تحقیقی دریافت که سرمایه) 2006( ریچاردسون
به طور میانگین  2002 – 1988ي غیر مالی در طی دوره ها شرکتدر میان نمونه مورد بررسی ایشان، . هاي نقد آزاد بیشتر است

همچنین وي طی بررسی رابطه ساختار نظام راهبردي . نمودندگذاري میهاي نقد آزادشان را بیش از حد بهینه سرمایهاز جریان% 20
هاي نقد آزاد، دریافت که برخی از ساز و کارهاي نظام راهبردي شرکت باعث کاهش گذاري بیش از حد بهینه جریانشرکت و سرمایه

  ).2008هارفورد و همکاران،(گردد گذاري بیش از حد بهینه میسرمایه

را  شرکتی حاکمیت ساختار و نقد وجه نگهداشت بین رابطه شرکت، 11645اي شامل  نمونه از استفاده با )2008( همکاران و هارفورد
 نقد وجه نگهداشت بیشتر، مالکیت نهادي درصد و بیشتر داخلی مالکیت با يها شرکت دهد یم نشان نتایج. دادند قرار آزمون مورد

نقد  وجه نگهداشت تر مستقل و تر بزرگ مدیره ئتیه شرکتی و حاکمیت باالتر کیفیت با يها شرکت که در حالی دارند، بیشتري
  .دارند کمتري

قرار داده و به  ارتباط بین کیفیت اقالم تعهدي و میزان وجه نقد نگهداري شده در شرکت، را مورد بررسی )2008( نگارسیا و همکارا
 .ها کمتر است باالست وجه نقد نگهداري شده به نسبت سایر شرکت که کیفیت اقالم تعهدي ییها این نتیجه رسیدند که در شرکت

نقد  يها ییها و همچنین در حضور سایر دارا مالی از طریق بانک نیکه با افزایش سطح تأم اند دهیاین نتیجه رسها به  به عالوه آن
که توان باالتري در ایجاد وجه نقد دارند وجه نقد بیشتري را نیز  ییها و البته شرکت ابدی یوجه نقد نگهداري شده کاهش م گونه،

گونه نتیجه گیري کردند  نیکوچک و متوسط ا يها گذار بر میزان وجه نقد شرکت تأثیر ها در بررسی عوامل آن .کنند ینگهداري م
رشد و توان  يها که فرصت ییها وده و این نسبت براي شرکتب) بمطلو(ها در تالش براي رسیدن به نسبت وجه نقد هدف  که شرکت

  .ها بیشتر است ایجاد وجه نقد بهتري دارند از سایر شرکت

 فیلیپین، مالزي،( آسیاي کشور پنج در 2005تا  2001ي ها سال دوره طول شرکت در 1061شامل  اي نمونه نتخابا با )2009(2لی

 که شود یم بینی پیش کند، کشورها بازي در را شرکتی حاکمیت مدیره نقش ئتیه اگر که داشت بیان) تایلند و هند، سنگاپور

 نگهداشت سایر عوامل، کنترل از پس ،)...و مدیره ئتیه موظف ریغاعضاي  بیشتر درصد( ر يقو مدیریتی با ساختارهاي يها شرکت

آغاز  مدیریتی مالکیت ساختار و مدیره ئتیه نقد، ساختار وجه نگهداشت بین ارتباط آزمون با ها لیتحل. باشند داشته کمتري نقد وجه
 غیر مدیران بیشتر سهم یی باها شرکت که شد يگیر نتیجه نقد، وجه کننده نگهداشت تعیین عوامل سایر کنترل از بعد .است شده

                                                                                                                                                                                     
1 Faulkender et al  
2 Lee, Cheng.Few  
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کمتري  نقد وجه نگهداشت تر کوچک مدیره ئتیه مدیره و ئتیه رئیس و مدیرعامل جداگانه يها تیموقعمدیره،  ئتیه در موظف
  .دارند

  ي داخلیها قیتحق 
 1380زمانی  دوره بهادار تهران طی اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 78اي شامل نمونه انتخاب با )1388(نژاد  نقی و پور کاشانی

 اندازه شرکت، معیارهاي از استفاده با ها آن .پرداختند نقدي وجه نقد جریان حساسیت بر مالی هاياثر محدودیت بررسی به 1385تا 

 نقدي هايریانج که دادند نشان هاي مالیمحدودیت وجود از اينماینده عنوان به گروه تجاري و تقسیمی سود نسبت شرکت، عمر

نقد  نقدي، وجه هايجریان حساسیت بین تفاوت معنی داري همچنین نداشته، نقد وجه نگهداري سطوح داري بر معنی تأثیر
   .ندارد وجود مالی بدون محدودیت يها شرکتو  مالی محدودیت با يها شرکت

-سرمایه کم و گذاريسرمایه بـر بیش مـالی تـأمین ودیتمحـد و آزاد نقـدي هايتأثیر جـریان بررسی به )1388(حصارزاده  و تهرانی
 ها آن پژوهش نتایج .پرداختند 1385تا  1379 زمانی طی دوره تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 120 در گذاري

 در محدودیت بین .است دارآماري معنی لحاظ به و مستقیم گذاريسرمایه بیش و نقدي آزاد هايجـریان بین رابطه که دهدمی نشان

   .ندارد وجود داري معنی رابطه تهران بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته يها شرکت در گذاريکم سرمایه و مالی تأمین

  حسابداري در کاري محافظه تعاریف
) 2007( همکاران و پائیک مانند ها آن از برخی اند، داده ارائه حسابداري در کاري محافظه از گوناگونی تعاریف کنون تا گران پژوهش
 هر ارزشیابی و سودها تأخیر با همراه شناسایی به حسابداران تمایل یعنی کاري محافظه: کنند می تعریف گونه این را کاري محافظه

 ارزش که دانند می حسابداري از برآوردي و روش انتخاب را حسابداري در کاري محافظه) 2002( ژانگ و پنمن. ها دارایی تر کم چه
 کاال موجودي شناسایی براي LIFO روش انتخاب تورمی، شرایط در بنابراین دهد، می نشان پایین بارز، اي گونه به را ها دارایی دفتري
 منظور هزینه به بازار، یا شده تمام بهاي اقل قاعده کارگیري به چنین هم. باشد می اي کارانه محافظه روش ،FIFO روش به نسبت
 مطالبات براي باال ذخیره گرفتن نظر در باعث که هایی سیاست استهالك، سریع هاي روش انتخاب توسعه، و تحقیق هاي هزینه کردن

 خالص شوند می باعث که باشند می اي کارانه محافظه هاي روش گارانتی، به مربوط تعهدات شناسایی و شود می الوصول مشکوك
  .شوند داده نشان پایین اقتصادي واحد یک دفتري ارزش

 مقابل در سود شناسایی پذیري اثبات در شدن قائل تفاوت لزوم: کند می تعریف چنین را کارانه محافظه حسابداري) 2002( واتز
 آتی هاي زیان به نسبت تري بیش پذیري اثبات قابلیت از بایستی آتی، سودهاي بینی پیش کاري، محافظه از تعریف این طبق. زیان

  .باشد برخوردار

 در که اطمینان عدم شرایط تحت حسابداري کار راه یک انتخاب: کنند می تعریف گونه این را کاري محافظه) 2000( هاین و گیولی
  . باشد داشته سهام صاحبان حقوق بر را اثر ترین کم و بیانجامد درآمدها و ها دارایی تر کم ارائه به نهایت

 و عایدات شناسایی بد، اخبار به واکنش در آن، طبق که روشی ،کند می تعریف چنین را حسابداري کاري محافظه) 1997( باسو 
 افزایش ها دارایی خالص و عایدات شناسایی خوب اخبار به واکنش در که، است حالی در این و یابد؛ می کاهش ها دارایی خالص

  . یابد نمی
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 اوهلسون و فلتهام که تعاریفی به تر بیش سابداري،ح مبانی طبق ها، دارایی گذاري ارزش به مربوط مباحث در گران پژوهش تر بیش 
 خالص کردن گزارش تر کم انتظار: کنند می تعریف گونه این را کاري محافظه ها آن. کنند می اشاره دارند کاري محافظه از) 1995(

 بهاي روش از استفاده تعریف این طبق. بود خواهد آن بازار ارزش از بلندمدت در شرکت، یک توسط شده گزارش هاي دارایی ارزش
 شد، خواهد ها گذاري سرمایه انتظار مورد مثبت) NPV( فعلی ارزش خالص ایجاد به منجر ها، گذاري سرمایه شناسایی در شده تمام
  .باشند شده برآورد ها آن ارزش از تر کم است ممکن ها گذاري سرمایه این که دارند اعتقاد گران تحلیل زیرا

 مالی گري گزارش و حسابداري بر حاکم هاي محدودیت از یکی و حسابداري در بینی واقع مفاهیم از یکی احتیاط یا کاري محافظه
 در هرگاه دیگر، عبارت به یا دارد وجود همسان هاي مناسبت با جایگزین و متفاوت حسابداري هاي روش که هایی وضعیت در. است
 امکان حسابداري، شده پذیرفته اصول با منطبق و منطقی پشتوانه با يگیر اندازه متفاوت هاي روش اعمال معین، وضعیت یک مورد
 ها دارایی جمع و خالص سود بر مساعد اثر حداقل داراي که شود اعمال و انتخاب روشی که کند می ایجاب کاري محافظه است، پذیر

 باید ها دارایی دارد، وجود متفاوتی شده ذیرفتهپ يها ارزش ها، دارایی گیري اندازه و شناخت براي که مواقعی در. باشد جاري دوره در
 متفاوت مبالغ از مبلغ ترین بیش نیز ها بدهی گیري اندازه و شناسایی با ارتباط در. است تر کم کم همه از که شود ثبت مبلغی به

 ها، هزینه درآمدها، وردم در متفاوت يها ارزش بودن مناسب به نسبت که مواردي در. گیرد قرار ثبت مالك باید شده گیري اندازه
 مساعد اثر ترین کم داراي که شوند گزارش و ثبت مبلغی به باید مزبور اقالم دارد، وجود منطقی تردید غیرعملیاتی هاي زیان و سودها

  . است خالص سود بر

 بسیار هاي گیري اندازه از جلوگیري براي تعادل وزنه یک یا کننده تعدیل عامل یک عنوان به توان می را کاري محافظه بنابراین
 بیش مبالغی به مالی وضعیت و سود ارائه خطر مقابل در موثر و قوي بازدارنده وسیله یک شکل به آن از و گرفت کار به بینانه خوش

 بی رعایت عدم به زیرا نیست مطلوب نیز کارانه محافظه حد از بیش مالی هاي صورت تهیه دیگر سوي از. کرد استفاده واقعی میزان از
 برد کار به و کرد تعریف اي گونه به نباید را کاري محافظه مفهوم دلیل همین به. شود می منجر بینانه واقع غیر اطالعات ارائه و طرفی

 در کاري محافظه از منطقی و مناسب استفاده. شود منجر واقعی، میزان از تر کم مبالغی به مالی هاي صورت ارقام ارائه به که
 بینانه خوش بسیار رویه گیري کار به از ناشی که اعتباردهندگان و گذاران سرمایه آتی احتمالی دعاوي از ندتوا می حسابداري
 شده ثبت ارزش در کاهش شناسایی براي بازار قیمت یا شده تمام بهاي اقل قاعده گیري کار به. کند جلوگیري است، حسابداري
 موارد از هایی نمونه پذیر استهالك هاي دارایی اسقاط ارزش و مفید عمر برآورد کردن حداقل کاال، و مواد در شده ثبت هاي موجودي

 اتکا با مقایسه در کاري محافظه مفهوم کاربرد به آن در که است مواردي جمله از مزبور، هاي نمونه. است کاري محافظه اصل کاربرد
  ).1370ور، عالی( است شده داده ارجحیت تاریخی، شده تمام بهاي بر

  :کرد بندي طبقه زیر شرح به مقوله سه در را کاري محافظه توان می کلی طور به

 هاي زیان( احتمالی هاي بدهی حسابداري، رهنمودهاي اساس بر نمونه عنوان به. است بهتر بینی خوش از بدبینی: رفتاري مقوله الف
) احتمالی سودهاي( احتمالی هاي دارایی وصخص در رهنمودها این که صورتی در. شوند می شناسایی خاص شرایط تحت) احتمالی

  .ندارند کاربرد

 از درآمدها و سودها دادن نشان دیرتر و است بهتر ها آن دادن نشان دیرتر از ها هزینه و ها زیان دادن نشان زودتر: زمان مقوله ب
  .است بهتر ها آن دادن نشان زودتر
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 از ها هزینه و ها زیان دادن نشان تر بیش. است بهتر ها آن دادن نشان تر یشب از درآمدها و سودها دادن نشان تر کم: ارزش مقوله ج
  )2003واتز،. (است بهتر ها آن دادن نشان تر کم

  :کرد تعریف چنین این را کاري محافظه توان می شده ارائه مباحث به توجه با

 شناخت و درآمدها دیرتر شناخت طریق از شده گزارش انباشته سود کاهش به منجر که است حسابداري مفهوم یک کاري محافظه
  .شود می ها بدهی باالي ارزیابی و ها دارایی پایین ارزیابی ها، هزینه تر سریع

  کاري محافظه وجود دالیل
 همواره که است آن ها تبیین این اشتراك وجه. اند کرده ارائه متعددي هاي تبیین ها محقق کاري محافظه براي تقاضا وجود توجیه در

 استفاده کاري، محافظه که است شده عنوان ها تبیین این تمام در. شود می زیان متحمل دیگري بردن سود بهاي به طرفین از یکی
  .سازد می منتفع را مالی هاي صورت از کنندگان

 سازمانی اختارس در نیز و سازمان از خارج طرفینی با قراردادهایش در که کاراست مکانیزم یک کاري محافظه که است آن تبیین یک
 مخاطره مسأله با مواجه براي است ابزاري حسابداري کاري محافظه قراردادي، تفسیر این طبق بر. شود می گرفته کار به شرکت، خود

. باشند می محدود هاي مسئولیت و محدود هاي افق نامتقارن، منافع و ها مطلوبیت نامتقارن، اطالعات داراي که طرفینی در اخالقی
 قراردادها در حسابداري، ارقام گزارش در مدیریت طلبانه فرصت رفتارهاي از جلوگیري براي تواند می کاري محافظه لمثا براي

  ).2003واتز،( شود استفاده

 و ها آن سرمایه تخصیص هاي تصمیم و ساخته آگاه مدیریت عملکرد به نسبت را گذاران سرمایه حسابداري، عمومی معیار که زمانی تا
 در اي انگیزه مدیران، رفاه بر هاتأثیر این. داشت خواهد وجود اخالقی مخاطره مسئله دهد، می قرار تأثیر تحت را مدیران رفاه نیز
 سرمایه امیدوارند گذاران قانون که( حسابداري شده پذیرفته معیارهاي در را هایی انحراف و ها داري جانب تا کرد خواهد ایجاد ها آن

 باشد، نداشته وجود مدیریت طلبانه فرصت رفتارهاي گونه این براي هایی محدودیت و قیود اگر. کنند ادایج) کند آگاه را گذاران
 گیري سو داراي و مغشوش اهمیتی با طور به عمل در شوند، می متصور طرف بی که مالی يها گزارش در حسابداري معیارهاي

  .کرد دودمح را مدیریت طلبانه فرصت رفتارهاي کاري محافظه. شد خواهند

  وجوه نقد تیریمد
  :کنند میبر محور دو هدف تعیین  رامدیریت وجوه نقد خود  هاي استراتژي ها شرکت

 شرکت هاي پرداختوجه نقد براي انجام دادن  تأمینتهیه و  .1

 .ماند میبه حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی  .2

. می از دارایی به درستی مصرف نشود، هیچ نوع بازدهی براي شرکت نخواهد داشتهدف دوم بازتاب این طرز تفکر است که اگر اقال 
باعث  احیاناًکلیه وجوه نقد  بکارگیريپایین آوردن سطح وجوه نقد و . این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تناقض باشند متأسفانه

مدیریت وجوه نقد باید به گونه اي باشد که بین  هاي ياستراتژبنابراین . شود میبه موقع شرکت  هاي پرداختکمبود وجه نقد براي 
با این همه باید گفت که هدف پرداخت به موقع تعهدات از هدف به حداقل رساندن وجوه . این دو هدف نوعی هماهنگی ایجاد شود

  .است تر مهمراکد 
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  و اهمیت موجودي نقد فیتعر
نقدینگی واحد هاي انتفاعی است به نحوي که تداوم فعالیت و  مؤلفه ترین ممهجاري و  هاي داراییعنصر از گروه  ترین اصلیوجوه نقد 

وجوه نقد در اداره واحد هاي انتفاعی بدان اندازه است که آگاهی  تأثیر .سازد میتسهیل نموده و امکان پذیر  را واحدهاتحقق اهداف 
مدیران به گونه اي با  هاي تصمیماغلب . ري ضروري استمالی و اساسی واحد انتفاعی ام هاي گیري تصمیمروزانه از وضعیت نقد، در 

به عنوان یکی از ارکان برنامه ریزي مالی همواره مورد توجه مدیران مالی قرار  اوالًبنابراین ضروري است که . وجوه نقد ارتباط دارد
  ).1390،دیگرانیکو مرام و ن( دبه صورت کارا و اثر بخش در خصوص وجه نقد اعمال مدیریت شو ثانیاًگیرد و 

وجه نقد . فرق دارد شود گرفته می، با هنگامی که براي افراد به کار شود گرفته میهنگامی که واژه وجه نقد براي شرکت به کار 
در یک تعریف  .باشد می ها بانکدیداري  هاي حسابشرکت هم شامل اسکناس و مسکوکات و هم شامل وجوه تنخواه گردان و 

مدیران مالی گاهی واژه وجه نقد را براي . باشند میغیر دیداري  هاي چک واسکناس، حساب سپرده دیداري اقتصادي وجه نقد شامل 
اس، ر( شوند میاوراق بهادار کوتاه مدت به عنوان شبه نقد در نظر گرفته  عموماً، ولی کنند میاوراق بهادار کوتاه مدت نیز استفاده 

تبدیل به وجه نقد شوند، به  توانند میی به وجه نقد نزدیک هستند و در اسرع وقت هستند که خیل هایی داراییشبه نقد . 1)1999
شبه نقد شامل اوراق خزانه، گواهی . نقدي یا شبه نقد گویند هاي داراییرا اغلب  ها آنبه وجه نقد  ها آندلیل سهولت در تبدیل 

  .شود میشبه نقد هم  در ترازنامه وجه نقد شامل. باشد میسپرده و توافق نامه هاي بازخرید 

کارا و اثر  هاي تصمیماهمیت وجه نقد تا بدان حد افزایش یافته است که مدیریت بدون اطالع از وضعیت آن، قادر به اتخاذ   
در آینده در دسترس  شود میزیرا هر تصمیم به میزان وجه نقد موجود و در دسترس و وجوه نقدي که پیش بینی . باشد نمیبخش 

عالقه نظیر سهامداران،  و ذي نفع ذي، حق ذيچنین وضعیت نقدینگی مبناي قضاوت بسیاري از اشخاص  هم. ردباشد بستگی دا
  ).1378، یکو مرام و دیگرانن( در باره موقعیت واحد انتفاعی است )خریداران و فروشندگان( سفارش دهندگانسرمایه گذاران و 

  نگهداري وجه نقد زهیانگ
. هستندسبب نگهداري وجه نقد  ،انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط داراي ریسک ،معامالت نیاز به انجام هاي انگیزه 

و انگیزه ) وجود هزینه هاي معامالتی(انگیزه انجام معامالت  ها، شرکتانجام شده در زمینه نگهداري وجه نقد توسط  هاي تحقیق
جز وجه ه ب( ها داراییجام معامالت بیشتر به دلیل هزینه بر بودن استفاده از سایر انگیزه ان .اند داده قرارتأکید  احتیاطی را بیشتر مورد

 با توانند میکه با کمبود منابع داخلی روبرو هستند،  هایی شرکتگفت  توان میبر این اساس . در انجام معامالت تجاري است) نقد
. ا با عدم پرداخت سود سهام نقدي منابع خود را افزایش دهندجدید یا انتشار سهام جدید و ی هاي بدهیبا ایجاد  ها، دارایی فروش

نقدي را نگهداري  هاي داراییاز  تري بیشمبالغ  ،روبرو هستند تري بیشکه با هزینه معامالت  هایی شرکت رود میبنابراین، انتظار 
تجاري و اجتناب از  هاي فرصتاستفاده از  ،در مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی تر بیشانگیزه احتیاطی  ،از طرف دیگر. نمایند

و در صورتی که  نمایند میموجودي نقد را براي مواجهه با وقایع پیش بینی نشده نگهداري  ها شرکتبنابراین . تورشکستگی اس
ري شده نقدي نگهدا هاي موجوديخود از  هاي گذاريمالی سرمایه  تأمینبراي  ،مالی بسیار زیاد باشد تأمینهزینه سایر موارد 

  ).1388 آقایی،( نماید میاستفاده 

                                                                                                                                                                                     
1Ross   



 638                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

  انگیزه معامالتی

براي انجام عملیات عادي و روتین خود  ها شرکت. دانند میانگیزه معامالتی را دلیل اصلی نگهداري وجه نقد  )2009( 1واتزخان و 
جاري و روزمره  يها فعالیت جامگویی به اهداف معامالتی و ان نیاز به وجه نقد دارند و هدف شرکت از نگهداري وجه نقد پاسخ

زینه ه ،که شامل پرداخت بابت خرید، حقوق و دستمزد دهند میرا انجام  هایی پرداخت رسیدن به اهدافبراي  ها شرکت. باشد می
از قبل  اه پرداختو زمان  نیاز مورددر بعضی مواقع مبالغ  .باشد می ها بدهی، تقسیم سود و ها مالیاتهاي عملیاتی، هزینه هاي مالی، 

اما گاهی مبلغ و زمان  باشد میدر سررسیدشان مطلع  ها وامشناخته شده است براي مثال شرکت از زمان پرداخت دقیق اصل و بهره 
حاصل از عملیات ) ها دریافت(نقدي ورودي  هاي جریانسري  از طرفی نیز یک .)1999(راس پرداخت به طور دقیق مشخص نیست 

به درون شرکت جریان دارد که آگاهی دقیق از زمان ورودشان وجود  ها گذاريمالی و بازده سرمایه  مینتأ ها، داراییفروش، فروش 
بر یکدیگر  کامالًنقدي ورودي و خروجی  هاي جریانشرکت یک جریان دائمی دو طرفه است اما  هاي پرداختو  ها دریافت. ندارد

  .زمان نیستند منطبق یا هم

نقدي بتوانند به طور دقیق در جریان عملیات عادي بر یکدیگر منطبق شوند شرکت نیازي به  هاي تپرداخنقدي و  هاي دریافتاگر 
از  تر بیشگاهی جریان نقد خروجی  ،زمان نبودن نگهداري وجه نقد براي اهداف معامالتی نخواهد داشت، به هر صورت به دلیل هم

به تعهداتش  تواند میکه شرکت  به منظور حصول اطمینان از این. شندبا می ها خروجیاز  تر بیش ها وروديو گاهی نیز  هاست ورودي
. جاري است باید مانده وجه نقد مناسب وجود داشته باشد هاي دریافتبیشتر از  ها پرداختدر سررسیدشان عمل کند در وضعیتی که 

و چنین  شود مینگیزه معامالتی شناخته نیاز به موجودي نقد براي برآورده نمودن نیاز هاي نقدي روزمره و عملیاتی به عنوان ا
نابراین انگیزه معامالتی به نگهداري وجه نقد براي برآورده نمودن تعهدات ب. شود میمانده معامالتی و عملیاتی نامیده  هایی مانده

سط شرکت میزان نسبی وجه نقدي که تو. زمان نیست اشاره دارد هم ها دریافتپیش بینی شده که زمانشان به طور کامل با 
  ).2009( واتزخان و  صنعتی است که شرکت در آن فعالیت دارد تأثیر تحت شود مینگهداري 

  احتیاطی زهیانگ 
 هاي جریاننامطمئن هم  هاي محیطدر . که از عدم اطمینان باالیی برخوردار است کنند میفعالیت  هایی محیطدر  ها شرکتبرخی از 

 .باشد میمشکل  ها خروجیو  ها وروديدقیق مشخص نمود و قابلیت پیش بینی  طور به توان نمینقدي ورودي و هم خروجی را 
زمان نبودن  به عبارت دیگر به علت هم. اند نکردههنوز نامشخص و مبهم است و ظهور پیدا  نیازهابنابراین در چنین محیطی برخی 

. مالی وجود دارد دوره هریش بینی نشده در پ هاي پرداختنقدي ورودي و خروجی و عدم اطمینان محیطی یک سري  هاي جریان
  :زیر به وجود آید عوامل اثرنیازهاي نقدي پیش بینی نشده ممکن است در 

 کاهش تدریجی و غیر منتظره در وصول مطالبات از بدهکاران 
 اند شدهکه براي تسویه زودتر از هنگام ارائه  هایی حساب پرداخت صورت 
  مشتریان مهماز دست دادن مشتریان یا ورشکستگی 
 لغو برخی سفارشات کاالها از طرف مشتریان ناراضی 
 افزایش غیر مترقبه در قیمت مواد اولیه 

                                                                                                                                                                                     
1Khan and watts 
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به . شود میمانده احتیاطی نامیده  شود میکه براي پاسخ گویی به چنین نوسانات تصادفی پیش بینی نشده نگهداري  نقديوجه 
بنابراین . باشد میتیاطی در واقع برآورده نمودن تعهدات پیش بینی نشده عبارت دیگر انگیزه نگهداري وجه نقد به صورت مانده اح

که وجوه نقدي براي حوادث یا اتفاقات غیره منتظره در  آورد میگرمی یا اطمینان را به وجود  مانده هاي نقدي احتیاطی این دل
نقدي ورودي و متحمل شدن  هاي جریانن هرچه عدم اطمینان بیشتر باشد، امکان تحقق نیافت). 2009( واتز دسترس است خان و

که هر لحظه شرکت با کمبود وجه نقد براي پاسخگویی به وقایع غیر منتظره مواجه  احتمال این شود و میاضافه بیشتر  هاي پرداخت
   .دخواهد بو تر بزرگبه عبارت دیگر اندازه مانده هاي احتیاطی . باشد می تر بیششود 

داشتن روابط خوب بانکی و . باشد میارتباط دارد میزان دسترسی به اعتبار کوتاه مدت  هایی ماندهین عامل دیگري که با اندازه چن
خان و ( دهد میو قدرت استقراض و دسترسی سریع به وجوه، نیاز به نگهداري مانده احتیاطی را کاهش  ها آناستفاده از تسهیالت 

  ).2009واتز، 

  انگیزه سفته بازي
نگهداري  بالقوه آورسود  هاي موقعیتسرمایه گذاري و  هاي فرصتشدن از  مند بهره منظوروجه نقد را به  ها شرکتگاهی اوقات  

از طریق خرید سایر  ها شرکتاهی یک گ. شود مینگهداري کردن وجوه نقد براي این هدف انگیزه سفته بازي نامیده . کنند می
 هاي فرصت(کنند  میجذاب هستند و وجه نقد را براي این منظور ذخیره  هاي فرصتتمایل به رشد دارند و منتظر شناسایی  ها شرکت

خان و (مثبت در درون خود شرکت به وجود آید  NPVبا  هایی پروژهیا  هایی فرصت شود مییا گاهی پیش بینی ) تخارج از شرک
  :دزیر برخوردار شو هاي فرصتتا واحد انتفاعی از  کند میانگیزه سوداگري کمک  .)2009واتز، 

 فرصت خرید مواد اولیه در زمان کاهش قیمت با پرداخت سریع وجه نقد .1

 .یابد میکاهش  انتظار موردخرید اوراق بهادار هنگامی که نرخ بهره بازاستفاده از تغییرات نرخ بهره از طریق  .2

 .مناسب هاي قیمتانجام هرگونه خرید دیگر با  .3

و انگیزه هاي  دهد میشرکت براي نگهداري وجه نقد را تشکیل  هاي اولویتاز  تري اهمیتبه طور کلی انگیزه سودا گري بخش کم 
عدم  تأثیر که هر سه مانده فوق تحت معامالتی و احتیاطی توجیه بیشتري براي نگهداري وجه نقد در شرکت را دارد و در آخر این

  .)2009خان و واتز، (د گیر مینقدي قرار  هاي جریاناطمینان در مقدار و زمان 

  جه گیرينتی
ها آن در ایجاد یک حاشیه اطمینان براي تأثیر عنوان یک مکانیسم مفید در گزارش گري مالی و محافظه کاري حسابداري به

محافظه کاري باعث کاهش انگیزه و توانایی . باشد گیري صحیح منابع شرکت می سهامداران و اعتباردهندگان در خصوص بکار
در شرکت  بداري می گردد و بنابراین عدم تقارن اطالعاتی و زیانهاي سنگین ناشی از این امرمدیران براي دستکاري در اعداد حسا

وجود سطح محافظه کاري باال سبب می شود که مدیران  .داین مطلب باعث افزایش در ارزش شرکت می گرد. کاهش پیدا می کند
افزایش .طح نگهداشت وجه نقد در شرکت افزایش می یابدکم تر در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاري کنند و س

 . سبب کاهش تأمین مالی از خارج از شرکت شده و ارزش شرکت افزایش می یابد ها شرکتمیزان وجه نقد در 
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  يذارگ قیمتشکاف اقتصادي در تصمیمات 

  ٢پور شفیع مجتبی سید، ١آباديعلی جاللی فرزانه
  چکیده

بررسی . اند ی متفاوت و ضد و نقیض داشتهثر بر آن، نظریاتو عوامل مؤگذاري  قیمت ي از دیرباز اقتصاددانان و حسابداران در زمینه
تواند به روشن شدن مباحث مورد  بداران میحسا ربا تفکّ ها ي آن گذاري و مقایسه هاي قیمت تحول افکار اقتصادي در مورد شیوهسیر 

اي باشد که درآمد و  گذاري باید به گونه که قیمت گرایی معتقدند با انقالب نهاییاقتصاددانان نئوکالسیک  .نظر هر یک کمک نماید
روش  که اند ات کردهتحقیقات حسابداري اثب ،ريهاي حسابدا کتاب بر طبقدر حالی که  ؛دمحصوالت با یکدیگر برابر گردبهاي نهایی 

هاي  تلویحی و بحث گرایی نهایی. این اختالف میان تئوري و عمل است .ه از بهاي کامل بسیار مرسوم استگذاري با استفاد قیمت
تئوري میلتون فریدمن معتقد است،  .تواند تئوري قیمت نئوکالسیک را رد کند دهد که نتایج این تحقیقات نمی فریدمن نشان می

 ي در مقاله .به صورت صریح و آگاهانه در جهت مفروضات آن عمل نکنند ها شرکتحتی اگر  ؛واند مورد حمایت قرار بگیردت نهایی می
گذاري از نظر اقتصاددانان برجسته، شکاف میان تفکرات اقتصادي و  ي سیر تکاملی نظریات قیمت ن مطالعهحاضر برآنیم ضم

  .رد بحث و بررسی قرار دهیمحسابداري در این حوزه را شناسایی کرده و مو

  .گرایی تلویحی نهاییگذاري، حسابداري مدیریت، عقاید اقتصادي،  قیمتشکاف : واژگان کلیدي

  مقدمه - 1
قیمت گذاري عالوه بر اینکه در . قیمت گذاري فرایند تعیین مبلغی ست که یک شرکت در ازاي محصوالت خود دریافت می دارد

بنابراین یکی از موضوعاتی ]. 1[ باشد می، یکی از متغیرهاي تئوري تخصیص در اقتصاد خرد نیز حسابداري مدیریت مورد توجه است
اقتصاددانان در سیرتحول مکاتب اقتصادي مورد توجه قرار داده اند، مسئله تعیین ارزش کاالها و معیارهاي موثر در قیمت گذاري  که

کار آن ها از ارزشگذاري مبتنی بر بها که ابتدا شامل ارزش کار و سپس مرور نظریات اقتصاددانان نشان می دهد که حرکت اف. است
  . ارزش کار و مواد خام و سود سرمایه گذار بوده است، به سمت ارزشگذاري بر اساس مطلوبیت و ارزش نهایی رفته است

ست، با این وجود تصمیمات اقتصاددانان بحث می کنند که قیمت گذاري با اصول گسترده اي در زمینه کشش تقاضا در ارتباط ا
بهاي مرتبط با تولید محصول، کیفیت محصول شرکت در مقایسه با رقیب، قیمت . قیمت گذاري به عواملی بیش از این بستگی دارد

در نتیجه قیمت گذاري بیش از . محصول جانشین و ارتباط مشتري و فروشنده از جمله عواملی است که بر قیمت گذاري اثرگذارند
  . باشد، هنر است و بیشتر مبتنی بر قضاوت است تا اندازه گیري دقیق آنکه علم

چارچوب  گیري تصمیم، بسیاري از محققان حسابداري براي تحلیل 1950دهه  درنظام آکادمیک  بهحسابداري مدیریت  ورودبا 
ر ادبیات آکادمیک داشت که شامل این چارچوب اثر بااهمیتی بر ورود تکنیک هاي حسابداري مدیریت د. ندرفتگکار ي رابه اقتصاد

                                                                                                                                                                                     
  Fajalali@ut.ac.ir دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تھران -١
  .دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تھران -٢
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و  کتاب هاي بعدي حسابداري مدیریت در اواخر قرن بیستمدر .]5[قیمت گذاري و تصمیمات ترکیب تولید هم می شود دراستفاده 
که قوانین مربوط به اطالعات بها براي قیمت گذاري و تصمیمات ترکیب تولید یکی از مهمترین  شدهبیان  ماوایل قرن بیست و یک

که این هزینه هاي  این مسئله نیازمند شناسایی هزینه هاي مربوط است اقتصادي،در چارچوب . وامل حسابداري مدیریت استع
  ].5[هستند جریانات نقد تفاضلی مربوط همان

واقعیت مورد استفاده توسط ].5[همخوانی ندارد اقتصاديیافته هاي تجربی حاکی ازاین است که عملکرد واقعی با فرضیات 
در به عنوان مثال . سابداران مدیریت بیانگر استفاده از استراتژي هاي مبتنی بر بهاي تمام شده به عالوه درصدي از سود استح

اصول نهایی اقتصاددانان نئوکالسیک مبنی بر قرار دادن قیمت  ها شرکتشواهدي را برمال کردند مبنی بر اینکه  1هال و هیچ 1939
به جاي آن قیمت ها با اضافه کردن یک مبلغ افزایشی و  و هزینه نهایی برابرشوند را رعایت نمی کنندها در سطحی که درآمد نهایی 

وکالسیک و ئدفاع از پارادایم ن بهدور از انتظار نیست که اقتصاددانان در چنین شرایطی . به بهاي کامل به دست می آید) تقریبا ثابت(
منجر به بیان نظریاتی در شرح علل اختالف میان واقعیت و چارچوب اقتصادي گردیده این موضوع ] . 5[خود برآمدند  2نهایی گرایی

میلتون . ارائه می کنند، قابل تأمل است و نظریات مرتبط با آن را "نهایی گرایی تلویحی"اما در این میان نظر کسانی که نظریه  .است
به صورت  ها شرکتمورد حمایت قرار بگیرد حتی اگر  تواند می تئوري نهاییفریدمن یکی از این اقتصاددانان است که معتقد است، 

در مقاله حاضر برآنیم با مروري بر عقاید اقتصادي و به دنبال آن ارائه استراتژي .صریح و آگاهانه در جهت مفروضات آن عمل نکنند
  .ث پیدا کنیمهاي مدنظر حسابداران مدیریت به صورت طبقه بندي شده دیدي کلی نسبت به موضوعات مورد بح

در ادامه ابتدا مروري بر افکار اقتصادي و حسابداري مدیریت در زمینه قیمت گذاریانجام می شودو سپسمشکالت مربوط به استراتژي 
هاي قیمت گذاري در حسابداري مدیریت که از جانب اقتصاددانان وارد شده است بررسی و استدالل هاي گوناگون مربوط به آن بیان 

  .می شود

  مروري بر سیر تاریخی عقاید اقتصادي در زمینه قیمت گذاري -2
  "دوران قبل از کالسیک"

  )م.م.پ 322-384( 3ارسطو
یکی . وي معتقد است هر کاال را از دو جنبه می توان بررسی نمود. کند میارسطو به تفاوت میان ارزش استفاده و ارزش مبادله اشاره 

مورد استفاده قرار می گیرد و دیگر اینکه به طور غیر مستقیم و از طریق مبادله  هنگامی که براي ارضاي مستقیم یک خواسته
به نظر ارسطو قابلیت . وي معتقد است که ارزش مبادله یک کاال از ارزش استفاده آن نشات می گیرد. خواسته را برآورده می سازد

ایطی که هر یک از آن ها براي مصرف انسانی آماده می کاالها نه تنها براي برآوردن خواسته هاي انسانی یکسان نیست، بلکه شر
. مطلوبیت و هزینه تولید: بنابراین ارزش هر کاال صرفاً در ذات آن کاال نیست و به دو عامل بستگی دارد. شوند نیز متفاوت است

 . نکرده استارسطو با مطرح کردن این دو موضوع در جهت تئوري قیمت گام برداشته است اما به صراحت آن را مشخص 

  

                                                                                                                                                                                     
1Hall and Hitch 
2Marginalism 
3Aristotle 
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  :ارسطو قیمت عادالنه را اینطور تعریف می کنند

  . قیمتی است که فرد به همان اندازه که چیزي می دهد چیزي به دست آورد قیمت عادالنه

اگر قیمت واقعی بیش از قیمت بازار باشد حتما به جاي رقابت کامل با یک . این همان تعریف قیمت بازار در بازار رقابت کامل است
  .زار انحصاري روبرو هستیمبا

  )1623-1687( 2و ویلیام پتی ) 1680-1734( 1ریچارد کانتیلون
از یک طرف کار و زمین ارزش ذاتی یا هزینه کاال را تشکیل می . این اقتصاددانان ارزش و قیمت کاال را به دو نوع تقسیم کرده اند
یط عرضه و تقاضا به فروش رسید ارزش یا قیمت بازار به وجود می دهد و از طرف دیگر هنگامی که کاال وارد بازار شد و تحت شرا

با بیان . از نظر کانتیلون، ارزش ذاتی غیر قابل تغییر است ولی ارزش بازار متناسب با تغییر در وضع بازار دائماً در حال تغییر است. آید
) و افزایش یا کاهش تولید حاصل از آن(آن  چگونگی افزایش یا کاهش قیمت یک کاال به وسیله افزایش یا کاهش تقاضا براي

  .پرداخت که بعدها توسط آدام اسمیت مورد بررسی قرار گرفت "نظام قیمت ها"کانتیلون به طور ابتدایی به بیان 

  "دوران کالسیک"

  )1723-1790( 3آدام اسمیت
از دیدگاه مبادله ارزش اندکی دارند و یا اصوالً  به نظر این اقتصاددان کالسیک کاالهایی که داراي ارزش استفاده زیاد هستند، غالباً

. برعکس کاالهایی که ارزش مبادله زیادي دارند غالباً فاقد ارزش استفاده بوده یا ارزش استفاده آن ها کم است. فاقد ارزش می باشند
  .یاد می شود تئوري ارزشعنوان این تئوري تحت . کند میاسمیت کمیابی را عامل این امر می داند اما به مسئله مطلوبیت توجه ن

از نظر اسمیت ارزش هر کاال براي مالک آن که نمی خواهد آن را مصرف کند بلکه مایل است که با کاالي دیگر مبادله نماید، معادل 
متوجه شد  زمانی که اسمیت. بنابراین کار معیار حقیقی ارزش مبادله تمام کاالهاست. مقدار کاري است که تولید کاال را ممکن سازد

مبین ارزش واقعی کاالها باشد زیرا این ارزش نباید در زمان ها  تواند میقیمت ها در حال نوسان هستند، دریافت که نوسانات قیمت 
قیمت بازار که در نوسان است و : او به این نتیجه رسید که براي هر کاال دو نوع ارزش وجود دارد. و مکان هاي مختلف تغییر کند

کمیابی عوامل تولید عاملی است که در کوتاه مدت از طریق عرضه و . یا واقعی که از ثبات بیشتري برخوردار است قیمت طبیعی
  .کند میتقاضا قیمت بازار را و در بلندمدت از طریق هزینه هاي تولید قیمت طبیعی را تعیین 

  )1772-1823( 4دیوید ریکاردو
ریکاردو معتقد است ارزش کار هم یک ارزش متغیر است و ارزش آن همانند  اسمیت کار را عامل ارزش می دانست در حالی که

وي می . در واقع هیچ کاالیی وجود ندارد که معیار تغییر ناپذیر ارزش باشد. ارزش قابل مبادله ي هر کاالي دیگري تعیین می شود

                                                                                                                                                                                     
1Richard Cantillon 
2William Petty 
3Adam Smith 
4David Ricardo 
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پول ساخته شده از طال را به عنوان معیار تغییر گوید اگر طال را ترکیبی از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش فرض کنیم، می توان 
  .غییر در ارزش مبادله اي آن استناپذیري از ارزش تلقی نمود و می توان نتیجه گرفت تغییرات در قیمت هر کاالي معین، نتیجه ت

  "مارکسیسم"

  )1818- 1883( 1کارل مارکس
ش اضافی اي تولید نمی شود، زیرا همواره دو چیز برابر است مارکس معتقد است در سیستم ساده تولید و گردش کاال هیچ گونه ارز

که این ارزش اضافی در سیستم . اما در سیستم سرمایه داري تولید و گردش کاال، ارزش اضافی به وجود می آید. که مبادله می گردد
مارکس در . رمایه دار می رودمارکس معتقد است این ارزش اضافی از طریق استثمار کارگران به جیب س. همان سود مالکان است

دستمزد  مواد اولیه،: کند میتحلیل خود از فرایند تولید در سرمایه داري ارزش هر کاال و یا خدمت نهایی را به سه جزء تقسیم 
آنها مارکس با الهام از نظریه ریکاردو در حالی که صفت مشترك میان کاالها را کار مصرف شده در . کارگران و ارزش اضافی یا سود

  .تلقی نموده، ارزش مبادله آنها را ناشی از کار دانسته و انحراف از آن را در نتیجه تغییرات عرضه و تقاضا در بازار به شمار می آورد

  "نئوکالسیک ها"

  )1747- 1823( 2ویلیام استنلی جونز
ش نهایی یک واحد اضافی از یک کاالي معین مطلوبیت نهایی در واقع ارز. به مطلوبیت بستگی دارد کامالًاز نظر جونز ارزش مبادله 

هزینه آن بر عرضه تولید که در  تأثیر از این جهت، کار و. براي یک مصرف کننده خاص است که از عرضه کاال نیز نشأت می گیرد
ه با تغییر در عقاید اسمیت، ریکاردو و مارکس معیار ارزش مبادله است، در نظریه جونز فقط نقش غیرمستقیمی در تعیین ارزش همرا

و  کند میبه عبارت دیگر از نظر جونز، هزینه تولید عرضه کاال را تعیین . مطلوبیت کاال از طریق افزایش یا کاهش عرضه تولید دارد
جونز معتقد است که در نظریه .کند می، مطلوبیت نهایی ارزش مبادله یا قیمت را تعیین کند میعرضه کاال مطلوبیت نهایی را تعیین 

تنظیم کننده ارزش باشد، زیرا خود داراي ارزش  تواند میکار در واقع ن) باشد میکه در آن کار مبنا و معیار ارزش (مبادله  ارزش
از نظر جونز کار اساسا متغیر است و بنابراین . باشد میهاي مختلف، متفاوت  نامساوي است که از نظر کیفیت و کارایی در وضعیت

  .تعیین می شود، نه اینکه قیمت کاال به وسیله هزینه کار تنظیم گردد ارزش آن به وسیله قیمت کاال

از آن جا که نظریه اقتصادي به طور . نکته اصلی در نظریه ي جونز مربوط به ارتباط بین ارزش ذهنی کاال و ارزش مبادله آن است
از این رو کاال، شیء یا خدمتی است که  .کلی بستگی به نظریه صحیح مصرف دارد خواسته هاي بشر باید مورد بررسی قرار گیرد

استفاده آن براي بشر موجب احساس لذت شده و رنج را دور می سازد، در حالی که مطلوبیت صفت انتزاعی کاالست که از طریق آن 
لف پس مطلوبیت یک پدیده ي نسبی است به طوري که اشخاص مختلف براي کاالهاي مخت. کند میکاال خواسته هاي بشر را ارضا 

علی رغم نظر اسمیت . ارزش ذهنی در واقع همان ارزش استفاده کاالست. سلیقه یکسان ندارند و بنابراین ارزش ذهنی یکسانی ندارند
که ارزش مصرف کاال را براي تعیین ارزش مبادله مهم نمی داند، جونز معتقد است که ارزش ذهنی مصرف کننده تعیین کننده ارزش 

                                                                                                                                                                                     
١Carl Marx 

٢William Stanley Jevons 
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هر قدر مصرف چنین کاالیی باال رود . باشد میر واقع مطلوبیت نهایی یک واحد اضافه از یک کاالي معین ارزش ذهنی د.مبادله است
  .مطلوبیت واحد اضافی کمتر می گردد

  )1840-1921( 1کارل منگر
است از ارزشی  ذهنی است، به عبارت دیگر ارزش ذهنی هر کاال عبارت کامالًمعیار اصلی ارزش از نظر منگر در مقایسه با نظریه جونز 

بنابراین یک کاال ممکن است براي یک شخص داراي ارزش بسیار باشد در صورتی که همان . که صاحب آن کاال براي خود قائل است
براي مثال ارزش ذغال یا هیزمی که یک شخص . کاال براي شخص دومی داراي ارزش کمتر و براي نفر سوم اصال ارزشی نداشته باشد

  ].1[ابراز می نماید قابل سنجش نیست و براي یک موسیقی دان که با ویلن هنر خود را کند میمستان ذخیره فقیر براي سرماي ز

  )1851-1926( 2فردریش وون ویزر
به عنوان معیار عینی ارزش آن  تواند میویزر دومین عضو برجسته مکتب اتریشی بعد از منگر است وي معتقد است که قیمت کاال ن 

براي مثال قیمتی که یک ثروتمند حاضر است براي یک وعده غذاي مطبوع در رستوران بپردازد خیلی بیشتر از . کاال محسوب شود
قیمتی است که فقیر براي چنین غذایی می پردازد، با اینکه شخص دوم مطلوبیت بیشتري قائل است، پس ارزش مبادله باید براساس 

ارزش . همان مطلوبیتی است که مصرف کننده از مصرف کاال به دست می آوردارزش ذهنی . ارزش ذهنی مردم براي کاال تنظیم شود
. کند میویزر به قیمت طبیعی هم اشاره  .مبادله عالوه بر اینکه به مطلوبیت بستگی دارد تحت کنترل قدرت خرید مردم نیز هست

بی از مطلوبیت نهایی و قدرت خرید مردم است این قیمت در واقع مطلوبیت نهایی کاال را نشان می دهد و اگر ارزش مبادله که ترکی
این نظریه چندان نئوکالسیکی نیست و . از قیمت طبیعی منحرف گردد ویزر دولت را موظف می داند که در این وضعیت دخالت کند

خرید تنها  در تحلیل ویزر براي تعیین ارزش مبادله، مطلوبیت نهایی و قدرت.بیشتر به روحیه یک اقتصاددان تاریخی نزدیک است
بنابراین هزینه تولید یک محصول برابر . کند میمنابع ارزش نیستند بلکه هزینه فرصت از دست رفته اجتماعی نیز نقش مهمی بازي 

  .با فرصت هاي مناسبی است که در اثر تولید آن محصول از دست رفته اند

  نظریه کلیدي  فیلسوف-تصادداناق  مکتب

  قبل از کالسیک
  ارسطو

  تفاوت میان ارزش استفاده و ارزش مبادله 
  تعریف قیمت طبق بازار کارا

  کانتیلون و پتی
  تفکیک ارزش ذاتی و ارزش بازار

  اشاره به نظام قیمت ها در بازار آزاد

  کالسیک
  

  آدام اسمیت
  ها تعیین کار به عنوان معیار ارزش مبادله کاال

  تفکیک ارزش ذاتی و ارزش بازار

  ریکاردو
  متغیر دانستن ارزش کار 

  هیچ کاالیی معیار تغییر ناپذیر ارزش نیست
                                                                                                                                                                                     

١Carl Manger 
Friedrich von Wieser٢  

  مروري بر عقاید اقتصادي در زمینه قیمت گذاري -1جدول شماره 
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  اشاره به مطلوبیت

  مارکس  مارکسیسم
  اشاره به سود مالکانه به عنوان ارزش اضافی

  ارزش هر کاال شامل مواد اولیه، کار و ارزش اضافی یا سود

  نئوکالسیک

  جونز
  ت نهاییمطلوبی

  ارتباط ارزش ذهنی و ارزش مبادله
  تطبیق هزینه ها با قیمت 

  تکیه بر ارزش ذهنی  کارل منگر

  ویزر

  قیمت کاال معیار ارزش کاال نیست
  ارزش مبادله معادل ارزش ذهنی

  دخالت دولت در صورت انحراف قیمت
  اشاره به هزینه فرصت از دست رفته

  بداري مدیریتاستراتژي هاي قیمت گذاري در حسا - 3
حسابداران در کتب و مقاالت مرتبط با حسابداري مدیریت، سه عامل موثر بر عرضه و تقاضا و به تبع آن موثر بر قیمت گذاري را 

مشتریان، رقبا و بهاي تمام شده را به صورت  ها شرکتتحقیقات نشان می دهد که . مشتریان، رقبا و بهاي تمام شده می دانند
ت قیمت گذاري خود دخیل می کنند و به طور کلی از دو استراتژي قیمت گذاري مبتنی بر بازار و مبتنی بر متفاوت در تصمیما

. یی که در بازار رقابتی فعالیت می کنند، رویکردهاي مبتنی بر بازار را انتخاب می کنندها شرکت. بهاي تمام شده استفاده می کنند
ي موجود یکی از رویکردها را انتخاب می نمایند و ها دادهمی کنند به دلخواه و براساس یی که در بازارهاي کمتر رقابتی کار ها شرکت
  .یی که در بازارهایی بدون رقابت فعال هستند رویکرد مبتنی بر بها را می پسندندها شرکتنهایتا 

 بهایابی بر مبناي هدف براي قیمت گذاري بر مبناي هدف :رویکرد مبتنی بربازار  
 ردهاي قیمت گذاري مبتنی بر بازار را با نام قیمت گذاري مبتنی بر هدف می شناسند،زیراقیمت گذاري مبتنی بر بازار با به طور کلی رویک

این . قیمت هدف قیمت برآوردي براي محصوالت یا خدمات است که مشتریان بالقوه قادر به پرداخت هستند. قیمت هدف آغاز می شود
مهندسی معکوس، مهندسی . زش محصول است یا اینکه رقبا محصول را چطور قیمت گذاري می کنندبرآورد مبتنی بر درك مشتریان از ار

ارزش، تحلیل زنجیره ارزش و بهایابی مبتنی بر چرخه عمر محصول فرایندهایی هستند که به تبع قیمت گذاري بر مبناي هدف به وجود 
  ]3. [می آیند

  کار اساساً بهایی متغیر است و بنابراین ارزش آن به وسیله قیمت ) قتصاددان نئوکالسیکا(در بخش قبل نیز اشاره گردید که از نظر جونز
بنابراین قیمت گذاري مبتنی بر هدف را در افکار برخی . کاال تعیین می شود، نه اینکه قیمت کاال به وسیله هزینه کار تنظیم گردد

  .اقتصاددانان نیز می توان یافت
 بهاي تمام شده به عالوه درصدي سود: شده معیارهاي مبتنی بر بهاي تمام  
 فرمول عمومی براي قیمت گذاري مبتنی بر بهاي تمام شده، اضافه کردن مبلغی به بهاي تمام شده براي دستیابی به قیمت مناسب است .

دیگر مبلغ مازاد بر بهاي  به عبارت. مبلغی که به بها اضافه می شود یک عدد ثابت نیست بلکه براساس رفتار مشتریان و رقبا متفاوت است
  ]3.[تمام شده به وسیله بازار تعیین می شود
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 یعنی بهاي . تحقیقات نشان داده اند که مدیران تمایل به استفاده از روش بهاي کامل براي قیمت گذاري بر مبناي بهاي تمام شده دارند
ابت را به این دلیل در محاسبات خود وارد می کنند که تمام مدیران بهاي ث. محاسبه بهاي هر واحد به کار می برند ثابت و متغیر را در

ام بهاي تولید را بازیافت کنند، قیمت گذاري با ثبات داشته باشند، نیازي به تجزیه و تحلیل رفتار هزینه نداشته باشند و کار ساده تر انج
قرار گرفته است و در ادامه مقاله به این موضوع این همان رویکردي است که از سوي اقتصاددانان نئوکالسیک مورد انتقاد ]. 3[شود

 .خواهیم پرداخت
  
  
  
  

  آلترناتیوها  استراتژي  رویکرد

  قیمت گذاري بر مبناي هدف  بازار
  قیمت گذاري بر اساس چرخه عمر محصول
  قیمت گذاري براساس چرخه عمر مشتري

  بهاي تمام شده به عالوه درصد سود  تمام شدهبهاي 
  قیمت گذاري براساس بهاي متغیر
  قیمت گذاري بر مبناي بهاي کامل

براي . با وجود اینکه این استراتژي ها رویکردهاي عقالیی براي مسئله قیمت گذاري هستند، اما هر کدام مزایا و معایب خود را دارند
پوشش حاشیه سود اطمینان می دهد، اما تعیین بهاي واحد دشوار است چرا که با حجم فروش  مثال قیمت گذاري مبتنی بر بها از

این موضوع اغلب منجر به قیمت گذاري بیش از واقع در بازارهاي ضعیف و قیمت گذاري کمتر از اندازه در زمان . کند میتغییر 
  .تقاضاي زیاد می شود

. به گونه اي که قیمت ها با خواسته مشتریان مطابق باشد کند میقیمت ایجاد  قیمت گذاري مبتنی بر مشتري، انعطاف پذیري در
اول اینکه مشتریان در مورد قیمتی که مایل به پرداخت هستند منصفانه عمل نمی کنند و دوم اینکه . این استراتژي دو ایراد دارد

براي محصوالت نمایند که بیش از پیش ارزش واقعی  باید عملکرد شرکت به گونه اي باشد که مشتریان را ترغیب به پرداخت قیمتی
رویکرد مبتنی بر رقابت نیز منجر به شکست قیمت ها در شرکت، به قیمت به دست آوردن سهم مناسبی . محصول را منعکس نماید

  .از بازار می گردد

  افق زمانی در تفکرات حسابداري مدیریت
در حالی که در نظریات اقتصاددانان جایی براي این . مدنظر قرار می دهند حسابداران در مسائل قیمت گذاري خود افق زمانی را

در عقیده حسابداران مدیریت و به تبع آن دنیاي واقع، قیمت گذاري در افق زمانی کمتر از یکسال . مفهوم در نظر گرفته نشده است
در این نوع . یمت گذاري سفارش خاص و تغییر ترکیب و حجم خروجی در بازار رقابتی استتصمیمات شامل مواردي چون ق

زمانی که تقاضا باال و رقابت کم باشد . تصمیمات بسیاري از بهاها نامربوط هستند و قیمت گذاري در این شرایط فرصت طلبانه است
موارد کوتاه مدت در بلند مدت تصمیمات باید به گونه اي باشد  برخالف. قیمت باالتر از زمانی است که رقابت زیاد و تقاضا کم است

  . مناسب را بدست دهد ROIکه 

  استراتژي هاي قیمت گذاري در حسابداري مدیریت -2جدول شماره 
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تصمیمات قیمت گذاري بلند مدت براي ساخت یک رابطه بلند مدت با مشتریان براساس قیمت هاي با ثبات و قابل پیش بینی 
ی دهد و برنامه ریزي را افزایش می دهد و ارتباط طوالنی قیمت باثبات نیاز به نظارت مستمر بر قیمت ها را کاهش م. استوار است

  ].3[کند میمدت بین خریدار و فروشنده برقرار 

  فاصله میان حسابداري مدیریت و اقتصاد در قیمت گذاري: مسئله اصلی -4
که قیمت  نشان دادندن در دو دهه ي اخیر محققا. استفاده از قیمت گذاري بر مبناي بهاي کامل در دنیاي واقع هنوز کاربرد دارد

است، در حالی که فرم غالب در رفتارهاي قیمت گذاري ) که در ادبیات اقتصاد به عنوان بهاي نرمال یاد می شود(گذاري بهاي کامل 
این یک ایده ي اصلی در . شود که بهاي نهایی و درآمد نهایی برابر گردند قرار دادهدر سطحی باید قیمت  معتقدنداقتصاد دانان 

 . وري قیمت نئوکالسیک هاستتئ

  :می نویسد) 2003(در این رابطه، لوکاس 

تأیید  موردحسابداري مدیریتمبتنی بر تئوري اقتصاد نئوکالسیکو فعالیت حقیقی شرکت  1مرسوماصله میان خرد فوجود "
دارد تأکید  قیمت گذاريات تصمیماولی بر استفاده از رویکرد تصمیم مبتنی بر هزینه هاي مربوط در . حسابداران و اقتصاددانان ست

  .2درصدي سود بها به عالوه قیمت گذاري براساس رویکرد برو دومی 

در کتاب خود ) 2009(همانطور که گفته شد، استفاده از بهاي کامل در میان حسابداران مدیریت رواج دارد به طوري که هورن گرن
  :می نویسد

یعنی . استفاده از روش بهاي کامل براي قیمت گذاري بر مبناي بهاي تمام شده دارندتحقیقات نشان داده اند که مدیران تمایل به "
مدیران بهاي ثابت را به این دلیل در محاسبات خود وارد می کنند . محاسبه بهاي هر واحد به کار می برند بهاي ثابت و متغیر را در

باشند، نیازي به تجزیه و تحلیل رفتار هزینه نداشته باشند و کار  که تمام بهاي تولید را بازیافت کنند، قیمت گذاري با ثبات داشته
  ].3["ساده تر انجام شود

به  .تهیه می گردد"3اصل تطابق"بهاي کامل به وسیله سیستم حسابداري شرکت و طبق الزامات تهیه صورت هاي مالی و براساس 
یک سود ناشی از افزایش ) تفاضلی یا قابل اجتناب محصول یاد کردکه نمی توان از آن به عنوان تخمین قابل قبولی از بهاي (این بها 

استفاده  پذیر ممکن است از اطالعات بهاي انعطاف ، زیرامت براساس بهاي کامل از دستکاري مصون نیستیق. قیمت اضافه می شود
  . نهایی انتخاب شده دارد بر قیمت مهمی تأثیر با این وجود قیمت بهاي کامل به عنوان یک الگو باقی مانده است و. شود

 که است "فاصله حقیقی"به نام  ،و عملکرد واقعیمرسوم حسابداري مدیریت برآمده از تفکرات اقتصادي این تفاوت آشکار میان خرد 
  ].5[مفسران زیادي سعی در تشریح این فاصله میان تئوري و عمل داشته اند

                                                                                                                                                                                     
1Conventional wisdom 
2Full Cost plus  
3Matching principal 
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  :1نهایی گرایی تلویحی: استدالل اول

ممکن است  ها شرکتبه این معنا که . دارند "نهایی گرایی تلویحی"ان دیگر مدعی اند که شواهد محکمی در مورد و محقق 2ادوارد
د ربیلیااي  حرفه به صورت مشابه یک بازیکن. عمل می کنند اینراستااما در  ،آگاهانه به تساوي درآمد نهایی و بهاي نهایی فکر نکنند

مورد حمایت  تواند میبه عبارت دیگر تئوري نهایی  .کند میندارد و هرگز مطابق آن عمل ن به صورت آگاهانه از علم هندسه آگاهی
  ]5[.به صورت صریح و آگاهانه در جهت مفروضات آن عمل نکنند ها شرکتحتی اگر  ،قرار بگیرد

  مدل نئوکالسیک  ،فریدمنمیلتون :دوماستدالل 
دومین استدالل از طرف . تدالل براي دفاع از تئوري قیمت نئوکالسیک بودنهایی گرایی تلویحی توسط ادوارد بیان شد و اولین اس

براي  تئوري نئوکالسیک شرکت درباره این است که چه طور منابع محدود میان تقاضاهاي رقابتی]. 5[گردید یانب) 1953(فریدمن 
خروجی مورد بحث نیست، بلکه صمیم که فرایند ت می گویدفریدمن . آنها از طریق مکانیزم هاي قیمت، تخصیص داده می شوند

که چقدر خروجی ها با مقدار پیش بینی شده همخوانی  باشدبه این صورت  تواند میبنابراین آزمون یک تئوري . تاس مهمتصمیم 
منجر  ممکن است یک شرکت در اثر تجربه دریابد که قیمت گذاري براساس بهاي کامل. دارد فارغ از اینکه به چه روشی بوده است

نکته اینجاست که این نتیجه می توانست در صورتی که شرکت به تساوي درآمد نهایی و بهاي نهایی در . به خروجی سودآور می شود
  .]5[تعیین قیمت توجه می کرد نیز به وجود بیاید

تمام چیزي که حقیقی  که کند میاین تفسیر بیان . از اثبات گرایی است3براساس تفسیر هیومی ،فریدمن به تئوريابزارگراییدیدگاه 

بنابراین علم درگیر شناسایی الگوها . 4شود احساسبه وسیله حواس فیزیکی  تواند میاست و می توانند شناخته شود چیزي است که 
  . تو روابط میان اشیاء و رویدادهاس

  انتقادات به فریدمن
فرضیات تئوري مناسب آزمون ین است که اساس بحث فریدمن ا. در مورد ادعاي فریدمن بحث هاي زیادي صورت گرفته است

  .]5["است مهمواقع گرا بودنفرضیات نامربوط است و تنها قدرت توضیح دهندگی آن ": وي می گوید. نیست

. و به صورت تجربی مورد آزمون قرار گیرند معتقدند که فرضیات تئوري باید مستقالً 5)1966(و هاتچینسون ) 1966(ساموئلسون 
است کهاعتقاد بر این است که فرضیات با فرضیات درك شده درباره رفتار  مورد توجهیا نبودن فرضیات  زمانی واقعی بودن

                                                                                                                                                                                     
1Implicit marginalism 
2Edward 
3Humean 

ه ھیوم از نخستین طرفداران اثبات گرایی است که حوزه شناخت معتبر را محدود به تجربه حسی می داند و مفاھیم ماوراء الطبیعی و عقلی را ک٤
از سویی قائل به شکاکیت در نظر . ل را از ھم جدا می داندوی حوزه نظر و عم. به تجربه حسی در نمی آید کًال از دایره شناخت خارج می کند

ھیوم علیت را به لحاظ عملی انکار می کند زیرا معتقد است در رابطه علت و معلول تنھا توالی رویدادھاست که . است مانند تحلیل او از علیت
ز سوی دیگر ھیوم در مقام نظر قائل به جزمیت و نوعی ا. به تجربه در می آید، نه ضرورتی که طرفداران علیت آن را به رسمیت می شناسند

مثال ھمان . ابزار انگاریست به این معنی که مباحث نظری اگرچه به ذات خود مورد شک اند اما در عمل می توان از آن ھا به عنوان ابزار بھره برد
این نگرش ھیوم با . رت جزمی مورد استفاده قرار می گیردعلیتی که در بحث نظری مورد انکار قرار گرفت در مقام عمل و زندگی روزمره به صو

  .دیدگاه فریدمن در زمینه توجه به نتیجه تصمیمات قیمت گذاری به جای تمرکز بر فرایند تصمیم ھمخوانی دارد
5Samuelson and Hutchinson 
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در یک قاعده ثابت براي قیمت گذاري محصوالت قرار دارند، شرایط  ها شرکتزمانی که  مثالً. یا غیرمحتمل اند ،نادرستاقتصادي
  .]5[اقتصادي را در نظر نمی گیرند

 راکه تنها راه براي آزمون فرضیات  وي بر خالف فریدمن. نظریاتی دارددر مورد روش شناسی فریدمن  )1992( 1بالگبه عالوه 
اما  ،کند میچنین مقایسه اي ممکن است نشان دهد یک تئوري با دقت پیش بینی  می داند می گوید کهمقایسه پیش بینی و تجربه 

اگر پیش بینی دقیق تنها آزمون مربوط به اعتبار . پیش بینی دقیق است علم چیزي فراتر از صرفاً. توضیحی در این زمینه ندارد
، با شرکت به عنوان یک ها شرکتمثال تئوري سنتی . تئوري باشد، غیرممکن است میان ارتباطات حقیقی و جعلی تمایز قائل شویم

تحقیقی که می خواهد به . توضیح دهدن آهاي داخلی  گیري تصمیمجعبه سیاه برخورد می کرد بدون اینکه در مورد مکانیزم هاي 
  ].5[درون این جعبه ي سیاه نفوذ کند مطمئنا باید تالش براي آزمون پیش بینی ها را روشن کند

  نهایی گرایی تلویحی مستلزم تفکیک بهاي اجتناب پذیر 
اجتناب پذیر در سطحی از خروجی نهایی گرایی تلویحی مستلزم مقایسه درآمد بالقوه در محدوده قیمت هاي فروش ممکن با بهاهاي 

کاربرد اصل نهایی گرایی حرکت از بهاي کامل به بهاي اجتناب پذیر از طریق یکسري تعدیالت ثبت نشده و غیررسمی ]. 5[است
ي بسیاراما باید این نکته را در نظر داشت که . تصمیم گیرندگان تنها بهاي متغیر را به حساب می گیرندمعتقدند محققان ،زیرا است

مثل قبول یک  ،بهاي نهایی کوتاه مدت ممکن است براي تصمیمات کوتاه مدت. کوتاه مدت اجتناب پذیرندنیز در از بهاهاي ثابت 
  .مبنایی براي تصمیمات قیمت گذاري باشد تواند میاما ن ،فارش در شرایط اضافه ظرفیت مناسب باشدس

ن نکته که در عمل مشکالت زیادي براي اثبات بهاي اجتناب پذیر هر محصول براي باور فرضیه تلویحی بودن نهائی گرایی، توجه به ای
براي  2شاخصانجام دهد این است که یک  تواند میبهترین کاري که شرکت . مفید استوجود دارد، در یک شرکت چند محصولی 

در  را و کدام یک دادهت تخصیص کدام بهاي ثابت را به محصوالبگیرد کهتصمیم  در نظر گرفته و براساس آنبهاي اجتناب پذیر
کدام بهاها با توجه به برخی مقیاس هاي مبتنی بر فعالیت تعیین شود الزمه این قضیه این است که . باقی گذاردمخزن بهاي عمومی 
فانه است عمل به نهایی گرایی تلویحی، شاملیک تحلیل تصنعی جزئی و بی طربنابراین . متغیرند ،پذیرد می تأثیر که به وسیله تصمیم

و به تخصیص دوباره بهاي ثابت اجتناب پذیر براساس مبنایی  کند میکه بهاي ثابت را به اجزاي اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیرتفکیک 
  ]5[آیا مدیران چنین تحلیلی را انجام می دهند؟. نیاز هست را در خود دارد،که بادقت بیشتر علت وجودي چنین بهایی 

  گامی در جهت تفکیک مناسب بهات بهایابی مبتنی بر فعالی
در نتیجه بهایابی بر مبناي فعالیت به وجود آمد که قصد داشت بهاي اجتناب پذیر بلندمدت  ،تحول اخیر در درك ما از رفتار هزینه

 بهاي بسیاري از بهاهاي ثابت غیرقابل تخصیص در نتیجه ي تخصیص چند مرحله اي به واحد در این شیوه. تري را بدست آورد
شرایط الزم و کافی براي سیستم بهایابی بر مبناي فعالیت براي ایجاد بهاي محصول ) 1991(3نوریین. کاالها اختصاص می یابد

  :براي یک سري داده شده از قیمت هاي ورودي را مشخص کرده است) اجتناب پذیر(تفاضلی 

 .حرك هزینه ارتباط دارندبه مخازن بهاي مستقل تقسیم شود که هر کدام با یک م تواند میبهاي کل 

                                                                                                                                                                                     
1Blauge 
2Proxy 
3Noreen 
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 .بهاها در هر مخزن بها متناسب با سطح فعالیت در مخزن بها هستند

 .به یک محصول خاص نسبت داده شود تواند میبه عناصر گسسته تقسیم شود، که هر کدام  تواند میهر فعالیت 

ورد نظر را نشان می دهد و اینکه هزینه قابل بهاي تفاضلی فعالیت مبها، تمام این شرایط این اطمینان را می دهد که مخازن  جمع
بنابراین بهایابی بر مبناي فعالیت و به تبع آن قیمت گذاري مبتنی . تخصیص به هر محصول نشانگر بهاي تفاضلی هر محصول است

ي هستند، بر آن، قیمت گذاري در عمل را به تئوري هاي اقتصادي که طرفدار استفاده از بهاي نهایی در تصمیمات قیمت گذار
  .نزدیک تر می سازد

  نتیجه گیري - 5
مطالعه سیر تکاملی عقاید اقتصادي در زمینه تعیین ارزش مبادله یا قیمت کاالها، نشانگر حرکت از سمت قیمت گذاري بر مبناي 

قیمت گذاري استراتژي هاي . بهاي تمام شده به سمت قیمت گذاري بر اساس مطلوبیت نهایی و برابري درآمد و هزینه نهایی است
در حسابداري مدیریت اما تمرکز خود را بر بهاي تمام شده نگه داشته است و تحقیقات نشان می دهد که قیمت گذاري براساس 

در حالی که اقتصاددانان معتقدند که حرکت از روش قیمت گذاري بهاي . بهاي کامل فرم غالب در رفتارهاي قیمت گذاري است
  .ستی در عمل مشاهده گرددکامل به سمت بهاي نهایی بای

. از طرفی استدالل هایی در زمینه ارتباط تئوري هاي اقتصادي و عمل حسابداران مدیریت در زمینه قیمت گذاري مطرح شده است
برخی اقتصاددانان نهایی گرایی تلویحی را به عنوان استداللی براي فاصله میان تئوري و عمل ارائه کرده اند و برخی دیگر چون 

ون فریدمن عنوان می کنند که مهم نیست چه رویه اي را در پیش گرفته ایم، بلکه مهم این است که نتیجه حاصله تا چه حد با میلت
انتقاداتی نیز در زمینه نظریات فریدمن عنوان شده است از قبیل اینکه فرضیات تئوري به اندازه نتیجه آن . پیش بینی ها تطابق دارد
به عبارت دیگر عنوان می شود که علم چیزي فراتر از صرفاً پیش بینی دقیق است و باید . آزمون قرار گیرند اهمیت دارند و باید مورد

  .فرایندهاي آن نیز مورد بررسی قرار گیرند

نظریه نهایی گرایی تلویحی اقتصاددانان حرکت از قیمت گذاري بر مبناي بهاي کامل به سمت قیمت گذاري بر اساس  در بررسی
در نهایت اشاره می شود که بهایابی بر مبناي . ناب پذیر را به نوعی بیانگر حرکت به سمت تئوري هاي اقتصادي می دانندبهاي اجت

فعالیت و استفاده از آن براي تصمیمات قیمت گذاري، به تفکیک هزینه هاي تفاضلی و اجتناب پذیر و به تبع آن قیمت گذاري 
  .کند میبراساس هزینه هاي نهایی کمک 

نابراین به نظر می رسد رفتار مطابق با بدیهیات تئوري نئوکالسیک از طریق عمل به نهایی گرایی تلویحی منجر به تحلیل هاي ب
چه سیستم  -شتن سیستم حسابداري رسمی شرکت به وجود می آیداکه اکثرا از طریق کنار گذ -مصنوعی توسط مدیریت می شود

است در جدل اعتقادي نسبت به اینکه کاربرد اصول نهایی گرایی منجر به راه حل بهینه ممکن . سنتی باشد و چه مبتنی بر فعالیت
ستی خروجی مشابه یبا ها شرکت بنابراین طبق نظر فریدمن. یی بقا پیدا کنند که این اصول را اجرا می کنندها شرکتمی شود، تنها 

مسئله در  کردند، بدون توجه به اینکه چقدر بعید است که اینبا حالتی را به دست بیاورند که از اصول نهایی گرایی استفاده می 
  .واقعیت ظاهر شود
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  بداريهاي نوین حسا مفهوم استهالك در تئوري

  ٣بهزاد یارقلی، ٢محمد حیدري، ١همتی حسن
    چکیده

ت به طریقی معقول و ، مفهوم استهالك را، سرشکن کردن وتخصیص دادن بهاي تمام شده دارایی ثابدر دیدگاه سنتی حسابداري
اجراي اصل تطابق در در راستاي  استهالك را صرفاً اهمیتاین دیدگاه که . اند هاي استفاده از آن، تعریف کرده منظم بر دوره

هاي نوین  فهوم استهالك را از دیدگاه تئوري، مو تحقیقات جدید ا مطالعاتباشد؛ ام اگر چه قابل دفاع می د،نمای بیان می حسابداري
بعاد تواند ا ها می شناخت این دیدگاه اند که داده نیز مورد بررسی قرار... ، تئوري نمایندگی و هموارسازي سود: از جمله حسابداري

دیدگاه در این مقاله سعی خواهد شد مفهوم استهالك از. مفهوم استهالك در حسابداري را تبیین نماید اهمیتجدیدتري از 
  .هاي نوین حسابداري مورد بررسی وتحلیل قرارگیرد تئوري

  .، هموارسازي سوداستهالك، تئوري نمایندگی :واژگان کلیدي

  مقدمه - 1
 اطالعات، اقتصادي جنبه هاي به توجه با. دارند مشارکت سرمایه بازار در که است اشخاصی گیري تصمیم مبناي سودمند اطالعات

ي مالی منعکس ها گزارشیکی از اطالعاتی که در .کند می ایفاء کار سرمایه بازار در نقش حیاتی حسابداري سیستم و مالی گزارشگري
این رقم به عنوان یکی از هزینه هاي قابل قبول مالیاتی همواره رقم  .است) هزینه استهالك و استهالك انباشته( می شود استهالك

تشکیل می دهد و در ترازنامه براي نشان دادن ارزش  را) به ویژه شرکتهاي تولیدي( قابل توجهی از هزینه هاي واحد هاي تجاري
 .منعکس می شود دفتري دارایی ها به عنوان یک رقم کاهنده دارایی هاي ثابت

) عوامل برآوردي و روشهاي مختلف( محاسبه آن ي خاص استهالك به ویژه در ارتباط باها ویژگیتعاریف مختلف در کنار مفاهیم و 
ازآنجایی . موجب شده است این موضوع همواره از جنبه هاي مختلفی در کانون توجه اندیشمندان و پژوهشگران حسابداري قرار گیرد

برخی از ، می شود) خروج وجه نقد( و باعث کاهش مالیات پرداختی بل قبول مالیاتی استکه هزینه استهالك یکی از هزینه هاي قا
به دست  اندیشمندان و پژوهشگران حسابداري بر این باورند که یک واحد تجاري ممکن است از بابت مزایایی که از طریق استهالك

بر این اساس استهالك این توانایی را دارد که در توسعه و ، می آورد اقدام به جایگزینی یا توسعه ظرفیت بالقوه تولیدي خود نماید
  .اقتصادي پایدار و تورمی موثر واقع شود گسترش فعالیت هاي واحدهاي تجاري در شرایط

نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهدکه روش مانده نزولی نسبت به روش خط مستقیم به میزان بیشتري از سرمایه گذاري در 
ارزش دفتري آن دارایی  دالیل ارائه شده بر این دیدگاه استوار است که در هر زمان از عمر دارایی، .ثابت منجر می شوددارایی هاي 

با توجه به این دیدگاه آنها استدالل می کنند که جایگزینی دارایی هاي .بر اساس روش مانده نزولی کمتر از روش خط مستقیم است

                                                                                                                                                                                     
  . عضو ھیئت علمی مرکز آموزش عالی رجا، استادیار -١
   heydari.hiau@yahoo.com.عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ھیدج  ،مربی -٢
   .کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران مرکز -٣
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بر اساس روش خط مستقیم اثرریالی مثبت بیشتر و  ولی نسبت به دارایی هاي مستهلک شدهمستهلک شده بر اساس روش مانده نز
شرایطی که مدیریت واحد تجاري با آن روبه  یا اثر ریالی منفی کمتري بر صورت هاي مالی خواهد گذاشت و به تبع آن با توجه به

ي خاص استهالك به ویژه در ارتباط با ها ویژگی.قرار دهد تأثیر تصمیمات مربوط به جایگزینی دارایی ها را تحت تواند میروست، 
که بر انتخاب روش هاي استهالك دارایی کند میاین امکان را براي مدبریت فراهم ) عوامل برآوردي و روشهاي مختلف( محاسبه آن

 تواند میر در روش استهالك تغییر در این برآوردها و همچنین تغیی. برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط آن اعمال نظر کند ثابت و
نقش وجایگاه مهمی در هموار سازي  تواند میبر این اساس استهالك . قرار دهد تأثیر هزینه استهالك و سود گزارش شده را تحت

. عدم دقت در تعیین رقم هزینه استهالك، سود خالص واحد تجاري را غیر واقعی جلوه می دهد. سود و تئوري نمایندگی داشته باشد
و بر عکس عدم تکافوي هزینه استهالك سبب  سود واحد تجاري کمتر گزارش شده، ر هزینه استهالك بیشتر از واقع منظور شوداگ

گزارش غیر واقعی سود ممکن است منجر به توزیع سرمایه به .می شود که قسمتی از سرمایه یک موسسه جزء سود آن به حساب آید
ه استهالك از دیدگاه تئوري هاي نوین حسابداري به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته در این مقاله نقش وجایگا .جاي سود شود

  : است

  استهالك بر گسترش فعالیت هاي واحدهاي تجاري در شرایط اقتصادي پایدار و تورمی تأثیر -

 ارتباط روش هاي استهالك با سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت -

  سودارتباط استهالك با هموار سازي  -

  استهالك و تئوري نمایندگی -

  استهالك بر سرمایه مالکان تأثیر -

  استهالك بر مقایسه اقتصادي راه کارها  تأثیر -

  اقتصادي پایدار و تورمی استهالك در توسعه و گسترش فعالیت هاي واحدهاي تجاري در شرایط تأثیر - 2

برخی از ، و باعث کاهش مالیات پرداختی می شود ل مالیاتی استبا توجه به اینکه هزینه استهالك یکی از هزینه هاي قابل قبو
به دست  مزایایی که از طریق استهالك اندیشمندان و پژوهشگران حسابداري بر این باورند که یک واحد تجاري ممکن است از بابت

همچنین ایشان ضمن بررسی این . ) 2008، ١دوبروتا و ماریا( می آورد اقدام به جایگزینی یا توسعه ظرفیت بالقوه تولیدي خود نماید
  : بیان داشته اند که، دیدگاه در اقتصاد پایدار و تورمی

 جایگزینی یا تجدید ظرفیت تولیدي بالقوه نسبتاً ساده است، به دلیل اینکه در اقتصاد پایدار با توجه به عدم تغییر  2در یک اقتصاد پایدار
بر این اساس واحد تجاري متقاعد می شود که قبل از آنکه عمر  کند میسانی فراهم ارزش زمانی پول، استهالك مزایاي مالیاتی یک

  . منقضی شود اقدام به جایگزینی دارایی هاي ثابت کند کامالًبرآوردي دارایی ها 
 د ثبت شده دارایی ها در دفاتر حسابداري به قیمت خری.نگهداري ظرفیت بالقوه تولیدي یک مسئله پیچیده است 3در یک اقتصاد تورمی

با در نظر گرفتن این نکته که مالك محاسبه . قیمت همان کاال و خدمات ثابت نمانده و در حال رشد است اند، در حالی که دوره مالی بعد
در شرایط ( با توجه به پایین بودن بهاي تمام شده دارایی ها نسبت به قیمت بازار، استهالك در دفاتر بهاي تمام شده تاریخی است

                                                                                                                                                                                     
1 - Dobrota & Maria 
2 - Economic stability 
3 - Inflationary economy 
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هزینه استهالك کمتري در دفاتر نسبت به قیمت بازار شناسایی شده و پایین بودن هزینه استهالك منجر به افزایش سود مشمول ) تورمی
حال با در نظر گرفتن این شرایط یعنی، خروج وجه .می شود) خروج وجه نقد بیشتر( مالیات و در نتیجه منجربه پرداخت مالیات بیشتر

پرداختی و از سوي دیگر باال رفتن قیمت کاال و خدمات با توجه به شرایط تورمی به احتمال زیاد واحد تجاري  نقد بیشتر از بابت مالیات
  .ندارد جایگزینی و تجدید ظرفیت تولیدي را توانایی کافی در جهت

  ارتباط روش هاي استهالك با سرمایه گذاري در داراییهاي ثابت - 3

وهشگران حسابداري مطرح بوده که روش هاي استهالك چه پیامد اقتصادي براي یک واحد همواره این سئوال بین اندیشمندان و پژ
برخی از محققین و اندیشمندان حرفه حسابداري به بررسی پیامدهاي اقتصادي روشهاي  در پاسخ به این سئوال.تجاري دارد

 .در دارایی هاي ثابت پرداخته اند بر سرمایه گذاري) به ویژه روش هاي استهالك خط مستقیم و مانده نزولی( استهالك

که روش مانده نزولی نسبت به روش خط مستقیم به میزان بیشتري از  نشان می دهد) 2009( ١و دیگران نتایج تحقیقات جکسون
ن دیدگاه آنها براي یافته هاي خود دالیلی ارائه می نمایند، دالیل ارائه شده بر ای .سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت منجر می شود

با .روش خط مستقیم است استوار است که در هر زمان از عمر دارایی، ارزش دفتري آن دارایی بر اساس روش مانده نزولی کمتر از
  : توجه به این دیدگاه آنها دالیل زیر را ارائه می کنند

این استدالل  .انده نزولی بیشتر استروش خط مستقیم بر زیان ناشی از جایگزینی دارایی ها، نسبت به روش م تأثیر -دلیل اول 
  .به شکل بهتري قابل درك است ٢تحت عنوان تئوري انتظار

مدیران تالش می کنند تا شناسایی زیان را به  کند میاست که فرض  ٣تابع زیان معکوس، یکی از پیامدهاي اساسی تئوري انتظار
که به جاي جایگزینی دارایی ها و احتماالً  کند مینیز مدیریت تالش بر این اساس در ارتباط با جایگزینی دارایی ها .تاخیر اندازند

را به  دارایی هاي موجود را جهت ادامه فعالیت شرکت استفاده کند وتا حد امکان این جایگزینی، شناسایی زیان ناشی از جایگزینی
  .تاخیر اندازد

روش خط  لی نسبت به دارایی هاي مستهلک شده بر اساسجایگزینی دارایی هاي مستهلک شده بر اساس روش مانده نزو -دلیل دوم
مستقیم اثر ریالی مثبت بیشتر و یا اثر ریالی منفی کمتري بر صورت هاي مالی خواهد گذاشت و به تبع آن با توجه به شرایطی که 

 یافته هاي.قرار دهد أثیرت تصمیمات مربوط به جایگزینی دارایی ها را تحت تواند میمدیریت و واحد تجاري با آن روبه رو است، 
با خطر از دست دادن رضایت مالکان خود  کند مینشان می دهد که وقتی یک واحد تجاري پیش بینی ) 2005( ٤دیگران و گراهام

روبه روست، این احتمال وجود دارد که مدیریت به جاي جریان وجوه نقد، بر سود متمرکز شده و از سوي دیگر هدف خود را در 
که  نشان می دهد) 2005( ٥یافته هاي بهاراج و لیبی.ي واقعی شرکت اجتناب کندها ارزشسود قرار دهد و از ارائه هموار سازي 

ممکن است باعث شود مدیران پروژه هایی را انتخاب نمایند که به جاي  سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت فشار براي افزایش
  .زایش سود شرکت در کوتاه مدت شودنقدي کل در بلند مدت، باعث اف افزایش جریان

                                                                                                                                                                                     
1 - Jackson & et all 
2 - Prospect theory 
3 - Loss aversion 
4 - Graham & et all 
5 - Bhojraj & Libby 
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یک دارایی که ارزش .بگذارد تأثیر دارایی ها ارزش دفتري دارایی ها ممکن است بر انتظارات مدیران از منافع آتی مبلغ -دلیل سوم 
را ) کمتر( ی بیشترایجاد نماید که این دارایی توانایی ایجاد منافع آت ممکن است این انتظار را در مدیران دارد) پایین( دفتري باال

نشان می ) 2008(دیگران یافته هاي جکسون و .تمایل به جایگزینی این دارایی دارد) بیشتر( بنابراین مدیریت احتماالً کمتر دارد،
 موجب ایجاد تفاوت در انتظارات مدیران از منافع آتی دارایی ها شده و بر تصمیمات سرمایه گذاري آنها که نوع روش استهالك دهد

دارایی هایی با ارزش دفتري ( که دارایی هاي ثابت مستهلک شده به روش خط مستقیم همچنین آنها نشان دادند.می گذارد یرتأث
این انتظار را ایجاد می کنند که ) دارایی هایی با ارزش دفتري پایین( نسبت به دارایی هایی مستهلک شده به روش مانده نزولی) باال

  . دارند شتريتوانایی تولید منافع آتی بی

جایگزینی این  یک دارایی با ارزش دفتري باال ممکن است این تفکر را در میان مدیران واحد تجاري ایجاد کند که -دلیل چهارم
به میزان ارزشی که براي یک  باید باشد که ممکن است بر این باور ١یک استفاده کننده.دارایی عملی بی فایده و اسراف کارانه است

هیثُ و ) اقدام به استفاده مفرط از آن دارایی وتاخیر در جایگزینی آن نماید و با این باور استفاده کند خت شده از آنپردا دارایی
  ) 1996، ٢فنما

یک قیاس  یک ارزش دفتري ذهنی را براي داراییهاي بادوام از طریق، نشان داد که استفاده کننده) 2001( ٣نتایج تحقیقات اوکادا 
تري حسابداري این دارایی ها در نظر می گیرد و ممکن است از آن به عنوان یک معیار براي جایگزینی دارایی ها ذهنی با ارزش دف

بادوام ممکن است باعث شود که استفاده کننده  عالوه بر این باال بودن ارزش دفتري ذهنی براي دارایی هاي. استفاده نماید
صورت استفاده از ارزش دفتري ذهنی به عنوان معیاري براي جایگزینی دارایی ها،وقتی در .جایگزینی دارایی ها را به تعویق بیاندازد

شود و برعکس کمتر بودن این  که این معیار ارزش دفتري حسابداري باالتر باشد ممکن است باعث جلوگیري از جایگزینی دارایی ها
  .یگزینی دارایی ها عمل نمایدمعیار از ارزش دفتري حسابداري ممکن است به عنوان یک محرك در جهت جا

  هموار سازي سود ارتباط استهالك با -4
، بهتر عبارت به. تلقی میکنند کیفیت تر با را نوسان یا کم و نوسان بدون سودهاي آنها .دارند اي ویژه توجه سود رقم به گذاران سرمایه

 ) 1386، مرادي( .است بیشتري اتثب داراي آنها سود روند حاضرند سرمایه گذاري کنندکه ییها شرکت در آنها

مالی  گران اي است و تحلیل ویژه اعتبار داراي، مالی گیري تصمیم معیارهاي از یکی عنوان به همواره شده سودهاي گزارش بنابراین
 تصویري نداد نشان منظور به مدیران.خوداتفاق نظر دارند هاي وقضاوت بررسی ها در اساسی عامل یک عنوان روي استفاده از سود به

این منظور  و براي رسیدن به، می زنند سود مدیریت به حسابداري دست روش هاي و اصول چارچوب در روند سودآوري، از مطلوب
  . کنند دستکاري را برآوردها سود در تغییر چنین هم و حسابداري خاص هاي روش انتخاب طریق از آنها می توانند

می توانند بر انتخاب روش هاي استهالك دارایی  از روشهاي مدیریت سود است و مدیریتانتخاب روش هاي و برآوردهاي حسابداري 
 تواند میتغییر در این برآوردها و همچنین تغییر در روش استهالك . ثابت و برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط آن اعمال نظر کند

  . قرار دهد تأثیر هزینه استهالك و سود گزارش شده را تحت

                                                                                                                                                                                     
1 - Consumer 
2 - Heath and Fennema 
3 - Okada 
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  و تئوري نمایندگی استهالك - 5
و ) 2001هابریچ؛( بیمه، )2001موریس و دیگران؛( یکی از نظریاتی است که در متون مختلف از جمله اقتصاد ١تئوري نمایندگی

این نظریه مربوط به موردي است که .ظاهر شده است) 1985، 1369نمازي؛( و) 1982بیمن؛( و حسابداري) 1998جنسن؛( مدیریت
در خصوص توزیع منابع مالی واقتصادي و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخص به شخص دیگري  گیري متصمییک نفر مسئولیت 

این .) 1384نمازي، ( می نامند) کارگزار( و شخص دوم را اصطالحاً نماینده) مالک( صاحبکار، شخص اول را در اصطالح.کند میواگذار 
خود، یعنی به ترتیب سود و حقوق و  ٢رسیدن به باالترین مطلوبیت مورد انتظارکه مالک و مدیر هر دو به دنبال  کند مینظریه فرض 

است که از جمله می توان به وجود  ٣موضوع دیگري که در این نظریه مطرح می شود بحث مشکالت نمایندگی. هستند دستمزد
  .) 1384نمازي، ( قی اشاره نموداثر انتخاب نامطلوب و خطر اخال، عدم تقارن اطالعاتی، تضاد منافع بین مدیر و سهامدار

باید  مدیر، شخصی منافع از جلوگیري و اهداف انطباق تقارن اطالعاتی، عدم اثرات به منظور کاهش مشکالت نمایندگی یعنی کاهش 
 جودو نماینده کنترل جهت مهم راهکار نوع منظور سه براي این گردد که توسط سهامدار ایجاد درسازمان مناسبی کنترلی روش هاي

اعمال این روش هاي  و تنظیم قراردادهاي انگیزشی که) اخطاردهنده( مالی، مکانیزم هاي نظارتی راهکارهايکه عبارتند از  دارد
  . نمایندگی براي سهامدار می شود هاي مدیر، منجر به هزینه هایی به نام هزینه عملیات ارزیابی کنترلی و همچنین

برخالف قراردادهاي بدون انگیزشی که مدیر ( نمایندگی از راهکار قراردادهاي انگیزشی مدیردر صورتی که به منظور کاهش مشکالت 
در قالب یکی از مفاهیم سود استفاده شود و ارزیابی عملیات مدیر و میزان پاداش و مزایاي ) فقط حقوق و دستمزد دریافت می نماید

باشد، در این شرایط ممکن است مدیر سود را افزایش دهد، ) رد مدیریکی از معیار هاي ارزیابی عملک به عنوان( وي تابعی از سود
قرارداد انگیزشی منجر می شود که مدیر از راه کارهاي مختلفی در جهت  در واقع انتخاب این نوع. بدون آنکه ارزش شرکت را باال برد

روش هاي استهالك دارایی  اعمال نظر بر انتخابشامل  این راه کارها. تغییر سود به دلیل بهره مندي از منافع خود استفاده نماید
  .این اقدام مدیر منجر به افزایش هزینه هاي نمایندگی می شود.برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط آن می شود، هاي ثابت

  استهالك بر سرمایه مالکان تأثیر - 6
ن افزایش جمع هزینه ها و کاهش سود سال مالی آ تأثیر درصورت سود و زیان استهالك مانند یکی از اقالم هزینه منظور می شود و

اگر هزینه استهالك بیشتر از واقع .عدم دقت در تعیین هزینه استهالك، سود خالص واحد تجاري را غیر واقعی جلوه می دهد.است
ایه یک و بر عکس عدم تکافوي هزینه استهالك سبب می شود که قسمتی از سرم سود واحد تجاري کمتر گزارش شده، منظور شود

وجه تمایز بین سرمایه و سود را از بین می ، در واقع همین عدم دقت در تعیین هزینه استهالك.موسسه جزء سود آن به حساب آید
گزارش غیر واقعی سود ممکن است منجر به توزیع سرمایه .کند میبرد و بدون توجه، یکی به جاي دیگري در صورت هاي مالی جلوه 

 .) 1372، لحی نصرآباديعرب صا( به جاي سود شود

  استهالك در مقایسه اقتصادي راه کارها تأثیر -7
برخی از راه کارها که از نظر فنی و عملیاتی قابل دفاع هستند از .انتخاب یک راه کار از بین راه کارهاي مختلف است، گیري تصمیم

د که هزینه هاي کدام راه کار در دراز مدت حداقل انتخاب یک راه کار بستگی به این دار.نظر اقتصادي هم باید قابل دفاع باشند
                                                                                                                                                                                     

1 - Agency Theory 
2 - Expected Utility 
3 - Agency problems 
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و در تعیین این موضوع که  است و میزان آن در انتخاب راه کارها) راه کارها( هزینه استهالك یکی از هزینه هاي طرحها.خواهد شد
  .د شد یا خیرتاثیرگذار استاگر سرمایه گذاري پیشنهاد شود آیا اصل سرمایه گذاري باضافه نرخ رضایت بخشی از بازده بازیافت خواه

  نتیجه گیري -8
جایگزینی دارایی هاي ، واحدهاي تجاري استهالك یکی از هزینه هاي قابل قبول مالیاتی است که بر توسعه و گسترش فعالیت هاي

گذار  تأثیر يروابط نمایندگی بین مدیریت و مالکان و نگهداشت سرمایه و انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذار، مدیریت سود، ثابت
بنابراین انتخاب روش هاي استهالك دارایی هاي ثابت از اهمیت باالیی برخوردار است و باید بر مبناي تحلیل پیامدهاي . است

  .اقتصادي استهالك انتخاب شود

  منابع فهرست 
، پایان نامه کارشناسی »رزش دفتري دارایی هاي ثابتبررسی میزان ارتباط هزینه استهالك با بهاي تمام شده و ا « .) 1372. (صالحی نصرآبادي، مهديعرب

  . دانشگاه تربیت مدرس. ارشد

. ، فصلنامه تحقیقات مالی»تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته در شرکتهاي سود هموارسازي و مالی اهرم بین رابطه بررسی « .) 1386. (مهدي، مرادي
  .144تا  99صص . 24شماره 

 147صص . 43شماره . مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،»تئوري نمایندگی در حسابداري مدیریت بررسی کاربردهاي « .) 1384( .محمد، نمازي
  .164تا 
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سازمان تأمین ي مالی ها صورتکنندگان از  حسابداري بر تصمیمات استفاده 27گیري استاندارد  ه کارآثار ب

  اجتماعی

  ٣آزیتا جهانشاد، ٢احمد مدرس، ١فخرالدین صفایی فر

  چکیده
 بر) بازنشستگی مزایاي هاي طرح( ایران 27 شماره ابداريحس استاندارد کارگیريه ب آثار ارزیابی حاضر تحقیق اصلی موضوع

 تکیه با ،مقطعی یابی زمینه از استفاده با منظور بدین .باشد می اجتماعیتأمین  سازمان مالی يها صورت از کنندگان استفاده تصمیمات
 27 شماره حسابداري استاندارد ارزیابی در ) یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی(فرضیه  پنج نامه پرسش ابزار با و آزمایش طرح بر

 يها صورت پژوهش این در. گرفت قرار آزمون مورد اجتماعیتأمین  سازمان مالی يها صورت از کنندگان استفاده تصمیمات بر ،ایران
 ،سازمان آن گزارشگري سابق الزامات اساس بر و 27 استاندارد اساس بر 1386 -1387 يها سال در اجتماعیتأمین  سازمان مالی
 حسابداري استاندارد که داد نشان نتایج .گرفت قرار کنترل گروه و آزمایش گروه اختیار در ترتیب به نامه پرسش همراه به ،شده تهیه

 و اجتماعیتأمین  سازمان آتی تعهدات پرداخت توانایی ارزیابی در و است بوده مؤثر کنندگان استفاده يگیر تصمیم بر 27 شماره
 تعیین ي زمینه در ولی ؛باشد می ترمؤثر گزارشگري سابق الزامات به نسبت عمومی نظارت امکان کردن فراهم و طرح کردعمل ارزیابی

  .ندارد يتأثیر طرح هاي مشی خط و راهبردها

ا و خط ، ارزیابی عملکرد طرح، تعیین راهبردهارزیابی توان پرداخت تعهدات آتی طرح هاي مزایاي بازنشستگی، طرح :واژگان کلیدي
  .امکان نظارت عمومی دولت فراهم کردن ،هاي طرح مشی

  مقدمه 
اطالعاتی و اطالع رسانی ،  پیشرفتهاي سریع فعالیتهاي واحد هاي انتفاعی در دهه هاي اخیر ، همراه با پیچیدگیهاي سیستمهاي

با توجه به ظهور زمینه هاي  .تد کرده اسلزوم تهیه و ارائه اطالعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحد هاي انتفاعی تشدی
قابل اتکاتر و مربوط تر نیز بیشتر از گذشته احساس می شود و یکی از  فعالیت جدید در جوامع امروزي لزوم تهیه و تدوین اطالعات

ا توجه به نوع فعالیتها و مهمترین الزامات تهیه و ارائه اطالعات مالی با ویژگیهاي فعالیتهاي جدید ، تدوین استانداردهاي حسابداري ب
تدوین این استانداردها معموال مبتنی بر شرایط سیاسی ، وضعیت اقتصادي و استفاده کنندگان  .ترعایت آن استاندارد ها در عمل اس

هدف از تدوین استانداردها یا تجدید نظر در استاندارد ها این است که حقوق و منافع  .تو مهمتر از همه تئوري حسابداري اس
زیرا هر یک از استفاده  .داستفاده کنندگان ،تهیه کنندگان و دولت و رسیدگی کنندگان به صورتهاي مالی بصورت منطقی حفظ شو

حسابداري می تواند بخش  .کنندگان از صورتهاي مالی ، جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه نیاز به اطالعات مربوط و قابل اتکا دارند
اگر چه در حال حاضر وجه تصمیم گیري در حسابداري بیشتر برجسته  .دن تصمیمات را تامین کنمهمی از اطالعات الزم براي ای

                                                                                                                                                                                     
 :safa_ir86@yahoo.com Email. کارشناس ارشد حسابداری -١
  . استادیار دانشگاه تھران -٢
 . رکزيمدرس دانشگاه آزاد تھران م -٣



 660                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

مدیران در مقابل جامعه و دولت و سهامداران شاید در آینده پر رنگ  1اما پاسخگویی)  3ص 1384بزرگ اصل ،موسی ،(شده است 
ي این قابلیت را دارد با ارائه اطالعات مربوط و قابل اتکا، و حسابدار تر شده و بر رشد حرفه حسابداري تاثیر زیادي خواهد داشت

 . پاسخگویی مدیران در قبال صاحبان سرمایه و دیگر افراد ذینفع را فراهم کند

  تحقیق اهداف و موضوع اهمیت
اعی به عنوان یک تامین اجتم .تاز ابزارهاي تعیین کننده و اثر گذار در تحقق عدالت اجتماعی اس یکی عنوان به ، اجتماعی تامین

سالمندي ، حوادث ،  –سرمایه گذاري بین نسلی ، افراد تحت پوشش را در برابر کاهش شدید درآمد ناشی از بیماري ، از کار افتادگی 
ارتباط تنگاتنگی دارد و  از منظر کالن و خرد بنابراین این سازمان به نوعی با اقتصاد جامعه .دده فوت و غیره تحت حمایت قرارمی

ن سازمان باید اطالعات و صورتهاي مالی مناسب فعالیتهاي خود تهیه نماید تا براي استفاده کنندگان متنوع این سازمان مفید و ای
امکان نظارت بیشتر بر این صندوق  اداره موثر این صندوقها ، تعیین خط مشی هاي مناسب بازنشستگی وفراهم آوردن .دسودمند باش

و با توجه به اینکه استاندارد هاي حسابداري معیار  خگویی به اطالعات قابل اتکا و مربوط و شفاف نیاز داردپاس ها و انجام بهتر وظیفه
الزمه انجام بهتر موارد  .داصلی براي قضاوت در خصوص مطلوبیت ارائه و تهیه صورتهاي مالی و همچنین گزارشگري مالی می باش

سازمان تامین اجتماعی  فعالیتهاي مربوط به طرحهاي بازنشستگی و غیره یژگیهايوجود استاندارد حسابداري متناسب با و ذکر شده
ایجاد یکنواختی و قابلیت مقایسه و انجام بهتر نظارت بر این سازمان و افشاي مناسب و پاسخگویی بهتر فراهم  امکان باشد تا

 karen Eilers,( هستند قادر به این کار نیستند  شفافیت مالی کلید مسئله است بدون آن ، کسانی که مایل به نظارت سیستم.دگرد

lahey  ( با توجه به مطالب باال و ویژگیهاي خاص صندوقهاي بازنشستگی ، صندوقهاي مذکور عالوه بر تبعیت از اصول پذیرفته شده
  .دقررات خاصی دارنحسابداري در تهیه صورتهاي مالی خود به علت ماهیت و ویژگی عملیات نیاز به استانداردها و قوانین و م

طرحهاي مزایاي بازنشستگی در  27طرحهاي مزایاي بازنشستگی ، و تاثیر استاندارد 27دراین تحقیق ،استاندارد حسابداري شماره 
تهیه صورتهاي مالی سازمان تامین اجتماعی و نیز آثار بکارگیري این استاندارد بر تصمیمات استفاده کنند گان از صورتهاي مالی 

گزارشگري مالی در سازمان تامین  .تتامین اجتماعی، با توجه به اهداف تعیین شده در تدوین این استاندارد بررسی شده اسسازمان 
در خصوص توانایی ایفاي تعهدات آتی طرحها و امکان ایجاد نظارت عمومی بر این سازمان و ارزیابی عملکرد  اجتماعی باید اطالعاتی

اطالعات ارائه شده باید قابل اتکا و مربوط باشد تا استفاده کنندگان را در ارزیابی، امکان ایفاي .دنمایوکنترل و اداره عملیات فراهم 
تعهدات آینده صندوق ها و کنترل عملیات و نظارت و پاسخگویی مناسب اداره کنندگان طرح و پیش بینی چشم اندازهاي آتی طرح 

مورد استفاده در سازمان )طرحهاي مزایاي بازنشستگی ( 27 نداردهاي حسابدارياینکه آیا استا در مورد در این تحقیق.دیاري رسان
  تامین اجتماعی قادر به برآورد نیازهاي استفاده کنندگان از صورتهاي مالی این صندوق بوده است یا خیر بررسی شده است 

  تحقیق پیشینه
شده است ولی تحقیقات متعددي در خارج از ایران انجام بررسی نشان می دهد در زمینه مورد بحث تحقیقات کمی در ایران انجام 

  .تشده اس

هیچ یک از  که رسیده است با عنوان حسابداري طرحهاي بازنشستگی و مزایاي پایان خدمت به نتیجه در تحقیقی) 1372(رحمانی 
اي مزایاي پایان خدمت استفاده ه ها و تعهدات طرح گیري هزینه اي جهت اندازه هاي ارزیابی بیمه ي مورد بررسی از روشها شرکت

                                                                                                                                                                                     
Accountability  -١  
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ها با مزایاي معین رعایت نشده است و دیگر اینکه مدیران  آوري شده معیارهاي افشا درمورد طرح طبق اطالعات جمع .اند کرده نمی
  .داي آشنایی ندارن هاي ارزیابی بیمه مالی با روش

در امریکا و استرالیا پرداخته است نتایج عملی این مطالعه نشـان مـی دهـد    در مطالعه تطبیقی به مقایسه حسابداري بازنشستگی  1)2005( گوردون 
امـا نتـایج عملـی نشـان مـی دهـد        .تکه حسابداري طرحهاي بازنشستگی در استرالیا با موقعیت و محتواي جامعه و چارچوب سازمانی سازگار اسـ 

سـازگار نمـی باشـد     حدت با استانداردهاي بین المللی بـا اقتصـاد اسـترالیا   مقررات حسابداري در استرالیا که ثبات اقتصاد را تضمین می کند بعد از و
این است که باید رابطه بین عوامل نهادي و قوانین حسابداري را در مراحل تنظیم اسـتاندارد، مـورد مالحظـه و بررسـی قـرار       نتیجه نهایی پژوهش

 .گیرد

انی ساختار مفهومی در حسابداري وجوه طرحهاي بازنشستگی به این در پژوهشی در مورد بهره گیري از مب)  2002(و گالري  2گالري
هایی در رابطه با نحوه شناسایی سودهاي تعلق گرفته وجود دارد که  استرالیا ناهماهنگی 25این نتیجه رسیدهاند که در استاندارد 

ارد منجر به استفاده نادرست گردیده روند مفهومی در این استاند .دوضعیت مالی و عملکردي طرح را به طرز غیر عادي تغییر می ده
اطالعات مالی  .تي جداگانه حسابداري طرحهاي بازنشستگی شده اسها بخش کمبود راهکارهاي کافی در آن براي است ومنجر به

نتیجه این تحقیق است که .دتحریف شده توسط حسابداري طرحهاي بازنشستگی نتایج اجتماعی و مالیاتی نامطلوبی را بدنبال دار
ستورالعملی براي اصالح استانداردهاي حسابــداري ضروري است تا رابطه مالکیت و امانتداري در طرحهاي بازنشستگی بهتر د

   .انعـکاس یابد

در پژوهشی با عنوان حسابداري براي ارزیابی طرحهاي بازنشستگی در نروژ با بررسی استانداردهاي بین الملی ) 2006( 3کین سردال
 قوانین حسابداري براي مستمریهاي بازنشستگی دري شرکتهاي نروژي به این نتیجه رسیده است که ها دادهپایگاه و با استفاده از 

اصول پذیرفته شده حسابداري امریکا و استانداردهاي بین المللی حسابداري مطابق با چارچوب و مفاهیم بازنشستگی نیست و در 
 .ضمن با موقعیتهاي مالی مشابه هماهنگ نیست

 وش تحقیق ر 

لذا طرح حاضر از نوع طرح زمینه یابی مقطعی با  اطالعات در یک مقطع زمانی معین از نمونه جمع آوري شده است دراین تحقیق
در پژوهش حاضر ضمن اجراي طرح آزمایشی ،با اتکا بر طرح زمینه یابی مقطعی و )  149-141دالور ،ص . (اهداف توصیفی می باشد

ه ،دیدگاهها و آراي نمونه هاي انتخابی در طرح آزمایش، درباره تاثیر استاندارد جدید بر تصمیمات استفاده با استفاده از پرسشنام
کنندگان از صورتهاي مالی ،کارایی استاندارد در ارزیابی عملکرد طرح وتعیین راهبردهاي طرح و نیزارزیابی توان پرداخت تعهدات و 

مبناي الزامات  بدین منظور صورتهاي مالی سازمان تامین اجتماعی یکبار بر.ع آوري شدفراهم کردن امکان نظارت عمومی دولت ، جم
) طرحهاي مزایاي بازنشستگی ( ایران  27و یکبار بر مبناي استاندارد حسابداري شماره 1387-  1386سابق گزارشگري براي سالهاي 

 روشهاي طریق مقایسه نتایج بدست آمده از دوگروه و از،سپس با  تهیه گردید ودر اختیار دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفت
 .شد آزمون تحقیق هاي فرضیه مناسب آماري

                                                                                                                                                                                     
Isabel Gordon 
Gerry Gallery and Natalie Gallery  
Kinserdal  
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 فرضیه هاي تحقیق 

  تحقیق اصلی فرضیه

ایران  27اتخاذ شده، بر مبناي صورتهاي مالی سازمان تامین اجتماعی براساس رعایت استانداردحسابداري شماره  تصمیمات بین
 معنی ،تفاوت سابق الزامات اساس بر شده تهیه مالی صورتهاي مبناي بر شده اتخاذ تصمیمات و ،)تگیطرحهاي مزایاي بازنشس(

 .دارد وجود داري

 فرضیه هاي فرعی تحقیق 

، )طرحهاي مزایاي بازنشستگی (ایران 27بین گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات استاندارد حسابداري شماره 
 .بر اساس الزامات سابق از لحاظ ارزیابی توان پرداخت تعهدات آتی طرح ، تفاوت معنی داري وجود داردبا گزارشگري 

، )طرحهاي مزایاي بازنشستگی ( ایران 27بین گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات استاندارد حسابداري شماره
 .دی ارزیابی عملکرد طرح، تفاوت معنی داري وجود داربا گزارشگري بر اساس الزامات سابق از لحاظ ارزیاب

، )طرحهاي مزایاي بازنشستگی (ایران 27بین گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات استاندارد حسابداري شماره 
  .دجود دارتعیین راهبردها و خط مشی هاي طرح، تفاوت معنی داري و با گزارشگري بر اساس الزامات سابق از لحاظ

، با )طرحهاي مزایاي بازنشستگی (ایران  27بین گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی براساس الزامات استاندارد شماره 
 .دارد وجود داري معنی تفاوت دولت، عمومی نظارت امکان گزارشگري بر اساس الزامات سابق از لحاظ فراهم کردن

  سواالت اختصاصی : مومی ب سواالت ع: الف :دو قسمتشامل پرسشنامه 

و  باشد میسواالت عمومی شامل پنج سوال مربوط به میزان تحصیالت ،رشته تحصیلی ، سن ، عنوان شغلی و میزان تجربه کاري 
 4تا  1که سواالت هر فرضیه به تفکیک در جدول. بود تخصصی حسابداري در زمینه تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی بیست و دو سوال

   .ته اسارائه شد

 متغیر  سوال  ردیف 

ل ورشکستگی سازمان چقدراست ؟  1  K1 احتما

ارد ؟ 2 د آتی وجود  ت  پرداخت تعهدا ایی  ن وا ت ا  ی لی آ به صورتهاي ما ا توجه   K2 ب

ست 3 ع چقدرا ز مناب سب ا رداري منا ب بهره  در  ن  سازما ایی  ن وا  K3 ؟ ت

است ؟ 4 آتی چگونه  ارزش ویژه سازمان به ارزش فعلی تعهدات   K4 نسبت 

ر بدهی جاري (نسبت جاري   5 یی جاري تقسیم ب ا ار است ؟)د  K5 سازمان چگونه 

سود سازمان چگونه  6 بینی  لی در پیش  از صورتهاي ما  K6 است ؟ اطالعات حاصل 

      
  سواالت مربوط به ارزیابی توان پرداخت تعهدات آتی طرح1جدول 
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 متغیر وال س ردیف 

 M1 ؟ توانایی سازمان در بهره برداري مناسب از منابع چقدراست  7

 M2 چگونه است ؟ نسبت درآمد حاصل از سرمایه گذاري به کل میزان سرمایه گذاري 8

 M3 نسبت درآمد حاصل از سرمایه گذاري به مبالغ سرمایه گذاري چگونه است ؟  9

 M4 ها چگونه است ؟کارایی مدیریت در مدیریت بر دارایی  10

 M5 چگونه است ؟)سود سرمایه گذاري به مبلغ سرمایه گذاري شده (نرخ بازده سرمایه گذاریها   11

 M6 به کل هزینه ها ي سازمان چگونه است ؟ نسبت هزینه هاي درمان  12

 M7 است ؟ اطالعات حاصل از صورتهاي مالی در ارزیابی مخاطره سرمایه گذاري هاي سازمان چگونه 13

 متغیر سوال  ردیف 

است؟ 14 قاضاهاي غیر منتظره چقدر  ت به  نسبت   F1 امکان واکنش موثر 

است؟  15 ن چقدر  سازما به کل هزینه هاي  داره طرح  ا ي   F2 نسبت هزینه ها

سا 16 به کل هزینه هاي  سبت  لی سازمان ن است ؟هزینه هاي ما ن چگونه   F3 زما

قـد وجـود         17 ن ورودي و خروجـی وجـه  ي  نهـا پـیش بینـی جریا ا امکان  ی ائه شده آ ر اطالعات ا به  با توجه 
 دارد؟

F4 

ارد؟ 18 ینده سازمان وجود د آ بینی  ا امکان پیش  آی ائه شده  ر اطالعات ا به   F5 با توجه 

ا 19 نی قد مورد  ن ا وجوه  ب سب  شرکت متنا از عملیات  ن آیا وجوه حاصل  سازما  F6 ؟باشد میز 

ل  ردیف   متغیر سوا

ست ؟ 20 سازمان چگونه ا لی  باره عملکرد ما شده در افشا   X1 اطالعات 

لی       21 ي مـا نهـا در صـورتها آ یافتنی ونحـوه شـناخت  در بهاي  و حسا بدهیها  شده در خصوص  ئه  را ا ت  اطالعا
 ست ؟چقدر ا

X2 

واحـد تجـاري     22 ی  رزیـاب یی مناسب جهت ا ن مبنا آورد ي فراهم  را ب لی ، شده در صورتهاي ما ئه  را ا ت  اطالعا
ست ؟  چقدر ا

X3 

  

  
  سواالت مربوط به ارزیابی عملکرد طرح 2جدول 

  
  سواالت مربوط به تعیین راهبردها و خط مشی هاي طرح 3جدول 

  
  مربوط به فراهم نمودن امکان نظارت عمومی دولت سواالت 4جدول 
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براي آزمون روایی پرشسنامه ، پرسشنامه اي به شکل مقدماتی تهیه شد ، و بعد از تکمیل ، نظرهاي اساتید حسابداري در مورد آن  
و پرسشنامه ها در اختیار گروه کوچکی از متخصیصن قرار گرفت تا ایرادات احتمالی از نظر مخاطبان نیز اخذ و اصالحات انجام شد 

براي آزمون پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفاي  .تبر طرف گردد و سپس نظرات آنان نیز جمع آوري شده و اصالحات نهایی انجام گرف
   .دایایی مناسبی برخوردار بوکه از پ بدست آمد /88عدد  کهکرونباخ استفاده شد 

  تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیري  
با توجه به اینکه جامعه آماري این تحقیق کارشناسان اداره کل مالی و اداره کل سرمایه گذاري و گروه حسابرسی سازمان حسابرسی  

  .آوردشدبرنفر  200تحقیق حاضر  جامعه آماري لذا باشد میمستقر در سازمان تامین اجتماعی 
  

   1رابطه 

  :با توجه به مطالب باال تعداد نمونه عبارتست از 

65=   

  آزمون فرضیات 
 تأثیر سوال در خصوص دیدگاهها و آراي مخاطبان درباره زمینه هاي کاربردي گزارشگري مالی و نیز 22نامه پرسش  در بخش دوم

ن پرداخت تعهدات آتی طرح وارزیابی عملکرد طرح و تعیین خط مش هاي طرح و فراهم مبناي گزارشگري مالی در ارزیابی توا
پاسخ هاي دریافت شده در این  .دسازمان تامین تامین اجتماعی مطرح گردی امکان نظارت عمومی دولت برصورتهاي مالی نمودن

و پنجم پژوهش قرار داد ، فرضیات فرعی نسبت  بخش را می توان به عنوان مبنایی منطقی براي آزمون فرضیات دوم و سوم و چهارم
لذا درجهت استنباط  شونددو گروه آزمایش و کنترل باهم مقایسه باید به فرضیه اصلی از دقت باالیی برخوردار می باشند از آنجا که 

فرضیه از دیدگاه دو گروه گروه سواالت هر  در این قسمت با توجه به شداستیودنت براي گروههاي مستقل استفاده  tآماري از آزمون 
  . استفاده شد استیودنت tآزمایش و کنترل ، میانگین محاسبه شده و سپس در جهت اثبات یا رد فرضیات مورد نظر ،از آزمون 

طرحهاي (ایران 27بین گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات استاندارد حسابداري شماره ): 1(فرضیه فرعی 
، با گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات سابق، از لحاظ ارزیابی توان پرداخت تعهدات آتی )زنشستگیمزایاي با

  .طرح، تفاوت معناداري وجود دارد

رد دا ستان انگین تعداد نوع ا میانگین می ادي Tمقدار  تفاوت   سطح معنادري درجه آز

رد  دا  0,00 58/89 20/4 24/3 02/18 53 27استان

لزامات سابق   21/21 45 ا

تعهدات آتی طرح ارزیابی توان پرداخت  بر اساس توانایی و الزامات سابق گزارشگري27بررسی تفاوت میانگین استاندارد حسابداري شماره ): 5(جدول
  مستقل Tبا آزمون 
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براي ارزیابی توان پرداخت  زارشگريو الزامات سابق گ 27تفاوت میانگین بر اساس استاندارد حسابداري شماره ) 5(درجدول  
میانگین ارزیابی  .مستقل نشان می دهد tتعهدات آتی طرح، بر مبناي صورت هاي مالی سازمان تامین اجتماعی را با توجه به آزمون 

از طرف  و. از الزامات سابق گزارشگري است کمتر 24/3به میزان  27توان پرداخت تعهدات آتی طرح، استاندارد حسابداري شماره 
و  27مبنی بر تفاوت میانگین استاندارد H1فرض  می توان گفت که) sig >0,01:α:0/ 00(و سطح معناداري  tدیگربا توجه به مقادیر 

مبنی  H0می گردد و فرض تأیید  درصد 99با اطمینان  بر اساس ارزیابی توان پرداخت تعهدات آتی طرح الزامات سابق گزارشگري
و الزامات سابق گزارشگري بر اساس ارزیابی توان پرداخت تعهدات آتی طرح رد  27حسابداري  بین استاندارد برعدم تفاوت میانگین

و الزامات سابق گزارشگري در سازمان تامین اجتماعی بر اساس ارزیابی توان پرداخت تعهدات  27بنابراین بین استاندارد . می گردد
  .معنا داري وجود دارد آتی طرح تفاوت

طرحهاي (ایران 27بین گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات استاندارد حسابداري شماره ): 2(فرعی فرضیه 
، با گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات سابق، از لحاظ ارزیابی عملکرد طرح، تفاوت )مزایاي بازنشستگی 
  .معناداري وجود دارد

رد دا ستان گین میانگین تعداد نوع ا ر  تفاوت میان  سطح معنادري درجه آزادي Tمقدا

رد دا  02/0 96 - 46/0 68/0 95/16 53 27استان

لزامات سابق  41/16 45 ا

براي ارزیابی عملکرد طرح با  و الزامات حسابداري سابق گزارشگري 27یانگین استاندارد حسابداري شماره ، تفاوت م)6(در جدول 
. است بیشتر الزامات سابق گزارشگري68/0به میزان  27میانگین استاندارد حسابداري شماره . مستقل نشان می دهد tتوجه به آزمون

مبنی بر تفاوت میانگین بین  H1فرض  می توان گفت که) sig >0,05: α/.:02(ي و سطح معنادار tاز طرف دیگر با توجه به مقادیر 
مبنی برعدم تفاوت میانگین بین دو استاندارد بر اساس  H0می گردد و فرض تأیید  ارزیابی عملکرد طرح بر اساس دو استاندارد

بر اساس  و الزامات سابق گزارشگري 27حسابداري بنابراین بین استاندارد . درصد رد می گردد 88ارزیابی عملکرد طرح با اطمینان 
  .ارزیابی عملکرد طرح تفاوت معنا داري وجود دارد

طرحهاي (ایران 27بین گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات استاندارد حسابداري شماره ): 3(فرضیه فرعی 
اعی بر اساس الزامات سابق، از لحاظ تعیین راهبردها و خط مشی هاي ، با گزارشگري مالی سازمان تامین اجتم)مزایاي بازنشستگی 

 .طرح، تفاوت معناداري وجود دارد

رد دا ستان انگین تعداد نوع ا ادي Tمقدار  وت میانگینتفا می  سطح معنادري درجه آز
27 53 01/14 02/1 66/1 71/90 09/0 

 04/15 45 سابق

 

  مستقل Tبر اساس ارزیابی عملکرد طرح با آزمون  و الزامات سابق گزارشگري 27فاوت میانگین استاندارد بررسی ت): 6(جدول

 Tبر اساس تعیین راهبردها و خط مشی هاي طرح با آزمون  و الزامات سابق گزارشگري 27بررسی تفاوت میانگین استاندارد حسابداري ): 7(جدول
  مستقل
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 tگزارشگري براي تعیین راهبردها طرح با توجه به آزمون و الزامات سابق 27، تفاوت میانگین استاندارد حسابداري شماره )7(جدول 
 tو از طرف دیگربا توجه به مقادیر . است 27استاندارد  بیشتر از 20/1سابق به میزان  میانگین تعیین راهبردها. مستقل نشان می دهد

و  27مبنی بر تفاوت میانگین بین استاندارد حسابداري شماره  H1فرض  می توان گفت که) sig < 0,05:α:09/0(و سطح معناداري 
مبنی برعدم تفاوت میانگین بین استاندارد حسابداري  H0رد می گردد و فرض  الزامات حسابداري سابق براي تعیین راهبردها طرح

و  27بنابراین بین استاندارد حسابداري شماره . می گرددتأیید  و الزامات حسابداري سابق براي تعیین راهبردها طرح 27شماره 
  .وجود ندارد براي تعیین راهبردهاي طرح تفاوت معنا داري الزامات سابق گزارشگري

طرحهـاي مزایـاي   (ایـران  27بین گزارشگري مالی سازمان تامین اجتمـاعی بـر اسـاس الزامـات اسـتاندارد حسـابداري شـماره         ):4(فرضیه فرعی 
ت، تفـاوت معنـاداري وجـود     )بازنشستگی  ، با گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات سابق، از لحاظ امکان نظارت عمومی دوـل

  .دارد

رد دا ستان گین میانگین تعداد نوع ا ر  تفاوت میان دا ادي Tمق  سطح معنادري درجه آز

رد دا  00/0 96 7/94- 42/2 76/7 53 27استان

لزامات سابق  34/5 45 ا

براي ارزیابی امکان نظارت عمومی دولت را  و الزامات سابق گزارشگري 27میانگین دو استاندارد حسابداري شماره  تفاوت) 8( جدول
استاندارد حسابداري  نظارت عمومی دولت،میانگین میانگین ارزیابی امکان فراهم نمودن. مستقل نشان می دهد tبا توجه به آزمون 

 sig:00/0(و سطح معناداري  tو از طرف دیگربا توجه به مقادیر . است ات سابق گزارشگريبیشتر از الزام 42/2به میزان  27شماره 
>0,01:α (فرض  می توان گفت کهH1  فراهم  و الزامات سابق گزارشگري بر اساس امکان 27مبنی بر تفاوت میانگین بین استاندارد

 27مبنی برعدم تفاوت میانگین بین استاندارد  H0و فرض  می گرددتأیید  درصد 99نمودن نظارت عمومی دولت با اطمینان بیش از 
بنابراین . درصد رد می گردد 99نظارت عمومی دولت با اطمینان بیش از  و الزامات سابق گزارشگري بر اساس امکان فراهم نمودن

وجود  ت تفاوت معنا داريفراهم نمودن نظارت عمومی دول بر اساس امکان و الزامات سابق گزارشگري 27بین استانداردحسابداري 
  .دارد

 دو عاملی  آنالیز واریانس طرح 

  .فرضیات فرعی با این آزمون ، بررسی می شود فرضیه اصلی ، از نتایج حاصل از آزمون

و الزامات سابق گزارشگري ، در  27بین ارزیابی توان پرداخت تعهدات آتی طرح، بر اساس استاندارد حسابداري ) 1(فرضیه فرعی 
 .معناداري وجود دارد ت اتخاذ شده بر مبناي صورت هاي مالی سازمان تامین اجتماعی، تفاوتتصمیما

 

 

 

  مستقل Tبر اساس امکان نظارت عمومی دولت با آزمون  و الزامات سابق گزارشگري 27میانگین استاندارد حسابداري بررسی تفاوت ): 8(جدول
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  تصمیمات متغیر وابسته

 

 متغیر مستقل

  

df  

 

  

F  

 
 

  

 سطح معناداري

 043/0 3/26 2 تعهدات آتی طرح

 31/0 04/1 1 استانداردنوع 

 05/0 93/2 2 )استاندار و تعهدات(اثر متقابل

  

تعهدات آتی طرح و نوع استاندارد با  ، نمایانگر بررسی آنالیز واریانس طرح دو عاملی بر فاکتورهاي ارزیابی توان پرداخت)9(جدول
/ 043تعهدات آتی طرح برابر است با  توان پرداخت با توجه به اینکه سطح معناداري متغیر ارزیابی. باشد میتصمیمات اتخاذ شده 

تعهدات طرح از تفاوت معنی داري  بنابراین سطوح مختلف ارزیابی توان پرداخت باشد میکمتر  α: 05/0و این مقدار از باشد می
که  باشد می 31/0با از طرفی در این جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داري متغیر نوع استاندارد برابر . برخوردار است

همچنین در نهایت در این جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی . نشانگر وجود یکسان بودن سطوح مختلف این متغیر است
 sig:05/0( و با توجه به رابطه. باشد می05/0تعهدات آتی و نوع استاندارد داري اثر متقابل دو متغیر ارزیابی توان پرداخت

≥0,05/0:α(، در جامعه از تفاوت معناداري  27الزامات سابق واستاندارد  تعهدات آتی طرح در متقابل ارزیابی توان پرداخت اثر
  . برخوردار است

و الزامات سابق گزارشگري ، برتصمیمات اتخاذ شده بر  27ارزیابی عملکرد طرح بر اساس استاندارد حسابداري  بین): 2(فرضیه فرعی 
  .مان تامین اجتماعی،تفاوت معناداري وجود داردمبناي صورت هاي مالی ساز

 و الزامات سابق گزارشگري 27نتایج تحلیل واریانس چند طرفه بین ارزیابی عملکرد طرح بر اساس استاندارد حسابداري  ):10(جدول
 برتصمیمات اتخاذ شده بر مبناي صورت هاي مالی سازمان تامین اجتماعی

  )تصمیمات(متغیر وابسته  

 ستقلمتغیر م 

  

df  

 

  

F  

 

  

 سطح معناداري

 02/0 10/4 2 عملکرد طرح

 00/0 08/9 1 نوع استاندارد

 23/0 45/1 2 )عملکرد و استاندارد(کنش متقابل

 نتایج تحلیل واریانس چند طرفه بین ارزیابی توان پرداخت تعهدات آتی طرح): 9(جدول
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عملکرد طرح و نوع استاندارد با تصمیمات اتخاذ  ، نمایانگر بررسی آنالیز واریانس طرح دو عاملی بر فاکتورهاي ارزیابی) 10(جدول 
کمتر  α: 05/0و این مقدار از باشد می 02/0ارزیابی عملکرد طرح برابر است با  سطح معناداري متغیر با توجه به اینکه. باشد میشده 

و از طرفی در این . درصد از تفاوت معنی داري برخوردار است 95ارزیابی عملکرد طرح با اطمینان  بنابراین سطوح مختلف باشد می
که نشانگر وجود متفاوت بودن سطوح  باشد می 00/0ح معنی داري متغیر نوع استاندارد برابر با جدول مشاهده می شود که مقدار سط

همچنین در نهایت در این جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داري اثر متقابل دو متغیر عملکرد . مختلف این متغیر است
سابق  اثر متقابل ارزیابی عملکرد طرح در الزامات ، )sig ≤05/0:α:23/0( و با توجه به رابطه. باشد می 23/0و نوع استاندارد

از تفاوت معناداري  27وبنابراین اثر متقابل ارزیابی عملکرد در دو الزام سابق و استاندارد  باشد میدر نمونه  27و استاندارد  گزارشگري
  . برخوردار نیست

 و الزامات سابق گزارشگري 27طرح، بر اساس استاندارد حسابداري ارزیابی تعیین راهبردها و خط مشی هاي  بین):3(فرضیه فرعی 
  .بر تصمیمات اتخاذ شده بر مبناي صورت هاي مالی سازمان تامین اجتماعی، اختالف معناداري وجود دارد

 

  

  

  

  

  

، نمایانگر بررسی آنالیز واریانس طرح دو عاملی بر فاکتورهاي تعیین راهبردها و نوع استاندارد با تصمیمات اتخاذ شده ) 11(جدول 
بنابراین  باشد میکمتر  α: 05/0و این مقدار از باشد می 05/0سطح معناداري متغیر تعیین راهبردها  با توجه به این که. باشد می

از طرفی در این جدول مشاهده می . درصد از تفاوت معنی داري برخوردار است 95تعیین راهبردها طرح با اطمینان  سطوح مختلف
که نشانگر وجود متفاوت بودن سطوح مختلف این متغیر  باشد می 00/0نوع استاندارد برابر با شود که مقدار سطح معنی داري متغیر 

همچنین در نهایت در این جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داري اثر متقابل دو متغیر تعیین راهبردها و نوع . است
و  سابق گزارشگري ثر متقابل تعیین راهبردها ي طرح در الزاماتا ،) sig ≥05/0:α:03/0( و با توجه به رابطهباشد می03/0استاندارد

  . بوده و از تفاوت معناداري برخوردار است 27استاندارد حسابداري 

و الزامات سابق گزارشگري  27بین ارزیابی، فراهم کردن امکان نظارت عمومی دولت، بر اساس استاندارد حسابداري ) 4(فرضیه فرعی 
  .معناداري وجود دارد ه بر مبناي صورت هاي مالی سازمان تامین اجتماعی، تفاوتبر تصمیمات اتخاذ شد

  )مات تصمی(متغیر وابسته    نتایج تحلیل واریانس جند طرفه بین ارزیابی تعیین راهبردها و خط مشی هاي طرح): 11(جدول 

  

 متغیر مستقل

  

df 

 

  

F 

  

 سطح معناداري

 05/0 02/3 2 تعیین راهبردها 

 00/0 21/13 1 نوع استاندارد

 03/0 57/3 2 کنش متقابل

  نتایج تحلیل واریانس جند طرفه بین ارزیابی فراهم کردن امکان نظارت عمومی دولت): 12(جدول
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  ) تصمیمات(متغیر وابسته 

 متغیر مستقل

  

df 

 

  

F 

  

 سطح معناداري

 00/0 99/8 2 نظارت عمومی 

  50/0 69/0 1  نوع استاندارد

 

 00/0 65/6 2 کنش متقابل

  

امکان فراهم نمودن نظارت عمومی و نوع استاندارد با  ، نمایانگر بررسی آنالیز واریانس طرح دو عاملی بر فاکتورهاي) 12(جدول 
 01/0و این مقدار از باشد می 00/0طرح برابر است با  با توجه به سطح معناداري متغیر نظارت عمومی. باشد میتصمیمات اتخاذ شده 

:α  از طرفی در . درصد از تفاوت معنی داري برخوردار است 99طرح با اطمینان  بنابراین سطوح مختلف نظارت عمومی باشد میکمتر
که نشانگر وجود متفاوت بودن  باشد می05/0 این جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داري متغیر نوع استاندارد برابر با

همچنین در نهایت در این جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داري اثر متقابل دو متغیر . لف این متغیر استسطوح مخت
اثر متقابل فراهم نمودن  ، )sig ≥01/0:α:00/0( و با توجه به رابطه باشد می 00/0و نوع استاندارد نظارت عمومی امکان فراهم نمودن

از تفاوت معناداري  در نمونه بوده و 27و استاندارد حسابداري  سابق گزارشگري الزامات وامکان نظارت عمومی بر طرح در هر د
 . برخوردار است

  خالصه نتایج حاصل از پژوهش 
  تحقیق در خصوص سئواالت مطرح شده ،نتایج زیر حاصل گردید با توجه به آزمون فرضیات

تامین اجتماعی از دیدگاه استفاده کنندگان از صورتهاي مالی سازمان میزان کارآمدي استاندارد مذکور در ارزیابی عملکرد سازمان 
در ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی بهتر از الزامات سابق گزارشگري  27مذکور به چه میزان است ؟کارآمدي استاندارد شماره 

  . باشد می

ارزیابی توان ایفاي تعهدات آینده سازمان تامین آیا وضع استاندارد خاص حسابداري جهت طرحهاي بازنشستگی می تواند در 
و ارزیابیهاي مربوط به آن ،  27با توجه به نتایج حاصل در صورت اجراي صحیح و کامل استاندارد شماره  اجتماعی مفید باشد؟

  .د بوددر ارزیابی توان ایفاي تعهدات آتی طرح موثرو کارآمد خواه 27صورتهاي مالی تهیه شده بر مبناي استاندارد 

آیا تدوین و وضع استاندارد خاص حسابداري در ایفاي وظایف حاکمیتی و نظارتی و نیز به منظور اطمینان از رعایت الزامات قانونی 
در فراهم  27دولت می تواند موثر باشد ؟با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه مربوط به این سوال ،استاندارد حسابداري شماره 

   .باشد میظارت عمومی دولت بسیار موثر آوردن امکان ن
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نتایج بدست آمده از توزیع پرسشنامه و تحلیل داد ه ها ، از نظر اطالعات مربوط به جمعیت شناسی نشان داد که اوال در مجموع بین 
که اعضاي گروههاي آزمایش و کنترل از جنبه اطالعات عمومی و جمعیت شناسی تفاوت معنی داري وجود ندارد و می توان گفت 

از لحاظ اطالعات ( گروههاي آزمایش و کنترل از جنبه اطالعات عمومی در یک سطح قرار داشته و دو گروه یکدست و همسان 
بنابراین جهت انجام طرح آزمایش مناسب بوده و اهداف پژوهش را از لحاظ همسانی دو گروه جهت انجام طرح  .دبودن) عمومی 

درصد از  60داشته اند ،حدود اي  حرفه سال سابقه فعالیت 10 درصد از مخاطبان بیش از 60 ا حدودثانی .دآزمایش ، برآورد می ساز
درصد انها داراي مشاغلی هستند که بطور مستقیم  80 و باالخره حدود مخاطبان زمینه تحصیل مرتبط با موضوع پژوهش داشته

موجب طرح این ادعا شود که مخاطبان  تواند میدي این موارد جمع بن .دمی باشن مرتبط با صورتهاي مالی سازمان تامین اجتماعی
و تخصص الزم براي پاسخگویی به پرسشنامه طرح شده برخوردار می اي  حرفه پرسشنامه را افرادي تشکیل داده اند که از صالحیت

پیمایشی  –ر انجام طرحهاي توصیفی باشند و بنابراین می توان انتظار داشت که نتایج حاصل از پژوهش، از قابلیت اعتماد الزم از نظ
،  1387- 1386که در این تحقیق ، صورتهاي مالی سازمان تامین اجتماعی براي سالهاي  باشد میالزم به ذکر  .دبرخوردار باش

 تهیه گردید و به ترتیب در سابق گزارشگري سازمان تامین اجتماعی و نیز براساس الزامات 27 براساس استانداردحسابداي شماره
  .تاختیار اعضاي گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفته اس

  : بطور کلی می توان گفت که براساس اطالعات بدست آمده از پژوهش ، می توان چنین استنباط کرد که 

 .تده اساستفاده گردی مستقل tدر مورد فرضیه فرعی اول با توجه به دالیل ارائه شده در فصل قبل ، جهت تجزیه و تحلیل از آزمون 
پژوهش نشان می دهد که بین گزارشگري سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات  نتایج بدست آمده از بررسی فرضیه فرعی اول

تفاوت معنا داري  در ارزیابی توان پرداخت تعهدات آتی طرح با الزامات سابق از لحاظ میزان کارایی 27استاندارد حسابداري شماره 
استیودنت ، می توان به این نتیجه رسید که گزارشگري  tنتایج بدست آمده از انجام طرح تحقیق و اجراي آزمون وجود دارد یعنی از 

از کارایی و کارآمدي الزم و بیشتري در ارزیابی ) طرحهاي مزایاي بازنشستگی( 27مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس استاندارد
   .باشد میکنندگان از صورتهاي مالی سازمان تامین اجتماعی ، برخوردار  آتی طرح توسط استفاده توان پرداخت تعهدات

( ایران  27بین گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات استاندارد حسابداري شماره ( در مورد فرضیه فرعی دوم 
لزامات سابق گزارشگري ،از لحاظ ارزیابی با گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس ا) طرحهاي مزایاي بازنشستگی 

گزارشگري و استاندارد  مسقل به این نتیجه می رسیم که بین الزامات سابق tبا آزمون ). عملکرد طرح ، تفاوت معنا داري وجود دارد 
بیشتر از  27ارد در خصوص ارزیابی عملکرد طرح تفاوت معنا داري وجود دارد و کارایی و کارآمدي استاند ، 27حسابداري شماره 

  .تالزامات سابق گزارشگري اس

 27بین گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات استاندارد حسابداري شماره  (در خصوص فرضیه فرعی سوم 
ن راهبردها و ، با گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات سابق، از لحاظ تعیی)طرحهاي مزایاي بازنشستگی (ایران

مستقل به این نتیجه رسیدیم که بین دو استاندارد  tبا استفاده از آزمون . (د خط مشی هاي طرح، تفاوت معناداري وجود دار
   .دو الزامات سابق از لحاظ تعیین راهبردها و خط مشی هاي طرح تفاوت معنا داري وجود ندار 27حسابداري شماره 

 27گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات استاندارد حسابداري شماره  بین(در خصوص فرضیه فرعی چهارم 
فراهم نمودن  ، با گزارشگري مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الزامات سابق، از لحاظ امکان)طرحهاي مزایاي بازنشستگی (ایران
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مستقل ، بین الزامات سابق گزارشگري و استاندارد حسابداري  tمون با توجه به آز).نظارت عمومی دولت، تفاوت معناداري وجود دارد
  .از لحاظ فراهم کردن امکان نظارت عمومی دولت تفاوت معنا داري وجود دارد 27شماره 

تصمیمات اتخاذ شده ، بر مبناي صورتهاي مالی سازمان تامین  در مورد فرضیه اصلی نیز چنین می توان گفت که بین بعضی از
با تصمیمات اتخاذ شده بر مبناي صورتهاي مالی تهیه شده با  27تهیه شده بر اساس رعایت استاندارد حسابداري شماره  اجتماعی

  .معنا داري وجود ندارد الزامات سابق گزارشگري سازمان تامین اجتماعی ، تفاوت معنا داري وجود دارد و در بعضی موارد نیز تفاوت

  پیشنهادات  
صله از آزمون فرضیات تحقیق و سایر آزمونهاي انجام شده و با در نظر گرفتن اهمیت موضوع ، پیشنهادات زیر در بر مبنا ي نتایج حا

  .ارتباط با این تحقیق ارائه می گردد

آن ،نیاز مند یک نظر  عیوب و ایرادات و مشخص شدن 27شماره  حسابداري با توجه به گذشت چند سال از اجراي استاندارد - 1
  .باشد میاز استفاده کنندگان از این استاندارد و انجام اصالحات ، در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب سنجی جامع 

نیازمند افراد متخصص در زمینه آمار بیمه اي ) طرحهاي مزایاي بازنشستگی ( 27با توجه به اینکه اجراي کامل استاندارد  - 2
  .داقدام نمایکه الزم است نسبت به جذب و تقویت نیروهاي فوق  باشد می

  پیشنهاد براي تحقیقات آتی 
 پیشنهاد می شود که با اتکا بر الگوهاي معرفی شده و اجرا شده در این تحقیق و با استفاده از سایر استفاده کنندگان صورتهاي مالی نظیر 

  .حقیق حاضر مورد مقایسه قرار گیردبه عنوان یک جامعه آماري دیگر ، تحقیق هایی انجام شود و نتایج آنها با دستاوردهاي ت کارفرمایان
  در صندوقهاي ) طرحهاي مزایاي بازنشستگی (27پیشنهاد می گردد پژوهشهایی در زمینه بررسی دشواریهاي حاصل از اجراي استاندارد

 .بازنشستگی انجام پذیرد
  در برآوردن نیاز هاي )نشستگی طرحهاي مزایاي باز( 27پیشنهاد می شود پژوهشی در زمینه یافتن نقاط ضعف و قدرت استاندارد

   .گزارشگري صندوق هاي بازنشستگی در ایران
 گسترش موضوع این پژوهش به سایر صندوقهاي بازنشستگی در ایران.   

  منابعفهرست 
  ،تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی ،سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداري و حسابرسی ،چاپ هشتم  1384. ا.اکبري ،ف 

  ، احتماالت و تحلیل آماري ،تهران ، موسسه عالی بانکداري  1384ابی ، ف و تقوي طلب ،م ،راه

 روش تحقیق در مدیریت ،تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی ،مرکز انتشارات علمی ،چاپ دوم  1382. ر.خاکی ،غ

 دهاي حسابداري مدیریت تدوین استاندار.اسالیدهاي آموزشی استانداردهاي حسابداري ایران .ح .رحمانی 

 مدیریت تدوین استانداردهاي حسابداري .اسالیدهاي آموزشی استانداردهاي حسابداري ایران .ح .رحمانی 

  ،تئوري حسابداري ،تهران ،سازمان حسابرسی ،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداري و حسابرسی ، جلد اول ،چاپ سوم  1383. ر.شباهنگ 

  تمال در مدیریت و اقتصاد،تهران ،انتشارات آواي نور،آمار و اح 1384صفاري، م و سایرین ،

حسابرسی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها ،ضرورت تدوین استانداردهاي حسابداري براي صندوقها و سازمانهاي بازنشستگی ،حسابرس ،سازمان 
،1383  
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  رات دانشگاه شیراز دیدگاه روش شناختی ،انتشا:پژوهش هاي تجربی در حسابداري  1379.م.نمازي 

 ،افشاي اطالعات در گزارشات مالی ،تهران چاپ اول  1377. ا.نوري فرد ،ي 

  ، معرفی طرحهاي بازنشستگی ،سازمان بازنشستگی کشوري  1387نیرو مند ، م ،

 اپ دوم ،تئوري حسابداري ،تهران ،ترمه ،جلد اول ،چ 1385. اف ،ترجمه پارسائیان ، ع . وون بردا .اس .هندریکسن ،ال 

،مبانی نظري حسابداري و گزارشگري مالی در ایران ،تهران ،سازمان حسابرسی ،مرکز تحقیقات تخصصی  1376هیات تدوین استانداردهاي حسابداري ،
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