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  تبیین فساد مالی گیري تئوري نمایندگی جهتبه کار

  ٢نویدرضا نمازي، ١غالمحسین مهدوي
  چکیده

تواند زمینه ساز وقوع فساد مالی، رشوه، همین تفکیک می. است تئوري نمایندگی شده ظهور جدایی مدیریت از مالکیت باعث
 سالی است در سنین میان ،افراد مالی جرمبیشترین ، حاکی از در آمریکا آمارهاي سازمان شفافیت. رکت باشداختالس و تبانی در ش

ي  ارائهفساد مالی و  تبیینو با هدف ي ا انهبه روش کتابخ پژوهشاین . ي غیررسمی ارتباط داشته باشدها سازمانتواند با که می
راهکارهاي مختلفی جهت جلوگیري از فساد مالی  این راستا،در . شده است انجامبر اساس تئوري نمایندگی  ،هاي مبارزه با آنشیوه

نهایت انجام هاي داخلی، انجام حسابرسی مستقل و در ها انجام حسابرسی داخلی، تقویت کنترل آن ترین مهم. پیشنهاد گردیده است
 ي زیر نظر باالترین مقام مسئول یا کمیته دلی، واحد حسابرسی داخلی را بایدر خصوص حسابرسی داخ. حسابرسی عملیاتی است

شود که حسابرسی پیشنهاد می ،همچنین. فساد را تا حد زیادي کاهش داد ي اي ایجاد کرد تا زمینهبا رعایت اخالق حرفه ،حسابرسی
روش دیگري که در . اجرا شود ،مالی، مدیریتی و نظارت بر تولید :مانند سازمانهاي در تمام عرصهضمنی و  به طور منظممستقل 

  .حسابرسی عملیاتی است انجامگردد،  توصیه می ها روشکنار سایر 

  .غیررسمی، تئوري انگیزش، حسابرسی، فساد مالی هاي سازمانتئوري نمایندگی، ساختار  :واژگان کلیدي

  مقدمه
در گذشته، مالکان . ها اتفاق افتاده استگیر در حسابداري در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکتاري از تحوالت چشمبسی

از طرفی مالکان، خود بر تمامی عملیات، کنترل . کردیمها را در یک نقطه ثقل مشاهده میهمان مدیران واحد تجاري بودند و آن
بودن نگرش مدیر و ، متفاوتبه همین دلیل. ترین وظایف مدیران استشدند که یکی از مهممیداشته و باعث افزایش ارزش شرکت 

. امور حیاتی شرکت معنایی نداشتهاي کالن، اهداف عملیاتی و سایر مالک در مسائل مختلف جهت اداره سازمان اعم از استراتژي
آوري پیشرفت فن. بود وجود تضاد منافع بین مدیر و مالک نبودیم و بودن پاراداکه این امر به دنبال داشت، یکسانثیر مهم دیگري تأ

بازارهاي  ،بدین ترتیب. ي تضامنی و سهامی شدندها شرکتي چند مالکی مانند ها شرکتآمدن فزون به سرمایه باعث پدیداو نیاز روز
. یریت به عنوان یک مفهوم و کارکرد جدا شدپی آن به دلیل افزایش تعداد سهامداران، مالکیت از مد در. بزرگ سرمایه به وجود آمد

    .مشکل اصلی این بود که کنترل واحد تجاري در کدام طرف قرار گیرد تا وضعیت سابق حفظ و شرکت به نحو احسن اداره شود

تسلط و نداشتن سوال اساسی در حیطه حضور . هاي زیادي پیرامون جدایی مدیر و مالک مطرح شده استاخیراً در حسابداري سوال
، 2و هسینک و همکاران ;2007، 1زهرا و همکاران(تواند منجر به بروز فساد مالی مدیران شود یا خیر؟ مالک است که آیا این امر می

توان سازمان را در راستاي فساد مالی کنترل کرد؟ آیا چگونه می: هاي مطرح شده در این زمینه این است کهترین سوالمهم). 2009
ار مدیر کنترل داشت؟ آیا مدیر در راستاي اهداف سهامدار، که افزایش ارزش شرکت و به حد مطلوب رساندن ثروت توان بر رفتمی

                                                                                                                                                                                     
 .و حسابدار رسمي بخش حسابداري دانشگاه شیراز دانشیار -١
 .حسابداري دانشگاه شیراز دكترايدانشجوي  -٢
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توان رابطه مدیر توان از فساد مالی مدیران جلوگیري کرد؟ با عنایت به این مطالب میدارد؟ و چگونه میاست، گام بر می سهامداران
  . بیان کرد 3»یندگیتئوري نما«و سهامداران را در چارچوب 

در این راستا، ابتدا در بخش . ، با توجه به تئوري نمایندگی استبا آن هاي مبارزههدف اصلی این مقاله بررسی فساد مالی و شیوه
سپس در بخش . دوم، تئوري نمایندگی همراه با مفروضات، انتقادات، اهداف و مشکالت آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

. بخش چهارم به بررسی رابطه تئوري نمایندگی و فساد مالی اختصاص دارد. شودمیریف فساد مالی و تاریخچه آن ارائه سوم، تعا
گیري در نهایت، در بخش ششم خالصه و نتیجه. پردازدجلوگیري از فساد مالی میجهت راهکارهاي مختلف ارائه بخش پنجم به 

  . شودمقاله ارائه می

      یندگیچارچوب تئوري نما -2
: 2004، 4و همکاران جانسون(تئوري نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاري است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند 

گیري درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادي و یا طبق این تئوري در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم). 325
در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به ). 147: 1384نمازي، (شود اد مشخصی به مدیر واگذار میانجام خدمتی طی قرارد

هاي خود سعی دارند همچنین، طی چانه زنی ،طرفین. شودگیري درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل میتصمیم
دن کربیشنهبه دنبال نفع شخصی خود و در نهایت ) سهامدار و نماینده(هاي نمایندگی هر یک از طرف. به قرارداد بهینه دست یابند

می ز آن به عنوان قرارداد بهینه یاداگر در قرارداد، که ا. یک قرارداد براي این رابطه تنظیم شود دبنابراین، بای .منافع خود هستند
اي براي فساد مالی، زمینه بردن انگیزه و یا حتیز بینتواند باعث اشود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، این امر می

و یا ) متغیر(تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتنی بر کار و تالش مدیر قرارداد بین مالک و مدیر می. اختالس و رشوه شود
اي جهت تالش مدیر و محرکی براي سوق به بهترین نوع قرارداد، قرارداد ترکیبی ثابت و متغیر است تا انگیزه. ها باشدترکیبی از آن

و با توجه به محدودیت آن به صورت زیر  5کردن تابع ریاضی مطلوبیتبیشینهتوان از طریق قرارداد بهینه را می. فعالیت باالتر باشد
  ). 267: 2005، 7و فلتام 6کریستنسن(تعریف کرد 

E[uP|ai] = maximizeΣuP (xj- c (xj) ) P (xj|ai( اگر ΣuA (c (xj) ) P (xj|ai) - v (ai) ≥ŪA  

  و مطلوبیت) مقدار(رابطه بین ارزش پولی مورد انتظار  :1شکل 
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مشتق گرفته، پس از تعیین ریشه مشتق اول که اکسترمم تابع مطلوبیت نامیده  از تابع مربوط دبایکردن تابع مطلوبیت براي بیشینه
توان از در این راستا، می. که همان میزان بهینه جهت قرارداد استرسید ار مطلوبیت شود و تعیین عالمت تابع، در نهایت به مقدمی

   :ها به جواب بهینه زیر رسیددودیتسیمپلکس تابع و توجه به مح

      M =   0=   0=Ú 8ماکسترم   =UM 9نقطه بهینه جهت قرارداد

الف با دریافت مزایا مطلوبیت -1در شکل . دهدنتظار را نشان میو مطلوبیت مورد ا) مقدار(رابطه بین ارزش پولی مورد انتظار  1شکل 
ندارد، نقطه ) دریافت مزایاي بیشتر(که مدیریت، تمایلی به مصرف واحد اضافی  Aنقطه . کندرسیده و سپس سقوط می Aبه نقطه 

ده قانون نزولی بودن مطلوبیت ب نشان دهن -1هاي اضافی در شکل مطلوبیت ).96: 1384فرجی، (شود اشباع یا سیري نامیده می
  . ی استینها

طرف سهامدار؛ مهارت و تخصص  سرمایه ارائه شده از (q)، (e)این سود، تابعی از سعی و کوشش مدیر نمایش دهیم و Xاگر سود را با 
  ): 151: 1384نمازي، (، باشد در این صورت براي تابع سود داریم (s) حاالت طبیعت غیرقابل کنترل درآینده و (h) شخص مدیر

P (e, q, h, s)=X  

 Yاگر این عوامل را. هاي قابل مشاهده دو طرف باشدقرارداد بین مدیر و مالک باید طبق نظریه نمایندگی، براساس متغیرها و عامل
توان میبنامیم و از نظر ریاضی، تابعی از حاالت طبیعت غیرقابل کنترل، سعی و کوشش مدیر، سرمایه مالک، و مهارت مدیر باشد، 

  ): همان منبع(نوشت 
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Y= n (e, q, h.s)  
حسابداري و  هاي اطالعاتبرابر باقیمانده سود منهاي هزینهX0 و سهم مالک ϑ =Xa (y)است با صورت، سهم مدیر از سود برابردر این

توان بدین صورت نشان را می (Xn)هاي اطالعات هزینه. پردازش شده است آوري وسایر اطالعاتی که در طول دوره مالی صرف جمع
  : داد

Xn = c (e, q, h, s, n)  
  X0 = x – xa - xn  آیدرو به دست میبنابراین سهم مالک نیز از رابطه روبه

  : توان به مقدار بهینه زیر جهت قرارداد انگیزشی دست یافتگیري تابع مطلوبیت میاز انتگرال

E (uah |e, ϑ) = ∫s ua (ϑ (n (e,q, h, s) ) , e) φ (s) ds X=P (e,q,h,s) (  

هاي قراردادي به مفهوم تکیه بر ارقام حسابداري در مبادالت از یک سو و مدیریت نتایج عملیات از سویی دیگر، بر در حقیقت انگیزه
  ).1389جکسون و پیتمن، (امر مدیریت سود تاثیرگذار است 

  مفروضات مهم تئوري نمایندگی - 2- 1
به شرح زیر مفروضات مهم تئوري نمایندگی . الکیت از مدیریت باعث پیدایش تئوري نمایندگی شدهمانطور که قبالً آمد، جدایی م

  :است

خود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع  کردن مطلوبیت مورد انتظارلک و هم نماینده به دنبال حداکثرهم ما. 1
فرد منطقی کسی است که همیشه ). کنندر دو اقتصادي و عقالنی فکر میه. (شخصی، و براي نماینده منافع پولی یا غیر پولی است

. اش براي او بیشترین اولویت را داشته باشد، البته مطابق انتظاري که از اقدام طرف مقابلش داردکند که نتیجهاقدامی را اتخاذ می
  . باشدمی 10فایده –بدیهی است این مهم با در نظر گرفتن اصل هزینه 

). دهدثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می(ک خواستار خطر پذیري نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است مال. 2 
تفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهامداران اقلیت و تنوع در پرتفوي علت بی. تفاوت نسبت به ریسک استکه مالک خود بیحال این

تفاوتی نسبت به هاي بیگذار را روي منحنیازي ریسک سیستماتیک شده و سرمایهسثیباعث خنسهام است، زیرا تشکیل پرتفوي 
  ). 2000، 11هاگن(دهد ریسک و بازده همسان قرار می

با  الک با توجه به اطالعات دریافتی،بینی آینده و دریافت اطالعات و پردازش اطالعات هستند و مهر دو داراي توانایی پیش. 3
  . بنددمینماینده قرارداد 

توانیم اي که مینقطه در واقع تنها هر دو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند و به دنبال شرایط بهتر هستند،. 4
شویم که یکی از این در ادامه متذکر می. است) افزایش ریسک(مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق ریسک 

  ). 2001، 12رایت و همکاران(است ) افزایش ریسک(کردن مدیر، از طریق دادن سهام و انگیزش مدیران مالک ترفندها،

آیا پرداخت براساس نتیجه نهایی باشد یا کار و تالش نماینده؟ اگر بر اساس کار و تالش نهایی : آید این است کهسواالتی که پیش می
ماینده را مشاهده کرد؟ اگر بر اساس عملکرد و نتیجه باشد، چه معیاري براي ارزیابی توان به درستی کار و تالش نباشد، آیا می

با رویکرد مالی به مسئله نگریسته و نه صرفاً با نگرش اجتماعی و  دبایعملکرد بهترین معیار است؟ در این گونه موارد در حسابداري 
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به نحوي که به شفافیت اهمیت داده شده در عین حالی که در این  شودمی 13نگرش روانشناختی منجر به تئوري نظارت. روانشناختی
. وجود دارد جزء 4براي نظارت . دو طرفه وجود دارد فضاي رابطه از اعتماد نیز آکنده است نوع ارتباط مدیر و مالک، کنترل تقریباً

در حسابداري ). 2009، 18واترز(هستند  اجزاي این تئوري 17و گسترش ارتباط با عموم 16، گزارشگري15، پاسخگویی14عمل متقابل
مهدوي، (که پاسخگویی اساس گزارشگري مالی دولتی است دهد به طوريرنگ نشان میولتی این مطلب خود را به صورت پرد

 این تئوري از. اي است که اعمال به صورت یک طرفه و اعتماد در سطح باالستدر تئوري نظارت، ماتریس روابط به گونه). 5: 1378
نظر سطح اعتماد کامال بر عکس تئوري نمایندگی است زیرا در تئوري نمایندگی سطح اعتماد پایین است ولی هر دو از نظر اعمال، 

رابطه بین تئوري نمایندگی و نظارت را  2شکل ). 1387لگزیان و همکاران، (به صورت یک طرفه هستند که از این منظر مشترکند 
  .دهدمی نشان

  

  كم     
  نمایندگي ١٩یگانگي 

 
  نظارت ٢٠شراكت  اعتماد در روابط نقش

  زیاد  یك طرفھ     جھت اعمال  دو طرفھ   

  .101: 1387لگزیان و همکاران، : اقتباس از

  فساد مالی - 3
وي . کتابی در زمینه فساد نوشت 21ن به نام آرتاشاستراسال قبل یکی از مسئولین کشور هندوستا 2000. فساد پدیده جدیدي نیست

که اگر ذرهاي عسل بر نوك زبان فردي ریخته شود چشیدن آن اجتناب ناپذیر است، امکان ندارد کسی با  آن گونهمعتقد بود هم
خود به مساله » ي الهیکمد«حتی دانته در قرن چهاردهم، درکتاب . خزانه سروکار داشته باشد و حداقل کمی از ثروت شاه را نچشد

به عقیده ماکیاولی فساد جریانی است که طی آن موازین . دهدبندي در اعماق جهنم قرار میفساد توجه کرده و آن را از نظر درجه
 عاري از تقوا و پرهیزگاري، بیشتر در معرض رود و از آنجا که افراد ضعیف واخالقی افراد، سست و فضیلت و تقواي آنان از بین می

روز این مشکل جلوگیري کرد هاي ناظر از بگیرند، باید با کنترل این افراد، هدایت رهبران فکري و کمک دستگاهزمینه فساد قرار می
همچنین،  .»کنیاي فتنه و فساد، تو چه زود در اندیشه مردان نومید رخنه می«دارد که شکسپیر نیز بیان می). 1386منش، کیانی(

سایت (شدن بوي تعفن فساد، از دولت وقت دانمارك است  مایشنامه هملت، معتقد به برخاستههارم ندر پرده اول صحنه چ
  ). 2010، 22ویکیپدیا

به عنوان نمونه، در قرن چهاردهم نیز . خوردهاي مبارزه با فساد به چشم میهاي گذشته نیز روشدر بسیاري از کتب و مقاالت سده
ون، به فساد توجه داشته و آن را ناشی از تمایل شدید طبقات حاکم به زندگی تجمالتی و مرید متفکر برجسته جهان اسالم ابن خلد

ارائه شده  24و وشینی 23میالدي براي اولین بار توسط شیلفر 1993طبق تعریفی که در سال ). 38: 1379ارمکی، آزاد(داند پروري می
در خصوص هشدار از خیانت به ). 37: 1382فر، محنت(نفع شخصی  وال دولتی در جهتاستفاده از ام: است، فساد عبارت است از

همانا «: جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمود» زیادبن ابیه«به ) ع(حضرت علی  20توان به نامه شماره المال میبیت
تو سخت  ردي، کم یا زیاد، چنان برخورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کمن، به راستی به خدا سوگند می

  روابط بین تئوري نظارت و نمایندگی ماتریس :2شکل 
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المال و سوء استفاده از حفظ بیت ،بنابراین). همان منبع(» گیرم که کم بهره شده، و در هزینۀ عیال، درمانده و خوار سرگردان شوي
  ). همان منبع(مورد تاکید فراوان بوده است ) ع(امکانات مالی دولتی تحت هر شرایطی در حکومت علی 

هاي پیچیده، چند بعدي و داراي علل و آثار مختلفی است که در شرایط گوناگون، نقش و نمودهاي همالی پدید در حقیقت فساد
کند؛ دامنه فساد مالی از یک عمل فردي پرداخت رشوه تا یک سوء عمل فراگیر و عمومی که تمامی ارکان نظام متفاوتی پیدا می

لی گاهی یک معضل ساختاري اقتصادي و گاهی یک مسئله فرهنگی و اخالقی فساد ما. گیرد، گسترده استاقتصادي را در بر می
 ). 38: 1382فر، محنت(شود تلقی می

هاي جلوگیري از گسترش و گیري و رواج پدیده فساد مالی و پیامدهاي آن و نیز راههاي شکلپیش از آنکه به تبیین علل و زمینه
  .شود» فساد مالی«اي به تعریف رهاست اشاشیوع این پدیده در جوامع پرداخته شود، الزم 

  تعریف فساد مالی  -3- 1
به معنی تباهی، اخالل و منع از رسیدن به یک هدف » فَسد«فساد از ریشه «. تاکنون تعاریف زیادي از فساد مالی ارائه شده است

؛ به استکردن معنی شکستن یا نقضطلح است که به مص» rumpere«و ریشه » corruption«مطرح است و در زبان التین به واژه 
. تواند قوانین و مقررات یا قواعد و مقررات اداري باشدشود و این چیز میعبارت دیگر، منظور این است که چیزي شکسته یا نقض می

نوع تصرف  هر). 38: 1382فر، محنت(» بازدارد اي که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهاي خودپدیدهدین معنی، فساد یعنی هر ب
قانونی از اختیارات و قدرت براي استفاده از امکانات مالی، فساد استفاده از موقعیت و استفاده غیرغیرقانونی در اموال دولتی و سوء 

هاي اقتصادي، برداشت و دخل و تصرف شود که البته داراي مصادیق بسیاري از جمله اختالس، رشوه، اخاذي، رانتمالی اطالق می
  ). همان منبع(باشد هاي مالی و اشکال گوناگون دیگر میبرداريدر وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره غیرقانونی

سوء استفاده از اختیارات محوله به نیت حصول نتایج تعریف نشده در مسئولیت«: کندبانک جهانی نیز فساد مالی را چنین تعریف می
المللی است و در سطح جهانی جمن حسابداران خبره انگلیس نیز که یکی از مؤسسات بینان). 39: 1382محنت فر، (» هاي محوله

). همان منبع(داند مین منافع شخصی و خصوصی میتأکانات و اختیارات دولتی به نیت فعالیت دارد، فساد مالی را سوء استفاده از ام
ها و مقاصد حزبی و سیاسی را واع تسهیالت براي پیشبرد هدفاین انجمن تصرف ناحق در امکانات بخش عمومی و سوء استفاده از ان

-میردال نیز که یکی از اقتصاددانان توسعه است، فساد را در معنی گسترده. ترین مصادیق فساد مالی معرفی کرده استیکی از شایع
درت شخصی و استفاده نامشروع از تري مورد توجه قرار داده و معتقد است که فساد به تمامی اشکال گوناگون انحراف به اعمال ق

  ). 1389یاسینی، (مقام شغلی قابل اطالق است 

گویند، خواه این درآمد از مجراي غیرقانونی از مردم کسب شده باشد به طور کلی هر نوع درآمد نامشروع خارج از ضابطه را فساد می«
شدن، فساد مالی به معنی به ناحق دارا«). 52: 1377ه نو، اندیش(» و یا از اموال دولت که در اختیار شخص است، استیفا شده باشد

). 25: 1380کارآورین، (» کندیعنی استفاده از امکاناتی که برایش حقی قبالً ایجاد نشده و شخص این حق را براي خود ایجاد می
که اوالً به منافع عمومی لطمه بزند و دانند همچنین، برخی از پژوهشگران، فساد مالی را آن گروه از اقدامات کارمندان و مسئولین می

ی که عامل را براي انجام این اقدام اجیر لثکننده یا به شخص ثاارمند اقدامهدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا همان ک ثانیاً
  ). 17: 1375حبیبی، (کرده است 
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بکارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث، ایران، تقلب را هر گونه اقدام عمدي یا فری 24استاندارد حسابرسی شماره 
تواند تحریف می. انجامدهاي مالی میداند که در نهایت به تحریف صورتقانونی میورداري از یک مزیتی ناروا یا غیربراي برخ

  .ها باشدگزارشگري متقلبانه و یا سوء استفاده از دارایی

  مالیرابطه تئوري نمایندگی و فساد  -4
بر  3شماره ترین عوامل موثر در فساد مالی، که طبق شکل مهم .دهدرابطه تئوري نمایندگی و فساد مالی را نشان می 3شماره شکل 

  :مبناي رابطه تئوري نمایندگی بنا شده است، به شرح زیر است
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

اولین مشکل نمایندگی این است که بین منافع مدیر و مالک، ممکن است تضاد وجود داشته : وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر
  . شود) چه از نظر مالک و چه از نظر مدیر(تواند باعث یکی از علل عمده فساد مالی در رابطه نمایندگی این امر می. باشد

اینک به . را مشاهده کرد) نماینده(توان به درستی کار و تالش مدیر دا این سوال را پرسیدیم که آیا میدر ابت: 25یعدم تقارن اطالعات
سهامدار فقط اطالعات الزم در . سهامدار در مشاهده اقدام و عمل مدیر ناتوان است یبه علت عدم تقارن اطالعات: دهیمآن پاسخ می

داند گر مالک نتواند روشی جهت کنترل مدیر داشته باشد مدیر فقط خودش میدر این صورت، ا. خصوص عملیات مدیر را داراست
 .داند که چه اقداماتی باید درون شرکت انجام دهداز طرفی مدیر بهتر می. که آیا در راستاي منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر

استفاده از ابزارهاي  دهد که باث نمایندگی نشان میبح). 1990، 26بیمن(گویند » اطالعات خصوصی«این اطالعات اضافی مدیر را 
حسابداري مسائل جاري ) ممکن نیست مشاهده تالش مستقیم نماینده(انگیزشی در جایی که اطالعات به صورت نابرابر توزیع شده 

  مهم تئوري نمایندگی و فساد ياجزا: 3شکل 

منافع تضاد  

 و الزحمه حق اردادقر انتخاب
اطالعاتي سيستم  

)مدارهاس( مالك  

اطالعات تقارن عدم  
 نماينده

محرمانه اطالعات  

 بر موثر عوامل
مالي فساد  

نامطلوب انتخاب  

اطمينان عدم شرايط  

اخالقي مخاطره  

 منافع براساس عملكرد
 شخصي
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به این معنی، . کنترل قرار گیردمورد بررسی و  داما میزان اعتماد بای. اده کردتوان از اصل اعتماد استفدر چنین حالتی می. را حل کند
سقوط شرکت انرون است به طوري که حتی حسابرس  نمونه بارز آن. شودامکان سوء استفاده فراهم میت، که با اعتماد زیاد به مدیری

، 28نگال و 27آرنولد( ت، گزارش حسابرسی مقبول صادر کردروز قبل از از هم پاشیدگی شرک 3نیز فریب اعتماد را خورد و  شرکت آن
2004 .( 

منشا . شوداین حالت شبیه به عدم تقارن اطالعات است اما بیشتر به اطالعات محرمانه از سوي مدیران مربوط می: اطالعات محرمانه
 . شودبسیاري از مفاسد مالی از این امر منشعب می

ا بودن اطالعات محرمانه درباره چیزي که نفع آید که اشخاص تمایل دارند با داراین حالت زمانی پیش می: 29 اثر انتخاب نامطلوب
که با بیمه قرارداد اشاره کرد توان به شخص بیماري به عنوان مثال، می. سازد با طرف مقابل قرارداد منعقد کنندها را فراهم میآن
حالتی که مالک از تمام . یدآاین حالت در اثر عدم تقارن اطالعاتی پیش می .کندبندد و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال میمی

 ). برداشت نادرست(تواند در این شرایط درست تصمیم بگیرد در دست نماینده خبر ندارد و نمی اطالعات

، )نماینده(و اقدامات مدیر ها کلیه موارد باال و همچنین اقدامات و نتایج نهایی رابطه نمایندگی، به ویژه تصمیم: شرایط عدم اطمینان
تواند عامل موثري در پیدایش فساد مالی تلقی شود این ریسک و عدم اطمینان نیز می. سک و عدم اطمینان قرار داردثیر ریأتحت ت

 . شود نتیجه عملکرد مدیر و در نتیجه منافع وي را شدیداً به خطر اندازدزیرا باعث می

نگیزه پیدا کند تا از اثر قراردادهاي منعقده خارج آید که نماینده طبق نفع شخصی خود ااین حالت زمانی بوجود می: 30خطر اخالقی
شدن از قرارداد زمانی خارج. زم توسط نماینده را نداردزیرا مالک اطالعات الزم در خصوص اجراي قرارداد و انجام عملیات ال. شود

کند تومبیل خود را بیمه میمثل کسی که ا. است که در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، سهامدار نتواند عمل مدیر را بسنجد
ممکن است تصادف به سپر اتومبیل لطمه زده باشد اما شخص ادعا کند به بدنه اتومبیل که قبالً صدمه دیده بوده نیز لطمه وارد شده 

لوب در اثر مخاطره اخالقی نیز همانند اثر انتخاب نامط. شوددر اثر مخاطره اخالقی نتیجه کار و تالش نماینده داراي ابهام می. است
تواند تاثیر به سزایی در ایجاد فساد مالی داشته می این امر نیز). 1388هندریکسن و ون برادا، (آید عدم تقارن اطالعاتی بوجود می

  . باشد

 اثر...)  به عنوان مثال، سود، تعداد تولید و(روي عملکرد نهایی   باالخرههاي باالمجموعه سازه: عملکرد بر اساس منافع شخصی
اي باید عملکرد مدیر مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و در اینجاست که بحث سنجش مسئولیت به گونه ،بنابراین. خواهند گذاشت

 . شودمدیران نیز مطرح می

  : از این سه عامل عبارتند. مشهور است »مثلث تقلب«معموالً در وقوع تقلب سه عامل کلیدي نقش دارند که به 

 .که مرتکبان به تقلب فشارهایی جهت این امر دارند: اها یا فشارهمشوق

 .گیردکه معموالً خواسته یا ناخواسته در اختیار فرد خاطی قرار می:هافرصت

-ي اخالقی در محیط وجود دارد که به متقلبان اجازه میها ارزشاي از معموالً یک نگرش، مشخصه و یا مجموعه: هاها و توجیهنگرش
 ).125: 1389کثیري، (آورد، که مرتکب تقلب شوند ها فشار میبه آن دهد و یا با اجبار
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، طبق تئوري نمایندگی تابع مطلوبیت وي را شودمی) گیريبه عنوان نمونه رشوه(مرتکب فساد مالی  بعضاً) مدیر(هنگامی که نماینده 
 : توان به صورت زیر نمایش دادمی

  Σu= u2-u1> 0   ) فساد مالی(گیري رشوه

در . تابع مطلوبیت در صورت عدم پذیرش رشوه است u1تابع مطلوبیت نماینده پس از اقدام به تبانی و اخذ رشوه و  u2در آن  که
تر از صفر باشد، در این صورت نماینده با اخذ رشوه در وضعیت بهتري قرار خواهد گرفت و منافع بیشتري کسب بزرگ Σuصورتی که 
  . رشوه و تبانی خواهد کرد لذا اقدام به پذیرش. خواهد کرد

  :تابع مطلوبیت نماینده در صورت عدم پذیرش رشوه به صورت زیر خواهد بود
u1=w1+H 

ناشی (وضعیت مالی و جایگاه اجتماعی نماینده در صورت عدم پذیرش رشوه است که خود تابعی از درآمد نماینده  w1در فرمول باال 
نیز مطلوبیت ناشی از درستکاري و  H. الی نظیر پرستیژ شغلی یا پست سازمانی استمو سایر موارد غیر) الزحمهداد حقاز قرار
که حداقل تعیین کند اي را به گونهu1 اي تعیین شود کهالزحمه به گونهحال باید قرارداد حق. ي مدیر استي اعتقادي براها ارزش

  :رابطه زیر برقرار باشد
u2=u1  

نیز با عنایت به ) مالکان(سهامداران . گرددمیبر) غیرقابل کنترل(و عوامل محیطی ) بل کنترلقا(نتیجه فعالیت مدیر به کار و تالش 
به او مزایایی اعم از د و یا حتی در بعضی مواقع براي جبران کار و تالش وي، نپردازنتیجه و طبق قرارداد به جبران خدمت مدیر می

  . کنندمی دي به جهت ایجاد انگیزه پرداختنقنقدي و غیر

المللی به عنوان نمونه، سازمان بین. شودهاي گوناگون دنبال میدر عمل بحث فساد مالی نیز در کشورهاي مختلف توسط سازمان
این سازمان به صورت هر دو سال یک بار کنفرانسی ). 1382فر، محنت(با هدف مبارزه با فساد تأسیس شده است ) TI( 31شفافیت

نماینده از کشورهاي  30 حضور با 1981اولین کنفرانس در رابطه مبارزه با فساد در سال . کندبرگزار می IACC32تحت عنوان 
. مختلف جهان در کشور چک برگزار شد هاينماینده از کشور 160با حضور و  2001مختلف جهان در آمریکا و دهمین آن در سال 

این سازمان شاخص فساد را مانند سایر . منتشر شد 1995المللی شفافیت در سال شاخص فساد اولین بار توسط سازمان بین
براساس این . دهدنشان می 10میزان فساد را از صفر تا  CPI 33شاخص فساد و یا . گیري و معرفی کردمتغیرهاي اقتصاد اندازه

شاخص فساد  کشور جهان 180براي  2007این سازمان در سال . دهدکمترین فساد را نشان می 10شاخص صفر بیشترین فساد و 
 4/9یعنی نمره  10دانمارك، فنالند و سنگاپور با شاخص عددي یک و باالترین نمره از  هايدر این سال، کشور. بررسی کرده است

ترین رده قرار در پایین 10از  4/1و نمره  179ي هاي عددهاي برمه و سومالی با شاخصکشور. اندداراي کمترین میزان فساد بوده
کشور  19، با بررسی 1999المللی شفافیت در سال بنابراین، سازمان بین. دهدطرف عرضه فساد را نشان می CPIخص شا. نداگرفته

. مدنظر است هکنندگان رشوخص مشخص است، پرداختهمانطور که از نام این شا. را معرفی کرده استBPI34شاخص دیگري به نام
به عبارت . این باره اندازه فساد است ، نکته حائز اهمیت در)کندگیري میهطرف تقاضاي فساد را انداز CPIبر خالف  BPIشاخص 

  .دیگر، در اینجا وجود فساد مدنظر نیست
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 CPI ارك، نیوزیلند و سنگاپور با شاخص، کشورهاي دانم2010هاي به عمل آمده از کشورهاي مختلف جهان، در سال طی بررسی
 1/1و  CPI 4/1هاي برمه و سومالی نیز، به ترتیب، با شاخص میزان فساد، کشور همچنان داراي بیشترین فاکتور و کمترین 3/9

  .داراي کمترین فاکتور و بیشترین میزان فساد مالی هستند

و فرهنگ جامعه  فساد و تقلب از طریق خدشه واردکردن به اخالق. آثار منفی تقلب مالی در بعد فرهنگی و اجتماعی بسیار زیاد است
-ي براي ارتقاي فرهنگ کار، رقابتیهاي اکثریت، مبارزه با از میان رفتن منابع، مانع جدمین منافع و هدفأي دولت در تهاو سیاست

  ).47: 1389علیمیرزایی، (ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی است شدن تالشده و خنثیهاي سازنشدن فعالیت

). 1382فر، محنت(ها با هم متفاوت است وجود دارد، ولی درجه فساد در بین آنبه نظر بعضی از اقتصاددانان در همۀ کشورها فساد 
  . دهدهاي مختلف نشان میدر سال CPIاطالعات برخی از کشورها را در خصوص شاخص  1شماره جدول 

 رتبھ

 كشور

 CPI شاخص

در سال 

٢٠١٠ 
٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥  ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 ٥/٩ ٥/٩ ٥/٩ ٥/٩ ٥/٩ ٤/٩ ٣/٩ ٣/٩  ٣/٩ دانمارك ١

 ٤/٩ ٥/٩ ٦/٩ ٦/٩ ٦/٩ ٤/٩ ٣/٩ ٤/٩ ٣/٩ نیوزیلند ١

 ٤/٩ ٤/٩ ٤/٩ ٣/٩ ٣/٩ ٣/٩ ٣/٩ ٢/٩ ٣/٩ سنگاپور ١

 ٩/٩ ٧/٩ ٧/٩ ٦/٩ ٦/٩ ٤/٩ ٠/٩ ٩/٨ ٢/٩ فنالند ٤

 ٠/٩ ٣/٩ ٣/٩ ٢/٩ ٢/٩ ٣/٩ ٣/٩ ٢/٩ ٢/٩ سوئد ٤

 ٩/٨ ٠/٩ ٧/٨ ٤/٨ ٥/٨ ٧/٨ ٧/٨ ٧/٨ ٩/٨ كانادا ٦

 ٨/٨ ٠/٩ ٩/٨ ٦/٨ ٧/٨ ٠/٩ ٩/٨ ٩/٨ ٨/٨ ھلند ٧

 ٤/٨ ٥/٨ ٨/٨ ١/٩ ١/٩ ٠/٩ ٠/٩ ٠/٩ ٧/٨ وئیسس ٨

 ٥/٨ ٦/٨ ٨/٨ ٨/٨ ٧/٨ ٦/٨ ٧/٨ ٧/٨ ٧/٨ استرالیا ٨

 ٦/٨ ٥/٨ ٨/٨ ٩/٨ ٨/٨ ٧/٨ ٩/٧ ٦/٨ ٦/٨ نروژ ١٠

  - ٢/٢ ٨/١ ١/٢ ٢/٢ ٣/٢ ٤/٢ ٣/٢ ٢/٢ كامرون ١٤٦

  -  - - ٨/٢ ٥/٢ ٥/٢ ٥/٢ ٧/٢ ٢/٢ نپال ١٤٦

  -  - ١/٢ ٥/٢ ٥/٢ ٧/٢ ٥/٢ ٦/٢ ٢/٢ لیبي ١٤٦

  - ٧/٢ ٩/١ ٠/٢ ٩/١ - ١/٢ ٠/٢ ٢/٢ كوتوایر ١٤٦

  - ٧/١ ٦/١ ٩/١ ½ ٦/٢ ٤/٢ ٤/٢ ٢/٢ پاراگوئھ ١٤٦

  - ٤/٢ ٦/٢ ٤/٢ ٧/٢ ٦/٢ ٥/٢ ٣/٢ ٢/٢ یمن ١٤٦

  - ٢/٢ ٥/١ ٥/١ ٨/١ ٨/١ ٦/١ ٤/١ ٢/٢ ھایتي ١٤٦

  - - ٠/٣ ٩/٢ ٩/٢ ٧/٢ ٥/٢ ٣/٢ ٢/٢ ایران ١٤٦

  - - - - - - ٦/٢ ٥/٢ ١/٢ كوموروس ١٥٤

  هاي مختلف براي کشورهاي مختلف جهاندر سال CPIشاخص  :1 جدول
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  - ٧/٢ ٧/٢ ٨/٢ ٤/٢ ٥/٢ ٣/٢ ١/٢ ١/٢ روسیھ ١٥٤

 – ٩/٢ ٤/٢ ٣/٢ ٢/٢ ٧/٢ ٧/١ ٨/١ ٦/١ ازبكستان ١٧٢

 – – ٢/٢ ١/٢ ٢/٢ ٩/١ ٥/١ ٣/١ ٥/١ عراق ١٧٥

 – – – – ٥/٢ – ٨/١ ٥/١ ٤/١ افغانستان ١٧٦

 – – ٦/١ ٧/١ ٨/١ ٩/١ ٤/١ ٣/١ ٤/١ برمھ ١٧٦

 – – – – ½ – ٤/١ ٠/١ ١/١ سومالي ١٧٨

 – – ٥/٤ ٨/٣ ٧/٣ ٥/٣ ٠/٣ ٩/٢ – بالیز –

 – – – – – ٥/٣ ٤/٣ – – گرنادا –

 – – – – – ٨/٦ ١/٧ ٠/٧ – سنتلوسیا –

 – – – – – ١/٦ ٥/٦ ٤/٦ – سنتویسنتوگرانادا –
  

  

  

  www. Transparency.org: منبع
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  www. Transparency.org: منبع

 2002هاي را براي سال ، میزان شاخص و نحوه تغییرات آن2و  1جهانی و نمودارهاي شماره  CPIزیر، متوسط در  ،2شماره جدول 
  .دهدنشان می 2010تا 

  

 در جھان CPIوسط شاخص مت

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥  ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

٨۶/٩  ٣۵/٨  ٩٧/٣  ٣۴/٣  ۵٣/٣  ۴٧  ١٠/٣  ٠/٣۶/١٧/٢  ٢  

  

در سطح  CPIپراکندگی شاخص  :4شکل 
  دنیا

  در جهان CPIمتوسط شاخص  :2جدول 

  هاي مختلفدر سال CPIمتوسط شاخص  :1نمودار 
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، عربستان 64، ترکیه 138پاکستان رتبه  2007لحاظ شفافیت مالی و اقتصاد، در سال  در میان کشورهاي منطقه خاور میانه از

به ترتیب،  ،نیز 2010در سال ). 22/1/1388، سایت تابناك( اندرا به خود اختصاص داده 131ه و ایران رتب 34، امارات 43سعودي 
سایت ( اندرا به دست آورده 146ایران رتبه  و 28رتبه و امارات  50رتبه ، عربستان سعودي 56رتبه ترکیه  ،143رتبه پاکستان 

  ).2010، 35ترنسپرنسی

، در فساد مالی ، جنسیت و میزان تسلط و اختیارات مدیررسد عوامل سن، تجربه، تحصیالتهاي انجام شده به نظر میپژوهش بقط
در سال  36وسط انجمن اکتشاف فساد مالی آمریکاتشده انجام پژوهشنتایج  3جدول شماره ). 2007زهرا و همکاران، (وي موثر است 

  .دهدرا نشان می هاها به شرکتسن مدیران و خسارت وارده آندر خصوص در کشور انگلستان  2004
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CPIمتوسط شاخص 
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2010

CPIمتوسط شاخص 

  هاي مختلفدر سال CPIشاخص نحوه تغییرات در متوسط  :2نمودار 
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  www.northumberland.gov.uk: منبع
  

همچنین، این پژوهش . سال بودند 50تا  41 در محدوده سنی بین) درصد 32(ساد مالی بیشترین مرتکبین ف، 3اره جدول شمطبق 
نشان داد، افرادي بر خالف رابطه نمایندگی اقدام کردند که چندین سال به عنوان مدیر، مشغول به کار بوده و به تمام امور اعم از 

اي بسیار مهم در خصوص فساد مالی تواند سازهاین شیوه تسلط بر امور می. اندت داشتهگردانندگی شرکت و رابطه با مالکان دخال
باشد، زیرا فرد به نقاط ضعف دستگاه و شرکت آگاه شده و بر اثر سابقه کار باالي وي، نوعی رابطه دوستی با افراد زیر دست خود یا 

  اطالعات مربوط به مرتکبین فساد مالی در انگلستان :3جدول 
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افزون بر این، به علت وجود . شوداستفاده از قدرت نیز میه باعث سوءگاهی اوقات همین رابط .کندمعاونین و روساي هم رده پیدا می
استفاده، ممکن است شخص به تنهایی نتواند با ورود به تفکیک وظایف جهت جلوگیري از سوء کنترل داخلی در سازمان و به تبع آن

در نتیجه، یک چرخه عملیات از ابتدا . در این حالت ممکن است اختالس به صورت گروهی انجام شود. سیستم اقدام به اختالس کند
در علم مدیریت از این رابطه دوستی به عنوان روابط غیررسمی . استفاده به جا نماندتخوش تحریف شده تا ردپایی از سوءتا انتها دس

کردن به علت فراهم( بیشتر به وجه نقد این در واقع همان دلیلی است که شاید مدیران جوان در عین انگیزش زیاد و نیاز. شودیاد می
هاي رسمی در رده مدیران ارشد شکل کمتر به دنبال فساد مالی باشند زیرا هنوز بر امور شرکت تسلط نیافته و گروه) امکانات زندگی

در این طبقه به علت نیاز . سال نیز با تئوري انگیزش قابل توجیه است 60کم بودن میزان مرتکبین در سنین باالي . نیافته است
البته باید توجه . انگیزش کمتري نسبت به فساد مالی وجود دارد) به علت داشتن امکانات زندگی در حد مطلوب(تر به وجه نقد کم

سازمان غیررسمی در داخل سازمان رسمی به وجود آمده و نسبت به آن . هاي رسمی و غیررسمی با هم هستندکرد که سیستم
سازمان«، معتقدند که )6: 1370(در همین زمینه کیت دیویس و نیواستورم ). 277 :1379رضاییان، (دهد عکس العمل نشان می
اي خودجوش با اند؛ بلکه به گونهه لزوماً توسط سازمان شکل نگرفتهاي از روابط شخصی و اجتماعی هستند کهاي غیررسمی، شبکه

. »است دربرگیرنده افرادي از یک سازمان باشندهاي غیررسمی ممکن سازمان. آیندهمکاري و معاشرت و تعامل افراد پدید می
شود، سازمان غیررسمی داراي نظم و ساختار طبیعی است که در ریزي میبه طور آگاهانه و به دقت برنامه برخالف سازمان رسمی که
در واقع، در . آیدسازمان غیررسمی معموالً همزمان و یا پس از تشکیل سازمان رسمی به وجود می. کندمحل کار تکامل پیدا می

ها و ارزشیابی مشترك فرهنگی و عالیق مشترك از طریق هاي احساسی بر مبناي نگرشهاي رسمی، گروهدرون و بطن سازمان
هاي غیرمعقول رفتار گرفتن جنبهم غیررسمی، نادیدهغفلت از سیست. آیدبرقراري روابط دوستانه و صمیمی و شخصی به وجود می

سازمان ). 1383، نژاد پاریزيایران(بوده و به ضرر سازمان است ها کوته بینی قت، غفلت از هر کدام از آندر حقی. سازمانی است
هاي سازمان غیررسمی، با شناخت کامل پویایی. رودهاي مهم سازمانی به شمار میغیررسمی وسیله مهمی براي اجرا و تحقق هدف

دادن به هر اقدامی اجتناب ر غیررسمی پرداخت و از جنبه رسمیی با استفاده از ساختاهایسازوکارها و توان به توسعه و ایجاد رویهمی
. سازمان غیررسمی وجود دارد، پس نباید آن را دشمنی پنداشت که باید نابود شود و نه مانعی که باید از میان برداشته شود. کرد

همواره  دبای بنابراین، .)1381بند، عالقه(ی سازمان باشد بهبود کارآیبرعکس، سازمان غیررسمی ممکن است وسیله سودمندي براي 
هاي گذاشتن بر انگیزهتواند در انگشتسنجش جو سازمانی می. این نهاد را با دقت زیر نظر داشت که اقدامات آن باعث مشکل نگردد

-غیرکافی براي پیشرفت، بسته وقعیتکردن و علل آن از جمله ناخشنودي از میزان دستمزد، فرصت و مراي کارضعیف کارمندان ب
دیویس و استانلی، (هاي سازمانی نامشخص بسیار سودمند باشد هاي ارتباطی، ترفیع گرفتن بدون استحقاق الزم یا هدفبودن کانال

1376 :145 .(  

جیه عقالنی صورت نکردن آن، رفع نیاز مالی، فرصت طلبی و تومدیران به اصول اخالقی و رعایتبیشتر فسادها به علت عدم اعتقاد 
تواند جنبه شخصی نداشته به طوري که هدف مدیر از تقلب، افزایش بعضی اوقات تقلب مدیر می). 2007، 38و تان 37چو(گیرد می

گذار است که ثیرأو ایدئولوژي سهامداران نیز تقیمت سهام در بورس و افزایش ارزش شرکت باشد که در این مورد حاکمیت شرکتی 
  ). 2006، 39چن و همکاران(ه باالي سازمان را تحت فشار قرار دهند چه قدر مدیر رد

یی که اعضاي هیئت مدیره مشترك دارند، اگر یک مدیر دچار فساد مالی شده و این حالت ها شرکتتجربه نشان داده است که در 
تقلب ). 2007، 41و شیوداسانی 40فیچ(یی که وي عضو هیئت مدیره است اثرات سویی به دنبال دارد ها شرکتکشف گردد، در سایر 

که به عنوان معامله (تواند در تمام سطوح مدیریت شکل گیرد و شامل اختالس، معامالت داخلی، معامله با شخص مدیر مدیر نیز می
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ن در نهایت، ای. کردن آن شود، اظهارات غیرواقعی، عدم افشاي حقیقت و مخفی)افشاستبا اشخاص وابسته معروف است و نیازمند 
گاهی اوقات یکی از دالیل تغییر حسابرس ). 2007زهرا و همکاران، (شود اعمال باعث گمراهی استفاده کنندگان از اطالعات مالی می

اند و در اکثر این تغییرات تقلب تغییر داده ها حسابرسان خود را در دورهکه برخی از شرکت نیز وجود تقلب در شرکت است به طوري
این عامل نیز می). 1389مهدوي و ابراهیمی، (ی کوچک جایگزین یک موسسه حسابرسی بزرگ شده است یک موسسه حسابرس

ثیرگذاري در این زمینه أتواند عامل تمدیریت سود نیز می. هاي وجود تقلب و فساد مدیر واحد تجاري تلقی گرددتواند یکی از مالك
جکسون و (» سازمانی با قصد دستیابی به سود شخصی استگري مالی برونند در فرایند گزارشمداخله هدفم«هموارسازي سود . باشد

هاي بازار نیز در این راستا مهم است زیرا مدیران ذکر شد، عامل محرك هاي قراردادي که قبالًبر انگیزهافزون ). 103: 1389پیتمن، 
  ).همان منبع(کنند کاري سود حسابداري میشرکت به ارتباط بین سود گزارش شده و ارزش بازار شرکت پی برده و سعی در دست

در  گذاري خصوصی، محدودیتفساد مالی به عنوان یک مشکل اساسی در اقتصاد نیز مطرح است زیرا باعث کاهش رشد و سرمایه
زدن تخصیص گذاري اقتصادي، به همامر سیاست هاي بنیادي، ایجاد محدودیت درآمدن شاخصتوسعه اقتصادي به دلیل پایین

در واقع یک تهاتر بین احساسات، محرك جامعه و انگیزه فردي براي تقلب، با یک چارچوب . شودنابع، تضعیف اعتماد عمومی میم
  ).2008، 43و رودریگز 42گوررو(آید که تفکیک دالیل آن از هم مشکل است سازمان یافته براي تبانی به وجود می

  هاي مختلف جلوگیري از فساد مالی راه - 5
سایت (برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی، هشت شاخص را براي کنترل فساد مالی مشخص کرده است که عبارتند از  دفتر

  ):http://www.pajoohe.comسایت پژوهشکده باقرالعلوم  http://m-dolati.mihanblog.com;مدیریت دولتی 

 -8ی و کارایی و اثربخش -7دالت و انصاف ع -6سازي اجماع -5شفافیت  -4پذیري مسئولیت -3حاکمیت قانون  -2مشارکت  - 1
  . پاسخگویی

هاي مختلف گیريبه معنی حضور همه مسئولین در تصمیم) دفتر برنامه توسعه این سازمان(براساس تعریف سازمان ملل  :مشارکت
نتایج این . یابدو مشروع تحقق می اي قانونیواسطه هم به طریق نمایندگان و نهادهاي سازمان است که هم به صورت مستقیم و

  . مشارکت باید به آزادي بیان، حق اظهارنظر افراد بینجامد

براساس . کندکید میأل در راستاي تحقق مدیریت به آن تاست که سازمان مل یدومین شاخص :گرایی یا حاکمیت قانونقانون
طرفانه انونی عادالنه و منطقی و منصفانه است که از ویژگی بیهاي قتعریف این سازمان، برقراري نظام مدیریتی، نیازمند چارچوب

  . بودن برخوردار باشند

نفعان براساس تعریف سازمان ملل، به معنی جریان آزاد اطالعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن براي تمامی ذي :شفافیت
ها از و اجراي آن هاترس باشد و از طرف دیگر، اتخاذ تصمیماطالعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دس. است مربوط

  . قوانین و مقررات مشخصی پیروي کند

گیري در یک چارچوب زمانی ست که به زعم سازمان ملل، نهادها و فرآیندهاي تصمیمهایکی دیگر از شاخص :پذیريمسئولیت
  . نفعان آن خدمات الزم را ارائه کندمنطقی به همه ذي
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است که ناظر بر این » ماع سازياج«هاي سازمان ملل که در راستاي کنترل فساد قرار دارد شاخصیکی دیگر از  :ازيساجماع
که بهترین و بیشترین منفعت را براي تمام هدایت کند له است که منافع و سالیق مختلف در جامعه به سمت اجماعی گسترده أمس

  . اجتماع در پی دارد

بنابر تعریف سازمان ملل، تحقق عدالت و انصاف . از دیگر عناصر مهم است و اثربخشی و پاسخگوییعدالت، انصاف، کارایی 
  . کننده رفاه یک جامعه استتضمین

   :توان به صورت زیر خالصه کردترین راهکارهاي مختلف جهت جلوگیري از فساد مالی را میمهم

 .اي مالک و مدیرتقویت بنیان مذهبی و اخالق حرفه

 .نمایندگیدر رابطه ساختار نظام اداري و اقتصادي  اصالح

 .مقررات زدایی و تدوین قراردادهاي استخدامی بهینه

 .گسترش موازین اخالقی بین نماینده و مالک

 .نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی نماینده و مالک

 .جلوگیري از فساد استخدامی نماینده

 .کنترل و ارزیابی عملیات نماینده هاي الزم جهتها و مکانیزمایجاد انگیزه

 .تشویق مدیر به ارسال اطالعات محرمانه و افشاگري

 .آموزش مدیران درمورد فساد اداري و مالی

 .حسابرسی و پاسخگویی

 ).1382محنت فر، ( افزایش حقوق و مزایاي نماینده متناسب با فعالیت وي

در این مورد به ویژه نقش حسابرسی حائز اهمیت است، زیرا . دموثر باشگیري از وقوع فساد مالی تواند در جلواقدامات باال می
ها جلوگیري و یا سازمان را در کشف تواند از وقوع بسیاري از تقلبحسابرسی به همراه ایجاد یک ساختار کنترل داخلی مناسب، می

نتایج . در کشور انگلستان انجام شده است 2004در سال  پژوهش دیگري توسط انجمن اکتشاف فساد مالی آمریکا. یاري کند هاآن
  .در زیر است 4جدول شماره شرح  چگونگی کشف فساد مالی مدیران بهاین پژوهش در خصوص 

  

  پلیس  حسابرسي مستقل  ھاي داخليكنترل  بنا بھ تصادف  حسابرسي داخلي  اطالعات نھاني  عامل كشف
  %١  %١١  %١٨  %٢١  %٢۴  %٢۵  درصد مربوط

  
هاي داخلی و انجام حسابرسی مستقل قابل کنترل و اجرا در از مواردي که براي کشف فساد ذکر شد، حسابرسی داخلی، کنترل

درصد از موارد  53و ) داخلی و مستقل(درصد از عوامل کشف تقلب، توسط حسابرسی  35 پژوهشدر این . سیستم مالی هستند

  درصد عوامل کشف فساد مالی مدیران :4جدول 
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ین سه رکن اشود که پیشنهاد می. هاي داخلی بوده استن حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و کنترلکشف مربوط به سه رک
از ارکان اساسی حسابرسی داخلی یکی . با هم در سازمان به کار گرفته شود تا بتوان از وقوع تقلب و فساد مالی جلوگیري کردمهم، 

 به آن واحد به خدمت ارائه منظوره ب آن کارکنان توسط و رسیدگی دمور واحد داخل در که ارزیابی وظیفه .محیط کنترلی است
حسابرسی  واحد اصلی وظایف جمله از داخلی، کنترل و هاي حسابداريسیستم اثربخشی و کفایت بررسی و ارزیابی .آیدمی وجود

   ).ایران 610استاندارد حسابرسی شماره (است  داخلی

هاي کنترلی فعال اهرم) حسابرسی مستقل(ها از آن بیرونو نه در ) حسابرسی داخلی( اه شرکتدر بسیاري از مواقع نه در داخل 
تواند تضاد منافع یابد، میي حسابرسی داخلی که به طور مستقیم به کمیته حسابرسی ارجاع میها گزارشهاي یافته. وجود ندارد

کمیته حسابرسی شامل آن گروه از اعضاي هیئت ). 2010، 44همکاران نورمن و(اي که در سازمان وجود دارد را آشکار سازد بالقوه
این کمیته به دلیل استقاللی که از مدیریت شرکت دارد، به حفظ . . مدیره است که نه مدیر اجرایی و نه در استخدام شرکت هستند

  ). 1384میگز، (کند ارتباط مستقیم بین هیئت مدیره شرکت، حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل کمک می

ها جهت افزایش کیفیت کار حسابرسی نیز، اي، توجه به استانداردها و استفاده کافی از آنحسابرسی مستقل با رعایت موازین حرفه 
اشاعه اصول اخالقی و رعایت اخالق ). 2009هسینک و همکاران، (اثر با اهمیتی بر جلوگیري از فساد مالی مدیران خواهد داشت 

- گیري و کشف تقلب نقش به سزایی ایفا میدر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی و مستقل است که در پیش اي نیز امري مهمحرفه
همچنین، در تمام واحدهاي اقتصادي، هرگاه که کنترلی وجود نداشته باشد، امکان سوء استفاده امکان ). 2006، 45دیدولیس(کند 

کشف . کندیق و ترغیب دیگران به سوء استفاده، نقش مهمی را ایفا میها و دست آخر ممانعت از تشوپذیر است و کشف به موقع آن
سندرسی است، بدین معنا که حسابرس در محدوده امور امر شدن حسابرسی به ی بعد از وقوع آن، حاکی از محدودفسادهاي مال

کند برسی را به حالت منفعل تبدیل میاین امر حسا. کندها رسیدگی میبه آنشرکت، اسناد در دفتر وقایع مالی و مالی، بعد از ثبت 
دهاي خطر، توسط استانداررعایت نظر در خصوص کفایت کنترل داخلی، اظهارهنگام همچنین، . که باید از آن دوري جست

در بعضی موارد، حسابرسان به جاي رعایت استانداردهاي اجراي عملیات در خصوص شناخت سیستم . حسابرسان ضروري است
ند که همین کمی بر اساس احساس خود از کنرل داخلی شرکت اظهارنظر ایت آن و انجام رویکرد محتوایی، صرفاًکنترل داخلی، کف

بودن اثربخشی حسابرسی را نبود توان علت پایینمی). 2010، 46آرل(است  ،هاي انجام شدهامر باعث کارا نبودن بسیاري از حسابرسی
اي و ها به یک برنامه جامع و درازمدت براي آموزش اخالق و رفتار حرفهدانشگاهآموزش الزم در این رشته تخصصی، نیازمندي 

براي مقابله با فساد، در وهله اول الزم است مقررات و سازو کارهاي ). 1389درستانی، (گیري و کشف تقلب دانست آموزش پیش
مورد اصالح و بازبینی قرار گرفته و فرایندهاي انجام  غیرکیفري نظیر قوانین و مقررات مالی، محاسباتی، معامالتی، اداري و غیر آن

عامل دیگري که شایسته توجه است امر حسابرسی ). 38: 1388نژاد، متنی(اي شفاف تدوین و اعالم شود امور در هر بخش به گونه
از نظارت بر اعمال  ،نابراینب. بینندهاي مالی میمستقل است که معموالً حسابرسان مستقل، خود را صرفاً موظف به حسابرسی صورت

حسابرسی باید حالتی . )2010، 47جانز و همکاران(گذارند مدیریت غافل شده و تا حدي زمینه را جهت سوء استفاده مدیر باز می
چه از نظر مالی، چه از نظر (در شرکت حضور داشته و بر عملیات شرکت مستمر پویا در سازمان داشته باشد به طوري که حسابرسان 

ردیابی، کشف و حفاظت از سیستم جهت  براي کنترل خطر، باید ،همچنین). 1376صفار، (ند نظارت داشته باش) تولیدي و مدیریتی
حسابداري مانند  هاي یکپارچه اطالعاتی درسیستم). 2010جانز و همکاران، (د انجام شو به طور همزمانجلوگیري از نفوذ نیز 

از  ).2010، 48چیلیو و همکاران(ند نقش بسزایی در بهبود کنترل داخلی و کاهش تقلب ایفا کند اتودر اینترنت می خطرهاي بسیستم
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این  و داده پوشش را حسابرسى فرآیند تمامى توانمی ،حسابرسى کاربرگ تهیهبراي  الکترونیکى سیستم یک طرفی در صورت ایجاد
   .)14: 1389مهدوي و موسوي نژاد، ( شود واقع مفید صاحبکار به مختص هايریسک و کنترل ریسک ارزیابى براىامر، 

این حسابرسی به منظور بررسی سیستم. د، انجام حسابرسی عملیاتی استشوها توصیه میکه در کنار سایر روشدر نهایت، روشی 
خشی عملیات واحد ي مالی و عملیاتی، بررسی صرفه اقتصادي، کارایی و اثربها گزارشهاي حسابداري و کنترل داخلی، رسیدگی به 

همچنین، حسابرسی عملیاتی در برگیرنده بررسی رعایت . شودمالی واحد مزبور میهاي غیرشود که شامل کنترلاقتصادي انجام می
تواند سازمانی است که میهاي مدیریت و سایر الزامات درونها، دستورالعملسازمانی و سیاستنین، مقررات و سایر الزامات برونقوا

  .گیري و کشف تقلب داشته باشدبه سزایی در پیش تاثیر

  گیري نتیجه - 6
زیر  شود که واحد حسابرسی داخلی را بایدمیگیري نتیجهدر خصوص حسابرسی داخلی، پیشین،  هايبخشاز مطالب ذکر شده در 

. مینه فساد را تا حد زیادي کاهش داداي ایجاد کرد تا زنظر باالترین مقام مسئول یا کمیته حسابرسی و البته با رعایت اخالق حرفه
کمیته حسابرسی،  .تواند در تقویت حسابرسی داخلی شرکت را یاري کند وجود کمیته حسابرسی استیکی از مواردي که می

  .استهاي داخلی و مانعی موثر براي تقلب مدیر بازدارنده زیرپاگذاشتن کنترل ،همچنین. کندرل میمدیریت ارشد را کنت

این مهم،  .هاي داخلی و در صورت لزوم تقویت آن انجام شوداقدامات الزم جهت آزمون کنترل دهاي داخلی، بایط با کنترلرتبادر ا
هاي داخلی فرایندي است که به وسیله مدیریت و سایر کارکنان، طراحی و کنترل. گیري از تقلب اهمیت به سزایی داردبراي پیش

اف واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگري مالی، اثربخشی، کارایی عملیات و شود تا از دستیابی به اهداجرا می
توان از کمک حسابرسان داخلی و یا مستقل ها میدر زمینه بهبود کنترل. رعایت قوانین مربوط، اطمینانی معقول به دست آید

  . استفاده کرد

راه دیگر . هاي آن مانند مالی، مدیریتی و نظارت بر تولید اجرا شودعرصه شود که حسابرسی به طور منظم و در تمامپیشنهاد می
روش دیگري . ها را کنترل کنندهاي ضمنی است که حسابرسان در طول دوره مالی در شرکت حضور داشته و فعالیتانجام حسابرسی

هاي حسابداري و ی به منظور بررسی سیستماین حسابرس. گردد، انجام حسابرسی عملیاتی استها توصیه میکه در کنار سایر روش
ي مالی و عملیاتی، بررسی صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی عملیات واحد اقتصادي انجام ها گزارشکنترل داخلی، رسیدگی به 

، مقررات نینهمچنین، حسابرسی عملیاتی در برگیرنده بررسی رعایت قوا. شودمالی واحد مزبور میهاي غیرشود که شامل کنترلمی
تواند تاثیر به سزایی هاي مدیریت و سایر الزامات درون سازمانی است که میها، دستورالعملسازمانی و سیاستو سایر الزامات برون

  .گیري و کشف تقلب داشته باشددر پیش
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-http://www.ict.gov.ir/article-fa سایت وزارت ارتباطات و فناوري،، )online( ،"تاملی بر موضوع فساد اداري"). 5/4/1386. (کامران ،کیانی منش
36.html  

پیام  ،"متناسب کنتزلی سازوکارهاي شفافیت و و اعتماد بر مبتنی سازمانی روابط مفهومی دلم" ).1387. (حسین ،کاظمی ،سعید ،مرتضوي ،محمد ،لگزیان
  .185- 221صفحات  ،1387پاییز  ،28شماره  ،مدیریت

 ،1382بهمن و اسفند  ،28و  27شماره  ،مجله اقتصادي ،"فساد اقتصادي و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادي"). 1382. (یوسف ،محنت فر
  .29-36صفحات 

، فصلنامه دانش حسابرسی، "هاي جرم انگاريآسیب شناسی قوانین و مقررات ناظر به مقابله با فساد در ایران؛ با تاکید بر ضرورت"). 1388. (متنی نژاد، صادق
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  هاي حسابداري مدیریتنوآوري ي اشاعهبر  مؤثرعوامل 

  ٢سلمان بیک بشرویه، ١اده کنفیمحمد عبدز
  چکیده

، ها شرکتگر تغییرات در محیط عملیاتی از یک سو گسترده شدن بازارها در سطح جهانی و به تبع آن افزایش رقابت و از سوي دی
 ها ازماند ساختن نیازهاي مدیران و سهاي سنتی حسابداري مدیریت به دلیل عدم کارایی و ناتوانی در برآور باعث گردید تا تکنیک

هاي  نوآوري و ایجاد تکنیک ي هاي زیادي در زمینه ات باعث گردید تا مطالعات و تالشاین انتقاد. مورد انتقاد شدیدي قرار گیرند
بهایابی مبتنی بر فعالیت، بهایابی هدف،  :هاي نوینی، ماننداین اقدامات ایجاد تکنیک ي نتیجه. نوین حسابداري مدیریت صورت پذیرد

چه عواملی روي پذیرش و  :ها سؤال جدیدي مطرح گردید با ایجاد این تکنیک. بود ...کیفیت جامع و یابی متوازن، مدیریت کارت ارز
:  طبقهنرخ انتشار نوآوري را در سه در  مؤثرعوامل  2003و عسکرانی در سال  1995راجرز در سال  مؤثر است؟ ها این نوآوري ي اشاعه

گردد در این نوشتار سعی می. مورد بررسی قرار دادند ،ي سیستم اجتماعیها پذیرنده نوآوري و ویژگی هاي ویژگیي نوآوري، ها ویژگی
  .دهاي نوآوري تشریح گرد ویژگی اختصار مورد اشاره قرار بگیرد واین عوامل به طور 

 .ريي پذیرنده نوآوها ویژگیي نوآوري، ها ویژگینوآوري،  ي اشاعهحسابداري مدیریت،  :واژگان کلیدي

  مقدمه - 1
 ها شرکت، باعث شده است تا محیط تجاري که ها شرکتگسترده شدن بازارها در سطح جهانی و به تبع آن افزایش رقابت در میان 

عالوه بر تغییرات در محیط تجاري که عمدتاً . هاي قبل متفاوت باشدنمایند با محیط تجاري دههدر حال حاضر در آن فعالیت می
تغییرات . نیز ثابت باقی نمانده است ها شرکتو افزایش رقابت جهانی است، محیط عملیاتی  ها شرکتزه فعالیتی ناشی از توسعه حو

ي عمر محصوالت نمونه هایی در نوع ارتباط با تامین کنندگان و مشتریان، سیستم هاي اطالعاتی، فرآیندهاي تولید و کاهش چرخه
ي ها شرکتبا توجه به این تغییرات در محیط تجاري و عملیاتی، . رخ داده است اه شرکتاز تغییراتی است که در محیط عملیاتی 

بایستی محصوالت خود را با باالترین  ،و حفظ سهم بازار محصوالت خود ها شرکتدانند که به منظور رقابت با سایر بزرگ به خوبی می
در شرایطی  ها شرکتردد این است که گیبه این هدف م عاملی که باعث دشواري در رسیدن. کیفیت تولید به مشتریان عرضه نمایند

باید به باالترین کیفیت ممکن دست یابند که محصوالت خود را با ارزان ترین قیمت نیز به بازار عرضه کنند، تا با افزایش سطح 
استفاده آن که به منظور در نتیجه حسابداري مدیریت و تکنیک هاي مورد . رضایت مشتریان، گوي سبقت را از رقباي خود بربایند

  .اندتوجهات زیادي را معطوف خود ساختهد در سال هاي اخیر نشوبرآورده ساختن این دو هدف به کار گرفته می

هاي سنتی حسابداري مدیریت به دلیل عدم کارایی و ناتوانی در برآورده ساختن نیازهایی که با توجه به تغییرات ذکر شده در رویه
؛ 2،2003کاوالوزو و ایتنر؛ 1،2003و جاکوبز ؛ مایگا3،1991کاپالن و کوپر(ت بود، مورد انتقاد بسیار شدیدي قرار گرفباال بوجود آمده 

                                                                                                                                                                                     
  m.abdzadeh@ut.ac.ir .دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تھران -١
  .ری حسابداری دانشگاه تھراندانشجوی دکت - ٢

3 Cooper and Kaplan 
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هاي حسابداري مدیریت در فراهم کردن اطالعات مورد نیاز مدیریت در دلیل چنین انتقادهایی این بود که روش). 2005، 3عسکرانی
این انتقادها به باالترین حد خود  1990ي و اوایل دهه 1980ي در اواخر دهه. ت خوردندي مهم سازمان شکسها فعالیت رابطه با

  . رسید

- ر فراهم کنندگان و هم در استفادهدر واکنش به این انتقادات و مشاهده سطح باالي نارضایتی که هم د) 1993(4بورك و مورگان

به تبع  تا ،نیاز به انقالب و تحولی در حسابداري مدیریت است ند،کنندگان اطالعات حسابداري مدیریت وجود داشت، پیشنهاد نمود
دراین دوره زمانی ادبیات  ،در نتیجه. تطابق داشته باشد د که با محیط تجاري و عملیاتی کنونیهایی بوجود آیتکنیک ها و روش آن

؛ مایگا 2003عسکرانی،(د داري مدیریت شو ایجاد تکنیک هاي نوین حساب نوآوري حسابداري مدیریت عالقمند به مطالعه در زمینه
 ،هاي نوینهاي موجود و ایجاد روشتالش هاي زیادي صورت گرفت تا با تصحیح روش). 5،1999؛ اندرسون و یانگ2003و جاکوبز،

هاي زیادي تالش ،به طور خاص. دوباره حسابداري مدیریت سودمندي و مربوط بودن خود را در محیط هاي تجاري بدست آورد
رت گرفت با این هدف که با تغییر دادن وضعیت موجود در آن زمان بتوان اطالعاتی را براي مدیران فراهم کرد که نیازهاي آنها صو

  .براي رقابت در محیط تجاري و عملیاتی جدید را برآورده سازد

اما سوال اصلی که در این نوشتار . ودندتحقیقات انجام شده در این ارتباط با دستاوردهایی نیز همراه بود که داراي ویژگی نوآوري ب
 عواملی چه به مدیریت حسابداري نوین هاي تکنیک این اشاعه و انتشار: گردد مورد بررسی قرار گیرد، این استسعی می
در این ارتباط برخی  است؟ بوده بیشتر سایرین به نسبت ها تکنیک این از برخی اشاعه و پذیرش چرا دارد؟ بستگی

، اً از کشورهاي غربی سرچشمه گرفتههاي آن عمدتکه حسابداري مدیریت و بسیاري از روشاین به دلیل ،کنندمیمحققان بیان 
بنابراین عقالیی است که از فرهنگ غرب متاثر شده باشد و از طرف دیگر کاربرد حسابداري مدیریت در یک محیط فرهنگی جدید به 

سعی در توضیح  "فرهنگ"بنابراین این محققان با بیان فاکتوري به نام . یردپذمی تأثیر طور مشخص از فرهنگ بومی آن منطقه
کنند در صورتی که تفاوت فرهنگی بین و بیان می بودهتکنیک هاي حسابداري مدیریت در برخی جوامع  اشاعهدادن عدم توسعه و 

ي کاربرد حسابداري مدیریت ته باشد، دامنهخواهد بپذیرد وجود داشمحیطی که نوآوري صورت گرفته و محیطی که آن نوآوري را می
  ).2007، 6مین ژو(د هاي حسابداري مدیریت مقاومت می نماینکاهش یافته و افراد در مقابل انتشار و توسعه تکنیک

و  ها ویژگیآنها مورد بررسی قرار گیرد و با بیان  اشاعهدر این نوشتار سعی گردیده موضوع نوآوري هاي حسابداري مدیریت و 
هاي نوآوري، ویژگی هاي خودویژگی :نوآوري هاي حسابداري مدیریت و طبقه بندي آنها در سه گروه اشاعهفاکتورهاي موثر در 

هاي حسابداري مدیریت بررسی اي دیگر به موضوع توسعه و انتشار نوآورياز زاویه ،هاي سیستم اجتماعیي نوآوري و ویژگیپذیرنده
طور مختصر به در بخش سوم و چهارم به . گرددبعدي بحث نوآوري و حسابداري مدیریت بررسی میبه این منظور در بخش . شود

گذار روي انتشار تأثیر در بخش پنجم به مهمترین عوامل. شودهاي سیستم اجتماعی اشاره میپذیرنده نوآوري و ویژگیهاي ویژگی
 .پردازیمهاي نوآوري، مینوآوري، یعنی ویژگی

                                                                                                                                                                                                     
1 Maiga and Jacobs 
2 Cavalluzzo and Ittner 
3 Askarany 
4 Bork and Morgan  
5 Anderson and Young  
6 Min Zhuo 
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  ابداري مدیریتنوآوري و حس -2

. به حساب آید "نوین"اي که توسط اشخاص یا سازمان، ایده، روش یا وسیله: نوآوري را اینگونه تعریف کرد 1995در سال  1راجرز
حتی اگر اشخاص یا سازمان ها دانش مربوط به یک ایده یا روش را درك نکرده و در مورد آن اطالعی نداشته  وي،بنابراین از نظر 

) 1998(2گوپال کریشنان و دامن پور. گرددمحسوب می نوآوريدر نظر بگیرند، آن ایده، روش یا وسیله یک  "نوین"آن را باشند، اما 
هر چند تعاریف مختلف دیگري نیز در رابطه با . کنندنیز نوآوري را پذیرش ایده یا رفتاري که براي سازمان جدید است، تعریف می

به گفته راجرز منظور از نوین بودن در . است "نوین بودن"گی مشترك در تمام تعاریف عامل نوآوري وجود دارد اما معیار و ویژ
. تواند ویژگی نوین بودن را دارا باشدد، بلکه یک ایده یا تصمیم نیز میاي تنها از نظر عملی جدید باشنوآوري این نیست که پدیده

افتد که در تجارت، تغییر مثبت، زمانی اتفاق می. بهبود یابد سازمان یا هدف از نوآوري ایجاد تغییرات مثبت است تا عملکرد شخص
عالوه براین نوآوري معموالً باعث افزایش بهره وري از منابع و افزایش ثروت . منجربه افزایش ارزش براي مشتري یا تولیدکننده شود

  .گردداقتصادي می

تکنیک هاي مدرن حسابداري مدیریت را به عنوان نوآوري در نظر  توان برخی ازبا توجه به تعاریف، ویژگی و هدف نوآوري، می
، تئوري 6، بهایابی هدف5، مدیریت مبتنی بر فعالیت4، بهایابی مبتنی بر فعالیت3الگوبرداري: برخی از این تکنیک ها عبارتنداز. گرفت

؛ چون 12،2008؛ الکاف11،2008چن هال(10و مدیریت زنجیره ارزش 9، مدیریت کیفیت جامع8، کارت ارزیابی متوازن7محدودیت ها

  ).2009، 13گراکسات

. نوآوري اشاعه :همزمان با ایجاد نوآوري و عالقه به تحقیق در این زمینه، مفهوم دیگري در ادبیات مربوطه به وجود آمد
افرادي که  د توسطاي جدیگیرد که در آن ایده، روش یا وسیلهوگسترش نوآوري را به عنوان مسیري در نظر می اشاعه) 1994(14ولف

این تعریف را بهبود بخشید و انتشار نوآوري را به  1995راجرز در سال . شودشود یا نمیگیرند، پذیرفته میآن قرار می تأثیر که تحت
در نظر گرفت که در آن یک نوآوري از طریق کانال هاي خاصی در طول زمان در میان اعضاي یک سیستم  فرآینديعنوان 

هاي وابسته به اجتماع ل سازمان ها، اشخاص یا سایر گروهتواند شامسیستم اجتماعی مورد نظر راجرز می. یابد اجتماعی گسترش می
همانطور که در قسمت قبل نیز بیان گردید هدف از این نوشتار بررسی عوامل و فاکتورهایی است که بر گسترش و انتشار . باشد

نشان  1به این منظور عوامل موثر همان طور که در نمایه . گذاردمی تأثیر )وآوريو تکنیک هاي نوین حسابداري به عنوان ن(نوآوري
. گرددي سیستم اجتماعی طبقه بندي میها ویژگیي نوآوري و ي پذیرندهها ویژگیهاي نوآوري، ویژگیداده شده است در سه گروه 
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نوآوري خود ي ها ویژگی ي سیستم اجتماعی؛ها ویژگیهاي پذیرنده نوآوري و ویژگی شود ضمن بیان مختصردر این نوشتار سعی می
  .به طور کامل مورد بحث قرار گیرد

 ،)1998(پیش از توصیف عوامل موثر در انتشار نوآوري، ذکر این نکته ضروري است که براساس بیان گوپال کریشنان و دامن پور
ین را در رابطه با ایجاد نوآوري، سازمان ایده یا روشی نو .شودمی پذیرفتهشود یا توسط سازمان می ایجادنوآوري در یک سازمان یا 

، از طرف دیگر در رابطه با پذیرش، نوآوري هاي انجام شده توسط کند میو سپس به سایر سازمان ها صادر  براي استفاده خود تولید
دشوار و طوالنی است زیرا بسیاري از فرآیند پذیرش نوآوري فرآیندي . شودسایرین به منظور پذیرش و بکارگیري به سازمان وارد می

  . تا در سطح وسیع مورد پذیرش قرار گیرند ،ي زمانی طوالنی داردنوآوري ها مخصوصاً در زمینه حسابداري مدیریت نیاز به دوره

توسط سازمان  شود با حالتی که نوآورينوآوري در سازمان ایجاد میزمانی که شود فرآیند اشاعه مشاهده می 1همانطور که در نمایه 
ایجاد ایده یا فکر، تعریف : مراحل اصلی عبارتند از کند میدر حالتی که سازمان نوآوري را ایجاد . شود، متفاوت استپذیرفته می

در رابطه با پذیرش نوآوري که در خارج از سازمان تولید شده است، مراحل زیر طی . ، توسعه، بازاریابی و تجاري سازيپروژه، طراحی
گیري در مورد پذیرش، بکارگیري آزمایشی و بکارگیري مستمر آگاهی از نوآوري، شکل گیري نگرش تغییر، ارزیابی، تصمیم: دگردمی

  ).2003عسکرانی،(و مداوم

  ي پذیرنده نوآوري ها ویژگی - 3
رسید که برخی از این عوامل توان به این نتیجه می ،نوآوري در سازمان ها و عوامل موثر برآن اشاعهبا مروري بر ادبیات مربوط به 

توان به سه گروه تقسیم مرتبط با پذیرندگان نوآوري را میعوامل . پذیرندي سازمان هایی است که نوآوري را میها ویژگیمرتبط با 
ه قابل ي سازمان ها از طریق این سه گروها ویژگیبه عبارت دیگر اکثر . ساختار سازمان ، استراتژي سازمان و فرهنگ سازمان: نمود

اندازه سازمان ها، مدیریت جسورانه سازمان ها، سطح اطالعات در رابطه با : گردندموارد زیر را شامل می این گروه ها. توضیح است
هاي فنی کاربران نوآوري، میزان اهمیت یادگیري در سازمان ها، انتقال اطالعات در سازمان ها، مقاومت نسبت به تغییر، مهارت

ن ها، رقابت و میزان آگاهی در سازمان ها نسبت به این موضوع که نوآوري راه حلی ممکن براي پیشرفت و رقابت نوآوري در سازما
  .است

  هاي سیستم اجتماعیویژگی -4
کانال هاي ارتباطی، سیستم اجتماعی، ساختار اجتماعی، : عبارتند از ها ویژگینوآوري این  ياشاعهدر ادبیات مربوط به توسعه و 

  .ي سیستم،رهبران افکار و عوامل تغییرهنجارها

گذارند تا به درك یا دانش ، فرآیندي است که در آن مشارکت کنندگان، اطالعاتی را میان خود ایجاد یا به اشتراك میارتباطات
رح و منتقل اي جدید و نوین مطنوآوري نیز نوع خاصی از ارتباطات است که به وسیله آن محتواي ایده اشاعه. متقابلی دست یابند

اشاره به انتقال و پذیرش نوآوري توسط افراد یا گروه هایی دارد که نوآوري براي آنها ایجاد شده  اشاعه،فرآیند  به دلیل آنکه. گرددمی
  ).1995راجرز،(د ي مستقیمی وجود داراست، بنابراین بین کانال هاي ارتباطی و نرخ پذیرش و انتشار نوآوري رابطه

گردد که درصدد حل کردن مشکلی مشترك، براي اي از واحدهاي مرتبط به هم تعریف میبه عنوان مجموعه، اجتماعی سیستم
اعضاي یک سیستم اجتماعی ممکن است اشخاص، گروههاي غیر رسمی، سازمانها و یا سایر . باشندرسیدن به یک هدف مشترك می
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دهد، بنابراین ساختار آوري، درون یک سیستم اجتماعی رخ میبه دلیل آنکه فرآیند توسعه و انتشار نو. زیرمجموعه ها باشند
  .گذارداجتماعی سیستم به طرق مختلف روي انتشار نوآوري تأثیر می

این ساختار به رفتار انسانی در . شودبه عنوان تنظیم کننده معیارها و الگوهاي واحدها در یک سیستم تعریف میساختار اجتماعی 
اي از دقت، پیش بینی نمائیم، پس دهد تا رفتاري را با توجه به درجهبخشد و این اجازه را به ما مییک سیستم نظم و ثبات می

شود تا دهد تا عدم اطمینان کاهش یابد در نتیجه، شناسایی ساختار اجتماعی باعث میساختار سیستمی اطالعاتی را ارائه می
این پیش . یق آن رفتار اشخاص عضو سیستم اجتماعی را پیش بینی نماییمبتوانیم، الگویی را در یک سیستم شناسایی کنیم و از طر

  ).همان منبع(د پذیرنوآوري را می ،تواند شامل این موضوع باشد که چه زمانی سیستممی ها بینی

ر و خدمات اي از رفتاآنها به عنوان دامنه. ، الگوهاي رفتاري تعیین شده براي اعضاي یک سیستم اجتماعی استهنجارهاي سیستم
کنند چه رفتاري از یک شخص شوند و بیان میمیاجتماعی تعریف  براي راهنمایی و استانداردسازي رفتار اعضا در یک سیستم

  .توانند مانع پذیرش نوآوري ها شوندبسزایی دارند و می تأثیر نوآوري ها اشاعههنجارهاي اجتماعی در نرخ پذیرش و . رودانتظار می

این رهبري . شود که توانایی دارند روي نگرش سایر اشخاص یا رفتارهاي مشخص آنها اثر بگذارندبه افرادي اطالق می، 1رهبران افکار
تواند در فرآیند به دلیل ایجاد تغییر در سیستم نمی ،فرد نوآور. آیدهاي شخصی بدست میغیر رسمی بوده و از طریق شایستگی

توانند با موافقت یا مخالفت خود، نرخ میدر این شرایط رهبران افکار هستند که . ایدنوآوري نقش مهمی ایفا نم اشاعهتوسعه و 
  ).همان منبع(د پذیرش نوآوري را تعیین کنن

  .گرددهاي نوآوري، به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر اشاعه نوآوري، تشریح میدر ادامه این نوشتار ویژگی

  ي نوآوريها ویژگی - 5
هاي خود اثرگذار باشد، ویژگی ،اي که نوآوري به آن مربوط استنوآوري در جامعه اشاعهرود در گسترش و ر میاز عواملی که انتظا

هاي خود نوآوري مربوط نوآوري به ویژگی اشاعهدرصد تغییرات در نرخ پذیرش و  87تا  49 کند میراجرز بیان . نوآوري است
گذاري مورد نیاز براي پذیرفتن نوآوري، کل طمینان مرتبط با نوآوري، میزان سرمایهي عدم ادرجه: عبارتند از ها ویژگیاین . شود می

، تداوم پیشرفت نوآوري، سودآوري، انعطاف پذیري و توان تصحیح نوآوري، در )شامل اقتصادي و غیراقتصادي(منافع حاصل از نوآوري
  ).2003عسکرانی، ...(نوآوري و ابعاد پویاي  دسترس بودن نوآوري و اطالعات مرتبط با آن، بازسازي و

بیان کرد که ) 1995(اما راجرز ،آن موثر هستند اشاعههاي زیادي را در رابطه با نوآوري بیان کرد که در نرخ توان ویژگیهرچند می
  .شودتوان در پنج ویژگی توصیف نمود که در ادامه به آنها اشاره میگذار نوآوري را میتأثیر ي اصلی وها ویژگیتمام 

  2مزیت نسبی -1 - 5

گفت مزیت نسبی وجود دارد که  تواندر صورتی می. شودیعنی برتري یک نوآوري نسبت به ایده یا روشی که قرار است جایگزین آن 
  :دارا باشد نوآوري حداقل یکی از شرایط زیر را

 توانایی فراهم کردن یک کاربرد یا خروجی جدید و مطلوب  
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 کنندگان از یک فناوري هافزایش حیطه جغرافیایی استفاد  
 بهبود عملکرد یک فناوري  
 گان از آنکنندهکنندگان یا استفادههاي بکارگیري یک فناوري براي عرضهصرفه جویی هزینه  

ه اجتماعی، مناسب بودن براي استفاده و نرخ رضایت اندازه گیري شود، اما وج ممکن است میزان مزیت نسبی با عوامل اقتصادي،
آن نوآوري هم  اشاعهتوان گفت هر چه درجه مزیت نسبی نوآوري باالتر باشد، سرعت می. شوندوامل موثر محسوب میمندي هم از ع

شوند که نسبت به دانند که با پذیرش نوآوري داراي مزایایی میگذارد، میمی تأثیر اي که نوآوري در آنهازیرا جامعه ،یابدافزایش می
  .اي جاري بیشتر استهبکارگیري سایر رویه ها و روش

   1سازگاري -2 - 5

اي ایده. کنندگان بالقوه نوآوري است استفادههاي گذشته و نیازهاي ي موجود، رویهها ارزشبه معناي میزان هماهنگی یک نوآوري با 
کنندگان فادهو هنجارهاي سیستم اجتماعی سازگار نباشد، با سرعت کمتري نسبت به یک نوآوري سازگار، توسط است ها ارزشکه با 

دانند، در نتیجه اتخاذ یک نوآوري ناسازگار، اغلب ي خود میها ارزششود، زیرا استفاده کنندگان آن را مغایر با بالقوه پذیرفته می
یک . شودمستلزم این است که ابتدا سیستم ارزشی جدیدي پذیرفته شود، که این امر یک فرآیند هزینه بر و طوالنی محسوب می

ي اجتماعی، استفاده از روش هاي جلوگیري از بارداري در کشورهایی است که مردم آن مسلمان ها ارزشآوري ناسازگار با مثال از نو
ي مردم مغایرت داشت صرف شد تا با پی بردن به مزیت ها ارزشسالهاي طوالنی به دلیل اینکه این نوآوري با . یا کاتولیک هستند

  .هاي نوآوري، آن را بپذیرند

   2یچیدگیپ -3 - 5

پیچیدگی یعنی میزان دشواري یک نوآوري براي . آن موثر است، پیچیدگی است اشاعههاي نوآوري که در نرخ یکی دیگر از ویژگی
برخی از نوآوري ها به راحتی توسط اکثریت . درك و استفاده از آن توسط سیستم اجتماعی که نوآوري براي آنها به وجود آمده است

هاي به عبارت دیگر، ایده. آنها کندتر است اشاعهبنابراین سرعت پذیرش و  ،تر هستنداما برخی دیگر پیچیده جامعه قابل درك است،
شوند و در مقابل نوآوري هایی که تر است، با سرعت بیشتري پذیرفته میجدیدي که درك آنها توسط سیستم اجتماعی، ساده
  .شوندرت هاي جدیدي را کسب کند، با سرعت کمتري مورد پذیرش واقع میپذیرش آنها مستلزم این است که پذیرنده دانش یا مها

  3آزمون پذیري -4 - 5

. قرار دهد خطاي قابل قبول مورد آزمونا قبل از اجراي کامل آن، در سطح یعنی پذیرنده این توانایی را داشته باشد تا یک نوآوري ر 
اگر . شونداالتري نسبت به آنهایی که این قابلیت را ندارند، پذیرفته میهاي جدیدي که قابلیت آزمون پذیري دارند با سرعت بایده

یابد زیرا در رابطه با منافع ناشی از رخ اتخاذ آن به شدت کاهش مییک نوآوري جدید را نتوانیم به سادگی آزمون کنیم، آنگاه ن
گرددکه ریسک پذیرنده ته باشد، این امر موجب میبکارگیري آن ریسک باالیی وجود دارد، اما زمانی که نوآوري قابلیت آزمون داش

  .شود، تا پذیرنده نوآوري با چگونگی استفاده از آن آشنا شودمی با طی مرحله آزمون شرایطی فراهم عالوه براین. آن کاهش یابد
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  1قابل مشاهده بودن - 5 - 5

تر باشد، هر چه مشاهده نتایج براي دیگران ساده. دیعنی نتایج حاصل از پذیرش و بکارگیري نوآوري براي دیگران قابل مشاهده باش
، )و نتایج نیز مطلوب باشد(د اگر قابلیت مشاهده نتایج نوآوري در سطح باالیی باش. آنان بیشتر تمایل دارند تا نوآوري را بکار گیرند

اده از آن نوآوري، داراي انگیزه گردند، در شود افراد مجاور با کسی که این نوآوري را به کار برده است، براي استفاین مساله باعث می
 .روداشاعه نوآوري باال مینتیجه نرخ پذیرش و 

 نتیجه - 6

کنندگان را با تغییر محیط تجاري و عملیاتی، حسابداري مدیریت براي اینکه قادر باشد اطالعات سودمند و موردنیاز مدیران و استفاده
الگوبرداري، بهایابی مبتنی بر فعالیت، مدیریت مبتنی بر با ایجاد تکنیک هاي نوینی مانند  .فراهم نماید، نیاز به تحول و انقالب داشت

صورت  ، این تحولو مدیریت زنجیره ارزش فعالیت، بهایابی هدف، تئوري محدودیت ها، کارت ارزیابی متوازن، مدیریت کیفیت جامع
 حسابداري نوین هاي تکنیک این اشاعه و انتشار: گردیدپس از آن سوال جدیدي در ادبیات حسابداري مدیریت مطرح . گرفت

نوآوري،  هاي خودویژگی: گیردعوامل موثر در پذیرش و انتشار نوآوري در سه طبقه قرار می. دارد؟ بستگی عواملی چه به مدیریت
گی آخر، مهم ترین عوامل در این نوشتار ضمن بیان مختصر دو ویژ. هاي سیستم اجتماعیي نوآوري و ویژگیهاي پذیرندهویژگی

، مزیت نسبی: عبارت بودند از ها ویژگیاین . هاي خود نوآوري مورد بررسی قرار گرفتمرتبط با اشاعه نوآوري در غالب ویژگی
  .سازگاري، پیچیدگی، آزمون پذیري، قابل مشاهده بودن
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  بر نقش کنترلی آن تأکیدبا  سازماننقش حسابداري مدیریت استراتژیک در 

  ٢ییخمسلو ییبلویمالک ، ١ه فردمرادزاد يمهد
  چکیده

پردازد و تأکید آن بیشتر بر نقش کنترلی حسابداري  این مقاله به بحث در مورد حسابداري استراتژیک و نقش آن در سازمان می
ي ، حسابداري مدیریت استراتژیک، به عنوان یک رویکرد و تکنیک جدید، برا1980در اواخر سال . باشد مدیریت استراتژیک می

حسابداري مدیریت استراتژیک، شامل طراحی و استفاده از  .اهداف کوتاه مدت و بلند مدت حسابداري مدیریت، معرفی شد
ي  یابی محصوالت، خدمات و دیگر اقالم مورد عالقه توانایی تأمین اطالعات مالی مربوط به هزینهحسابداري در داخل سازمان است که 

هاي کنترل حسابداري مدیریت انتظار  از سیستم. گیري را دارد ي، کنترل، بهبود مستمر و تصمیمریز هاي برنامه مدیریت در زمینه
رود که خالقیت در طراحی و انعطاف در عملیات، داشته باشند و قادر به انجام تغییرات سریع سازمانی در پاسخ به شرایط متغیر  می

انعطاف پذیري، تطابق و تناسب و تمرکز بر : داراي سه جنبه اصلی هاي کنترل حسابداري مدیریت همزمان سیستم .محیطی باشند
ي اطالعات مرتبط و سودمند براي کمک به  توان تهیه و ارائه در نتیجه نقش حسابداري مدیریت را می. باشند اهداف استراتژیک، می

که در تحقق یافتن اهداف سازمان در عصر  گیري عقالیی و منطقی ها، اعمال کنترل مدیریت و تصمیم ریزي فعالیت مدیریت در برنامه
  .رسد بیان نمود رقابت و صنعت ضروري و مؤثر به نظر می

  .هاي کنترل حسابداري مدیریت هاي کنترل مدیریت، سیستم حسابداري مدیریت استراتژیک، سیستم :واژگان کلیدي

   مقدمه 
یران با اهمیت تر می شود که انسجام داخلی و منطقی همچنان که محیط واحد تجاري بیشتر رقابتی و پویا می شود، براي مد

ها، گیری تصمیماستراتژي پایدار واحد تجاري را تکمیل و حفظ کنند و براي داشتن ابزار و مدلهایی که اطالعات مفیدي براي حمایت 
م در تحقیقات حسابداري در پاسخ به این نیازها، پیشرفتهاي زیادي ه. طراحی و کنترل استراتژیک ارائه می کنند، تالش کنند

مدیریت و هم در عمل که بر استفاده از اطالعات حسابداري و اطالعات مرتبط با استراتژي ذکر شده و عملیات براي این اهداف 
، یک سري جامع 3ارزیابی متوازن) 1: (مهمترین پیشرفتها در کنترل و طراحی استراتژیک عبارتند از. ، انجام شده استکند میتمرکز 

تحلیل سودآوري و ) 2(ارزیابی عملکرد طراحی شده براي کمک به مدیران در اجراي استراتژي رقابتی و نظارت بر عملکرد آنها، از 
که مرتبط با . ، سیستمی که مقدار پیش بینی شده سود خالص را در برابر مقدار واقعی آن قرار می دهد4انحرافات استراتژیک
منطقی در شرکت رخ داده باشد و عالوه بر این براي تحلیل عملکرد یک دیدگاه استراتژیک مورد  به طور تواند میانحرافاتی است که 

، مدلی که اندازه هاي تغییرات در سودآوري در طول زمان را به 5سیستم ارزیابی عملکرد مرتبط با سود) 3. (استفاده قرار می گیرد

                                                                                                                                                                                     
  Moradzadehfard@gmail.com .عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج. استادیار - ١
  .مدرس دانشگاه. دانش آموخته رشته حسابداری دانشگاه تربیت مدرس - ٢

3 -Balance scorecard 
4 -Strategic variance/profitability analysis 
5 -Profit-linked performance measurement systems 
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) 4. (به طور منطقی با شرکت مرتبط باشد تواند میکه  کند میت بها تجزیه اندازه هاي تغییرات در ساختار مانند بهره وري و بازیاف
، که یک چارچوب جامع براي سازمان دهی و به کارگیري سیستم کنترل مدیریت براي پیشرفت اهداف استراتژیک 1اهرمهاي کنترلی

  . باشد می

این عالقه . مدیریت استراتژیک مشاهده شده استدر مجامع دانشگاهی به بحث حسابداري  در طول چند دهه اخیر عالقه بسیاري
روشهاي هنجاري براي . بوسیله اهمیت اولیه تحقیقات هنجاري که با تحقیقات تجربی بیشتر دنبال شده اند بیان شده است

رقبا، نظارت و حسابداري موقعیت : حسابداري مدیریت استراتژیک اغلب الگوهایی براي رویکردهاي آن پیشنهاد کرده است مانند
مدیریت هزینه استراتژیک، ارزیابی سرمایه گذاري استراتژیک و توسعه حسابداري همزمان با عناصر استراتژیک مانند هزینه یابی بر 

هرچند این تحقیقات هنجاري کمک شایانی به حسابداري مدیریت استراتژیک کرده است ولی از یک . مبناي فعالیت و ارزیابی متوازن
تعدادي از تحقیقات . هستند بوده است، اینکه اغلب جدا از آنچه که به طور واقعی در سازمان اتفاق می افتادهضعف جدي برخوردار 

بیان کرده اند که واژه حسابداري مدیریت استراتژیک در شرکتها به طور وسیع استفاده نمی شود به این معنی که براي مدیران 
براي مطالعه روشهاي حسابداري  2برخی محققان نیز از رویکرد تئوري احتماالت .همیشه این واژه به صورت واضح مطرح نبوده است

اما این تحقیقات نیز از نواقص تئوري احتماالت رنج می برند نواقصی مانند اینکه انتخاب . مدیریت استراتژیک استفاده کرده اند
مطالعات موردي . نتایج مختلفی بوجود آمده است متغیرها، انتخاب خصوصیات مورد بررسی و انتخاب نمونه همیشه جامع نبوده و

 .دیگري نیز در این باب انجام شده است که بیش از حد توصیفی بودند و نشانه هاي تئوریکی کمی فراهم می کردند

  : تعریف حسابداري مدیریت استراتژیک
معرفی  1980مدیریت دراواخر سال  حسابداري مدیریت استراتژیک به عنوان یک رویکرد و تکنیک جدید براي اهداف حسابداري

استفاده از واژه . به عنوان یکی از حامیان اصلی دانشگاهی در انگلستان به کار برده شد) 1990(3بعد از آن توسط بروم ویچ. شد
. گرفتاستراتژیک براي نامیدن این رویکرد به این دلیل بود که حسابداري مدیریت استراتژیک اهداف بلند مدت را نیز در بر می 

حسابداري مدیریت استراتژیک را . حسابداري مدیریت استراتژیک، شامل طراحی و استفاده از حسابداري در داخل سازمان است
منظور دستیابی به اهداف سازمان  هاي حسابداري مدیریت استراتژیک به  حساب آورد بلکه روش اي از قواعد ثابت به توان مجموعه نمی

حسابداري مدیریت استراتژیک، هم اطالعات واقعی و هم اطالعات . ري توسط مدیران و کارکنان آن استگی از طریق بهبود تصمیم
گیرد و با مسائل خاصی که مدیران واحد  کار می ریزي عملیات آتی، به برآوردي را براي کمک به مدیران در عملیات روزانه و برنامه

  .دارد رو هستند، سروکار تجاري در سطوح مختلف با آن روبه

گیري و گردآوري اطالعات مالی و عملیاتی است که  توان گفت که حسابداري مدیریت استراتژیک، نوعی سیستم اندازه طور کلی می به
ي فرهنگی مورد نیاز براي رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان را ها ارزشفعالیت مدیریتی و رفتارهاي انگیزشی را هدایت کرده و 

  :توان چهار مفهوم کلیدي زیر را از این تعاریف استخراج کرد با توجه به تعاریف می. کند ایجاد و حمایت می
 گیري است از نظر ماهیت، حسابداري مدیریت نوعی فرایند اندازه: ماهیت.  
 گیرد اطالعات عملیاتی مانند هزینه یا اطالعات مالی و غیره را دربر می: محدوده.  

                                                                                                                                                                                     
1 -Levers of control 
2 -Contingency theory approach 
3 -Bromwich 
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 هاي استراتژیک است سازمان در زمینه تحقق هدفهدف حسابداري مدیریت کمک به : هدف.  
 اطالعات مناسب در حسابداري مدیریت، سه شاخص عمده دارند: شاخص :  
 هاي استراتژیک گیري و گردآوري اطالعات مربوط براي تصمیم باالبردن درك پدیده اندازه: شاخص فنی.  
 ازمان سازگارندهایی استراتژیک س هایی که با هدف تشویق به فعالیت: شاخص رفتاري.  
 1377رسولی، (تقادات مشترك در سازمان و جامعه ي فرهنگی و اعها ارزشاي از  حمایت یا خلق رشته: شاخص فرهنگی (  

 پیشینه تحقیق  

در مرور ادبیات و پیشینه تحقیق ابتدا مبحث کوتاهی از حسابداري مدیریت مطرح و سپس در ادامه بر روي موضوعات زیر که مرتبط 
  : تمرکز می شود باشد میات استراتژیهاي سازمان و حسابداري مدیریت با ادبی

فرایند برنامه ریزي استراتژیک، ارتباط بین بودجه بندي و برنامه ریزي استراتژیک، سیستمهاي اطالعاتی حسابداري مدیریت، ارتباط 
  .اري مدیریت استراتژیکبین حسابداري مدیریت استراتژیک و فرایند برنامه ریزي و ویژگیهاي ساختار حسابد

کرده است که چگونه حوزه حسابداري مدیریت و کنترل تداوم به توسعه داشته اند و اینکه آن حوزه براي تأکید  )1995( 1اوتلی 
اینکه چگونه حسابداري مدیریت روي استراتژیهاي سازمان به صورت کنترلی تمرکز . درك عملیات در داخل سازمان مهم بوده است

  :ر مقاله او اینگونه بیان شده استد کند می
به صورت جداگانه سازمان را نظم  تواند میحسابداري مدیریت ن. حسابداري مدیریت باید اهداف استراتژیک سازمان را به کار گیرد

کار  دهد، اهداف و سیستمهاي اندازه گیري مخصوص خودش را توسعه دهد و اهداف خود را براي همه سازمانها به صورت یکسان به
  . ، اهداف و استراتژیهاي سازمان مورد نظر توجه داشته باشدها ارزشبرد بدون اینکه به 

بیان کرده اند که فهم ادراکی ارتباط بین استراتژي ) 1997(اسمیت  -بر مبناي بررسی ادبیات استراتژي و کنترل مدیریت النگ فیلد
آنها بیان کردند که دانش ما از این ارتباط محدود است و زمینه اي براي  .و سیستمهاي کنترل مدیریت توسعه نیافته باقی مانده است

  . تحقیقات آینده فراهم کردند

انتظارات از سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت این است که بایستی خالقیت در طراحی ، انعطاف در عملیات داشته باشند و  
  ). 1994اوتلی، (به شرایط متغیر محیطی باشند  بایستی قادر به انجام تغییرات سریع سازمانی در پاسخ

ي کوتاه مدت تمرکز دارد ها فعالیت حوزه کنترل حسابداري مدیریت به طور برجسته روي کنترلهاي حسابداري مربوط به نظارت بر
بودجه ها، این است  بنابراین یک مشکل کلیدي در مورد ابزارهاي کنترل حسابداري مدیریت متداول، مانند). مانند اهداف بودجه اي(

که آنها روي اندازه هاي مالی کوتاه مدت تمرکز دارند و به همین دلیل مدیران قادر به ارزیابی عملکرد سازمان به طور مناسب در 
زمینه هاي فاکتورهاي رقابتی و استراتژیک گسترده نیستند که ممکن است این زمینه ها دالیل بهتري از موفقیت و عملکرد بلند 

این رویکرد ممکن است بوسیله تعریف اولیه از کنترل مدیریت که به طور صریح ). 20052نیکسون و برنس (راهم آورند مدت ف
  ).1995و اوتلی،  1997اسمیت،  -النگ فیلد(قرار بگیرد  تأثیر تاکیدي بر نظارت در دستیابی به اهداف استراتژیک ندارد تحت

                                                                                                                                                                                     
1 -Otley 
2 -Nixon & Burns 
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  : فرایند برنامه ریزي استراتژیک 
 که استفاده از فرایند برنامه ریزي استراتژیک به طور مثبت سودآوري را تحت کند تأکید می برنامه ریزي استراتژیک معموالًادبیات 

به هر حال مطالعات مختلف نتایج متفاوتی از تحلیل . بوده است 1960مثبت هدف اصلی از اواخر  تأثیر قرار می دهد و این تأثیر
بر طبق مطالعات انجام شده واگرایی و تفاوت به دست آمده در نتایج . تژیک و عملکرد بدست آورده اندارتباط بین برنامه ریزي استرا

  :باشد میتحقیقات مختلف ناشی از موارد زیر 

 ناسازگاري در وارد کردن برنامه ها در عمل،  .9

 ات وابسته به قراین، تأثیر چشم پوشی از .10

  .تکنیکهاي اندازه گیري نامعتبر .11

العات انجام یافته کاستی همگرایی به این دلیل اتفاق می افتد که ارزیابی عملکرد بر مبناي حسابداري دو ضعف اساسی با توجه به مط
  .براي شرکتهاي کوچک ها دادهدر دسترس نبودن  -2ي حسابداري، ها دادهنقص همگنی در  - 1: دارد

ها دارند و اینکه هر سازمانی ترکیبی از گیری تصمیمت از فرایند ظاهراً تیم مدیریت احتیاج به بررسی بیشتر اطالعات داخلی براي حمای
انتخاب اطالعات حیاتی است، زیرا این انتخاب بایستی نیازهاي خاص سازمان را . احتیاجات، زمان و جزئیات مخصوص به خود دارد

انتقادها به اطالعات حسابداري از آنجا اغلب . برآورده سازد، عالوه براین خصوصیات اجباري تحمیلی از بیرون شرکت نیز وجود دارد
  . ناشی می شود که قادر به طرح ریزي ساختار اطالعاتی بر طبق نیازهاي خاص سازمانها نیستند

   :ارتباط بین برنامه ریزي و بودجه بندي استراتژیک با حسابداري مدیریت استراتژیک
  :شخصه هاي زیر را داردکه مفهوم برنامه ریزي استراتژیک م کند میذکر ) 1979( استینر

یک فرایند که با تعیین اهداف سازمانی شروع می شود، سپس استراتژیها و  -2مربوط به نتایج آتی تصمیمات جاري است،  -1 
سیاستها براي رسیدن به آنها تعیین می شوند و سرانجام برنامه ریزي جزئی شده براي ضمانت اینکه استراتژیها انجام شده است 

مسئولیت براي ارتباط بین اهداف  -4برنامه ریزي استراتژیک بیشتر از یک تمرین عقالنی است و  -یک نگرش - 3ود، تکمیل می ش
  . استراتژیک بلند مدت، برنامه هاي میان مدت، بودجه هاي کوتاه مدت و برنامه هاي عملیاتی

که شامل بودجه (ي حسابداري مدیریت استراتژیک دارد موفقیت برنامه ریزي استراتژیک بستگی به کنترل و ارزیابی بر مبناي ابزارها
حمایتی را که براي فرایند برنامه ریزي به صورت کلی الزم  تواند میحسابداري مدیریت استراتژیک ). بندي و کنترل بودجه اي است

مربوط، برنامه هاي بازاریابی، شامل همه مفروضات ) که ابزار تاکتیکی و استراتژیکی مدیریت است(به هر حال بودجه . است ارائه دهد
برنامه هاي تولید، ملزومات و موجودیها، برنامه ریزي منابع انسانی، برنامه هاي سرمایه گذاري و پیش بینی صورتهاي مالی است با 

  ). 2009فرزاتی و همکاران، (اطالعات حسابداري مدیریت استراتژیک تهیه می شود 

  : سیستمهاي اطالعاتی حسابداري مدیریت
در ضمن لزوماً این دو زیر سیستم از هم . سیستم هاي اطالعاتی حسابداري به دو سیستم فرعی مالی و مدیریت تقسیم می شوند 

این امکان وجود دارد که خروجی . مستقل نیستند، در واقع در شرایط ایده ال ارتباط و یکپارچگی بین دو سیستم فرعی وجود دارد
ي ها دادهبه طور مختصر اینکه محققان از یکپارچگی پایگاه . دیگري به عنوان وارده استفاده شودهر کدام از سیستمهاي فرعی در 
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به طور کلی، . سیستم حسابداري مدیریت بخشی از یک سیستم وسیع کنترل مدیریت سازمانی است. حسابداري حمایت می کنند
ورد اینکه قسمتهاي داخلی در جهت اهداف سازمان حرکت براي اطمینان دادن در م) شامل حسابداري مدیریت(کنترلهاي مدیریتی 

از این نظر، سیستمهاي اطالعاتی حسابداري مدیریت یکی از مکانیسهاي کنترلی مربوط تر را براي . می کنند به وجود آمده اند
  ). 2009مکاران، فرزاتی و ه( کند میي متنوعی که منافعی براي سازمان شناسایی و کسب می کنند ارائه ها فعالیت ارزیابی

بیشتر براي ساده سازي، تکمیل و اجراي ) مدیریت(حسابداري در امر اداره کردن  ") 1997( 1برطبق بیان شانک و گوینداراجان
 - الف: فرایند گردشی است که شامل چهار مرحله است) مدیریت(آنها بیان کرده اند اداره کردن  ".استراتژي واحد تجاري وجود دارد

توسعه تاکتیکها و قرار دادن آنها در عمل براي اجراي  - ارتباط این استراتژي به کل شرکت، ج -استراتژي، بفرمول بندي 
. در دست یابی به اهداف سازمانی تکمیل کنترلها براي نظارت بر مراحل اجرا و براي ارزیابی موفقیت - استراتژیهاي کل سازمان و د

مین اطالعات مالی مربوط به هزینه یابی محصوالت، خدمات و دیگر اقالم مورد عالقه سیستمهاي حسابداري مدیریت توانایی براي تا
  ). 2005نیکسون و همکاران، (را دارد  گیري تصمیممدیریت در زمینه هاي برنامه ریزي، کنترل، انتقاالت، بهبود مستمر و 

  : ارتباط بین حسابداري مدیریت و فرایند برنامه ریزي 
ویژگی اطالعات ایجاد شده بوسلیه . کند مییکهاي کنترل مدیریت شکل سیستم اطالعاتی مدیریت را تعیین انتخاب و کاربرد تکن

آنها هم چنین وجود یک . سیستم به طور ویژه بستگی به تکنیکهاي به کار برده شده براي بودجه و برنامه ریزي استراتژیک دارد
بودجه بندي و برنامه ریزي استراتژیک، و اطالعات کنترل مدیریت سنتی را ارتباط بین تکنیکهاي کنترل مدیریت قراردادي، مانند 

  ). 2006اوتلی،  فرییرا و(د شرح داده ان

از برنامه ریزان استراتژیک این است که آنها از جزئیات روزانه عملیات در استراتژي فرمول بندي شده  2یکی از انتقادات مینتزبرگ
این انتقاد . به طور کامل به آنها آگاهی بدهد تواند میکه سیستمهاي اطالعاتی حسابداري  زیرا آنها فرض می کنند -جدا هستند

زمانی که واحد تجاري نتواند اطمینان دهد که مدیران اطالعات واقعی روزانه اي دریافت می کنند که فقط حسابداران مدیریت می 
برنامه ریزي استراتژیک را نقد کرده اند اشاره به احتیاج براي  بنابراین، حتی محققانی که. مربوط تر می شود توانند تهیه کنند

  . اطالعات حسابداري مدیریت در ارزیابی ساخت استراتژیها و براي ارزیابی قابلیت تداوم آنها بعد از اجرا داشته اند

  : ر موارد زیر استاغلب داراي محدودیتهایی د) شامل اطالعات مدیریتی(اطالعات واقعی ) 1998(مینتزبرگ برطبق بیان 
 ثراً داراي دامنه محدود شده است و اغلب فاکتورهاي با اهمیت غیراقتصادي و غیر کمی را کنار می گذارد،اک  
 ،اغلب بسیار پیچیده هستند، محدودیت استفاده موثر از اطالعات واقعی در فرمول بندي استراتژي 
 العات واقعی در فرمول بندي استراتژي واکثراً دیر در دسترس قرار می گیرند، کاهش استفاده از اط 
 قابل اعتماد باشد تواند میقدار بسیار زیاد از اطالعات واقعی نم . 

از طریق بودجه بندي و  گیري تصمیمبرنامه ریزي، کنترل و ) مدیریت(بیان کرده اند که حسابداري ) 1999(هورن گرن و فوستر 
کارآمد  تواند میهمچنین بیان کرده اند که یک سیستم حسابداري مدیریت فقط زمانی آنها . کند میاستانداردهاي مالی دیگر را آسان 

  ). 2009فرزاتی و همکاران، (باشد که این سیستم با استراتژیها و اهداف سازمان همسان باشد 

                                                                                                                                                                                     
1-Shank & Govindarajan  
2-Mintzberg  
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  سابداري مدیریتاطالعاتی ح نگرشهاي
  

  ارائه اطالعات
  

  انتخاب اطالعات

  : مشخصه هاي ساختار حسابداري مدیریت
انتخاب اطالعات شامل  -انتخاب اطالعات و ارائه اطالعات: ویژگیهاي مربوط حسابداري مدیریت را می توان در دو گروه جمع کرد

به هرحال نظر به اینکه سازمانها . کند میتصمیم مدیران استفاده  ابعاد محتوایی یا ابزاري است که سیستم حسابداري براي حمایت از
می توانند در شرایط استراتژي، ساختار و سبک و روشها متفاوت باشند، ارائه اطالعات شامل ویژگیهاي دیگر مانند سطوح تراکم، 

 ). 2009فرزاتی و همکارن، (یکپارچگی، دامنه رسیدگی و به موقع بودن است 

 :ترل سازمانسیستم هاي کن

 : سیستم هاي کنترل حسابداري مدیریت

تمرکز داشتند، در حالی که  سیستمهاي قدیمی کنترل حسابداري مدیریت بر روي مرحله تولید یا مرحله ارزش افزوده زنجیره ارزش
  :باشد میالبته این کنترلها شامل موارد زیر . دارندتأکید  سیستمهاي جدید بر کل زنجیره ارزش

  )اهداف و اندازه گیریها(زي اولیه برنامه ری

 اجراي اهداف برنامه ریزي شده

 نظارت بر عملکرد اجراي اهداف

 ارزیابی عملکرد واقعی در برابر برنامه ریزي اولیه 

 تنظیم و تعدیل موقعیتهاي خارج از کنترل 

که هر کدام . تکنیکی مناسبی هستندسیستمهاي کنترل حسابداري مدیریتی که به خوبی طراحی شده باشند شامل عناصر رفتاري و 
  . از آنها شامل ویژگیهایی می باشند

  ارتباط بین نگرش حسابداري مدیریت و برنامه ریزي -1شکل  

برنامه ریزي 
 استراتژیک

 کنترل بودجه بودجه
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  :عناصر رفتاري شامل

  ) اصول اخالقی( 1اخالقیات

 توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

 توازن بین ابعاد کمی وکیفی

 2گیري تصمیممشارکت کارمندان در امر 

 3محرك و پاداشهاي مناسب

داراي انعطاف پذیري  -4همسان در تمام بخشها و - 3به موقع  -2دقیق  - 1: که باشد میعات مربوطی عناصر تکنیکی نیز شامل اطال
بنابراین براي داشتن یک سیستم کنترل مناسب و کارا بایستی از کل زنجیره ارزش . در برآورده ساختن نیاز استفاده کنندگان باشد

  .استفاده شود

. باشد میباید داراي سه جنبه اصلی باشند که در واقع ویژگی اصلی این سیستمها  سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت همزمان
این ویژگیها در محدوده . 6و داراي تمرکز بر اهداف استراتژیک 5، تطابق و تناسب4انعطاف پذیري: این سه جنبه اصلی عبارتند از 

ترلهاي حسابداري مدیریت را در بر می گیرد و نیروي وابسته به هم هستند و تمرکز روي ارتباط بین استراتژیهاي سازمان و کن
 ). 2005دوردن و پریرا، ( کند میمدیریت عملکرد را منعکس 

  انعطاف پذیري
اساساً، آنها ساختار بسیار رسمی دارند و ممکن است . سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت متداول اغلب انعطاف پذیر نیستند

در حالی که سیستمهاي متعارف مسلماً یک میزانی از ثبات و پایداري براي رویکردها و عملیات . شدتغییرات در این ساختار ممنوع با
به طور . سازمانی فراهم می آورد، آنها می توانند به عنوان یک مانع قوي در برابر تغییرات سازمانی، سریع و به موقع عمل کنند

این . امل ترکیبی از ابعاد مالی و غیرمالی محدود شده استمعمول، تمرکز چنین سیستمهایی روي یک چارچوب کنترلی ش
. فاکتورهاي مربوطی می شود که توسط ابعاد انتخاب شده در نظر گرفته نشده است تأثیر محدودیت مانع توانایی مدیریت براي درك

به عبارت دیگر، به دلیل نسبتاً انعطاف  .تغییرات سازمانی را در پاسخ به این فاکتورها محدود یا کند نماید تواند میاین به نوبه خود 
ناپذیر بودن سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت، مدیران ممکن است وقایع رخ داده در محیط سازمان را به طور مناسب درك 

به سازمانها  بر این که تغییراتی ممکن است مورد نیاز باشدتأکید  در واقع، این سیستمها بایستی به وسیله تامین اطالعات با. نکنند
بیان کرده است براي این که مدیران قادر به مدیریت موثر اهداف ) 1997(براي مثال آتکینسون . در تطبیق و توسعه کمک کنند

  ). 2005دوردن و پریرا، (سازمانی باشند نیاز به سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت انعطاف پذیر دارند 

                                                                                                                                                                                     
1- Ethics 
2 -Employee empowerment 
3 -Appropriate incentives 
4 -Flexibility 
5 -Alignment and fit 
6 -Strategic focus 
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نی که محیط عملیاتی مبهم و آشفته و عالوه براین داراي مشکل در پیش بینی، درك و به طور خاص، سیستمهاي انعطاف پذیر زما
بنابراین سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت باید قادر . )2005، نیکسون و برنز 2003چن هال (مدیریت هستند باارزش می شوند 

و زمانی که سازمانها نیاز به تجدید نظر در برنامه ) 1995اوتلی ( به شناسایی سریع و پاسخگویی به تغییرات شرایط سازمانی باشد 
  ). 2009فرزاتی و همکاران، (هاي استراتژیک و کمک به ارزیابی اهداف استراتژیک دارند بایستی مشخص باشند 

  تطابق و تناسب
مراتبی در سراسر  سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت نسبتاً کامل هستند و براي کمک به مدیران در نگهداري کنترل سلسله

. مدرن و جدیدتري ارائه داده است) سلسله مراتبی(ارزیابی متوازن صرفاً سیستم کنترل سازمانی . سازمانهاي تابع طراحی شده است
را پذیرفته اند، به صورتی که اعضاء سازمانها  2و مبتنی بر گروه و تیم 1سازمانهاي امروزه بیشتر ساختارهاي بدون مرز یا شبکه شده

خود کنترلی بخشها (نترل بیشتري بر کل عملیات خودشان دارند و کمتر متکی به مدیریت براي حمایت و رهبري می باشند ک
در این خصوص، سازمانها به منظور دسترسی به اهداف ویژه، بسته به فشارهاي رقابتی و محیطی که با آن ). توسط اعضاء بخشها

ونیکسون و 2005دوردن و پریرا، ) (2005، نیکسون و برنز 1994می یر (گیرند  روبرو می شوند به روشهاي گوناگون شکل می
  ). 2005همکاران، 

بر طبق این مساله که چگونه باید سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت طراحی شوند تا نیازهاي اطالعاتی یک سازمان را بر طبق 
براي مثال، برخی پیشنهاد داده اند که سازمانها . ارائه شده استساختار خاص و فشارهاي محیطی تامین نماید راه حلهاي مختلفی 

را مورد توجه قرار دهند  3)سلسله مراتب افقی(پذیرش رویکردي مانند سیستمهاي حسابداري متناسب و تنظیم شده به صورت افقی 
سایر نظرات پیشنهاد . احی شده استکه براي سازمانهاي غیرمتمرکز و یکنواخت با استفاده از ساختار عملیاتی مبتنی بر گروه طر

دوردن و پریرا، ( باشد می 5ایدئولوژیک -و رویکردهاي غیررسمی و اجتماعی 4شده شامل حسابداري سازمانی یا حسابداري مجازي
2005 .(  

  تمرکز بر اهداف استراتژیک
اطالعات تامین شده . و تاکتیکی دارند سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت معموالً تمایل به تمرکز بیشتر روي تصمیمات عملیاتی

 بر کنترل وقایع وتأکید  به عبارت دیگر،. باشد میي داخل سازمان ها فعالیت براي چنین تصمیماتی تا درجه باالیی بر مبناي وقایع و
. ت نسبتاً ضعیف استارتباط با تصمیمات استراتژیک بلند مد. اندازه گرفته و مشاهده شود تواند مییی است که به آسانی ها فعالیت

آنها بر  تأثیر و به طور اساسی ارتباط مهم فاکتورهاي محیطی خارجی متنوع و کند میاین حالت رویکردي کوتاه مدت را منعکس 
فاکتورهایی مانند تغییرات  تأثیر عالوه بر این، نیاز بر نظارت محیط خارجی به طور موثر به دلیل. آینده سازمان را در نظر نمی گیرد

مشکل اساسی در این زمینه ). 1994، اوتلی 2005نیکسون و برنز ( باشد میکنولوژیکی مدوام و سریع و جهانی سازي، مربوط و مهم ت
ایجاد روشهاي  "کرد که تأکید  روي این نکته می توان اینگونه. طراحی سیستم مناسبی براي گرفتن و پردازش اطالعات بیرونی است

                                                                                                                                                                                     
1- Networked 
2- Team-Based 
3- Horizontally Aligned Accounting Systems 
4- Organizational Accounting or Virtual Accounting 
5- Socio-Ideological and Informal Approaches 
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تحلیل اطالعات بیرونی به طور فزاینده یک چالش مهم براي واحدهاي تجاري و براي متخصصان  خیلی دقیق براي جمع آوري و
   ).1995و اوتلی،  2003، روسلندر و هارت،2005دوردن و پریرا، ( "باشد میاطالعاتی 

تمرکز بر اهداف  رویکردهاي متنوعی مانند ارزیابی متوازن راجع به طراحی و اجراي سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت که در
فرایند مدیریت استراتژیک به عنوان . استراتژیک بلند مدت و تصمیمات کوتاه مدت یکپارچگی بیشتري دارند، پیشنهاداتی داشته اند

فرایند مدیریت . ذره بینی براي مشاهده و تحلیل ارتباط بین کنترل حسابداري مدیریت و استراتژي در داخل سازمان است
  .3)یا کنترل(و ارزیابی  2)اجرا(، پیاده سازي 1)صورتبندي(فرمول بندي : ر سه مرحله توضیح داده می شوداستراتژیک اغلب د

. است ها فعالیت فرمول بندي مرتبط با شکل بندي استراتژي است و پیاده سازي و اجرا تمرکز روي تغییر شکل بعدي در داخل
که استراتژیها موثر و مربوط باقی مانده اند و به طور موثر اجرا شده اند مرحله ارزیابی بر مبناي نتایج واقعی اطمینان می دهد 

  ). 2005دوردن و پریرا، (

  سیستمهاي کنترل مدیریت
العاتی را که در اجراي اهداف مدیریت مفید است و براي کمک به سازمان در توسعه و حفظ الگوهاي سیستمهاي کنترل مدیریت اط

  .کند میمین مناسب رفتاري به کار می رود تا

فرایندي که به وسیله آن مدیران اطمینان می یابند که منابع به طور : برخی از محققین کنترل مدیریت را اینگونه تعریف می کنند
مدیران و مسئوالن رده باال از اطالعات حسابداري مدیریت و . موثر و کارا در پیشبرد اهداف سازمان کسب شده و استفاده شده اند

عالوه براین، . ي سازمانی استفاده می کنندها فعالیت کنترل مدیریت براي حفظ کردن یا تغییر دادن الگوها درسیستمهاي 
سیستمهاي کنترل مدیریت براي انتخاب و اجراي استراتژي، حفظ اهداف متجانس، تشویق مدیران و کارمندان براي تمرکز بیشتر 

  ). 2008مالمی و براون، (و کنترل عملکرد استفاده می شود  يگیر تصمیم، )توجه مستقیم(روي اهداف کلی سازمان 

. در مورد سیستمهاي کنترل مدیریت و حسابداري مدیریت تعاریف گسترده اي وجود دارد که در بعضی موارد با یکدیگر تفاوت دارند
بیان کرده است که ) 2003( 4براي مثال چن هال. تعدادي از محققان در این مورد به صورت خالصه توضیحاتی بیان کرده اند

 "است، سیستمهاي حسابداري مدیریت  "مجموعه اي از روشها مانند بودجه بندي یا هزینه یابی محصوالت"حسابداري مدیریت 
یک واژه  "و سیستمهاي کنترل مدیریت  باشد می "استفاده سیستماتیک از حسابداري مدیریت براي دستیابی به تعدادي از اهداف 

ست که سیستمهاي حسابداري مدیریت را در بر می گیرد و همچنین شامل کنترلهاي دیگر مانند کنترلهاي جمعی و گسترده تر ا
 که واژه کنترلهاي سازمانی اغلب اوقات براي ارجاع به کنترلهاي ایجاد شده در کند میاو همچنین بیان . "باشد میشخصی نیز 

  ). 1990برومویچ، (استفاده می شود  6و مدیریت به موقع 5تو فرایندهایی مانند کنترل آماري کیفی ها فعالیت

شامل فاکتورهایی مانند توسعه استراتژیک، فرایند  تواند میبیان می کنند که مفاهیم گسترده تر کنترل ) 2007( 7مرکانت و اوتلی
اغلب  "در این مفاهیم  .آموزش و کنترل استراتژیک که همه در چارچوب حسابداري مدیریت استراتژیک قرار می گیرد باشد

                                                                                                                                                                                     
1- Formulation 
2- Implementation 
3- Evaluation (or control) 
4- Chenhall 
5- Statistical quality control 
6 - Just-In-Time Management 
7 -Merchant & Otley 
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کنترل ) 2007( 1مرکانت و وندراستید). 15( "هرچیزي در سازمان به عنوان قسمتی از یک سیستم کنترل کلی وارد می شود
فلم هولتز و (مدیریت را از کنترل استراتژیک جدا کرده و کنترل مدیریت را به عنوان بررسی رفتار کارمندان تعریف کرده اند 

 . )1985همکاران، 

تالش سازمان براي افزایش احتمال اینکه افراد و : کنترلهاي سازمانی را اینگونه تعریف کرده است) 1985(و همکاران  2فلم هولتز
آنها تعریفی نیز از سیستمهاي کنترل مدیریت بدین صورت . گروهها به طریقی رفتار کنند که منجر به دستیابی اهداف سازمانی شود

نیکها و فرایندهایی براي دست یابی به اهداف متجانس که براي تمامی سطوح داراي نفوذ رفتاري شامل افراد، تک ": ارائه کرده اند
البته تعریف کنترل سازمانی خیلی گسترده تر . گروههاي کوچک، واحدهاي فرعی رسمی و سازمان به صورت کلی طراحی شده است

   .از سیستمهاي کنترل مدیریت است

سیستمهاي کنترل مدیریت مبتنی بر اطالعات و رویکردهایی هستند که مدیران براي حفظ یا : ن کرده است کهبیا) 1995( 3سیمونز
که این سیستمهاي مبتنی بر اطالعات زمانی که براي  کند میاو بیان . ي سازمان از آنها استفاده می کنندها فعالیت تغییر الگوها در

ده می شوند سیستمهاي کنترلی عنوان می شوند و در صورتی که براي این اهداف مورد ي سازمانی استفاها فعالیت حفظ یا تغییر در
  . می باشند گیري تصمیماستفاده قرار نگیرد سیستم کنترلی نبوده بلکه اطالعاتی براي 

و تصمیمات  ها یتفعال که مدیران براي اطمینان از مرتبط بودن باشد میالبته کنترلهاي مدیریتی شامل همه رویکردها و سیستمهایی 
به عنوان  تواند میسیستمی مانند بودجه بندي یا استراتژي متوازن . کارکنان با اهداف و استراتژي سازمانها از آنها استفاده می کنند

   ).1985پورتر، (یک سیستم کنترل مدیریتی طبقه بندي شود 

 : استراتژیها، تکنیکهاي مدیریت و حسابداري مدیریت

در چند دهه اخیر . خاص ممکن است به طور ویژه توانایی شرکت را براي تولید محصوالتی متفاوت افزایش دهد تکنیکهاي مدیریتی
براي اجراي موفق این استراتژي ممکن است شرکتها اقدام . کیفیت باال به عنوان یک ویژگی رایج اغلب استراتژیهاي متمایز بوده است

. انایی آنها را براي متقاعد کردن مشتریان از نظر کیفیت باالي محصوالت باال می بردبه استخدام تکنیکهاي تولیدي بنمایند که تو
که ممکن است بر  کند میتکنیکهایی مانند کنترل آماري فرایند رویکردي را براي نمایان سازي و تصحیح انحرافات فرایند تامین 

بی کیفیت باالي محصول و تحویل به موقع محصول کمک این تکنیک در اطمینان دهی به دستیا. گذار باشد تأثیر کیفیت محصول
بر استراتژیهاي متمایز دارند به کار گیري معیارهاي ارزیابی عملکرد مالی مرسوم براي تأکید  براي شرکتهایی که. کند میرسانی 

ملکرد جدید استراتژیهاي در حالی که معیارهاي ارزیابی ع. باشد میارزیابی استراتژیهایی که بر مشتریان متمرکز هستند کافی ن
در زیر به صورت مختصر . کند میتکنیکهاي مدیریت متنوع در حمایت ویژگیهاي استراتژیک تامین  تأثیر متمایز را با ارزیابی مستقیم

  .ویژگیهایی از ساختار موارد گفته شده را بیان می کنیم

  : اولویتهاي استراتژیک
اجازه می دهد که محصوالت یا خدمات خود را با قیمت پایین تري نسبت به رقبا به  قیمت پایین محصوالت به شرکتها: قیمت پایین

  .فروش برساند
                                                                                                                                                                                     

1 -Merchant & Van der Stede 
2 -Flamholtz  
3 -Simons 
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منبع متمایز بودن محصوالت شامل کیفیت برتر، انعطاف محصول، خدمات به مشتري، تحویل سریع و به ): در مقایسه با رقبا(تمایز 
  .باشد میموقع و طراحی منحصر به فرد محصول 

  : ریتتکنیکهاي مدی
  .باشد میشامل کاهش عملیات و سازمان دهی مجدد فرایند تولید : توسعه فرایندهاي موجود

براي باال بردن کیفیت و دستیابی به ) مانند کنترل آماري فرایند( ایجاد و احداث فرایندها و تکنیکهاي جدید : سیستمهاي کیفیت
  .کیفیت استاندارد

ممکن است شامل اجراي فرایند تولید جدید، سرمایه گذاري در طرح جدید، برون  ها فعالیت این: نوآوري در سیستمهاي تولید
  .سپاري عملیات و برقراري ارتباط با تامین کنندگان باشد

  .و با تامین کنندگان و مشتریان ها فعالیت ارتباط سیستمهاي اطالعاتی کلیه: سیستمهاي یکپارچه

  .ي منطبق براي تشویق و باال بردن کارایی کارکنانها فعالیت ي و تیمهاي مبتنی برایجاد تیمهاي کار: ساختارهاي مبتنی بر گروه

شامل آموزش، چند مهارته . باشد میي تغییر یافته ها فعالیت این تکنیک پایه و اساسی براي دیگر: سیاستهاي مدیریت منابع انسانی
  .باشد یمبودن نیروي کار، امنیت و اطمینان شغلی و ایجاد فرهنگ کار گروهی 

  :رویکردهاي حسابداري مدیریت
،  ROIاین تکنیکها شامل استفاده از سیستمهاي بودجه بندي براي کنترل و برنامه ریزي، ارزیابی عملکرد مانند : تکنیکهاي سنتی

  . باشد می گیري تصمیمبراي  CVPگزارشات تقسیم سود و تکنیک تجزیه و تحلیل 

تجزیه و تحلیل موقعیت، تکنیکهاي مبتنی بر فعالیت مانند هزینه یابی بر مبناي فعالیت و شامل صور متنوعی از : رویکردهاي جدید
  .)1985و  1980پورتر، ( باشد میمدیریت بر مبناي فعالیت، ارزیابی متوازن، ارزیابی عملکرد مبتنی بر گروه و برنامه ریزي استراتژیک 

  :گسترش مدیریت هزینه استراتژیک 
تحلیل محرکهاي هزینه و درآمد، : یستمهاي مدیریت هزینه استراتژیک ریشه در کاربرد سه ابزار اساسی دارندطراحی و استفاده از س

پیشرفتهاي اساسی و مهم در طول دو دهه اخیر در حسابداري مدیریت . تحلیل زنجیره ارزش، و تحلیل تثبیت موقعیت استراتژیک
ي فعالیت، هزینه یابی بر مبناي هدف، هزینه یابی دوره عمر یک محصول، شامل هزینه یابی بر مبناي فعالیت و مدیریت بر مبنا

این . سودآوري مشتري و تحلیل ارزش، و مدلهایی براي اندازه گیري و مدیریت کیفیت، هزینه هاي محیط زیست و ظرفیت میباشد
همچنین به وسیله مشخص . ی شوندطراحی م سیستمها براي اینکه مدیران را با اطالعات مربوط، دقیق و به موقع حمایت کنند

کردن هزینه هاي پنهان، اطالعات غیرمالی مربوط و رابطه جایگزینی ذاتی بین اقالم هزینه، مدیران می توانند فرصتهاي توسعه و 
تند ي مورد نظر براي کاهش هزینه ها و افزایش درآمد که همسان با استراتژي مشخص شده هسها فعالیت بهبود، مجموعه اولویتها و

  ). 2005دوردن و پریرا، (را شناسایی کنند 
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 :جمع بندي نهایی

. کارآمد باشد که این سیستم با استراتژیها و اهداف سازمان همسو باشد تواند مییک سیستم حسابداري مدیریت فقط زمانی 
ي متنوعی که منافعی براي ها الیتفع سیستمهاي اطالعاتی حسابداري مدیریت یکی از مکانیسهاي کنترلی مربوط تر را براي ارزیابی

اطالعات مورد نیاز براي اهداف تعریف شده در فرایند  تواند میحسابداري مدیریت . کند میسازمان شناسایی و کسب می کنند ارائه 
عات مالی و به هر حال، فرایند کنترل و برنامه ریزي باید هر دو نوع اطال. تعریف استراتژي و براي انتقاالت عملکرد را تامین کند

حسابداري مدیریت عالوه بر تامین اطالعات حسابداري بیشتر بر روي کاربرد این اطالعات در تأکید  .غیرمالی را مورد توجه قرار دهد
ها چنان  هاي تولید، سازمان البته همزمان با توسعه تکنولوژي و ایجاد تحول در سیستم. باشد میموارد اندازه گیري و ارزیابی عملکرد 

ي پیرامون خود در سازمان ها فعالیت تواند نسبت به محیط و تنهایی نمی  اند که مدیریت، به رو شده به ا پیچیدگی و تغییرات شدید روب
انگیزشی و رفتاري سیستمهاي متنوع حسابداري  تأثیر در این شرایط بیشتر توجهات به سمت. شناخت کافی و الزم داشته باشد

هاي  حل این شرایط مدیریت در امر شناسایی مشکل، تعیین اهداف، شناسایی دقیق مسئله، تعریف راه در. مدیریت منعطف شده است
حلی بهینه و اجرا، کنترل و ارزیابی آن به همکاري با دیگر سیستمهاي اطالعاتی همانند  ها و انتخاب راه حل ممکن و ارزیابی این راه

سیستم اطالعاتی . ري از این موانع و مشکالت را با کمک این سیستمها رفع نمایدمی پردازد تا مقدا) استراتژیک(حسابداري مدیریت 
حسابداري مدیریت در همین زمینه پیشرفت مناسب و قابل توجهی داشته است به صورتی که اغلب شرکتها از سیستمهاي اطالعاتی 

نحوي که بخش مهمی از اطالعات مورد نیاز   به. مدیریت در ارزیابی و سنجش عملکرد و سایر موارد مرتبط استفاده می نمایند
براي اطمینان دادن در مورد ) شامل حسابداري مدیریت(به طور کلی، کنترلهاي مدیریتی  .کنند مدیریت را این سیستمها تامین می

حسابداري از این نظر، سیستمهاي اطالعاتی . اینکه قسمتهاي داخلی در جهت اهداف سازمان حرکت می کنند به وجود آمده اند
ي متنوعی که منافعی براي سازمان شناسایی و کسب می ها فعالیت مدیریت یکی از مکانیسهاي کنترلی مربوط تر را براي ارزیابی

بنابراین، نقش حسابداري مدیریت استراتژیک را در سازمان می توان تهیه و ارائه اطالعات مرتبط و سودمند براي  کند میکنند ارائه 
گیري عقالیی که در تحقق یافتن اهداف سازمان در عصر  ها، اعمال کنترل مدیریت و تصمیم ریزي فعالیت در برنامهکمک به مدیریت 

همچنین ایجاد سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت در کنار سیستمهاي کنترلی . رقابت و صنعت ضروري و موثر به نظر می رسد
براي این که مدیران  .بسیار موثر و مفید باشد تواند میا و در بهبود عملکرد آنها دیگر در شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد سازمانه

 قادر به مدیریت موثر اهداف سازمانی باشند نیاز به سیستمهاي کنترل حسابداري مدیریت انعطاف پذیر دارند
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 شرکت خانوادگییک ارزش در  ي تجزیه و تحلیل زنجیره

  ٢، سجاد عبدي پور١فرشته جعفري پناه
  : چکیده

در این تجزیه و . شودپردازد که محصول یا خدمت طی آن ایجاد میي مراحلی می ي ارزش به تجزیه کلیه تجزیه و تحلیل زنجیره
ي ارزش  گیرد، در هر مرحله از زنجیرهش و خدمات پس از فروش را در بر میتا فرو) یا حتی قبل از آن(تحلیل که از خرید مواد اولیه 

ارزش محصول یا خدمت تولیدي را در نظر مشتري افزایش   گردیم تا از طریق آن بتوانیم همزمان با کاهش هزینهبه دنبال راهی می
باشد؛ عاملی که در موفقیت و ادامه ي ارزش می ي عوامل مشارکت کننده در زنجیره این کار نیازمند همدلی و همکاري همه. دهیم

ي ارزش در یک شرکت خانوادگی و  در این مقاله به بررسی چگونگی تجزیه و تحلیل زنجیره. حیات کسب و کار خانوادگی مؤثر است
  .ایمي این شرکت پرداختهها فعالیت آن در تأثیر به بررسی

  .ي ارزش یرهشرکت خانوادگی، تجزیه و تحلیل زنج :واژگان کلیدي

 :مقدمه

پورتر زنجیره . استفاده شد) 1985( "ایجاد و حفظ عملکرد برتر: مزیت رقابتی "واژه زنجیره ارزش توسط پورتر و در کتابش بنام 
گذاري و ساختار هزینه ي ارزش افزوده شرکت تعریف کرده است که بر پایه استراتژي قیمتها فعالیت اي ازارزش را به عنوان نماینده

در ادامه توسعه ادبیات . باشدمشخص کردن روابط متقابل و ارتباط بین چینش عوامل شرکت در ایجاد ارزش براي شرکت می و
روي پیوند و ارتباط بین عوامل و هریک از مراحل تولید به تأکید  تحقیق براي این زمینه، این ایده بعدها بطور گسترده اي به منظور

؛ 1999هاي بیشتر مراجعه شود به کاپلن و کاپلینسکی، براي مثال(مومی مورد مطالعه قرار گرفت عنوان یک راهنما براي رویه ع
؛ 2005؛ گویلیانی و همکاران، 2001؛ کاپلیسنکی و موریس،2008؛ گیبون و همکاران، 2008؛ گیبون، 2000دوالن و هامفري، 

  ). 2006؛ بایر و پیتیرز، 2005،  هامفري و نایپیر

مشخص کردن و تعریف نقش ) 1): 2001کاپلیسنکی و موریس،(باشد قسمت اصلی می 4تحلیل زنجیره ارزش داراي مفهوم تجزیه و 
ارزیابی مکانیزم اداره زنجیره ) ٢خاص، ) یا محصوالت (و مشارکت هر یک از عوامل در تولید، توزیع، بازاریابی و فروش محصول 

این ) 2008هس، (د م هماهنگی که بین عوامل موجود در زنجیره ارزش وجود دارارزش، ارزیابی در زمینه ساختار ، رابطه و مکانیز
ها، کاهش انحرافات و افزایش ارزش باشد که ممکن است براي افزایش قابلیتمورد براي مشخص کردن ساختارهاي سازمانی می

یره که ممکن است بوسیله عوامل مختلف هاي موجود براي ارتقاي یک زنجتجزیه و تحلیل فرصت) 3افزوده مورد توجه قرار گیرد، 
محاسبه توزیع منافع عوامل در زنجیره ارزش که براي مشخص کردن منافع هریک از مشارکت کنندگان در زنجیره و ) 4بوجود آید، 

معموال  تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش. گیردتواند منافع بیشتري براي سازمان داشته باشد انجام میاینکه کدام یک از عوامل می
-هاي نیمه ساختاریافته و جمعهاي کمی و کیفی، انجام ترکیبی از مطالعات اولیه، کارگروهی متمرکز، مصاحبهبوسیله ترکیب روش

                                                                                                                                                                                     
 f.jafarypanah@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان - ١
  .دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان - ٢
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دهد، این اطالعات موارد مفیدي براي فهم ارتباط و ساختار زنجیره ارزش بدست می. گیرداز منابع ثانویه انجام می آوري داده
د باشنهایی که نیازمند توجه بیشتر میآفرین کلیدي و رویهبانی است براي شناخت بسیاري از عوامل محدودیتهمچنین به عنوان م

  ).2011ریچ و همکاران، (

ترین مراحل پردازد که باید براي ایجاد محصول انجام شود و این تجزیه از اولیهتجزیه و تحلیل زنجیره ارزش به تجزیه مراحلی می
کنندگان کنندگان و توزیعها گاهی شامل تامینبرخی از تحلیل. شودنهایی فروش و حتی بعد از آن را شامل میتولید تا مراحل 
هدف شناسایی . هاي مختلف موجود در زنجیره وجود داردشود، مخصوصا زمانی که ارتباط مهم و حیاتی بین سازمانمحصول نیز می

هاي واقعی و هزینه(هاي مربوط به آنها و همچنین هزینه ها فعالیت یستماتیکبندي سناکارآمدي و عدم اثربخشی از طریق طبقه
توان از طریق ایجاد بهبود در زنجیره و یا از طریق افزایش پیوند باشدتا از طریق آن بتوان ارزشی را که میمی) فرصت از دست رفته

  . )2010رایپل و سینگ، (ي سازمان ایجاد کرد شناسایی کنیمها فعالیت بین

باشد، چرا که معموال محاسبه مواردي مانند ساعات کار کارکنان، مواد هاي اولیه در بهاي تمام شده معموال آسان میمحاسبه هزینه
پارتریدج و پرن، (د باشآالت که در یک طراحی خاص یا در یک محصول بکاررفته است، غیرپیچیده نمیهاي ماشینخام یا هزینه

آید که محاسبه ارزش اضافه شده در آن وضعیت دشوارتر است، مانند زمانی که براي رایطی بوجود میاما در سازمان ش). 1994
جایی که بیشترین  کند میتجزیه و تحلیل زنجیره ارزش به مدیران شرکت کمک . هاي کمی در دست استداده ها فعالیت بسیاري از

رایپل (تا جایی که باید ارزش بیشتري را ایجاد کند را مشخص شود  دکن میرا شناسایی کنند، همچنین کمک  کند میارزش را ایجاد 
  ). 2010و سینگ،

سازد میزان حضور و آنچه یک شرکت را خانوادگی می. باشدزمینه مورد مطالعه در این تحقیق یک شرکت تراشکاري خانوادگی می
رکت خانوادگی و ادامه حیات آن به وجود ساختاري موفقیت ش). 2001رومرو، (د باشکنترل صاحبان و نزدیکان آنها در شرکت می

گیري در حال و آینده و همچنین بیشترین مشارکت را براي اي براي اعضاي خانواده در تصمیمبستگی دارد که مشارکت گسترده
رکت در همچنین براي انجام تجزیه و تحلیل ارزش و عملکردن کل ش). 2006برنس و همکاران، (د کنترل در شرکت بوجود آور

در این . را فراهم آورد امري است که به مشارکت همه جانبه کارکنان نیاز دارد) از نگاه مشتري(یی که بتواند ارزش ها فعالیت جهت
در این مسیر ابتدا به بررسی تاریخچه شرکت و . مقاله به تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش در یک شرکت خانوادگی خواهیم پرداخت

اهیم پرداخت، سپس زنجیره ارزش در حوزه فعالیت را معرفی و در قسمت بعد از آن به تجزیه و تحلیل انجام زمینه فعالیت آن خو
  . گرفته توسط شرکت خواهیم پرداخت و در گایان نیز تایج مربوط به تحقیق را بررسی خواهیم کرد

  تاریخچه شرکت
شرکت خانوادگی است که با سرمایه اولیه به مبلغ این واحد تجاري یک . باشدشرکت مورد بررسی یک شرکت تراشکاري می

کار خود را شروع کرد، همچنین در ادامه کار و بعد از چند  استادکار که با هم برادر بودند، 2ریال و با بدنه اصلی شامل 140000000
به  رسانیخدماتکار در حال  نفر نیروي 10سال رفته رفته کارگرانی به این مجموعه اضافه شدند و در حال حاضر این تراشکاري با 

کلیه سرمایه این شرکت از . هدف اولیه این شرکت، تولید برخی از قطعات قابل تعویض در سرسیلندر اتومبیل بود. باشدمشتریان می
و اي از مسائل، شرکت مذکور در امر تولید قطعات مورد نظر ناموفق ظاهر شد بدلیل پاره. طریق تسهیالت بانکی تامین شده است

  . مجبور شد تغییرات محسوسی در موضوع فعالیت شرکت بعمل آورد
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توان وجود کاالي وارداتی گسترده از کشورهایی مانند هند و انگلیس بیان دالیلی که موجب شکست شرکت در حوزه تولید شد را می
داخلی از قبیل ایران خودرو و سایپا هاي کرد، همچنین عالوه بر موارد فوق حجم تولید این شرکت قابل قیاس با حجم تولید شرکت

پیکرش نبود و کنند نبود، چرا که حجم تولید این شرکت اصال قابل قیاس با رقباي غولمحصوالت خود را تولید می که قطعات یدکی
باالي  در نتیجه قیمت تمام شده برخی از محصوالت شرکت باالتر از قیمتی بود که در بازار وجود داشت، از این رو حتی کیفیت

از طرف دیگر شاید برخی . محصوالت شرکت که ناشی از تبحر استادکارهاي آن بود نتوانست رقیبی براي رقباي بسیار بزرگش باشد
هاي آوردند اما این حاشیه سود به میزانی نبود که جوابگوي هزینهدیگر از محصوالت شرکت حاشیه سودي هر چند اندك بوجود می

به ایجاد ) شودهاي شرکت با مشورت بدنه اصلی گرفته میگیريتصمیم(از این رو مدیر شرکت تصمیم مالی سنگین شرکت باشد، 
هاي زیر سعی شده است در حد امکان نمودارهایی براي بیان وضعیت شرکت در در نمایه. تغییرات عمده در موضوع فعالیت گرفت

ورت ماهانه نمایش داده شده است بخوبی نشان دهنده وضعیت نمودار درآمد شرکت که بص. هنگام تولید گیت و سیت ارائه شود
و محور عمودي نشان دهنده ) هزار ریالبه ده(محور عمودي نشان دهنده سود شرکت . باشدشرکت در ادوار مختلف فعالیتش می

  . باشدهاي فعالیت شرکت میماه

 

ملکرد شرکت سودي را دربر نداشته است و سوددهی شرکت هاي اولیه فعالیت شرکت عمشخص است در ماه 1همانطور که در نمایه 
حرکت افقی که نشان دهنده عدم . دهدشود که شرکت تغییر فعالیت داده و ارائه خدمات را مد نظر قرار میدقیقا از زمانی آغاز می

-تر سهمیه بنزین میامل مهمتوان به دو عامل ربط داد، عفعالیت را می 71تا  16هاي رشد و حتی روند کاهشی شرکت در بین ماه
ها نیز ها کاهش یافته و به طبع میزان خرابی ماشینباشد که اثر منفی بر فعالیت شرکت داشته است چرا که استفاده از اتومبیل

باشد و با توجه به اینکه عامل دوم نیز بسته بودن مقطعی مرزهاي غربی و متوقف شدن صادرات کاال به عراق می. یابدکاهش می
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شده و یکی از بازارهاي این تراشکاري را نیز همین خودروهاي سنگین صادرات گسترده کاال باعث استهالك بیشتر خودروها می
هاي آخر همچنین این روند افزایشی در سال. منفی داشته است تأثیر داده است این مورد نیز بر کاهش درآمد شکتتشکیل می

توان افزایش سهم شرکت در بازار را نادیده گرفت چرا که میزان گرفته است اما نمی تأثیر م نیزفعالیت شرکت نیز از عواملی مانند تور
هاي در این مقاله به بررسی روش. دهند افزایش چشمگیري داشته استهایی که کارهاي خود را به این تراشکاري ارجاع میمکانیک

ایم و در این بین توجه مخصوص ما به اجراي تجزیه و تحلیل زنجیره ختهمورد استفاده در این تراشکاري براي افزایش درآمد و پردا
  . باشدارزش در این شرکت می

هایش ندارد بلکه نیازهاي الزم براي این تغییر وجود دارد این مورد است که شرکت نیازي به نعویض دستگاهنکته مثبتی که در پیش
از این رو، شرکت تولید . شودهاي سنگینی محتمل نمیاین لحاظ شرکت هزینهباید چند دستگاه را به تجهیزاتش اضافه کند و از 

با نگاهی به مهارت بدنه اصلی . به شرکت خدماتی تعمیر سرسیلندر تبدیل شد) تولید گیت و سیت(قطعات مربوط به سرسیلندر 
قبل از شروع کار براي تولید گیت و شود شرکت پتانسیل تغییر فعالیت را بخوبی دارا بود چرا که بدنه اصلی شرکت مشخص می

سال سابقه فعالیت در تراشکاري تعمیر سرسیلندر را دارا بودند، این مهارت در یکی از شهرهاي بزرگ بنام یزد  5سیت، هر کدام 
محل احداث  تر از استادانی بودند که در استانکردند بسیار اصولیفراگرفته شده بود، و مهارت و روشی که آنها از آن استفاده می

توان گفت تغییر فعالیت از تولید زمینه تراشکاران شرکت میبا توجه به موارد فوق و پیش. شرکت به تعمیر سرسیلندر مشغول بودند
توانست شرکت را از وضعیت موجود نجات گیت و سیت به تعمیر آن و همچنین تعمیر کلی سرسیلندر تصمیم درستی بود که می

  . دهد

  در تعمیر سرسیلندر زنجیره ارزش. 3
هدف این مقاله بررسی صحیح یا غلط بودن تغییر موضوع فعالیت شرکت نیست بلکه هدف بررسی چگونگی انجام تجزیه و تحلیل 

شد این بود که اما مشکلی که خطري جدي براي این تصمیم محسوب می. باشدزنجیره ارزش در یک شرکت کوچک خانوادگی می
. توانست ارتباط با تامین کنندگان را مشکل سازداش در فضایی دور از حومه شهر قرار گرفته بود و این میشرکت بخاطر ماهیت اولیه

اي است هرچند بازار مربوط به فعالیت شرکت در مسیر مربوط به تراشکاري مزبور قرار داشت اما ماهیت فعالیت در این زمینه به گونه
  .باشدیکی از شرایط اصلی موفقیت در بازاریابی می که فعالیت در فضایی نزدیک به بازار مربوط

دادند اما ها تشکیل میاین موضوع به این خاطر است که تامین کنندگان اصلی تراشکاري در موضوع فعالیت جدیدش را مکانیک 
احدهایی جدا از هم بصورت و) معموال(هاها و تراشکاريوظیفه حمل سرسیلندر به تراشکاري بر عهده مشتري است، چرا که مکانیک

داد کارش خواست کارش زودتر انجام شود و معموال عجله فراوانی داشت، ترجیح میبه همین دلیل مشتري که می. کنندفعالیت می
دهد ارجاع دهد تا اینکه مسیر را طوالنی براي رساندن سرسیلندر به تراشکاري را به نزدیکترین تراشکاري که این کار را انجام می

براي گرفتن این تصمیم مشتري هرچند کیفیت فاکتوري مهم بود اما زودتر انجام شدن کارش از اهمیت (بررسی ما طی کند مورد 
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مشتري تخصص مورد نیاز براي تفکیک قائب شدن بین ) نه لزوماً(د باالتري برخوردار بو

از این رو این نیز یکی از مشکالتی بود که باید ). کند میرد و بیشتر به توصیه مکانیک عمل هاي مختلف را نداکیفیت کار تراشکاري
  .شدتوسط شرکت در نظر گرفته می

تجربه تلخ گذشته شرکت در زمینه تولید گیت و سیت مدیران شرکت را وادار کرده بود تا قبل از شروع فعالیت به بررسی دقیق 
از این . پسند بتوانند وضعیت موجود را بهبود بخشندبپردازند تا با ارائه خدماتی متفاوت و مشتري زنجیره ارزش در تعمیر سرسیلندر
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-مداري هدف اصلی قرار گرفت و بررسی و تجزیه و تحلیل ارزش با هدف ارتقاي کیفیت و مشتريرو توسط مدیران شرکت مشتري
در حالت عادي زنجیره ارزش تعمیر سرسیلندر بصورت نمایش با مطالعه زنجیره ارزش موجود مشخص شد که . مداري صورت گرفت
در بهترین حالت براي شرکت، . این زنجیره با در نظر گرفتن بدترین حالت براي یک سرسیلندر است. باشدمی 1داده شده در نمایه 

واند در هر یک از مراحل ذکر تگیرد، زنجیره ارزش در این شرکت بصورتی است که سرسیلندر میسرسیلندر در اول زنجیره قرار می
- همچنین در صورتی که سرسیلندر نیاز چندانب به تعمیر نداشته باشد با توجه به صالح. شده وارد شده و زنجیره را به پایان برساند

در بهترین حالت و ) دید استادکارهمگی و یا هر کدام به صالح(عبور کرده  5تا  2تواند بدون نیاز به تعمیر از مراحل دید استادکار می
  . فقط با آببندي شدن به تامین کننده بازگردانده شود

  :باشدبندي کرد که شرح مختصر هر یک از مراحل بصورت زیر میقسمت تقسیم 5توان به زنجیره ارزش موجود را می

  تعویض سیت : مرحله دوم

گند و در حقیقت نشیمنگاه سوپاپ در یدا میسیت قسمتی از سرسیلندر است که هنگام حرکت سوپاپ سطح سوپاپ با آن تماس پ
باشد، بعد از تراش سیت نوبت به گیرد، مرحله اول تراش جاي سیت میاین مرحله خود در سه قسمت صورت می. باشدسرسیلندر می

به جازدن  ها نوبتبعد از تراش سیت. گیردباشد که این قسمت بوسیله دستگاه تراش صورت میگیري و تراش خود سیت میاندازه
خورد از این رو براي هر سوپاپ سیت مخصوص به هر سیت متناسب با اندازه همان سیت تراش می. باشدسیت در سرسیلندر می

  .رسدها بوسیله دستگاه پرس این مرحله به پایان میبا جا انداختن هر یک از سیت. شودخود و با اندازه متناسب با آن زده می

  :تعویض گیت: مرحله سوم

تعویض گیت دومین مرحله است عبور از آن به دو صورت امکانپذیر . گیردگیت جایی است که سطح باریک سوپاپ در آن قرار می
براي آن استفاده شود، و یا اینکه کال ) در اصالح تعمیر باالتر(تراست یکی اینکه داخل گیت قبلی تراش داده شود و از سوپاپی ضخیم

- هاي قبلی را بیرون آورد و با تراش گیت به اندازه استاندارد، گیترت ابتدا باید بوسیله چکش گیتگیت تعویض شود که در آن صو
  . هاي جدید را در قسمت مربوطه قرار داد

  امتحان ترکیدگی: 4مرحله 

وري و براي گیرد، بلکه در موارد ضرباشد لزوما براي همه سرسیلندرها انجام نمیاین مرحله که مربوط به امتحان ترکیدگی می
که سرسیلندر باید به مرحله بعد  کند مینتیجه این امتحان مشخص . گیردسرسیلندرهایی که شرایط خاص داشته باشند انجام می
  . برود و یا اینکه از رده خارج شده و بالاستفاده تلقی گردد

  تراشیکف: مرحله پنجم

  . شودلندر انجام میبراي تراش کف سرسیلندر و براي جلوگیري از سوختن واشر سرسی

  آببندي : مرحله ششم

این مرحله . گیردانجام می) معموال(گیرد و در بهترین حالت یک سرسیلندر نیزاین مرحله تقریبا براي تمامی سرسیلندرها انجام می
  . باشدگیرد و براي جلوگیري از نشت بنزین در زمان احتراق میبصورت دستی انجام می
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ماند که در ابتدا این کار معموال مربوط به باال تنها کار شستشوي قطعات و سرسیلندر و سرهم کردن آنها باقی میعد از انجام مراحل ب
هاي این زنجیره پس از مشخص شدن زنجیره ارزش در تعمیر سرسیلندر، مدیران شرکت به بررسی حلقه. باشدکار مکانیک می

ر چه بیشتر درصدد تحقق اهداف تعیین شده یعنی مشتري مداري و کیفیت برآیند پرداخته و با ایجاد تغییر در آن سعی کردند تا ه
  . و بتوانند با انجام خدماتی متفاوت، مشتریان خود را افزایش داده و شهرت تجاري کسب کنند

  تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش. 4
پردازد که باید براي ایجاد محصول انجام شود، از به تجزیه کلیه مراحلی می همانطور که در قسمت مقدمه نیز ذکر شد، تحلیل ارزش

شود تا بتوان ارزش ها در نظر گرفته میترین مراحل تولید تا مراحل نهایی فروش و حتی بعد از آن نیز در تجزیه و تحلیلاولیه
مورد مطالعه بعد از  تراشکاري. محصوالت یا خدمات ارائه شده به مشتري را با صرف کمترین هزینه به حداکثر میزان آن رساند

هاي صورت گرفته به نتایجی به شرح زیر دست یافت و تغییراتی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد را در دستور کار قرار بررسی
  :داد

 ارتباط با تامین کنندگان 1,4

محصول وجود داشته باشد، محاسبات و  کنندهکننده و یا توزیعبا توجه به اینکه گاهی بخاطر رابطه مهم و حیاتی که باید با تامین
تراشکاري مورد نظر با توجه به مشکلی که .شودکنندگان محصول در نظر گرفته میکنندگان و توزیعمالحظاتی نیز براي تامین

محیط شرکت

 

مکانیک 
١یا مشتری تعویض 

٢سیت تعویض 
٣گیت امتحان 

۴ترکیدگی کف 
۵تراشی ۵آببندی تحویل بھ 

مکانیک 
۶یا مشتری

 سرسیلندر تعمیر ارزش هزنجیر

 مراحل فرآیند تعمیر سیلندر: 1نمایه شماره 
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معظلی که باعث گمنام . اندیشیددرخصوص مکان استقرار شرکت وجود داشت، مدیران شرکت باید تدبیر خاصی براي این معظل می
ها گنندگان شرکت را مشتریان و مکانیکتامین. شدشد که توسط استادکاران خبره این تراشکاري ارائه میماندن کیفیت متفاوتی می

چون موقعیت مکانی شرکت از بازار کاري که منصوب به کارهاي مربوط به اتومبیل بود، فاصله داشت، از این رو . دهندتشکیل می
آورد جویی ایجاد کند و بتواند با تسهیالتی که فراهم میگرفتن سفارش توانست در وقت مشتریان صرفهشرکت با گذاشتن پیک براي 

  . یک گام از رقبایش جلوتر باشد

هاي اطراف هایی از شهرستانالبته با افزایش شهرت شرکت بعد از چندسال فعالیت در زمینه تعمیر سرسیلندر، شرکت با مکانیک
دادند حاضر بودند تا هر زمان که تراشکاري وقت داشته باشد براي انجام لیل کیفیت متمایزي که آنها ارائه میارتباط پیدا کرد که بد

تر کارشان حاضرند حتی مشتریان براي انجام سریع باشد وبا توجه به اینکه زمان در امر تعمیر سرسیلندر مهم می(کار آنها صبر کنند 
فرستادند، شرکت ها مشتریان خود را براي تحویل به تراشکاري میاز این رو این مکانیک). ردازندالزحمه مربوطه بپپولی بیشتر از حق

براي رفاه حال مشتریان اتاقی براي تحویل گرفتن کار از مشتریان و انجام کارهاي اداري تراشکاري و انتظار مشتریان قرار داد که 
شد در حالی نات رفاهی براي مشتریان امتیاز خوبی براي شرکت محسوب میداشتن امکا. مجهز به وسایل رفاهی براي مشتریان بود

 . که اکثر تراشکاران رقیب فاقد چنین امکاناتی بودند

  استفاده از مواد اولیه بهتر 2,4

ي هادر مرحله تعویض سیت و زمانی که شرکت در ابتداي عمر خود در زمینه تعمیر سرسیلندربود، براي تراش انواع سیت از شمش
آمد و ها، سرسیلندرماشین فشار مضاعفی وارد میکرد اما بعد از چند سال و با بدون سرب شدن بنزین ماشینچدنی استفاده می

 هاي چدنی را متوقف کرد وهاي چدنی جوابگوي شرایط جدید نبودند، از این رو شرکت برخالف سایر رقبایش استفاده از سیتسیت
مواد اولیه جدید شرکت . گفتند را در دستور کار قراردادفوالدي که در اصطالح به آنها استیل می هايآن استفاده از شمشبه جاي 

بخاطر استفاده از (برد هاي تراش را باال میهاي چدنی داشت، همچنین بخاطر جنس بسیار سخت آن هزینهقیمت باالتري از شمش
کرد، اما شرکت ها تحمیل میو نیز استهالك بیشتري به دستگاه) تهاي بیشتري را در برداشتر که خود هزینههاي قويالماسه

 . آمد ناچیز بودها را به میزان ناچیزي افزایش دهد که در مقایسه با کیفیتی که در ازاي آن بدست میترجیح داد فعال قیمت

ست باعث افزایش شهرت تراشکاري شود کرد و این مورد میتوانهاي جدید عمر خدمات شرکت را بیش از دو برابر میاستفاده از سیت
مواد اولیه مورد نیاز این . هاي چدنی بودترین مشکلی که در آن زمان وجود داشت جوابگو نبودن سیتترین و مهمچرا که اصلی

. دجایی که سایر رقبا دسترسی به آن نداشتن. شدشرکت توسط شرکت یزدي که استادکاران در آنجا آموزش دیده بودند تامین می
 . هاي اطراف داشتهاي شهرستاناین موضوع تا حد زیادي در ارتباط شرکت با مکانیک

  احیاي سرسیلندرهاي از کارافتاده 3,4

پردازیم که امتحان ترکیدگی سرسیلندرها خدماتی بود که در شهر فعالیت تراشکاري انجام قبل از بررسی این موضوع به این مورد می
از این رو این خدمت . داد تراشکاري مورد مطالعه در این تحقیق بودین خدات را در آن استان ارائه میشد و تنها شرکتی که انمی

هاي تراشکاري با کم و کیف امتحان سایر شرکت. آوردشرایطی انحصاري براي شرکت در خصوص امتحان ترکیدگی بوجود می
مشتریانی . توانست مشتریان بیشتري را بخود اختصاص دهدش میترکیدگی آشنا نبودند و شرکت با انجام این بخش از زنجیره ارز

  . شدکه هر کدام به عنوان فرصتی براي دائمی شدن ارتباطشان با شرکت تلقی می
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هاي جزیی توانیم به آن اشاره کنیم این است که بسیاري از سرسیلندرهاي چدنی بخاطر داشتن تركهمچنین مورد دیگري که می
اي هاي خالقانهاین تراشکاري روش. کردرقابل استفاده بودند و همین امر هزینه سنگینی به مشتریان وارد میدر دهانه سوپاپ غی

اي بود هاي دوپله بود که از کارهاي خالقانهیکی از این موارد تراش سیت. دار را بکار گرفتبراي بازیابی مجدد سرسیلندرهاي ترك
پوشاند در همچنین شرکت با استفاده از موادي که درزهاي ترك را می. گرفتم میکه توسط استادکاران این شرکت فقط انجا

توانست سرسیلندرهاي چدنی غیرقابل استفاده را تعمیر کرده و از تحمیل هزینه به مشتریان براي خرید بسیاري از موارد می
هاي آن استان خدماتی که در هیچ یک از تراشکاري .کرداي براي مشتریان ایجاد میاین کار ارزش ویژه. سرسیلندر نو جلوگیري کند

  . شدارائه نمی

هاي که در شرکت با استفاده از روش. خورده و اوراقی بودي شرکت در این زمینه خرید سرسیلندرهاي تركها فعالیت یکی دیگر از
توانست بازاري براي سرسیلندرهاي لندرها میکرد و با احیاي این سرسیباال از آنها نامبرده شد اقدام به تعمیر این سرسیلندرها می

گرفت که قصد این محصول بیشتر از طرف کسانی مورد استقبال قرار می. دست دوم بوجود اورد که مشتریان خاص خود را داشت
  . اده کنندخرید سرسیلندر نو از سرسیلندرهاي دست دوم استفبه جاي  جویی کرده وشان صرفههاي تعمیر اتومبیلداشتند در هزینه

  افزایش زنجیره ارزش خدمات تعمیر سرسیلندر 4,4

شد و سرسیلندر به همراه وسایل همانطور که در زنجیره ارزش که در قبل به آن اشاره شد کار شرکت با آببندي سرسیلندر تمام می
م کردن و شستشوي سرسیلندر از کار سره. شد تا سرهم شده و روي اتومبیل سوار شودجانبی به مکانیک یا مشتري تحویل داده می

ها و در جهت بهتر باشد و از زنجیره ارزش تراشکاري سرسیلندر خارج است، اما شرکت براي رفاه حال مکانیکوظایف مکانیک می
کنندگان، شستشو و سرهم کردن قطعات سرسیلندر را وارد زنجیره ارزش شرکت کرده و از این طریق توانست کردن روابط با تامین

کرد و اي از مشتري دریافت نمیها کسب کند، چرا که شرکت براي شستشوي سرسیلندر هزینهبوبیت بیشتري بین مکانیکمح
از این رو زنجیره ارزش شرکت یک آیتم جدید به آن اضافه شد و بشکلی . دادهمچنین یکی از کارهاي مکانیک را براي او انجام می

 . ارائه شده است تبدیل شد 2که در نمایه 

  

همگی موارد ذکر شده در باال تغییراتی بودند که شرکت با تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و با هدف کسب رضایت مشتري و ارائه 
تغییراتی که بوسیله آن بعد از گذشت چند سال شرکت توانست از . کیفیت متمایز براي مشتریان توانست در شرکت ایجاد کند

 3همانطور که در نمایه (د ام بازپرداخت اقساط بانکی شرایط روز به روز براي این شرکت بهتر شوزیاندهی به سوددهی برسد و با اتم
قابل توجه تجزیه و  تأثیر نکته بسیار مهمی که پشت این تغییرات و در پی آن موفقیت شرکت وجود داشت). نشان داده شده است

پذیري فعالیت بل مالحظه توانایی نیروي کار واحد تجاري در انعطافبسیار قا تأثیر تحلیل زنجیره ارزش بر فعالیت شرکت و همچنین
  این تأثیر .کند میموردي که در مطالعه موردي در این مقاله نقش اساسی را ایفا . شرکت دارد
ي نیروي کار پذیرتر انعطافتوان در مباحث مربوط به امتحان ترکیدگی، احیاي سرسیلندرهاي از کار افتاده و از همه مهممورد را می

  . باشدمالحظه میهاي قابلشرکت براي تغییر موضوع شرکت از تولیدي به خدماتی بدون احتیاج به انجام هزینه
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  گیرينتیجه
را با  ها فعالیت یی که در دور و گرد و داخل سازمان وجود دارد پرداخته و اینها فعالیت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش به تشرییح

از این رو تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مشخص . دهدآنها در رابطه با قدرت رقابت سازمان مورد مطالعه قرار می تجزیه و تحلیل
این ایده بر روي این مفهوم بنا شده است که سازمان . افزایدبه ارزش خدمات یا محصوالت شرکت می ها فعالیت کدام یک از کند می

 تنها در صورتی که این عوامل در قالب یک سیستم و. باشدجهیزات، افراد و پول میآالت، تچیزي بیش از ترکیب اتفاقی ماشین
ي سیستماتیک و منظم چیده شوند قادر خواهند بود خدمات یا محصوالتی تولید کنند که مشتریان خواهند پرداخت پول ها فعالیت

  . براي آن هستند

براي همین منظور به بررسی . باشدش در کسب وکار خانوادگی میهدف از این تحقیق بررسی اهمیت تجزیه و تحلیل زنجیره ارز
متوجه شدیم که این شرکت . شددر یک تراشکاري پرداختیم که بصورت خانوادگی اداره می ارزش زنجیرهچگونگی تجزیه و تحلیل 

پذیري بسیار باالي بدنه اصلی کار خود را با تولید گیت و سیت آغاز کرد اما با شکست نسبی در این فعالیت، با تکیه بر انعطاف
توانست از وضعیت نه چندان مطلوبی که بر شرکت حاکم بود، با تغییر موضوع فعالیت شرکت از تولید گیت و سیت به تعمیر 
سرسیلندر گام مهمی براي رهایی از شرایط موجودش بردارد، چرا که شرکت دانش و تجربه کار در این حوزه را بخوبی داشت و این 

  . انست یکی از دالیل اصلی براي پیشرفت شرکت باشدتومی

 هرچند این مورد کلید اصلی شرکت براي انجام(توان فقط به توانایی نیروي کار آن نسبت داد اما بهبود نتایج فعالیت شرکت را نمی
ه نقش قابل توجه تجزیه و تحلیل باشد باید بنیاز ارائه خدمات با کیفیت می، جداي از مورد باال که پیش)یش بوده و هستها فعالیت

زنجیره ارزش و بکارگیري ابتکار و خالقیت توانست  زنجیره ارزش اشاره کرد، شرکت مورد بررسی با استفاده از تجزیه و تحلیل دقیق
 هدف گذاري شرکت مبنی بر مشتري مداري نقش اصلی در این عملکرد. یی خلق کند که خواهان آن هستندها ارزشبراي مشتریان 

کرد چرا که مدیران شرکت این موضوع را بخوبی پذیرفته بودند که براي ایجاد ارزش براي مشتریان حتی از سود شرکت را ایفا می
هاي هاي شرکت، قیمتتر و تحمیل استهالك بسیار بیشتر به دستگاهبکاهند، چرا که در برخی موارد با خري موارد اولیه گران

  .ی را تجربه نکردندخدماتی تراشکاري تغییر چندان

شرکت با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش سعی داشت تا در هر حلقه از زنجیره بهترین ارزش ممکن را براي مشتریان بوجود 
هاي جدیدي که جز وظایفش نبود را نیز بصورت رایگان در زمره وظایف شرکت آورد و در زنجیره آورد و در این راستا حتی حلقه

کت قرار داد تا به بهترین نحو و با هدف ایجاد ارزش براي مشتري و تامین کننده، بتواند ارزش خدمات ارائه شده به ارزش شر
شرکت دانست که با ) استادکاران( توان مدیریت و همدلی مدیرانرمز موفقیت شرکت در این مسیر را می. مشتریان را افزایش دهد

کیفیتی که موجب افزایش درآمد و شهرت . شان فراهم آورندمتمایز را براي مشتریان ترکیب خالقیت و تجربه توانستند کیفیتی
  . باشدمیهاي تراشکاري استان محل فعالیتشترین شرکتشرکت شد تا جایی که امروزه این شرکت یکی از مهم
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  ي دولتیها شرکتریزي عملیاتی در  موانع اجراي بودجه

  ٢ابوالفضل کریمی، ١جمال محمدي
  چکیده
ریزي عملیاتی که در آن  م بودجه، به نظایا تغییر بندي خود را در یک فرایند بهبود و ي دولتی در تالشند نظام بودجهها شرکتامروزه 

گیري  براي تصمیم تر سازند و از این طریق اطالعاتی معتبر و قابل اطمینان نزدیک ارتباط بین بودجه و عملکرد شفاف و مفهوم است،
 شود و ها می آنیی عملکرد گو پاسخي دولتی باعث بهبود اثر بخشی و کارایی و ها شرکتریزي عملیاتی در  اجراي بودجه .فراهم آورند

به طور اثر هاي مورد انتظار  مدیران بتوانند از منابع موجود در راستاي دستیابی به هدف نهایت منجر به این خواهد شد که در
  .برداري کنند تري بهره بخش

 .باشد میلی ي دولتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان ماها شرکتریزي عملیاتی در  حاضر بررسی موانع استقرار بودجه هدف تحقیق
 .باشد میي دولتی استان تهران ها شرکتنفر از مدیران و کارشناسان  80شامل آماري، ي و نمونه )پیمایشی(روش پژوهش توصیفی 

تحلیل گردیده و سپس  تجزیه و )Tتوزیع فراوانی و آزمون ( هاي آمار توصیفی و استنباطی ه از شاخصهاي ارائه شده با استفاد پاسخ
عدم استفاده از  دهد که نتایج این تحقیق نشان می. ه استگذار پرداخته شدفریدمن به اولویت بندي عوامل اثرآزمون  با استفاده از

عدم وجود فرهنگ  ،ریزي عملیاتی ه کارگیري بودجهآور در استقرار و ب الزامعدم وجود قوانین و مقررات  سیستم بهاي تمام شده و
، از موانع استقرار ي دولتیها شرکتعدم وجود نظام ارزیابی مبتنی بر عملکرد در بین مدیران  و ها شرکتیی در بین مدیران گو پاسخ

  .استي دولتی ها شرکتبندي عملیاتی در  سیستم بودجه

  .ي دولتیها شرکت قوانین و مقررات، هزینه یابی، موانع،، بودجه ریزي عملیاتی :واژگان کلیدي

  مقدمه)1
بندي آغاز  منظور تحول در نظام بودجه عنوان نوآوري و ابداع به در دولتهاي ایالتی ایاالت متحد به 1970ریزي عملیاتی از سال  بودجه

در تعریف این نظام، بیشتر پژوهشگران و کارشناسان . بندي را برگزیدند شد و پیرو آن کشورهاي دیگر نیز به تدریج این نظام بودجه
ریزي است که بر رابطه بین  ریزي و بودجه ریزي عملیاتی، نوعی سیستم برنامه بودجهبندي دولتی بر این نظر توافق دارند که  بودجه

ارتباط بین «و » ارتباط بین شاخص عملکرد و ارزیابی«این نظام حول دو محور . داردتأکید  شده و نتایج مورد انتظار بودجه هزینه
ساس استانداردهاي مشخص با عنوان شاخصهاي عملکرد چرخد که در چارچوب آن، بخشهاي مختلف اداري برا می» بودجه و نتایج

  .)1388قدیم پور،( پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتري برخوردارند

ی دارد و مدیریت بخش اعظمی از منابع اقتصادي به عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در وضعیت مردم آثار اساس ،در کشور ما
ر عهده دارند و در ببراي تحقق اهداف سازمانی و دولتی منابع نقش بسیار مهمی را در ترکیب  مدیران بخش دولتی در این میان

                                                                                                                                                                                     
 mohamady_jamal@yahoo.com. کارشناس ارشد حسابداری، حسابرس ارشد دیوان محاسبات كشور و مدرس دانشگاه -١
 .کارشناس ارشد مدیریت، حسابرس ارشد دیوان محاسبات كشور -٢
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الزمه این پاسخگویی استفاده از ابزارهایی  .)1387باباجانی،(د پاسخگو باشن ،در برابر مردم و نمایندگان آنان باید عملکرد خودراستاي 
از مهمترین ابزارهایی  .اثر بخشی بهتر منابع مصرف شده گردد منجر بهه کارایی عملیات دستگاهاي دولتی را باال برده و ک باشد می
که سعی در  استمدیران را در این بخش یاري نماید استفاده از نظام بودجه ریزي عملیاتی به عنوان ابزاري نتیجه گرا تواند میکه 

  ).1386اسعدي،(د دار ه مطلوبشده به نتایج حاصلایجاد پیوند میان منابع مصرف 

مبناي داده محور نظام کنترل و نظارت بربه جاي  ریزي ستانده محور و ارزیابی آن ریزي عملیاتی استقرار نظام بودجه در نظام بودجه
نظام در این . اضافه نمود را به ابعاد سنتی بودجه ریزي» اثر بخشی«و » صرفه جویی« بودجه ریزي عملیاتی دوبعد  .دصورت می گیر

درکار آیی استفاده مفید از منابع مورد نظر است،در حالیکه اثر .می شودایجاد تمایز» اثر بخشی« و » کارآیی« بودجه ریزي بین 
 اي است که به نحو دقیقتر و ریزي عملیاتی در واقع همان بودجه برنامه بودجه.)1380ابراهیم نژاد،(ت بخشی با عملکرد مرتبط اس

گیري حجم  با روش تعیین واحد حجم کار، اندازه .نماید تجزیه و تحلیل می) هزینه -فایده(ها را از دیدگاه  تري اجراي برنامه روشن
به علل افزایش  نماید و آوردوبا نورمها و استانداردها مقایسه تطبیقی و تحلیلی می کار، قیمت تمام شده تولید یا خدمت را بدست می

کند و مدیر همواره مورد پاسخگویی و ارزشیابی قرار  گردد و در نهایت به اصالح مدیریت سازمان کمک می واقف میقیمت تمام شده 
ازاشکاالت اساسی نظام بودجه ریزي غیرعملیاتی و شفاف نبودن و عدم دستیابی به اهداف موردنظر، .)1386فرزیب،(د گیر می

افزایش فشار براي بهبود پاسخگویی و ي دولتی به دلیل ها شرکتامروزه خاطر به همین)Robinsno,2005(باشد  می ي دولتیها شرکت
. اند بندي خود به نظامهاي عملکردمحور روي آورده ، به رویکردهاي نوین مدیریت، از جمله تغییر نظامهاي بودجهخودشفافیت عملکرد

دولتها قرار گرفته ي ها شرکتشده در کانون توجه  رفتهبندي پذی ترین روش بودجه بندي عملیاتی به عنوان بهینه بدین ترتیب، بودجه
اثر بخش محصوالت ارائه شده و  ،دهد و کارایی  ها را مورد توجه قرار می ها و ستانده ریزي عملیاتی ارتباط بین داده بودجه زیرا.است

ریزي عملیاتی اصالح روشهاي  دجههاي اساسی بو از ویژگی. نماید هاي عملکرد تحلیل می نتایج بدست آمده از آنها را با شاخص
 .)1388پور اسکندري،(د ي آنان می باشها فعالیت براساس معیارهاي سنجش ي دولتیها شرکتمدیریت و ارزیابی پاسخگویی مدیران 

  

 يها شرکتریزي عملیاتی موانعی را که در مسیر استقرار آن در  بودجهنظري گردد تا پس از بیان مباحث  در این پژوهش سعی می
  .از دیدگاه مدیران و کارشناسان مالی موسسات مذکور مورد بررسی قرار گیرد وجود دارد تهراندولتی مستقر در استان 

  ق ینه تحقیشیو پ ادبیات موضوعی -2
  ادبیات موضوعی - 2- 1
بودجه شاهرگ حیاتی  دهد لذا با توجه به اینکه دولت تمامی فعالیتهاي مالی واجرایی خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می 

هاي دولتی و پیوند  با توسعه وظایف و افزایش سریع هزینه ،از طرف دیگر. کند باشد و نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می دولت می
ریزي کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی  آن با وضعیت عمومی کشور کنترل مخارج مشکلتر شده و بهبود در سیستمهاي برنامه

ریزي وقت در  بروز چنین مسایلی در بخش عمومی کشورمان باعث شد که سازمان مدیریت و برنامه. شود ري احساس مینیاز بیشت
نیز با تکلیف دولت به انجام  1380ریزي را بطور جدي مورد توجه قرار دهد که این موضوع در سال  اصالح نظام بودجه1387سال 

که یکی از محورهاي ادامه پیدا کرد طریق تعدیل احکام مندرج در قوانین بودجه ساالنه  ریزي از اقدامات الزم براي اصالح نظام بودجه
 1381 -1384ریزي بطور جدي در سنوات  موضوع تعدیل نظام بودجه.اساسی این تعدیل تهیه و تنظیم بودجه به روش عملیاتی بود
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چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  قانون برنامه 164و 138با درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز در مواد 
  )1388قدیم پور،.(ایران به طور جدي پیگیري شد

به همین .تگردیده استأکید  همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعی نیز بر حرکت به سوي بودجه ریزي عملیاتی
ریزي خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکردمحور و  اي بودجهدر تالشند نظامه ي دولتیها شرکتبسیاري از دلیل 

پذیر است، نزدیکتر سازند و از این طریق  یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه و عملکرد دستگاه اجرایی شفاف و درك
کردن  ریزي عملیاتی با آگاه  بودجه. )1386صفائی،(د اي فراهم آورن پشتوانه اطالعاتی معتبر و مطمئنی براي تصمیمهاي بودجه

روند،  کار می هایی که براي دستیابی به هدفهاي مشترکی به گیران به اطالعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه تصمیم
ي مستقیم و ها فعالیت ی، تمامیریزي عملیات بودجه. دهد اي افزایش می گیران را در ارزیابی درخواستهاي بودجه توانایی تصمیم

  ).1387، باباجانی(گیرد  را در برمی ها فعالیت  غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه و همچنین تخمین دقیق از هزینه

ریزي عملیاتی در قالب سه  ین هدف در نظام بودجها.است ها شرکتبندي، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد بودجه هدف اصلی نظامهاي
رادر جهت تحقق اهداف خود یاري ي دولتی ها شرکتشود تا بدین ترتیب، نمایان می 7و صرفه اقتصادي 6، اثربخشی5یمعیار کارای

  :)1388پور،  قدیم(ي دولتی را می توان به شرح ذیل عنوان نمود ها شرکتلذا مزایاي بودجه ریزي عملیاتی در رساند

    ریزي، سازي فرایند بودجه شفاف )الف

  ترین و مهمترین نتایج، از طریق تمرکز منافع در جهت ضروري ها شرکتو اثربخشی عملکرد  افزایش کارایی )ب

  ،کت رشگیري در مورد موثرترین راه براي استفاده از منابع محدود  اصالح و بهبود تصمیم )ج

  بهبود عملکرد از طریق پیوند بودجه و عملکرد برنامه، )د

   ،شرکتسازي براي کنترل اثربخشی  زمینه )ه

  افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج، )و

  بهبود نحوه تخصیص منابع،  )ز

   ..هاي واحد قابل مقایسه به هزینه  فراهم آوردن اطالعات مربوط )ح

مدیران  دربین ویژه گیري مدیران به شمار و موثر در فرایند تصمیم هاي فزاینده محیطی، وجود متغیرهاي بی دلیل پیچیدگی به امروزه
به ارائه خدمات با کیفیت باالتر، فشار براي پاسخگویی و شفافیت عملکرد  تقاضاي روزافزون نسبت  و از طرفیدولتی، يها شرکت
ي ها شرکتمدیران وري و اثربخشی مدیریت، کانون توجه تمام  هاي جاري و موضوع افزایش بهره ، نیاز به کاهش هزینهها شرکت

که اجراي این بودجه ریزي داراي ویژگیهاي برجسته اي خواهد بود که  ه استداشت معطوفسوي بودجه ریزي عملیاتی به  دولتی را
  . به شکل جدول زیر ارائه می گردد
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  :قینه تحقیشیپ)2-2

  :ا می پردازیمبرخی از آنه تعدادي پژوهش در این زمینه انجام شده که به بررسی یافته هاي ،در سالهاي اخیر

کاهش براي در تحقیقی تحت عنوان مشکالت پیاده سازي بودجه ریزي عملیاتی در سازمانهاي دولتی و ارائه راهکارهاي الزم )2-2- 1
صورت گرفت که جامعه آماري آن  1386واحد هاي استانی در سال  موانع توسط فاطمه محمودي در سازمان هواشناسی تهران و

نتایج تحقیق نشان دادکه علت موانع و مشکالت پیاده سازي بودجه ریزي عملیاتی  .ن سازمان مذکور بودندکلیه مدیران و معاونی
  .دمی باشدرصد 31عوامل انسانی با  ودرصد 39عوامل فنی  ودرصد 27عوامل محیطی شامل 

می ایران بر اساس مدل شه که عنوان شناسایی موانع استقرار بودجه ریزي عملیاتی در گمرك جمهوري اسالبا  در تحقیقی)2-2- 2
بررسی توانایی ،اختیارات و  :شاملفرضیه هاي ارایه شده براي تحقیق مذکور که  صورت گرفت 1386درسال توسط محمود اسعدي

توانایی کمی و کیفی در گمرك جمهوري نتیجه پژو هش نشان داد که . پذیرش سازمان گمرك در بودجه ریزي عملیاتی بوده است
در اجراي بودجه ریزي عملیاتی شناسایی نگردید اما عدم توانایی کافی در ارزیابی عملکرد،عدم  اصلی ن به عنوان مانعاسالمی ایرا

ك اجراي بودجه ریزي عملیاتی در گمر توانایی فنی ،عدم وجود اختیارات رویه اي الزم،عدم وجود اختیارات سازمانی به عنوان موانع
  .ایران شناسایی شدند

عنوان الزامات استقرار سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت در بودجه بندي عملیاتی دستگاههاي اجرایی با قیقی در تح)2-2- 3
براساس مدل شه که در سه بعد توانمندي ارزیابی عملکرد،توانمندي کارکنان و ت دولتی استان آذربایجان شرقی توسط بهرام سرمس

دستگاههاي اجرایی استان توانمندي استقرار روش  "نوانعبا ،د که فرضیه اصلی دا نپژوهش نشانتایج  توانمندي فنی صورت پذیرفت
  .تقرار گرفتأیید  مورد "هزینه یابی بر مبناي فعالیت را در بودجه بندي عملیاتی دارند

  ) 1387باباجانی،(ریزي عملیاتی هاي بودجه ویژگی
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آمد مدیران در بودجه ریزي عملیاتی از مهمترین ابزار هاي کار  داد کهنشان 1386علیرضا صفایی در سال تحقیقات نتایج )2-2- 4
  .باشد میها و کنترل  گیري تصمیمپاسخگویی و اثر بخشی 

نشان داد که ،هدف اصلی از استقرار سیستم بودجه ریزي عملیاتی، بهبود 1388نتایج تحقیقات جواد قدیم پوردر سال ) 2-2- 5
تی ابزار ارزشمند براي ایجاد درك بودجه ریزي عملیا .تمسئولیت پاسخگویی برنامه اي در برابر فرآیند بودجه و تخصیص آن اس

   .تبنیادي و اساسی از تلفیق میان منابع بکار گرفته شده و عملکرد ایجاد شده اس

میزان اهمیت مسولیت پاسخگویی و همچنین تحقق مناسب آن با  در خصوص 2005جوردن و هاکبارت در سالتحقیق  )6-2-2
  .تداشتأکید  بر نتایج مهم زیر تحقیقاین ت که صورت گرفاجراي سیستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد 

 هدف دولت از استقرار سیستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد چیست؟ 
 بینش ها درمورد راهبرد و رویکرد هاي مربوط به اجراي سیستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد به چه صورت است؟ 

جراي سیستم بودجه بندي بر مبناي عملکرد را به صورت زیر بیان پاسخ دهندگان ،هدفهاي دولت از انتایج تحقیق نشان داد که 
 :کرده اند

داده شده است  2/31سیاستهاي ایالتی  تغییرات در به و کمترین نمره 5/81 بیشترین نمره به بهبود مسئولیت پاسخگویی برنامه اي
ي بر مبناي عملکرد پرداختند و نمره هاي سپس پژوهش گران به بررسی موفقیت دستیابی به هدفهاي استقرار سیستم بودجه بند

،و ناموفق ورت رتبه هاي خیلی موفق،موفق، متوسط موفقیت به ص .شد از هدفها به صورت میانگین محاسبهموفقیت براي هر کدام 
ف بهبود بود در این حالت هم میزان دستیابی به موفقیت در هد 1،2،3،4بصورت مورد بررسی قرار گرفت و ارزش هر کدام از آنها 

در ادامه پژوهشگران به .و کمترین نمره به تغییر در تخصیص بودجه مربوط می شد پاسخگویی برنامه اي باالترین نمره را داشت
که فعالیت  بررسی موفقیت نسبی بودجه بندي بر مبناي عملکرد در ارتباط میان وظایف وبرنامه ها پرداختند و به این نتیجه رسیدند

همچنین در بررسی هاي مربوط به بودجه بندي بر مبناي عملکرد به عنوان  .رتبه هستندش داراي بیشترین هاي مربوط به آموز
ابزاري براي پاسخگویی ،به این نتیجه رسیدند که اندازه گیري عملکرد باعث بهبود مسولیت پاسخگویی نسبت به دستگاههاي اجرایی 

گیري عملکرد باعث فراهم شدن مسولیت پاسخگویی نسبت به شهروندان  مورد از پاسخ دهندگان پذیرفتند که اندازه15میشود 
مورد از پاسخ 13مورد از پاسخ دهندگان اذعان نمودند که اندازه گیري عملکرد باعث فراهم شدن پاسخگویی مالی و14میشود 

د شو نونگذار میکردند که اندازه گیري عملکرد باعث فراهم شدن مسولیت پاسخگویی نسبت به قاتأکید  دهندگان هم
)Jordan&hockbart, 2005.(  

خصوص بودجه بندي و اقدامات گزارش دهی در دستگاههاي دولتی کشور  در 2002در سال 1سایل رامدحان پژوهش) 2-2- 7
و بحرین که بیانگر ایجاد تغییرات مدیریتی مهم و اصالحات عمده اي با هدف بهبود بازدهی و کارایی ،شفافیت،عملکرد،و پاسخگویی 

،انجام صورت گرفته است 2002در سال  39مدیریت صحیح بودجه بوده که همه این تغییرات از طریق قانون بودجه دولتی به شماره
ي بودجه بندي و شرایط گزارش دهی در واحدهاي دولتی ها فعالیت پژوهش تعیین و توصیف و تحلیلاین هدف اصلی ازگردید که 

بودجه بندي مهمترین مولفه سیستم حسابداري در دولت است که بر مبناي حسابداري  ن داد ،این تحقیق نشا نتایجکه بحرین بوده 
 روش بودجه بنديت و پاسخ دهندگان پرسشنامه از در تدوین بودجه از روش بر خط استفاده شده اس .باشد مینقدي تعدیل شده 

                                                                                                                                                                                     
1 Sayel Ramadhan(2009) 
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مراحل الزم براي اجراي بودجه بندي بر مبناي عملکرد در که  کند میناراضی بوده و با وجود این قانون بودجه دولتی بیان موجود 
 sayelکنار بودجه بر خط انجام شده است و عالوه بر این در باز بینی بودجه ، بودجه هاي اضطراري مورد استفاده قرار گرفته اند 

ramadhan,2009).(  

به نقش بودجه بندي در شرایط آنها کنترل بودجه اي  عنوان انطباق انعطاف پذیري بودجه بابا  1ه دیوید و ناتالیکتحقیقی )2-2- 8
تنش بین نیاز براي رفع اهداف مالی انجام دادند که در این تحقیق آنها به عدم اطمینان و انعطاف پذیري مدیریت با شرایط مذکور را 

پرداختندکه تکنولوژي ایجاد می شود که با افزایش نا پایداري بازار و رشد سریع و تغییرات  خاص و نیاز براي انعطاف پذیري مدیریت
مواجه است  وش بودجه بندي یکپارچه براي تشریح راههایی که در آن یک سازمان در صدد انطباق با اهداف متناقضنتایج نشان دادر

تفاده از در بودجه بندي یکپارچه کاربردهاي مختلف بودجه بندي با کنترلهاي مدیریتی دیگر مدیران را به اس .دبکار گرفته می شو
صالحدید خود در موضوعات عملیاتی تشویق می نماید و در نتیجه آن مدیران قادر به اولویت بندي و بازبینی برنامه ها و تخصیص 

  .) David&Natali,2010(د مجدد برنامه ها به منظور تحقق اهداف سازمانی می باشن

  قیتحقیه هاي فرض)3
 :زیر بیان می شودفرضیه هاي تحقیق به شرح ه با توجه به مبانی نظري و تحقیقات مطرح شد 

استقرار بودجه ریزي عملیاتی شرکتهاي مذکور موثر عدم عدم بکارگیري سیستم بهاي تمام شده در شرکتهاي دولتی در :فرضیه اول 
  .است

  .اي نظام عملیاتی موثر استتدوین بودجه سازمانها بر مبنعدم نظام ارزیابی بر مبناي عملکرد مدیران در استفاده از عدم:فرضیه دوم 

  .دارد تأثیر ریزي عملیاتی شرکتهاي دولتی استقرار نظام بودجهعدم  در عدم وجود قوانین و مقررات الزام آور:فرضیه سوم 

استقرار و استفاده از نظام بودجه ریزي عملیاتی عدم عدم تقویت فرهنگ و نظام پاسخگویی در شرکتهاي دولتی در :فرضیه چهارم 
  .استموثر 

بین دیدگاههاي مدیران و کارشناسان مالی دستگاههاي دولتی در رابطه با مشکالت و مسایل موجود در استقرار بودجه : فرضیه پنجم 
  .ریزي عملیاتی سازمانها تفاوت وجود دارد

  پژوهش انجام روش )4
  :روش پژوهش و ابزار گرد آوري اطالعات)4- 1

براي گردآوري .از شاخه میدانی است و پیمایشی –ظ شیوه و روش پژوهش توصیفی پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردي و ازلحا
عالوه بر سؤاالت مطروحه در پرسشنامه متغیرهاي جمعیت  .استفاده گردیده استاین پژوهش از ابزار پرسشنامه  و اطالعاتها داده

در نظر جداگانه شد هر کدام به صورت یک مولفه با می سابقه کار و شغل ،شناختی نیز که شامل جنس ،میزان تحصیالت، رشته، سن 
  .ه استشدگرفته 

                                                                                                                                                                                     
1 David&Natalie(2010  
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  :ها دادهاعتبار و پایایی ابزار جمع آوري )4- 2

وقتی گفته می شود آزمون روایی دارد،به  .دبه ارتباط منطقی بین پرسشهاي آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دار) روایی(اعتبار
می سنجد روایی و اعتبار جنبه هاي مختلفی دارد و  باشد میآنچه را که مورد نظر این معنی است که پرسشهاي آزمون بطور دقیق 

  )1379دالور ،(د ارتباط بین پرسش و آزمودنی ،با توجه به کلیه جنبه هاي آن حاصل میشو

بوط به هر فرضیه در این پژوهش براي بررسی اعتبارابزار ،فرایند طراحی پرسشنامه به گونه اي بوده است که ابتدا گروه سواالت مر
توسط محقق تدوین و به نظر چند تن از صاحب نظران و کارشناسان مالی و اساتید دانشگاهی رسیده و نظرات اصالحی آنها اخذ و در 

  .متن پرسشنامه اعمال گردیده است

دازه گیري هر آنچه اندازه پایایی یا ثبات یک ابزار اندازه گیري عبارت است از درجه ثبات فهمسانی و قابلیت پیش بینی آن در ان
یا بیشتر بدست آورند 0,9اکثر محققان اگر ضریب پایایی (گیري می شوداین کیفیت در هر اندازه گیري ،یک امر اساسی است 

  ). 1390بیابانگرد،(ناراضی می شوند  0,7احساس رضایت می کنند اما از ضریب کمتر از 

این روش براي محاسبه هماهنگی درونی .تضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده اسبراي بررسی پایایی ابزار پژوهش از روش محاسبه 
  . ابزار اندازه گیري به کار می رود

  .بوده استبه شرح جدول زیردرصد  .825آلفاي کرونباخ به دست آمده براي متغیرهاي این پژوهش 
  

  فرضیه  اول  دوم  سوم  چهارم  کل

  امقدار آلف  0,796  0,809  0,834  0,787  0,825

  

  :جامعه و نمونه آماري تحقیق)4- 3
نفر 90نمونه آماري دراین پژوهش جامعه آماري این تحقیق در بر گیرنده کلیه مدیران و کارشناسان مالی شرکتهاي دولتی میباشد و 

انتخاب وبه شرح جدول زیرازبین شرکتهاي مذکور باشد می تهراناز مدیران و کارشناسان مالی شرکتهاي دولتی مستقر دراستان 
گردیده است و پرسشنامه تهیه شده در بین حجم نمونه انتخابی توزیع که نتایج بدست آمده بعد از تحلیل به کل جامعه آماري 

  .شود تعمیم داده می
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  :شرکتهاي مورد بررسی این پژوهش عبارتند از)4-4
  

 درصد نسبت به کل )نفر(تعداد  شرکت عنوان ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

  شرکت گاز استان تهران

  اي تهران شرکت برق منطقه

  شرکت توزیع نیروي برق

  اي شرکت آب منطقه

  شرکت آب و فاضالب شهري

  شرکت غله وخدمات بازرگانی

  شرکت شهرکهاي صنعتی

  شرکت پست

  صداوسیما

 آهن راه

13  

12  

8  

10  

8  

9  

10  

5  

8  

7 

14,44  

13,33  

8,88  

11,11  

8,88  

10  

11,11  

5,55  

8,88  

7,77 

 90 100 

  

تعیین شده و میزان قضاوت یا سطح %5در این پژوهش براي اندازه گیري اطالعات از طیف لیکرت استفاده شده است میزان خطاي 
  .باشد می t-testو مالك آزمون کننده در این پژوهش آماره با استفاده از %95اطمینان 

  )ها دادهل یتحلتجزیه و ( وشهاي آماري پژوهشر)5

  پرسش براي فرضیه هاي پژوهش جمع آوري گردیده است20ي الزم از طریق پرسشنامه محقق ساخته که حاوي ها داده

استقرار بودجه ریزي عملیاتی شرکتها عدم بکار گیري سیستم بهاي تمام شده در شرکتهاي دولتی در عدم :آزمون فرضیه اول  
  .تسموثر ا

  در شرکتهاي مورد بررسی  توزیع فراوانی نمونه ها)1(جدول شماره
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   :فرضیه هاي مربوط به مقایسه میانگین عملی و نظري را می توان به صورت زیر نوشت 

استقرار بودجه ریزي عدم عدم بکار گیري سیستم بهاي تمام شده در شرکتهاي دولتی در( .تاس 3میانگین برابر عدد : 
 )نیستعملیاتی شرکتها موثر

استقرار بودجه ریزي عدم عدم بکار گیري سیستم بهاي تمام شده در شرکتهاي دولتی در( .تاس 3عدد  میانگین بزرگتر از:  
  )استعملیاتی شرکتها موثر

  :نتایج محاسبات در جدول زیر ثبت شده است 

P-value 
  درجه آزادي

d.f 

  مقدار آماره آزمون

t 

  انحراف معیار نمونه

s 

  نمونهمیانگین 

 

  تعداد نمونه

n 

0,000 79 10,637 0,5115 3,6083 80 

یعنی میانگین .ددرصد رد می شو 5، فرض صفر در سطح خطاي  P-value = 0با توجه به مقادیر جدول فوق بخصوص مقدار
نظري است بنابر این یعنی میانگین  3بیشتر از ) 3,6083( نیست و از آنجایی که میانگین عملی  3مشاهدات کوچکتر یا برابر عدد 

درصد فرضیه  5است به عبارت دیگر در سطح خطاي  بیشتر 3می توان نتیجه گرفت که میانگین مشاهدات بطور معناداري از مقدار 
استقرار عدم بکار گیري سیستم بهاي تمام شده در شرکتهاي دولتی در پس می توان ادعا کرد که عدم. پذیرفته می شود محقق

  . باشد میتی شرکتها از موانع استقرار بکارگیري سیستم بودجه ریزي عملکرد سازمانها بودجه ریزي عملیا

تدوین بودجه سازمانها بر مبناي نظام عملیاتی عدم عدم استفاده از نظام ارزیابی بر مبناي عملکرد مدیران در :آزمون فرضیه دوم 
 .تموثر اس

   :می توان به صورت زیر نوشت فرضیه هاي مربوط به مقایسه میانگین عملی و نظري را 

تدوین بودجه سازمانها عدم عدم استفاده از نظام ارزیابی بر مبناي عملکرد مدیران در( .تاس 3میانگین کوچکتر یا برابر عدد  : 
  .)نیستبر مبناي نظام عملیاتی موثر

عدم استفاده از نظام ارزیابی بر مبناي عملکرد مدیران  .تاس 3رابر عدد میانگین کوچکتر یا ب( .تاس 3میانگین بزرگتر از عدد :  
  .)استتدوین بودجه سازمانها بر مبناي نظام عملیاتی موثرعدم در

  :نتایج محاسبات در جدول زیر ثبت شده است 

  

  

  آزمون فرضیه اول)2(جدول شماره  
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P-value 
  درجه آزادي

d.f 

  مقدار آماره آزمون

t 

  مونهانحراف معیار ن

s 

  میانگین نمونه

 

  تعداد نمونه

n 

0 79 4,893 0,5804 3,3175 80 

درصد فرض صفر را رد می  5درصد باشد در سطح معناداري  5کوچکتر از مقدار  P-value شود چون مقدار بطوري که مشاهده می
( و از آنجایی که میانگین عملی نیست 3یعنی میانگین مشاهدات کوچکتر یا برابر عدد .ده محقق پذیرفته می شوکنیم و فرضی

 3از مقدار  یعنی میانگین نظري است بنابر این می توان نتیجه گرفت که میانگین مشاهدات بطور معناداري 3بیشتر از  ) 3,3175
مبناي  برشرکتها تدوین بودجه عدم استفاده از نظام ارزیابی بر مبناي عملکرد مدیران در پس می توان ادعا کرد که عدمبیشتر است 

  .باشد میمطرح نظام عملیاتی از موانع استقرار و بکارگیري سیستم بودجه ریزي عملکرد سازمانها 

  .تاستقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی شرکتهاي دولتی موثر اسعدم عدم وجود قوانین و مقررات الزام آور در :آزمون فرضیه سوم 

   :را می توان به صورت زیر نوشت فرضیه هاي مربوط به مقایسه میانگین عملی و نظري 

استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی  عدمعدم وجود قوانین و مقررات الزام آور در( .تاس 3میانگین کوچکتر یا برابر عدد  : 
 .)نیستشرکتهاي دولتی موثر 

استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی شرکتهاي عدم ام آور درعدم وجود قوانین و مقررات الز( .تاس 3میانگین بزرگتر از عدد :  
  .)استدولتی موثر

  :نتایج محاسبات در جدول زیر ثبت شده است 

P-value 
  درجه آزادي

d.f 

  مقدار آماره آزمون

t 

  انحراف معیار نمونه

s 

  میانگین نمونه

 

  تعداد نمونه

n 

0,000 79 14,556 0,5530 3,9000 80 

یعنی میانگین .ددرصد رد می شو 5، فرض صفر در سطح خطاي  P-value = 0با توجه به مقادیر جدول فوق بخصوص مقدار
بنابر این می  .است )یعنی میانگین نظري (3بیشتر از  ) 3,9( نیست و از آنجایی که میانگین عملی 3مشاهدات کوچکتر یا برابر عدد 

درصد فرضیه  5است به عبارت دیگر در سطح خطاي  بیشتر 3نگین مشاهدات بطور معناداري از مقدار توان نتیجه گرفت که میا
استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتی  عدموجود قوانین و مقررات الزام آور در پس می توان ادعا کرد که عدم. پذیرفته می شود محقق

 .باشد میه ریزي عملکرد سازمانها شرکتهاي دولتی از موانع استقرار و بکارگیري سیستم بودج

  آزمون فرضیه دوم)3(جدول شماره  

  آزمون فرضیه سوم)4(جدول شماره  
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استقرار و استفاده از نظام بودجه ریزي عدم تقویت فرهنگ و نظام پاسخگویی در شرکتهاي دولتی در عدم :آزمون فرضیه چهارم 
  .تعملیاتی موثر اس

   :فرضیه هاي مربوط به مقایسه میانگین عملی و نظري را می توان به صورت زیر نوشت 

استقرار و استفاده از  عدمعدم تقویت فرهنگ و نظام پاسخگویی در شرکتهاي دولتی در( .تاس 3انگین کوچکتر یا برابر عدد می :
  . )نیستنظام بودجه ریزي عملیاتی موثر

استفاده از نظام  استقرار وعدم عدم تقویت فرهنگ و نظام پاسخگویی در شرکتهاي دولتی در ( .تاس 3میانگین بزرگتراز عدد :  
  .)استبودجه ریزي عملیاتی موثر

  :نتایج محاسبات در جدول زیر ثبت شده است 

P-value 
  درجه آزادي

d.f 

  مقدار آماره آزمون

t 

  انحراف معیار نمونه

s 

  میانگین نمونه

 

  تعداد نمونه

n 

0,000 79 8,726 0,6438 3,6281 80 

یعنی میانگین .ددرصد رد می شو 5، فرض صفر در سطح خطاي  P-value = 0ه مقادیر جدول فوق بخصوص مقداربا توجه ب
یعنی میانگین نظري است بنابر این  3بیشتر از  ) 3,6281(نیست و از آنجایی که میانگین عملی 3مشاهدات کوچکتر یا برابر عدد 

درصد فرضیه  5است به عبارت دیگر در سطح خطاي  بیشتر 3اري از مقدار می توان نتیجه گرفت که میانگین مشاهدات بطور معناد
استقرار و عدم تقویت فرهنگ و نظام پاسخگویی در شرکتهاي دولتی در پس می توان ادعا کرد که عدم. پذیرفته می شود محقق

  .باشد میکرد سازمانها استفاده از نظام بودجه ریزي عملیاتی از موانع استقرار و بکارگیري سیستم بودجه ریزي عمل

  .ددو گروه مدیران و کارشناسان در خصوص فرضیه هاي چهارگانه فوق اختالف معناداري وجود دارنظرات  بین :فرضیه پنجم 

مربوط به نمونه هاي مستقل به  T آزمون به اینکه دو نمونه تصادفی مستقل در دست است از طریق براي آزمون این فرضیه با توجه
  .تگین متغیر ها در دو گروه مورد مطالعه خواهیم پرداخمقایسه میان

  .آمده است 6در جدول شماره  نتایج انجام آزمون فرضیه پنجم

  

  

  

  

  

  آزمون فرضیه چهارم)5(جدول شماره  
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 براي مقایسه میانگین دو گروه مستقل Tآزمون 

  آزمون آماري 

 نتیجه آزمون متغیر
  مقدار احتمال 

P-value 

  مقدار

t 

  ديدرجه آزا

d.f 

  تفاضل 

 میانگین ها 

 توانایی ارزیابی عملکرد 0,6226 78 3,537 0,001 اختالف معنادار است

 اختیارات و الزامات قانونی 0,2424 78 1,357 0,179 اختالف معنادار نیست

 سیستم بهاي تمام شده 0,4189 78 2,614 0,011 اختالف معنادار است

 تقویت فرهنگ پاسخگویی 0,4048 78 1,972 0,052 اختالف معنادار نیست

در خصوص فرضیه هاي دوم و چهارم اختاالف معنادار در سطح  همانطوري که در جدول فوق مالحظه می شود بین نظر مدیران
  .صد اختالف معنادار می باشدرد 10البته در مورد فرضیه چهارم در سطح .ددرصد وجود ندار 5معناداري 

 آزمون فریدمن 

  :رتبه بندي متغیرها فروض زیر را داریمدر رابطه با 

  . چهار فرضیه تحقیق داراي رتبه یکسان می باشد :فرض صفر

  . نمی باشد یکسانچهار فرضیه تحقیق داراي رتبه : فرض یک

  :تعیین اولویت فرضیه ها در جدول زیر ثبت شده است براي خالصه نتایج آزمون فریدمن 

  

  

  

  

  

  

  

  آزمون فرضیه پنجم) 6(جدول شماره  
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 نتیجه آزمون

P-value مقدار آمار آزمون درجه آزادي 
  حجم نمونه

 

 80 70,332 3 0,000 رد فرض صفر

 

درصد فرض هم رتبه بودن فرضیه ها رد می شود بنابرین این چهار متغیر  5همانطوري که مالحظه می شود در سطح معناداري 
  :ثبت شده استبر حسب آزمون فریدمن  ر هارتبه متغی 8 در جدول.داراي اهمیت یکسانی نمی باشند

 میانگین رتیه ها عنوان متغیر 

 3,25 اختیارات و الزامات قانونی

 2,71 تقویت فرهنگ پاسخگویی

 2,46   سیستم بهاي تمام شده  

 1,59 تواناي ي ارزیابی عملکرد

فقره آن عودت نگردید و لذا  10نفر بوده که پس از توزیع پرسشنامه تعداد  90نمونه اولیه معادل  الزم به توضیح است که تعداد
  . نفر نمونه انجام شده است 80محاسبات بر اساس 

  ق یتهاي تحقیمحدود
یگر ، طیف لیکرت نسبت به طیف هاي د .است محدودیت تحقیق حاضر مربوط به محدودیتهاي مقیاس اندازه گیري طیف لیکرت بود

و نمیتوان آنرا در سطح کند میسنجد،با این اوصاف از سطح مقیاس ترتیبی تجاوز ن گرایشها را دقیقتر و با حجم کار کمتر می
  .مقیاسهاي فاصله اي دانست

  ي فریدمنآزمون رتبه بند)7(جدول شماره 

  نتایج آزمون رتبه بندي فریدمن) 8(جدول شماره  
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  : نتیجه گیري و پیشنهادها) 6
  :نتیجه گیري )6- 1

ه ریزي عملیاتی بعنوان تخصیص منابع براي دستیابی به بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بر روي این نظر توافق دارند که بودج
هدفها ،مقاصد برنامه ریزي شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخصها ي کار ، یعنی کارایی و اثر بخشی است لذا استفاده از 

دیریت منابع جهت نیل ي دولتی منجر به بهبود در سیستمهاي برنامه ریزي ، کنترل و مها شرکتسیستم بودجه ریزي عملیاتی در 
ي دولتی می تواند از طریق کاهش ها شرکتو از طرفی اجراي سیستم بودجه ریزي عملیاتی در .دبه اهداف و سیاستها خواهد ش

در این تحقیق  .دهزینه ها وافزایش کیفیت عملیات و همچنین حذف فعالیتهاي فاقد ارزش افزوده بر عملکرد آنها تاثیر بسزایی بگذار
عدم وجود قوانین و مقررات الزام آور در استقرار و بکار گیري بودجه ،هاي تمام شده بعدم استفاده از سیستم  که دادان نتایج نش

ي ها شرکتوعدم وجود نظام ارزیابی مبتنی بر عملکرددر بین  عدم وجود فرهنگ پاسخگویی در بین مدیران شرکتها ،ریزي عملیاتی 
در این پژوهش همچنین از نظر کارشناسان  و.باشد میجه بندي عملیاتی در شرکتهاي دولتی از موانع استقرار سیستم بوددولتی 

  :ارشد و مدیران مالی شرکتهاي دولتی از بین مولفه هاي زیر که شامل 
 عدم استفاده از سیستم بهاي تمام شده 
 عدم وجود قوانین و مقررات الزام آور در استقرار و بکار گیري بودجه ریزي عملیاتی 
 عدم وجود نظام ارزیابی مبتنی بر عملکرد در بین مدیران شرکتها 
 عدم وجود فرهنگ پاسخگویی در بین مدیران شرکتها 

، مولفه هاي ، عدم وجود قوانین و مقررات الزام آور و عدم وجود فرهنگ پاسخگویی در بین مدیران شرکتها از اولویتهاي  باشد می 
پس می توان از این تحقیق  .دصوص عوامل موثر در عدم بکارگیري بودجه ریزي عملیاتی میباشاصلی و در رتبه هاي اول تا دوم در خ

نتیجه گرفت که براي اجراي بودجه ریزي عملیاتی در شرکتهاي دولتی باید قوانین و مقرراتی تدوین گردد که شرکتها را مکلف 
   .دیزیشان را به سوي سیستم بودجه ریزي عملیاتی سوق دهننمایددر ارائه پاسخگویی بهتر و شفاف از عملکرد خود ،سیستم بوجه ر

  :پیشنهادها)2-6
  :بر اساس نتایج و یافته هاي حاصل از آزمون فرضیه هاي تحقیق میتوان پیشنهادهاي کاربردي زیر را بیان نمود

 بودجه ریزي عملیاتی توسط نهادهاي  الزم است دستگاههاي اجرایی و شرکتهاي دولتی الزامات قانونی و رویه هاي الزم را براي استقرار
 .ي مرتبط با بودجه بسیار ضروري استها حوزهمربوطه تبیین نمایند در این راستا طراحی و ارایه دوره هاي آموزشی براي کارکنان 

 تبیین شاخص هایی براي سنجش عملکرد شرکتهاي دولتی در ابعاد مختلف و براي واحد هاي سازمانی مختلف براي شفاف سازي 
 .باشد)  BSC(از نظامهاي مطلوب در این زمینه میتواند استفاده از کارت ارزیابی متوازن . پاسخگویی امر بسیار حیاتی است

 و محصوالت از نیازهاي پایه اي براي استقرار بودجه  ها فعالیت طراحی سیستم حسابداري صنعتی و رویه هاي محاسبه بهاي تمام شده
از اینرو استقرار نظام بهاي تمام شده و تغییر سیستم حسابداري شرکتها براي توسعه کاربردي حسابداري ریزي عملیاتی محسوب می شود 

 .صنعتی در عملیاتی کردن بودجه شرکتها ضروري است
  همکاري دستگاههاي اجرایی با نظام آموزش عالی کشور در زمینه تعریف و اجراي دوره هاو کارگاههاي آموزشی براي آشنا سازي

  .ناسان مرتبط در شرکتهاي در بستر سازي اجراي بودجه ریزي عملیاتی میتواند گام موثر تلقی شودکارش
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  اي می با رویکرد شاخص حقوق بین دورهارزیابی عملکرد در بخش عمو

  ٣، سمیه حلوایی٢، حسین وثوقی نسب١احمد پیفه
  چکیده

در این راستا، . ها را طی کرده، تا کارایی و اثر بخشی خود را بهبود بخشندنهادهاي بخش عمومی یک دوره تغییر سریع در استراتژي
نفعان قرار ها و دیگر ذي، دولتگذار قانونهاي عملکرد درکانون توجه مقامات شاخص ي گیري عملکرد و توسعههي اندازها سیستم
گیري هاي اندازهاین مقاله به بررسی وضعیت شاخص. گاهی در این زمینه بسیار محدود استبا این وجود تحقیقات دانش. اندگرفته

هاي ارزیابی عملکرد مرتبط با  اقدام به تجزیه و تحلیل شاخص ،منظور پژوهشگر نبدی .پردازدعملکرد نهادهاي بخش عمومی می
هاي دانان، هیئتي بخش عمومی، حقوقگذار قانونهاي تا نهاد است؛ براي شاخص فوق نموده یو تعیین معیارهای ايحقوق بین دوره

نفع  یی نهادهاي بخش عمومی ذيگو پاسخرد و مسئولیت کننده استانداردهاي حسابداري و سایر اشخاصی که در ارزیابی عملکتدوین
  .هستند، بتوانند از معیارهاي ذکر شده براي ارزیابی عملکرد نهادهاي فوق استفاده کنند

  .ییگو پاسخمسئولیت  ،ايحقوق بین دوره بخش عمومی،نهادهاي  ارزیابی عملکرد، :واژگان کلیدي

  مقدمه
، با هدف ارتقاي 1980تمرکز اصالحات مدیریتی دهه . هاي خود را طی کرده استراتژيبخش عمومی یک دوره تغییر سریع در است

با تمرکز ) مطابقت با هزینه تعیین شده(وري، صرفه جویی در هزینه، ساده سازي عملیات، جایگزینی تمرکز سنتی بروي ورودي بهره
فه پیرامون آن، منجر به ارتقاي سطح مسئولیت پاسخگویی این اصالحات و فلس. قرار داشت) نتایج و عملکرد(بروي خروجی و نتایج 

یک جنبه از . با این حال ماهیت و میزان دقیق پاسخگویی عملکرد هنوز هم موضوع بحث است. گردید 2به سمت پاسخگویی عملکرد
هاي کمی یا یاسهاي عملکرد مقشاخص. باشدهاي عملکرد میپاسخگویی عملکرد که بیشتر به آن توجه شده است، توسعه شاخص

هاي عملکرد بخش شاخص. گیرندهاي بخش خصوصی و عمومی مورد استفاده قرار میکیفی هستند، که براي هر دو سازمان
باشند، گرچه استفاده از معیارهاي غیر مالی خصوصی در طول یک دوره زمانی طوالنی توسعه پیدا کرده و عمدتاً معیارهاي مالی می

هاي عملیاتی بین واحدهاي بخش خصوصی و با این حال اختالفاتی در اهداف و محیط. شودر این زمینه مینیز باعث شناخت بهتر د
هاي منحصر به فرد نهادهاي بخش عمومی هاي عملکردي که ویژگیشود تا شاخصدر نتیجه، این نیاز ایجاد می. عمومی وجود دارد

  .هاي بخش خصوصی به بخش عمومی نشودانتقال شاخصکنند، ارائه گردیده و صرفاً اقدام به را شناسایی می

آتکینسون و مک . هاي عملکرد تمرکز داشته استاز شاخص) داخلی(کنون اولویت ادبیات بخش عمومی بروي استفاده مدیریت تا
هم شده است، هاي مفیدي از عملکرد براي بسیاري از خدمات فراها و مقیاسدر حالیکه شاخص": بیان می کنند که) 1997(3ریندل

به همین دلیل است که نارضایتی از . کنندگیري عملکرد دولت، معموالً تعریف قابل اتکاي از ارزیابی ارائه نمیهاي اندازهسیستم

                                                                                                                                                                                     
  pifeh@acc.usb.ac.ir دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی،دانشجوی دوره  سیستان و بلوچستان و ت علمی دانشگاهئعضو ھی -١
 . آزاداسالمی واحد زاھدانت علمی دانشگاه ئ، عضو ھیمربی -٢
 . کارشناس بازبینی ستاد نظارت گمرکات سیستان و بلوچستان -٣
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 ".باشدگیري عملکرد ابزاري براي ارزیابی مسئولیت پاسخگویی میاز این رو اندازه. پاسخگویی در باالترین سطح همچنان وجود دارد
. گیري عملکرد نهادهاي بخش عمومی شودنفعان خارجی ممکن است منجر به پیشرفت در اندازهرسد، تمرکز بروي ذيمی به نظر

نفعان خارجی که براي آنها گزارشگري با اهداف خاص هاي کلیدي عملکرد مالی متناسب با نیازهاي ذيبدین منظور برخی از شاخص
-اص ممکن است تمایل به ارزیابی عملکرد نهادهاي بخش عمومی داشته باشند، مطرح میشود، ولی با این وجود این اشخانجام نمی

  ). 2000ریان و همکاران؛( باشد میاي هاي فوق در بخش عمومی حقوق بین دورهیکی از مهمترین شاخص. شود

  ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
ها و وظایف متعدد و متنوعی را بر ها، مأموریتخب خود، نقشترین بخش در قبال جامعه منتمجموعه بخش عمومی به عنوان بزرگ

ها و وظایف ثابت نبوده و در طول زمان به طور مستمر در حال تغییر هستند، در عصر کنونی ها، ماموریتاین نقش. عهده دارد
بخش عمومی نیز براي . ستیمپیوسته شاهد گسترده شدن انتظارات جامعه از بخش عمومی و به تبع آن از نهادهاي آن در جامعه ه

هایی هاي کالن خود را به نقشهاي خود در قبال جامعه، جامه عمل بپوشاند ضروري است تا مجموعه نقشآنکه بتواند به مأموریت
چه ها، نهادهاي متعددي را به خدمت بگیرد تا هر هاي مختلف تقسیم کند و براي ایفاي هر یک از آنتر در قالب بخشدر ابعاد جزئی

و  ها فعالیت ها،ها، برنامهچنین جهت آگاهی از میزان مطلوبیت طرحبخش عمومی هم. بهتر به وظایف خود در قبال جامعه عمل کند
این . باشدهاي پیچیده و پویا نیازمند به طراحی، تدوین، اجرا و بهسازي نظام جامع ارزیابی عملکرد مینتایج عملکرد خود در محیط

اهمیت یافته که فقدان چنین نظامی نشانه ضعف و از جمله عالئم بیماري بخش عمومی یا نهاد مربوطه و  حرکت تا به آن جا
  .گردد که پیامد آن کهولت و نهایتاً مرگ نهاد فوق استهمچنین به معناي عدم برقراري ارتباط با محیط پیرامون تلقی می

گذاري صحیح توسعه یابد، رود که فرآیند هدفعمومی انتظار می در صورت اجراي صحیح نظام ارزیابی عملکرد در نهادهاي بخش
فرآیند بهبود دائمی تقویت گردد، مدیریت امور و توسعه مدیریت علمی در نهاد مربوطه بهبود یابد، استفاده بهینه از منابع به خصوص 

تر گشته، ها دقیقگیريشی آن میسر گردد، تصمیممنابع انسانی نهاد فوق و ارتقاي توان دستیابی آن نهاد به اهداف و در نتیجه اثربخ
مشارکت جامعه با مجموعه بخش عمومی افزایش یابد و در نهایت پذیرش تغییر و تحول در جامعه و به تبع آن در مجموعه بخش 

  ).6؛صفحه 1381افتخاري؛ (عمومی نهادینه گردد 

وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت . بی در بطن آن قرار داردتوان دریافت که ارزیااز نگاه دیگر با مالحظه نظام آفرینش می
نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح است، هر چند ممکن است . حساب شده دارد کامالًحکایت از حلقه بازخورد 

ه وجود نظام ارزیابی و کنترل در آن بشر به علت نقص دانش و اطالعات قادر به تبیین آن نباشد ولی اساساً دوام یک سیستم منوط ب
  .باشد می

  هاي ارزیابی عملکردهاي شاخصویژگی
هاي کلیدي به بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهاي بخش عمومی ارزیابی عملکرد کارآمد، ارزیابی است که در آن با انتخاب شاخص

بردن به فرآیندهایی بنابراین پی. یري نهادها خواهد داشتگاي بر جهتعمده تأثیر هاي عملکردزیرا انتخاب شاخص. شودپرداخته می
  .هایی که مبین آنها باشند، ضروري استمثبت باشند و انتخاب شاخص تأثیر توانند دارايکه می

. باشداي میهاي ارزیابی عملکرد در بخش عمومی که کمتر به آن توجه شده است، شاخص حقوق بین دورهترین شاخصیکی از مهم
اي ارائه از حقوق بین دوره عملیاتیگونه تعریف هیچ(GASB) 4ین تاریخ، هنوز هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري دولتیتا ا
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تواند جایگزینی براي اندازه گیري اي به خوبی تعریف نشده، اما مفهومی است که میاگر چه مفهوم حقوق بین دوره. نکرده است
اي را در هاي حقوق بین دورهریشه) GASB )1987بیانیه مفهومی شماره یک . باشد میموعملکرد مالی ساالنه نهادهاي بخش ع

اي طراحی نشده است که بتوان از آن حقوق بین ، با این حال بودجه نهادهاي بخش عمومی به گونهکند میبودجه متعادل ردیابی 
  .گیري نموداي را اندازهدوره

اي معرفی یري عملکرد مالی نهادهاي بخش عمومی با استفاده از شاخص حقوق بین دورهگدر این پژوهش چند معیار براي اندازه
  .معیارهاي فوق در قالب نسبت ارائه می شود. خواهند شد

  ايمفهوم حقوق بین دوره
المللی براي  از این رو، پس از جنگ جهانی دوم، بر اساس اسناد حقوقی بین. حقوق بین الملل همواره با عدالت در ارتباط بوده است

هاي مجمع ها، منشورها و قطعنامههاي بین المللی، اعالمیهي موافقت نامهتعداد فزاینده. هاي آینده اظهار نگرانی شده استرفاه نسل
ها باشد، و اصول مندرج در این قطعنامهي پس از جنگ جهانی دوم منعکس کننده این نگرانی میعمومی سازمان ملل متحد در دوره

حتی در منشور سازمان ملل . باشدتعهدات در نظر گرفته شده، براي حفظ و افزایش رفاه هر دو نسل حال حاضر و آینده می و یا
  .شده استتأکید  هاي آیندهمتحد نیز بر نگرانی جهانی براي رفاه نسل

که انسان از تمام  کند میسالم بیان شریعت ا. اي در سنت مذهبی، فرهنگی و حقوق عرفی قرار داردهاي نظریه حقوق بین دورهریشه
هر نسل حق استفاده از منابع را . برد و در عوض آن وي باید وظایف مذهبی خاصی را انجام دهدمنابع موجود در طبیعت ارث می

  .هاي آینده حفظ نمایددارد، اما باید از آنها مراقبت نموده و آنها را براي نسل

مالیات دهندگان باید هزینه خدماتی که در /اي اشاره به این دارد که شهروندانبین دورهدر حسابداري بخش عمومی مفهوم حقوق 
یا (هاي آینده هاي فوق نباید به مالیات دهندگان نسلاند را در همان دوره پرداخت نمایند و اینکه هزینهدوره جاري دریافت کرده

افراد منطقی . اي ریشه در بودجه متعادل داردم حقوق بین دورهمفهو. منتقل شود) هاي آیندهحتی به مالیات دهندگان در سال
-اي را نادیده گرفته و به منظور ارتقاء مصرف آتی و یا حفظ منابع براي وراث خود از مصرف فعلی صرفممکن است حقوق بین دوره

در حالی که آنها براي انجام این . بگذارندبراي مثال، برخی از والدین تمایل دارند تا امالکی را براي فرزندان خود کنار . نظر کنند
باشد، زیرا آنها به منظور مصرف آینده فرزندانشان اي نمیهدف آزادي عمل کافی دارند، اما این عمل آنها مطابق با حقوق بین دوره

  .اندمصرف فعلی خود را کاهش داده

نماید تا در آینده کاالي ل مقداري پول پس انداز میبه عنوان مثال دیگري در این زمینه، فرض کنید که شخصی براي چندین سا
 تأثیر باشد، و هیچ شخص دیگري تحتاین تصمیم فقط مربوط به شخص فوق می. مورد نظر خود را خریداري و از آن لذت ببرد

ین تصمیم فقط از آنجایی که ا. گیردنظر کردن از مصرف فعلی در عوض مصرف آتی قرار نمیتمایالت شخص فوق در رابطه با صرف
با این حال، هر زمان که . شود که شخص تصمیمی منطقی براي خود اتخاذ خواهد کردگذارد، فرض میمی تأثیر بر خود شخص

) قلمرو(پرداخت کنندگان مالیات که در داخل یک حوزه /شود، از آنجاي که مجموعه شهروندانصحبت از نهادهاي بخش عمومی می
لذا، اگر سازمان فوق تالش دارد تا مبالغی را براي خریدهاي آتی پس انداز نماید، . باشنددر حال تغییر میمعینی قرار دارند، همواره 

مالیات دهندگان فعلی ملزم به پرداخت مبالغی به منظور خریدهاي فوق شوند و در صورتی که آنها از آن /ممکن است شهروندان
  .ست از منافع ناشی از خریدهاي آتی محروم شوندبه مکانی دیگر مهاجرت کنند، ممکن ا) قلمرو(حوزه 
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به این ترتیب، به جاي تأمین مالی پروژه هاي سرمایه اي از طریق صرفه جویی در برنامه، نهادهاي بخش عمومی معموالً براي این کار 
اي، بهتر است مبالغ دوره اي جدید، به منظور رعایت حقوق بینبه جاي پس انداز براي ساخت مدرسه. کننداز استقراض استفاده می

هاي بلندمدت از طریق صدور اوراق قرضه به پشتوانه مالیات تامین مالی بدهی. مورد نیاز از طریق صدور اوراق قرضه تامین مالی شود
ي براي مثال، اگر ساختمان مدرسه دارا. گیردي فوق از آن استفاده خواهند کرد، صورت میاشخاصی که در طول عمر مفید مدرسه

-در طول عمر مفید مدرسه. ساله منتشر شود 40ي فوق باید اوراق قرضه سال باشد، براي تامین مالی پروژه 40عمر مفیدي به مدت 
  .هاي وصولی هر سال پرداخت خواهد شدي فوق هزینه نگهداري ساالنه از محل مالیات

هاي بلند مدتی استفاده خواهند هاي بلندمدت از بدهیراییها براي تامین مالی دااي، سازمانلذا، به منظور حفظ حقوق بین دوره
هاي عملیاتی سال جاري نیز باید از عالوه بر این هزینه. باشدهاي فوق میي بازپرداخت آنها مساوي با عمر مفید داراییکرد که دوره
  ).2010اسمیت؛ (هاي سال جاري تامین مالی گردند محل مالیات

در بندهاي فوق . شودردیابی می) GASB )1987بیانیه مفهومی شماره یک  160و  159اي در بندهاي هاي حقوق بین دورهریشه
 اغلب این قوانین بر این مطلب. هاي ایالتی و والیتی تنظیم بودجه متعادل تجویز شده استاشاره شده که در اغلب قوانین حکومت

هاي عمرانی باید حداکثر در طول عمر مفید و استفاده هاي و پروژهو طرح هاي ثابتهاي مربوط به خرید داراییدارند که بدهیتأکید 
هاي هیئت معتقد است مقصود از بودجه متعادل آن است که نسل حاضر نباید بازپرداخت بدهی. ها، بازپرداخت شوداز دارایی

کنند به عهده هاي خدماتی را که دریافت میبه بیان دیگر شهروندان نباید ب. هاي آینده انتقال دهددرازمدت دوره خود را به نسل
هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري دولتی امریکا اعتقاد دارد که مفهوم حقوق بین . هاي آینده محول کنندمالیات دهندگان سال

در این بند . دهدقرار میتأکید  این موضوع را مورد 161شود و در بند اي جزیی از مسئولیت پاسخگویی عمومی محسوب میدوره
اي یکی از اجزاي مهم مسئولیت پاسخگویی بوده و از مبانی اداره امور بیان شده است که، هیئت عقیده دارد که حقوق بین دوره

خالصه اینکه گزارشگري مالی باید . بنابراین در تدوین هدفهاي گزارشگري مالی باید مورد توجه قرار گیرد. شودعمومی محسوب می
  :)39باباجانی؛(ر ارزیابی موارد زیر یاري دهد ا دشهروندان ر

ـ گزارشگري مالی باید اطالعاتی در این مورد فراهم کند که آیا درآمدهاي سال جاري براي پرداخت بهاي خدماتی که در همان سال 
  :فراهم شده کافی بوده است؟ به بیان دیگر گزارشگري مالی باید به موارد زیر پاسخ دهد

 اند به عهده منابع مالی سال بعد شهروندان از بهاي تمام شده کاال و خدماتی که شهروندان در سال جاري دریافت کرده آیا پرداخت قسمتی
  انتقال یافته است؟ 

  آیا براي تهیه و تدارك کاال و خدمات سال جاري منابع انباشته گذشته مورد استفاده گرفته است؟  

که نهادهاي بزرگ بخش عمومی باید بودجه متوازن و متعادل تنظیم کنند و حق ندارند دارد تأکید  اي بر این مطلبحقوق بین دوره
به عبارت دیگر، براساس این مفهوم نهادهاي . هاي جاري برسانندکنند به مصرف هزینهوجوهی را که از طریق استقراض تامین می

ها سرمایه نمایند که حداقل عمر ا احداث داراییبخش عمومی مکلفند منابع مالی که استقراض می کنند منحصرا صرف خرید و ی
در چنین حالتی، شهروندان ضمن پرداخت مالیات و عوارض براي . مفید آنها برابر با عمر بازپرداخت کامل وجوه استقراضی باشد

اي تحقق قوق بین دورهشوند و حمند میاي نیز بهرهبازپرداخت اصل و بهره وجوه استقراضی، از منافع و مزایاي داراییهاي سرمایه
  . یابدمی
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  حقوق بین دوره اي و اصل تطابق
باشد که مطابق با اصل اي مفهومی از گزارشگري مالی میکه در بخش عمومی، حقوق بین دوره کند میبیان ) 2002(سوردیک 

هد که آیا شهروندان خدماتی داي، براي مثال نشان میگیري حقوق بین دورهاندازه. باشدتطابق واحدهاي تجاري بخش خصوصی می
دهند یا خیر؟ هاي آینده انتقال میهاي تحمیل شده مربوط به آن را به سالکنند، بخشی از پرداخترا که در دوره جاري دریافت می

-قبیل جمع کنند یا خیر؟ براي مثال، منافع شهروندان ناشی از خدماتی ازو یا براي پرداخت آنها از منابع انباشته قبلی استفاده می
. مخارج جاري براي این خدمات شامل حقوق پرداختی به کارکنان خواهد بود. ي کارکنان دولت فراهم شده استآوري زباله به وسیله

هاي آتی نیز وجود خواهند داشت که در رابطه با مزایاي بازنشستگی و شود، پرداختهایی که امروز انجام میدر ارتباط با این پرداخت
هاي آتی مربوطه کافی نباشند، در این صورت اگر درآمدهاي ناشی از عوارض جاري براي پوشش پرداخت. ام خواهند شدغیره انج

اي در نتیجه حقوق بین دوره. گونه منفعتی براي آنها نداشته، پرداخت کنندهاي آینده باید مبالغی را براي خدماتی که هیچنسل
  .منفی خواهد شد

معموالً . دیگر دارندتوان با هم تطبیق داد، زیرا آنها رابطه مستقیمی با همها را میاز درآمدها و هزینهدر بخش خصوصی، بسیاري 
به عنوان مثال . توانند با هزینه خدمات فراهم شده تطبیق داشته باشندي دولت درآمدهاي دریافت شده نمیها فعالیت براي بیشتر

باشد در صورتی که پرداخت کنندگان مالیات متناسب با مالیات پرداختی از مردم میبیشتر درآمدهاي دولت از محل مالیات وصولی 
  .شونددر نتیجه درآمدها و خدمات از یک معامله یکسان ناشی نمی. کننداز خدمات دولت استفاده نمی

  اي و فرض دوره مالیحقوق بین دوره
توانند در مجموع براي ستقیمی با هم نداشته باشند، ولی آنها میهاي دولت غالبا ممکن است هیچ ارتباط مگرچه درآمدها و هزینه

گیري بروي روابط میان مجموع درآمدها و مجموع خدمات در داخل یک تمرکز اندازه. هاي زمانی خاصی با یکدیگر مربوط باشنددوره
اي بعالوه، مفهوم حقوق بین دوره. باشدمیاي ذاتاً ناشی از نتیجه عملیات گیري حقوق بین دورهاندازه. باشددوره زمانی خاص می

ي ها فعالیت اند کهو بودجه بندي باعث شده 5ي حسابداري حساب مستقلها فعالیت .بروي اهداف عملکرد دولت قرار گرفته است
قابل اي از طریق بررسی عملیات یک حساب مستقل هاي مستقل پخش شود، بنابراین حقوق بین دورهدولت میان تعدادي از حساب

  .باشدبرآورد نمی

ها را ملزم نموده است تا همراه خود دولت 34در بیانیه شماره  GASBاي، به منظور بهبود این وضعیت براي ارزیابی حقوق بین دوره
مشابه صورت حساب سود و زیان تهیه شده توسط واحدهاي . را نیز تهیه کنند 6ها فعالیت ي ساالنه خود صورت حسابها گزارش

شناخت اثر معامالت و رویدادهاي مالی بروي منابع . شودبراساس مبناي تعهدي کامل تهیه می ها فعالیت ی، صورت حسابانتفاع
  ).2002سوردیک؛(باشد اي میاند یک عنصر ضروري در اندازه گیري حقوق بین دورهاي که آنها رخ دادهمالی در دوره

  
  مراحل ارزیابی عملکرد
  :توان به مراحل زیر اشاره نمودگوي ارزیابی عملکرد را بیان کنیم میاگر بخواهیم مراحل یک ال
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  تدوین شاخص هاي ارزیابی - 1

  .اي به عنوان شاخص ارزیابی انتخاب شده استکه در پژوهش فوق، حقوق بین دوره

  تدوین و تعیین معیارهاي استاندارد عملکرد - 2

از آن جایی که تدوین . هاي ارزیابی عملکرد بوده استوجه سیستمهاي ارزیابی همواره مورد توجود استاندارد براي شاخص
از طرفی به کارگیري . استانداردها به صورت واقعی به عوامل متعددي بستگی دارد، عمالً کاري مشکل و بعضاً نیز غیرممکن است

ها است، که باید خطاي ا دیگر سازماناستاندارد نیز خود مستلزم پذیرش خطاهاي ناشی از عدم انطباق محیط سازمانی مورد مطالعه ب
اي براي ارزیابی عملکرد مطرح در این پژوهش چهار معیار در رابطه با شاخص حقوق بین دوره. ناشی از این عدم انطباق را کاهش داد

  .شده است، که در ادامه بررسی خواهند شد

  گیري عملکرد واقعیسنجش یا اندازه - 3

  دها مقایسه عملکرد با استاندار - 4

  اطالع رسانی به ارزیابی شونده - 5

  شناسایی راهکارهاي بهبود -6

  ايتعیین و تدوین معیارهاي استاندارد عملکرد در رابطه با شاخص حقوق بین دوره

هاي اولیه به رسد، آن یکی از محركبه نظر می. باشداي براي تمام نهادهاي بخش عمومی داراي اهمیت میموضوع حقوق بین دوره
. ور معرفی حسابداري تعهدي براي نهادهاي بخش عمومی توسط هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري بخش عمومی بوده استمنظ

هاي عمومی با عمر طوالنی باید در طول زمانی که منافع حاصل از این هاي داراییکه هزینه کند میاي ملزم مفهوم حقوق بین دوره
اي حقوق بین دوره. لذا رابطه نزدیکی بین این مفهوم سنتی و حسابداري تعهدي وجود دارد. ندشود، مستهلک شوها ایجاد میدارایی

، لذا کند میشود که ارزش خالص ثابت به دارایی منهاي بدهی اشاره اغلب تحت عنوان نیاز به نگهداري ارزش خالص ثابت بیان می
  .عملیاتی نیز به درآمد منهاي هزینه اشاره دارداین موضوع به مانده عملیاتی تعهدي صفر نیاز دارد که مانده 

اي سازگار باشد و افزایش در بدهی ممکن است با حقوق بین دوره. اي نباید با جایگاه بدهی اشتباه گرفته شودجایگاه حقوق بین دوره
تقال هزینه تحویل خدمات اگر بدهی استفاده شده براي ان. اي ممکن است بدون افزایش در بدهی نقض شودبر عکس حقوق بین دوره

ها در حال ها ثابت نگه داشته شود اما داراییچنین اگر سطح بدهیهم. اي نقض شده استفعلی به آینده باشد، اصل حقوق بین دوره
- ه، اصل حقوق بین دور)هاي مستهلک شدهخواه از طریق نگهداري ضعیف و یا ناتوانی در جایگزین نمودن دارایی(از بین رفتن باشند 

هاي که اي مرتبط با داراییهاي سرمایهاي نقض خواهد شد، زیرا این موضوع بیانگر این است که مالیات دهندگان فعلی هزینه
  .انداستفاده کرده تا به آنها خدمات ارائه نمایند را پرداخت نکرده

بازده سرمایه را به عنوان درآمد عادي  AAS277. اي باید به بازده سرمایه نیز توجه شودگیري حقوق بین دورهدر ارتباط با اندازه
اي تواند حقوق بین دورهولی می کند میگیري ندر بخش عمومی مانده عملیاتی که در باال ذکر شده، سود را اندازه. کند میشناسایی 

اند، در ی دریافت کردهشود که نهادهاي بخش عمومی کمکی را از دولت و یا بخش خصوصبراي مثال فرض می. گیري نمایدرا اندازه
اي که کمک فوق دریافت شده است سهم مالیات دهندگان فعلی در تأمین درآمد دوره جاري به میزان کمک انجام شده کاهش دوره
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این بدان معنی است که مالیات دهندگان فعلی، کل منافع ناشی از کمک فوق را دریافت خواهند کرد و مالیات . کند میپیدا 
ولی اگر  باشد میاگر کمک فوق نوعی درآمد عادي باشد نتیجه گیري باال صحیح . گونه منافعی را نخواهند بردیچدهندگان آتی ه

شود این است که لذا بحثی که اینجا مطرح می. باشدگیري باال اشتباه میاي داشته باشد، نتیجهکمک فوق صراحتاً ماهیت سرمایه
شود که لذا پیشنهاد می. باشدما بازده سرمایه را به عنوان درآمد حساب کنیم، نامناسب مینظر از استانداردهاي حسابداري، اگر صرف

اي که تحت عنوان مانده عملیاتی تعدیل شده کسر نموده، تا بازده AAS27بازده سرمایه را از مانده عملیاتی گزارش شده تحت 
  .شود، بدست آیدنامیده می

هاي عملیاتی تعدیل شده غیر صفر بیانگر نقض حقوق بین مانده. یاتی تعدیل شده صفر دارداي نیاز به مانده عملحقوق بین دوره
ها به مانده عملیاتی تعدیل شده منفی بیانگر این است که مالیات دهندگان فعلی سهم خود را در استفاده از دارایی. باشداي میدوره

دیل شده مثبت بیانگر این است که مالیات دهندگان فعلی بیشتر از سهم اند، در حالیکه مانده عملیاتی تعطور کامل پرداخت نکرده
شود، باید به تنوع در اندازه هاي فوق براي ارزیابی نهادهاي بخش عمومی استفاده میاز شاخصزمانی که . اندخود پرداخت کرده

هاي عملیاتی را بدست بوده، مانند جمع هزینه ها که داراي اهمیت نسبیبراي این منظور باید برخی از شاخص. نهادها نیز توجه شود
  :باشداي به شرح زیر میگیري پیشنهاد شده از حقوق بین دورهلذا اندازه. آوریم

= 
 مانده عملیاتی تعدیل شده

  ايحقوق بین دوره جمع هزینه هاي عملیاتی

-تواند منجر به ایجاد شاخصاي میتی براي اقالم سرمایهاین نکته باید مورد توجه قرار گیرد که هر گونه قصور در تعدیل مانده عملیا
  ).2000ریان و همکاران؛(اي در طول زمان شود اي از نگهداري حقوق بین دورههاي گمراه کننده

: داي از معیارهاي زیر نیز استفاده نموگیري عملکرد با استفاده از شاخص حقوق بین دورهتوان براي اندازهعالوه بر معیار فوق می
  )1996مارکس و رامان؛(

  8منابع مالی ناشی از عملیات
نهادهاي بخش عمومی به منظور ارائه خدمات خود نه تنها . این معیار به صورت نسبت درآمدها به مخارج عملیاتی تعریف شده است

در . شوندز متحمل میاي گوناگونی را نیمخارج عملیاتی از قبیل حقوق و دستمزد، سوخت و غیره بلکه همچنین مخارج سرمایه
هاي اي در رابطه با داراییگیري جریان منابع مالی، مخارج سرمایهحسابداري دولتی به دلیل استفاده از مبناي نقدي و معیار اندازه

یره در نتیجه مخارج عملیاتی ذخ. شوداز این رو استهالك به عنوان منابع و مصارف وجه نقد شناسایی نمی. شوندثابت شناسایی نمی
  .گیرداي را در بر نمیبراي مصارف سرمایه

از دیدگاه حقوق بین . اي متحمل شوندهاي سرمایهاي را براي جایگزینی دارایینهادهاي بخش عمومی ممکن است مخارج سرمایه
ري مطلوب اي تحمیل شده هر سال از محل درآمدهاي سال جااي براي مالیات دهندگان دوره جاري پرداخت مخارج سرمایهدوره

ي کافی باشند تا بتوانند از این رو براساس دیدگاه فوق این اعتقاد وجود دارد که درآمدهاي سال جاري باید به اندازه. خواهد بود
گیري عملکرد نهادهاي بخش عمومی این نسبت باید بیشتر از یک لذا براي اندازه. حداقل مخارج عملیاتی سال جاري را پوشش دهند

  .باشد
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  9مالی ناشی از کل منابعمنابع 
هر دو مخارج عملیاتی و (این معیار به صورت نسبت درآمدها و خالص تغییرات در تعهدات عمومی بلند مدت به جمع مخارج 

اي بدین گونه توجیه شده که، پرداخت هاي سرمایهاستفاده از بدهی بلند مدت براي تامین مالی پروژه. شودتعریف می) ايسرمایه
هاي ذکر شده براي ارزیابی عملکرد با از بین معیار. الیات جاري نباید کل فشار ناشی از خرید دارایی ثابت را تحمل کنندکنندگان م

همان گونه که قبالً . باشداي، معیار فوق زمانی که مساوي یک باشد، نزدیک به بودجه متعادل میاستفاده از شاخص حقوق بین دوره
که  کند میاي اشاره در رابطه با حقوق بین دوره GASBدیدگاه . باشداي در بودجه متعادل میورهذکر گردید، ریشه حقوق بین د

گیري عملکرد نهادهاي بخش لذا براي اندازه. گیري شودگیري منابع مالی اندازهاي باید در داخل چارچوب اندازهحقوق بین دوره
  .عمومی این نسبت باید بیشتر از یک باشد

  1ی کوتاه مدتتغییر در بده
درآمدهاي نهادهاي بخش عمومی . شودهاي کوتاه مدت معوق در پایان سال به درآمدها تعریف میاین معیار به صورت نسبت بدهی

از این رو . شوند، در حالیکه مخارج در سرتاسر دوره مالی ممکن است، تحمیل شوندمعموالً در دوره هاي زمانی خاصی وصول می
اگر . روندهاي کوتاه مدت میکنواخت کردن این نوسانات مقطعی در گردش وجوه نقد خود به سمت استقراضنهادهاي فوق براي ی

در  GASBدیدگاه . توان قبل از پایان سال تصفیه نمودهاي کوتاه مدت را میدرآمدهاي بودجه شده در عمل وصول شوند، بدهی
لذا . گیري نمودتوان براساس مبناي نقدي اندازهاي را میکه حقوق بین دوره کند میاي به این موضوع اشاره رابطه با حقوق بین دوره

  .گیري عملکرد نهادهاي بخش عمومی این نسبت باید صفر باشدبراي اندازه

  اي در ایرانبررسی وضعیت حقوق بین دوره
به عنوان مثال در  تبیین کرد، هاي آیندهسلتوان حول محور توزیع عادالنه منابع میان نسل امروز و نها را میاجراي عدالت بین نسل
ها از منابع طبیعی، انسان هاي دور تا یک قرن پیش، به دلیل ابتدایی بودن ابزار بشر براي استفادهدر گذشتهارتباط با منابع طبیعی 

و  ها فعالیت شدن بسیاري از اما با دستیابی به تکنولوژي و مکانیزه نمی توانستند بیش از نیاز واقعی جهت بقاي خود برداشت کنند
منابع مهم انرژي و  یکی از. زمینی به صورت تصاعدي سرعت پیدا کرده است زمینی و رو برداشت از منابع زیر افزایش جمعیت، سیر

ه وابستگی اقتصاد ایران به این ماد. خوب اما تمام شدنی است مورد استفاده همه کشورها نفت خام است که ایران ما داراي ذخایر
به روز  روز هاي آتی راشود، خطر بلعیدن سهم نسلدرصد تخمین زده می 70گفته مسووالن بیش از  حیاتی که به روایت آمار و

. است هاي اخیرتر شدن اقتصاد ایران به پول حاصل از فروش نفت طی سالنیز حاکی از وابسته ي رسمیها گزارش .سازدبیشتر می
هاي بعد به نداریم که ودیعه را براي نسل شود، این حق راادي بین طبقات مختلف مردم مطرح میبنابراین اگر شعار عدالت اقتص

  .فراموشی بسپاریم

هاي کنونی عدالت محور، برخی از سیاست برداشت و احساس ما از وضعیت کنونی اقتصاد ایران این است که در چارچوب توسعه
رویه نقدینگی در حال بودجه و رشد بی ز حاصل از درآمدهاي نفتی، کسريار هاي تخصیص منابع بانکی، تخصیصمانند سیاست

منابع ! اول آن که بانک خزانه نیست. منابع بانکی را در نظر بگیرید به عنوان نمونه، بحث تخصیص .لطمه زدن به اقتصاد کشور است
چه . در اموال شهروندان را ندارد دخل و تصرف براساس روح قانون اساسی، دولت بدون حکم قانون حق. متعلق به مردم هستند بانکی
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دولتی و محیط کسب و کار را اصالح  بود، به جاي تقسیم منابع که متعلق به خود دولت هم نیست، دولت سیستم بانکی خوب
 به عالوه،. اشیمکند که به فکر عموم مردم ایران ب  عدالت حکم می. گرفت  انجام می کرد تا اعطاي پول و سرمایه به صورتی معقول  می

   .دسوزان  مالی، تر و خشک را با هم می یادمان باشد که بحران. ها صدمه خواهد دیدکل امنیت مالی کشور با این نوع سیاست

این گناه  ،ها به همراه مجالس گناه دیگري را مرتکب شدهدولتها  سال بقیهاگر اقتصاد دوران جنگ تحمیلی را در نظر نگیریم، در 
یکی از ) کسري بودجه(موضوع فوق ) 1985(که براساس نظر جونز  بوده است،) ي دولتیها شرکتو    عمومی در بودجه(ي ایجاد کسر

این  هامتأسفانه دولت .باشدها میاي و بخشی از مکانیزم کنترل قانونی دولتدوره گیري رعایت حقوق بینعوامل کلیدي براي اندازه
انضباطی این بی .متعلق به مردم بوده است ها توسط منابع بانکید و آن، تأمین مالی این کسرياندیگري شسته گناه را با گناه

ریخت، بیکاري خواهد آفرید، بسیاري از واحدهاي اقتصادي را  بهم خواهدرا هاي آینده هاي سال جاري و سالبسیاري از برنامه
و از همه  ،دچار مشکل خواهد کردو مردم را در تأمین معیشت خود  تر خواهد کردارز و طال را صعودي ورشکست خواهد نمود، قیمت

  . اي را فراهم خواهد ساختدوره تر زمینه بی عدالتی بینمهم
نسلی، ذخیره منابع براي آیندگان  هاي بیناي از سیاستنمونه. نسلی بیندیشیم در نگاهی فراتر از امروز، ضروري است به عدالت بین

 ، ایجاد کشوري مرفه و آباد و با نیروي محرکه)ها در زیر زمینو چه به صورت حفظ آن ه صورت تجمیع منابع ارزيمنابع نفتی، چه ب(

نیست که کشوري آشفته و تخلیه شده از منابع و  این صحیح .تقوي، با اراده، و توانمند در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و سیاسی اس
  ).1385ماهنامه اقتصاد ایران؛( نگر باشدنگر و آیندههاي کشورمان باید حالسیاست. هیمبد زمین فرزندان آینده ایران ثروت تحویل

  نتیجه گیري
هاي مختلف عملیات نهادهاي بخش عمومی را قادر هایی که قضاوت آگاهانه درباره جنبهگیري عملکرد به ارائه دادهمعیارهاي اندازه

هاي اي ارائه نکرده است و پژوهشهیچ گونه تعریف عملیاتی از حقوق بین دوره GASBتا این تاریخ، هنوز . کند میسازد، کمک می
در این مقاله ما ضمن تالش براي . هاي عملکرد براي نهادهاي بخش عمومی صورت گرفته استاندکی نیز در رابطه با شاخص

هاي را به منظور این که تفاده نموده و شاخصاي از چند معیار براي ارزیابی عملکرد اسعملیاتی کردن مفهوم تئوري حقوق بین دوره
براساس این تحقیق معیارهاي ارزیابی عملکرد . ایمنفعان بتوانند عملکرد نهادهاي بخش عمومی را ارزیابی کنند، ارائه کردهذي

یکی دیگر . عدد باشنددهد، باید متشود طیف وسیعی را پوشش مییی که توسط آنها انجام میها فعالیت نهادهاي فوق، به علت این که
اي در حسابداري بخش عمومی و همچنین در مباحث مرتبط با ارزیابی از نتایج این تحقیق این است که مفهوم حقوق بین دوره

- هاي ارزیابی عملکرد این است که آنچه که ارزیابی میبا این حال، یکی از ویژگی. اي را پیدا نکرده استعملکرد هنوز جایگاه شایسته
شود که اي تنها در صورتی قابل مشاهده میشود که حقوق بین دورهاز مطلب فوق این گونه برداشت می. باید قابل رؤیت باشدشود 

  . اي را فراهم نمایندگیري حقوق بین دورهتوانند امکان ارزیابی و اندازهاعداد حسابداري می. گیري شودارزیابی و اندازه

ها یابی عملکرد مطرح شده در این تحقیق براي نهادهاي بخش عمومی با توجه شرایط محیطی آنمدل سازي دقیق از معیارهاي ارز
  .براي انجام تحقیقات آتی در این زمینه پیشنهاد می شود

  :هاپی نوشت
1- Inter Period Equity 

2- Performance Accountability 

3- Atkinson and Mccrindell 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             751

4- Governmental Accounting Standards Board 

5- Fund Accounting 

6- Statement of Activities 

  استرالیا 27استاندارد حسابداري شماره  -7
8- Financial Resources from operations 

9- Financial Resources from all Sources 

10- Chang in Short-Term Debt 
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  ها هاي تغییرات حسابداري بخش عمومی؛ بررسی نظري پیشرفت مدل مدل

  ٢فرزان ابراهیمی، ١جواد منتظري

  چکیده
یی گو پاسخبداري بخش عمومی و حمایت از محیط جدید، شفافیت و حسا هاي روش) اصالح( سازي مدیریت عمومی جدید بر به

قالب  بسیاري در تحوالت همتحد ایاالت و استرالیا انگلستان، زالندنو، نظیر متعددي کشورهاي ،عمومی بخش در. باشد مبتنی می
بین  ارتباط خصوصی، خشو ب عمومی بخش میان روابط عمومی، بخش در مدیریت آن تأثیر و دولت نقش ي زمینه در اصالحاتی

 هاي مدل بررسیهدف این مقاله  .است نمود یافته ،ها فعالیت و امور غیرمتمرکز ریزي برنامه و کارایی عملیات سطح و منابع مصرف
، )1990(اینس و میشل  حسابداري اتمدل تغییر. هاي در حال توسعه استیرات حسابداري در بخش عمومی کشوربراي تغی نظري
و در نهایت آپینگ و ) 2002(، کریستنسن )2002(، کاسورینن)2001(، گودفري و همکاران )1995(، کاب و همکاران )1992(لوودر 
هاي و عقالنی چندگانه از فاکتور  یکپارچه یچارچوب مدل پذیرفته شده .در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است ،)2011(اولیور 

هاي در حال توسعه را نده و تسهیل کننده تغییر در کشورهاي باز دارابداري و فاکتورار بر تغییرات حسگذتأثیر داخلی و خارجی
  .کند میفراهم 

  .هاي حسابداري، مدیریت عمومی جدید حسابداري بخش عمومی، تغییرات حسابداري، مدل :واژگان کلیدي

  مقدمه
 مدیریت بخش عمومی در جهت) هاي فعالیت(هايتغییر در روش ، یک فلسفه مدیریتی است که بر3مدیریت عمومی جدید

؛ 2001، 5؛ فرانسیسکو1995، 4هوود(ت جاي فرآیندها متمرکز اس ي بیشتر بخش خصوصی و با تمرکز بر روي نتایج بهها فعالیت
کند  میمدیریت عمومی جدید، یک ضرورت جدید را براي کارایی و شفافیت درون همه اجزا بخش عمومی معرفی ). 2006، 6پاینتر

یکی از عناصر مهم تغییر در روش ). 2007، 10 و دیگران؛ میمبا 2007، 9؛ بایرد2002، 8؛ آتریا و آرمسترانگ7،1987نبوستو(
 گیري و کنترل هاي حسابداري مدیریت براي اندازه حسابداري، با تغییر از حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي و با پذیرش تکنیک

  ).2007، 13؛ کوهن و همکاران2004، 12؛ ونیریس و کوهن2004، 11یکالرك و الپسل(د شو می دیده ها فعالیت

                                                                                                                                                                                     
   Montazeri.javad19@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان -١
  .ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد کاشاندانشجو. ٢
 

3. New Public Management(NPM) 
4 . Hood 
5 . Francesco 
6 . Painter 
7 . Boston 
8 . Atreya & Armstrong 
9 . Baird 
10 . Mimba, Helden & Tillema 
11 . Clarke & Lapsley 
12 . Venieris & Cohen 
13 . Cohen, Kaimenaki & Zorgios 
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 رخ متحده و ایاالت انگلستان، استرالیا زالندنو، نظیر متعددي کشورهاي بخش عمومی در بسیاري تغییرات اخیر سال بیست در

 و تایلند سنگاپور، مالزي، بیلق از شرقی آسیا، جنوب کشورهاي حتی تغییرات این که امواج اي گونه به )1996، 1بال و پالوت(داده
 روابط بخش عمومی، مدیریت در آن تأثیر و دولت نقش زمینۀ اصالحاتی در قالب در مذکور تحوالت .است نیز درنوردیده را فیلیپین،

 ها فعالیت و امور غیرمتمرکز ریزي و برنامه عملیات کارایی سطح و منابع مصرف بین خصوصی، ارتباط بخش و عمومی بخش میان

افزایش  و عملکرد سطح ارتقاي زمینۀ در سازي از فرهنگ بوده عبارت اصالحات این اصلی اهداف). 2003، 2اُدا(ت اس یافته نمود
 و تحوالت تغییر کلیۀ که کرد ادعا توان می بنابراین، ).1998، 3بوژال(ت نیازهاي دول به واکنش در عمومی بخش پاسخگویی سرعت

 ).2000، 4پولیت و بوکرت(ت گرفته اس صورت تر مطلوب عملکردي به عمومی نهادهاي بخش و ها زمانسا واداشتن منظور به یادشده

هاي حاکمیت هم در نهاد هاي بخش عمومی و هم  هاي مدیریت عمومی جدید ابزارهاي متنوعی را براي ارتقاء روش معرفی روش
ي کاري ها ارزشر بخش عمومی به منظور تغییر فرهنگ و به عالوه اصول حاکمیتی مناسب د .اند هاي خصوصی بنا نهاده سازمان

د بیشتر در بخش عمومی برجسته ش تأثیر بخش عمومی با هدف حل مجدد مسائل به طور موثر و رضایتمندي نیازها با استفاده از
استانداردهاي  ی ودهی تحت اصول، الگوهاي دولت در نتیجه بخش عمومی هم اکنون در حال تغییر و سازمان). 2006، 5مونتریوات(

طور موثري انجام  هاي دولتی مدون است و براي این منظور دولت باید پاسخگویی، شفاف سازي و آشکار سازي را به اجرایی سازمان
  ). 1997، 6بورن واتنا(د ده

ویی هاي حسابداري بخش عمومی و حمایت از محیط جدید، شفافیت و پاسخگ روش) اصالح(مدیریت عمومی جدید بر بهسازي
هاي تئوریک توسعه داده شده براي رسیدگی به تغییرات حسابداري در کشور در حال توسعه را با  باشد؛ این مقاله مدل مبتنی می

  .دهد تمرکز بر بخش عمومی ارائه می

 مرور ادبیات 

او از تئوري . داردها بکار رود وجود ن که سیستم حسابداري مناسبی که بتواند در همه سازمان کند میبیان ) 1980(7اُتلی
دهد چرا و چگونه حسابداري در یک سازمان در  به عنوان چارچوبی براي فهم متغیرهاي تصادفی که توضیح می) احتمالی(تصادفی

. گذار هستند استفاده کرد تأثیر هاي مختلف برگیرنده تغییرات است و چگونه فاکتور هاي مختلف بر تغییرات حسابداري در روش
که در نیاز براي تغییر اثر گذار هستند همانند ) متغیرهاي تصادفی(براي آزمون فاکتورهاي داخلی و خارجی) حتمالیا(تئوري تصادفی

  .محیط، ساختار و تکنولوژي سازمانی استفاده کرد

کتورهاي هاي جدید و پیامد هاي سیاسی؛ و فا فاکتور هاي خارجی به عدم قطعیت در محیط سازمانی همانند تراکم بازار، تکنولوژي
هاي بودجه اي و سنجش عملکرد  هاي سازمانی که ممکن است بر روي ساختار سازمانی، کنترل داخلی به اندازه سازمان و استراتژي

هاي تغییر حسابداري که مبتنی بر تئوري احتمالی  تعدادي از مدل. ات مربوط به خود را داشته باشند، مربوط هستندتأثیر سازمان

                                                                                                                                                                                     
1 . Ball &Pallot 
2 . Ouda 
3 . Boxall 
4 . Pollit & Boukaert 
5 . Montreevat 
6 . Bowornwathna 
7 . Otley 
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اندرسون و (د خیص تغییرات حسابداري هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی باید توسعه داده شوناست براي کمک به تش
 ).2004، 4 و دیگران؛ واورو 1987، 3؛ هاپوود1999، 2؛ لوودر2007؛ بایرد، 1999، 1النن

  هاي تغییر حسابداري مدل
  بخش خصوصی

اسکاتلند مدلی را براي رسیدگی به مدیریت تغییر حسابداري هاي الکترونیکی  طی تحقیقاتشان در شرکت) 1990(5اینس و میشل
ها  ها و تسهیل کننده ها، سازمان دهنده گذار بر روي تغییرات حسابداري را همانند محرك تأثیر این مدل سه فاکتور. توسعه دادند

دارند و به سطح رقابتی در بازار،  تأثیر ها فاکتورهایی هستند که بر تغییرات حسابداري با یک روش عمومی محرك. کند میتوصیف 
ها  سازمان دهنده. هاي تولید، ساختار هزینه محصول و طول چرخه حیات محصول مربوط هستند ساختار سازمانی، تکنولوژي

مالی، زیان از ) بد(ضعیف) عملکرد(گذارند و با کارایی می تأثیر فاکتورهایی هستند که بر تغییرات حسابداري به یک روش مستقیم
ها فاکتورهایی هستند  تسهیل کننده. تولید یک محصول رقابتی، تغییرات سازمانی و حسابداري جدید همراه است م بازار، اقدام بهسه

 حسابداري، منابع محاسباتی و درجه استقالل مالک شرکت) انسانی(که بر نتیجه موفقیت تغییر حسابداري همچون منابع کارکنان
  .گذارند می تأثیر

ها و  محرك. تواند اتفاق بیافتد دریافتند که تغییر حسابداري در طول فعل و انفعاالت این سه فاکتور می) 1990(لاینس و میش
توانند موثر باشند که وضعیت تسهیل کننده  کنند اما زمانی می میتأکید  یی به منظور ایجاد تغییرها فعالیت ها بر سازمان دهنده

با تمرکز قوي بر روي فاکتورهایی که تغییرات را به وجود  مدلی را براي تغییر حسابداري اینس و میشل. مناسب وجود داشته باشد
توسعه و ترویج این مدل . افتد را ایجاد کردند آورند و توضیح اینکه چگونه فرآیند تغییر حسابداري در داخل یک سازمان اتفاق می می
 .ایجاد شد) 1995(6 و دیگرانوسیله کاب  به

 
  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
1. Anderson & Lanen 
 
2. Luder  
3. Hopwood 
4. Waweru, Hoque & Uliana 
5 . Innes & Mitchell 
6 . Cobb, Helliar & Innes 

ها حركم ها سازمان دهنده  ها کننده تسهیل   تکنولوژي جدید تغییر 

بازار رقابت   

سازمانی ساختار   

تولید تکنولوژي   

محصول هزینه ساختار   
محصول حیات چرخه طول   

 

مالی ضعیف کارایی   

بازار در ایجادي زیان   

رقابتی محصول تولید به اقدام   

جدید حسابداران   

یافته سازمان تغییرات   

 

حسابداري کارکنان   

حسابداري محاسباتی منابع   

مالک از استقالل درجه   

حسابداران صالحیت   

حسابداري قوانین با سازگاري   
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هاي  تغییرات را در روش) 1995(  و دیگرانکاب 
داشت که منجر به تأکید  متغیرهایی ها بر یافته هاي آن. هاي یک بانک در بریتانیا بررسی کردند حسابداري مدیریت در داخل بخش

در فرآیند تغییر، ) رهبران (نقش افراد به عنوان مدیران: که عبارتند از ن حمایت کندتوانستند از آ و یا می شدند تغییر می
کارکنان )دگرگونی(توانند تغییر ایجاد کنند براي داشتن نیروي فزاینده همانند سطح میزان تغییر در کننده هایی که می تسهیل

  .ابتکارات کارکنان و اهمیت نسبی دیگر هاي حسابداري، نگرش
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).14، ص 1990اینس و میشل، (ت فرآیند تغییرات حسابداري مدیری: 1ل شک

 Aشرکت 

 Bشرکت 

 Cشرکت 

بازار رقابت  
زیان سهم بازار محصول 

  رقابتی جدید
کارکنان حسابداري و منابع 

  محاسباتی

 تکنولوژي سازمانی، ساختار
محصول حیات چرخه تولید،   

مطالعه رقابت و هزینه هاي 
 محصول

زیان سهم بازار محصول 
 منابع محاسباتی و حسابداري  رقابتی جدید

 

زیان سهم بازار محصول 
  رقابتی جدید

استقالل از مالک، شرکت، 
...حسابدار و  

تجزیه و تحلیل 
 اطالعات رقابتی

هاي  هزینه
 مستقیم سربار

هاي مالک هزینه  

 تغییر

تغییر موانع   

  مالکیت تغییر •

  حسابداري کارکنان تغییر •

  تغییر به کارکنان نگرش •

 

ها دهنده سازمان ها محرك  ها تسهیل کننده   

: شود به منجر می  

 نیروي فزاینده تغییر

 عاملی براي تغییر
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تواند از  توضیح دادند که تغییر می  )1995( و دیگرانکاب 
براي مثال با قرارگیري . ها به فرآیند تغییر اتفاق بیافتد طریق افراد داخل سازمان در ارتباط با نیازهایشان براي اطالعات و نگرش آن

گر مالی جدید، مدیران ارشد نقش کلیدي را در فرآیند تغییر با درخواست اطالعات بیشتر  دید و یک کنترلیک عضو هیئت مدیره ج
تواند منجر به تغییر کارکنان،  به هر حال موانع ایجاد شده می. کنند ها در مدیریت بانک را ایفا می ها براي کمک به آن از سیستم

بر مدل گسترده محرك براي ) 1995( و دیگرانبنابراین کاب . تغییر گرددارجحیت و اولویت بندي کارکنان فعلی در طول 
نقش (د کاب و همکاران سه متغیر مهم دیگر را نیز اضافه کردن.تمرکز کردند) ها ها، تسهیل کننده ها، سازمان دهنده محرك(تغییر

 و دیگران؛ با این حال مدل کاب )ییر کارکنانکارگیري نیروي فزاینده براي تغییر و پیامد و موانع تغ منحصر به فرد مدیران، به
  .تمرکز محدودي بر تغییرات و موانع داشت) 1995(

گذار بر تغییرات  تأثیر تضمین شد؛ او فاکتور هاي) 2002(موفقیت مدل اینس و میشل به وسیله کاسورینن به هر حال پذیرش
مدل را با افزودن تغییرات و موانع تعیین شده  کاسورینن. ایش کردآزم)ها جمع مانده(حسابداري مدیریت را با تمرکز بر جمع ترازنامه

  .دهد را نشان می) 2002(کاسورینن ، مدل توسعه یافته تغییرات حسابداري مورد پذیرش3شکل . تجدید نظر کرد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).173، ص 1995،  و دیگرانکاب (مدل تغییرات حسابداري: 2شکل 

ها دهنده سازمان ها محرك  ها تسهیل کننده   

: شود به منجر می نیروي فزاینده تغییر  

 عاملی براي تغییر

 عوامل مغشوش کننده عوامل خنثی کننده عوامل تأخیري

 تغییرات حسابداري
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و تغییرات را به سه نوع  موانع ) 2002(کاسورینن
عوامل مغشوش  کند میکاسورینن بیان . بندي کرد ، عوامل خنثی کننده و عوامل تأخیري تقسیم)مغشوش کننده(عوامل گیج کننده

و دیدگاه هاي مختلف بر روي  کننده فاکتورهایی هستند که در باره نقش پروژه هاي آتی در سازمان عدم اطمینان ایجاد می کنند
براي مثال کاسورینن، فرهنگ  کند میها فاکتورهایی هستند که از فرآیند تغییر جلوگیري  خنثی کننده. دهند را افزایش می تغییرات

سازمانی که مبتنی بر اندازه گیري بود و در اولویت آن اندازه گیري کیفی قرار داشت را مورد توجه قرار داد، و آن، صحت مالی کاهش 
شوند، همچون نبود  تاخیرکننده ها فاکتورهایی هستند که باعث کاهش فرآیند تغییر می. ر بودتقسیمات اولویت براي تغیی

  .هاي اطالعاتی ناکافی براي پشتیبانی از تغییر هاي روشن و واضح و سیستم استراتژي

شده بود و پیشنهاد کرد  به این نتیجه رسید که ارزیابی متوازن به شرایطی از فرآیند پیاده سازي تغییرات محدود) 2002(کاسورینن
هاي ارزیابی  فقدان شفافیت و وضوح استراتژي. که سازمان باید بیشتر در جهت تعریف ارزیابی متوازن در مرحله اول حرکت کند

شود عمل  متوازن و عدم اطمینان در مورد نقش پروژه هاي آتی در سازمان به عنوان تأخیر کننده اي که موجب فقدان موفقیت می
  .کند می

  بخش عمومی
آلمان، (هاي دولتی در هفت کشور هایش از اصالح حساب بعد از بررسی 1992مدل اصلی براي تغییر حسابداري توسط لوودر در سال 

در سال . توسعه یافت 1990و اوایل 1980در اواسط تا اواخر دهه) دانمارك، اتحادیه اروپا، فرانسه، سوئد، بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا
مدل لوودر مورد تجدید نظر قرار . یتالیا، ژاپن و اسپانیا به جمع این کشورها اضافه شدند و در روش کار لوودر تلخیص شدندا 1994

؛ یاماموتو، 2008؛ اولیوریالنتو، 1996،  و دیگران؛ گودفري 2002کریستین، (د گرفت و توسط بسیاري از محققان بکار گرفته ش
1999.(  

 لوودر هم. هاي حسابداري دولتی توسعه داد نوآوري) بررسی، آزمون(خصوص در بازبینی را به) تصادفی(مدل احتمالی ) 1992(لودر
. هاي دولتی مربوط هستند را مشخص کرد اي را که به طور بالقوه در توضیح اصالح حساب متغیر هاي زمینه متغیر هاي رفتاري و هم

  :چهار گروه عبارتند از که این گروه طبقه بندي کرد 4مدلش را به ) 1992(لودر
  ها تحریک کننده .1

  متغیر هاي ساختاري .2

  هاي سیاسی سیستم اجرایی ویژگی .3

 موانع پیاده سازي .4

  ها تحریک کننده - 1
افتد که نیاز براي بهبود اطالعات کاربران آن بخش  ها به وقایعی اشاره دارد که در مراحل اولیه فرآیند نوآوري اتفاق می تحریک کننده

دهد براي مثال تحریک کننده عبارتند از فشار  ها را براي عرضه چنین اطالعاتی افزایش می کننده و آمادگی تهیه کند میرا ایجاد 
  .مالی و بحران مالی)رسوایی(مالی، افترا 

  ).338، ص 2002کاسورینن، (مدل تجدید نظر شده تغییرات حسابداري: 3شکل 
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  متغیرهاي ساختاري -2

به  کنندگان اطالعات هاي ساختاري مشخصات محیط اجتماعی هستند که در بخش عمومی بر نگرش اصلی کاربران و تهیه متغیر
براي مثال متغیرهاي ساختاري به فرهنگ اجتماعی، . گذار است تأثیر سوي طرح یک شکل بیش آموزنده از حسابداري بخش عمومی

  .افته مربوط هستندبازار سرمایه اي و گروه هاي تحت فشار سازمان ی

  ).2، ص 1992لوودر، (مدل احتمالی نوآوري حسابداري بخش عمومی: 4شکل 

 رفتار تغییر

ران
کارب

 
ات

الع
اط

 

تهیه
 

کنندگان اطالعات
 

 پیامدهاي فرآیند

 

ها محرك  

 متغیرهاي بنیادي
 

 روش بنیادي

غیرهاي بنیاديمت  
 

 روش بنیادي

تغییر پیش بینی  

سازي موانع پیاده  



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             759

  هاي اجرایی هاي سیاسی سیستم ویژگی - 3
هاي اجرایی سیاسی در بخش عمومی که بر نحوه نگرش کاربران و  هایی از سیستم به ویژگی هاي اجرایی هاي سیاسی سیستم ویژگی

براي مثال . اشاره داردگذار هستند  تأثیر تهیه کنندگان اطالعات در جهت طرح یک شکل بیش آموزنده از حسابداري بخش عمومی
  .هاي سازمانی مربوط به حسابداران فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجرایی، سیستم اطالعات کارکنان و ویژگی

 سازي موانع پیاده -4

اندازند و در نهایت از آن جلوگیري  شوند بنابراین موردي را به تأخیر می هاي محیطی هستند که مانع فرآیند پیاده سازي می وضعیت
ها و پرسنل  براي مثال سیستم. مناسب خواهد بود کند مید، ایجاد یک سیستم حسابداري بیش آموزنده که اصول را بیان کنن می

  .هاي ضروري ها یا صالحیت شایستگی قانونی با

وي هاي تجربی به س کرد که هدف اصلی مدل احتمالی متشکل از دو قسمت بود؛ اوالً این مدل براي رسیدگیتأکید  )1992(لوودر
. شد تحقیقات انجام شده به وسیله محققان مختلف پیشنهاد می) هم سنجی(هاي دولتی و براي مساعدت در مقایسه بهسازي حساب

تعدادي . کارگیري آن است اصالحات و همچنین به)سند سازي(و تصدیق، جعل تأیید  ثانیاً هدفش انجام تحقیقات بیش انگیزشی در
ر روي مدل احتمالی با اضافه کردن و تعیین متغیر هاي اضافی براي درك بیشتر فرآیند تغییر انجام پژوهان مطالعات اضافی ب از دانش

  ). 1999؛ یاماموتو، 1996،  و دیگران؛ گودفري 2002کریستین، (د دادن

و نهاد هاي  سرمایه هاي داخلی سازمان تأثیر خصوصی همچون مدل احتمالی را با تعیین فاکتور هاي به )1996( و دیگرانگودفري 
هاي داخلی و نهاد هاي اهدا کننده در  تقاضاي سازمان. اهدا کننده که مربوط به کشور هاي در حال توسعه بودند، تعدیل کردند

و گودفري  براي مثال. تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم سبب تحریک فرآیند تغییر شود فراهم نمودن کمک و مساعدت می
تحقق سرمایه  کشور هاي در حال توسعه ممکن است سیستم حسابداري خود را نه فقط براي ردند کهکتأکید  )1996( دیگران

  .ها تغییر دهند داخلی نهادها بلکه براي بهبود اعتبار و شهرت داخلی کشور
  :هاي دولتی در دو مرحله بیان کردند مدلی را براي متحد کردن و یکپارچگی حساب) 1996( و دیگرانگودفري 

  آغازینمرحله  

 مرحله پیاده سازي 

دهد که فرآیند تغییر  مرحله آغازین به تحریک کننده هاي داخلی و خارجی تغییر مربوط است، و مرحله پیاده سازي شرح می
کارگیري در کشور هاي در حال توسعه که توسط  هاي دولتی براي به جدول مدل احتمالی حساب. دربردارنده موانع و تغییرات است

  . کند میتوسعه یافته بود را تشریح ) 1996( یگرانو دگودفري 
 تطبیق دادن - 2 ؛) برنامه کار(ت نظیم برنامه عملیات - 1: باشد یم مرحله 2 شامل آغازین مرحله:  

بگذارد براي مثال حساب مستقل پولی  تأثیر تواند مستقیم یا غیر مستقیم بر روي تغییر نماینده می عملیات برنامه تنظیم مرحله در
، )2001( و دیگرانگودفري . گردد)واحد(د تواند مستقیماً موجب تغییر نها ها می هاي دیگر اهدا کننده خلی، بانک جهانی و مساعدتدا
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هاي تعدیلی را که مستقیماً سبب تحریک اجتماعی، اقتصادي و تحریکات  دریافتند که حساب مستقل پولی داخلی، ساختار سیاست
  .دهد شوند را ارتقا می سعه میسیاسی در کشور هاي در حال تو

ي حسابداري ها فعالیت متذکر شدند که نهاد هاي عمومی به تشخیص مسائل و مطابقت) 2001( و دیگرانگودفري  تطابق مرحله در
  .هاي سازمانی خود نیاز دارند با ویژگی

  يیکنواخت ساز - 3طبقه بندي؛  -2نوآوري مجدد؛  - 1: مرحله است 3مرحله پیاده سازي شامل: 

 هاي  براي پیاده سازي کامل نوآوري مرحله نوآوري مجدد بخشی از مرحله تطبیق است که به منظور تعدیل یا شکل دهی مجدد سیستم
 .رود حسابداري بکار می

 مرحله روشن سازي بخشی است که در آن نیاز به درك روشنی از تغییر حسابداري وجود دارد. 
 پذیرند سازمان تغییرات حسابداري را به عنوان کار هاي عادي به عنوان کارهاي جدید می مرحله یکنواخت سازي وقتی است که افراد.  

هاي دولتی جنوب استرالیا سبب  با بررسی فرآیند تغییر حسابداري در ایالت) 2002(در ادامه پیشرفت مدل لوودر، کریستنسن
روي تاریخچه و شرح فرآیند بهسازي و عوامل اصلی  بر) 2002(کریستنسن. سازگاري بیشتر این مدل با محیط و تغییرات گردید

  . تغییر تمرکز کرد

  :سه گروه از عوامل اصلی تغییر را تعیین کرد که عبارتند از) 2002(کریستنسن
  ها ترویج دهنده .1

  تهیه کنندگان اطالعات .2

  استفاده کنندگان از اطالعات .3

  

  

  

  

  

  

سازي یک سیستم جدید حسابداري بخش عمومی پیاده  

ها محرك  

ها ترویج دهنده  
 مشاوران
 مفسران
 دانشگاهیان

ها سازمان  
 

 

کنندگان اطالعات  استفاده  
 وزیر
 احزاب سیاسی

نمجلس و پارلما  
 جبهه مخالف
 

 تهیه کنندگان اطالعات
 مدیران 
 حسابداران بخش عمومی
 

سازي موانع پیاده  
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  ).99، ص 2002کریستنسن، (مدل تغییرات حسابداري بخش عمومی: 5شکل 

وسیله فراهم  تواند تحریک شود به تواند به وسیله کارکنان سازمان با یک منفعت مطلق در بدون تغییر بودن و یا می تغییر می
تواند  همچنین تغییر می. و مدیران نهاد هاي دولتی ترویج داده شود همچون کارمندان دولت در نهادهاي مرکزي کنندگان اطالعات

همچنین احزاب اقلیت سیاسی و  کنندگان اطالعات، پاسخگویان براي سهامداران فردي یا سهامداران عمومیوسیله استفاده  به
به هر حال بر خالف در خواست براي تغییر . هاي الحاقی همچون حسابرسان عمومی و کمیته حسابداري تحریک شود پارلمان

تواند گزینه هاي موجود براي پیاده سازي  سابداري آن میهاي خاص بخش عمومی و سیستم ح سازي موانعی همچون ویژگی پیاده
  .تغییر را محدود کند

توان چنین نتیجه گرفت که مدل تغییر حسابداري هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی متغیر هاي احتمالی مشابهی را  می
  .کند میها و موانع تغییر تمرکز  کننده هاي تغییر، تسهیل ؛ بنابراین مدل بر روي فهم علل تغییر، محركکند میمشخص 

  پذیرش مدل تغییر حسابداري
که این مدل  توسعه داده شد) 2011(1هاي عمومی توسط آپینگ و اولیور مدل احتمالی براي بررسی تغییرات حسابداري در بخش

  :شامل چهار بخش است
  فشارهاي بیرونی تغییر  .1

  فشار هاي درونی تغییر  .2

  موانع تغییر .3

  تغییرتسهیل کننده هاي  .4

ها را به عنوان تحریک  دارند مشخص کرد و او آن تأثیر فاکتورهایی را که بر تغییرات حسابداري در بخش عمومی) 1992(لوودر
گذار بر تغییرات حسابداري در کشور  تأثیر اصالحاتی را انجام دادند و فاکتور هاي) 2001( و دیگران گودفري. کننده معرفی کرد

  .جسته کردندهاي در حال توسعه را بر

براي توضیح دالیل تغییرات  ها ها و تسهیل کننده ، سازمان دهنده)ها محرك(ها فاکتور تحریک کننده 3) 1995(اینس و میشل
بر روي ) 2002(کاسورینن. کردندتأکید  به نقش افراد در رهبري فرآیند تغییر) 1995( و دیگرانکاب . حسابداري را بیان کردند

. ، عوامل خنثی کننده و عوامل تأخیري اشاره کردند)ها گیج کننده(یم موانع به سه گروه عوامل مغشوش کنندهموانع تغییرات با تقس
عوامل اصلی تغییر حسابداري هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی بر تئوري احتمالی مبتنی بود و هر دو متغیر هاي 

ها،  محرك. ها و موانع تغییر متمرکز بود ر، مشتقات تغییر، تسهیل کنندهمدل بر فهم دالیل تغیی. کردند تصادفی مشابهی را تعین می
تهیه کنندگان اطالعات، استفاده . دهند ها رخدادهاي هستند که در مرحله ابتدایی تغییر رخ می ها و تحریک کننده سازمان دهنده

ي تغییر و موانع تغییر در موثر بودن موفقیت تسهیل کننده ها. کنند کنندگان اطالعات و مدیران به حرکت فرآیند تغییر کمک می
                                                                                                                                                                                     

1 . Upping & Oliver 
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ساختند،  ها را یکپارچه نمی ها همه فاکتور هاي تحریک کننده، موانع و تسهیل کننده به هر حال مدل. فرآیند تغییر نقش مهمی دارند
ي احتمالی که فاکتور حمایت کرد و از دیدگاه هاي تئوریک تئور این مدل همه فاکتور هاي احتمالی را. در این مدل یکپارچه شد

  .گذار بودند را در نظر گرفت تأثیر هاي سازمانی مختلف بر آن هاي محیطی مختلفی در محیط

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).2011آپینگ و اولیور، (مدل توسعه یافته تغییرات حسابداري: 6شکل 

 تسهیل کننده تغییر

ها تولید کننده مرتبطان تغییر ها ترویج دهنده   

 تغییرات حسابداري
 

 

هاي حسابداري تکنیک  

تغییر موانع  

مغشوش 
ها کننده  

ها کننده خنثی ها تأخیري   

فش
ــــ

ــــ
ي بی

رها
ا

ـــ
ــــ

ــــ
ــ

ونی
ر

 
غییر

ت
 

رویدادهاي 
خارجی براي 

 تغییر

 عوامل محیطی

ترویج دهنده 
 تغییر

استفاده کنندگان 
خارجی 
 اطالعات

فش
ــــــــ

ارهاي 
درونی تغییر

 

رویدادهاي 
براي  داخلی

 تغییر

 عوامل سازمانی

 تغییر دهندگان

استفاده کنندگان 
اطالعات داخلی  
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  نتیجه گیري
ئوریک براي بررسی متغیر هاي فرضی که ممکن است بر تغییرات حسابداري در هاي ت هایی در مورد توسعه مدل این مقاله بحث

مدل تغییر  )2011(آپینگ و اولیور مدل تئوریک. کند میگذار باشد فراهم  تأثیر هاي دولتی کشور هاي در حال توسعه بخش
را براي بخش خصوصی ) 1990(یکپارچه ساخت و مدل اینس و میشل را براي بخش عمومی) 1992(حسابداري توسعه یافته لوودر

تواند به طور مثبتی سبب ایجاد تغییر  رویه هاي درونی و بیرونی در یک سازمان را که می) 1990(همچنین اینس و میشل. پذیرفت
 با. هاي تسهیل کننده مناسبی وجود داشته باشد تواند وقتی موثر باشد که وضعیت شود را مورد توجه قرار دادند اما تغییر فقط می

یی که ممکن است تسهیل کننده ها فعالیت ، متغیر هاي احتمالی براي)2002(و کریستنسن) 1995(ودیگرانارجاع دهی به کار کاب 
، یک چارچوب یکپارچه عقالنی به همراه )2011(مدل تئوریک پذیرفته شده آپینگ و اولیور. یا مانع فرآیند تغییر شوند تعیین شدند

تواند سبب تسهیل و یا مانع تغییر در  تغییرات حسابداري و فاکتورهایی که می گذار بر تأثیر وگانهفاکتور هاي داخلی و خارجی د
  .کشور هاي در حال توسعه گردد، ایجاد کرد
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گیري و ارزیابی مسئولیت  تصمیمکنندگان جهت  ي دولتی ایران در کمک به استفادهتوانایی نظام حسابدار

  ییگو پاسخ

  ١ستودهرضا 

  چکیده
گویی در  براي اداي پاسخ مهم ياز نظام حسابداري و گزارشگري مالی دولتی به عنوان ابزار تواند میدولت جمهوري اسالمی ایران 

  .حقوق شهروندان در خصوص دانستن حقایق مالی استفاده کنندتأمین  هاي مصوب و اف و برنامهق اهدمورد تحق

زیابی مسئولیت ي و ارگیر تصمیمجهت  گانکنند ي دولتی ایران در کمک به استفادهنایی نظام حسابدارهدف این تحقیق بررسی توا 
سیستم حسابداري دولتی کشوري  -1: براي انجام هدف فوق چهار مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین شد. باشد گویی می پاسخ

کنندگان را  سیستم حسابداري دولتی که اطالعات مورد نیاز استفادهپیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و عوامل کلیدي ومؤثر 
در این سیستم عوامل کلیدي که اطالعات مورد نیاز شهروندان را براي ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی  -2یافت شد؛  کند میبرطرف 
ي  دولتی کشور پیشرفته از جامعهبه منظور گزینش عوامل کلیدي و مؤثر در سیستم حسابداري  - 3نیز یافت شد؛  کند میفراهم 

توانایی نظام حسابداري دولتی ایران با عوامل کلیدي  -4تخصصی کشور در قالب دو گروه نظر خواهی به روش دلفی انجام گرفت؛ 
گیري و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی بررسی  کنندگان، جهت تصمیم ي تخصصی کشور به منظور کمک به استفاده جامعهتأیید  مورد

  .دش

  . کنندگان اطالعات حسابداري دولتی گویی، مبانی حسابداري، استفاده نظام حسابداري دولتی، مسئولیت پاسخ :واژگان کلیدي

 مقدمه

در یک جامعه مردم ساالر که دولتها با راي مستقیم مردم انخاب می شوند،مقامات منتخب مردم در قبال اعمالی که انجام می دهند 
ر این قبیل جوامع نمایندگان قانونی و منتخب مردم بر اسا س یک نظام پارلمانی و با استفاده از ابزار هاي د .دباید پاسخگو باشن

مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشورهایی که نظام حکومتی آنها بر مبناي .دمناسب ،دولت را به طور مقتضی کنترل می نماین
ر است که مردم حق دارند بدانند و همچنین حق دارند حقایق به صورت علنی دموکراسی بیان گردیده است ،بر پایه این عقیده استوا

  . ٢) GASB 1993(و از طریق مذاکرات عمومی در اختیار ایشان و نمایندگان قانونی آنها قرار گیرد 

مردم باقی می کشور جمهوري اسالمی ایران داراي حکومتی مردم ساالراست و قدرت ، ناشی از اراده ملت بوده و در نهایت دست 
ماند ، شهروندان قدرت را از طریق برگزاري انتخابات به نمایندگان رسمی خود تفویض می کنند ،نظام جمهوري اسالمی ایران داراي 

که دولت به عنوان قوه مجریه در حدود وظایف  باشد میسه قوه مستقل از همدیگر مرکب از قوه مجریه ، قوه مقننه و قوه قضاییه 

                                                                                                                                                                                     
  .شد حسابداری پیام نور مرکز بین الملل قشمدانشجوی کارشناسی ار - ١

rezasotudeh103@yahoo.com  
2   - Governmental accounting standards board 
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مقابل قوه مقننه مسئول است و هر دو قوه در مقابل شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و قوه قضاییه نیز بر حسن محوله ، در 
  )قانون اساسی 86،76،55اصل .(اجراي قوانین و مقررات نظارت می نماید

هد و نتایج حاصل از برنامه مسئولیت پاسخگویی دولت را ملزم می نماید در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح د
  .هاي مصوب را در معرض ارزیابی وقضاوت نهادهاي مستقل نظارتی ودر نهایت مردم قرار دهد

ي ها گزارشدولت از طریق حسابداري و گزارشگري مالی ، وظیفه مسئولیت پاسخگویی را با فراهم نمودن اطالعات مالی و ارائه آن در 
ي مالی دولت و اظهار نظر در مورد آنها ،زمینه را براي یک قضاوت ها گزارشارتی نیز به رسیدگی مالی ادا می نماید و نهاد هاي نظ

هاي اقتصادي ،اجتماعی و در نهایت سیاسی آنان که در انتخاب  گیري تصمیمآگاهانه مردمی از عملکرد دولت و مقامات منتخب ،در 
  . کند میمتبلور میگردد، فراهم 

و ) دولت (مسئولیت پاسخگویی ،هدف حسابداري ایجاد یک سیستم مناسب اطالعات بین پاسخگو  در چارچوب نظري مبتنی بر
این چارچوب بر مبناي یک ارتباط دو طرفه بنا نهاده شده است ، براساس این ارتباط .باشد می) مردم ( ١قپاسخ خواه یا صاحبان ح

 .دافشاي اطالعات ، یک حریم قانونی براي خود قایل شو،پاسخ خواه حق دارد بداند ،همان گونه که پاسخ گو حق دارد در 

نظام حسابداري دولتی ایران به )  1983، ٢ایجیري.( کند میاین چارچوب نظري ودوسویه بوده و منافع هر دو طرف را تضمین 
ي است که توسط ، بودجه مهمترین سند کند میدر مورد منابع و مصارف بودجه کمک شایانی  گیري تصمیماستفاده کنندگان جهت 

  .دولت به عنوان بزرگترین نهاد بخش عمومی کشور تنظیم و تقدیم قوه مقننه می شود

  .باشد میاکثر نیازهاي اطالعاتی استفاده کنندگان حسابداري در ایران مرتبط با بودجه و چگونگی تحصیل و مصارف منابع مالی 

  :بیان مسئله
  :ارائه اطالعات بودجه ، باید اهداف زیر را نیز تامین کند  حسابداري دولتی عالوه بر وظایف سنتی خود در

ارائه تصویر مطلوب واقعی از داراییها ،بدهی ها ،وضعیت مالی ، نتایج مالی ، نتایج عملکرد سازمانی در چارچوب قوانین ) الف
  .باشد میي واحد گزارشگر ،حاکم و ناظر ها فعالیت ونظامهاي که بر

و مفید در رابطه با سطح مورد انتظار و میزان خدمات و چگونگی تامین در آمدها ي مورد نیاز در مراکز ارائه اطالعات منطقی ) ب
  .تمسئولی

 در سطح منطقه اي ملی ،) اقتصاد کالن (امکان تلفیق و تجمیع اطالعات مالی واقتصادي بخش عمومی در حسابداري ملی ) ج

  .فراملی

یف حول اهداف فعلی حسابداري که جهان راه اطالعات مفید بر تامین نیازهاي استفاده که تمام وظا کند تأکید می »٣بارگوسوال«
 .و ایفاي مسئولیت پاسخگویی است، شکل گرفته است گیري تصمیمکنندگان در 

                                                                                                                                                                                     
1   - Accounter 
2   - -Ijiri , yuji 
3   - vela bargues1996  
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براساس مشاهدات و تجربیات و مباحث طرح توسط صاحبنظران و مسئوالن اجرایی کشور نظام حسابداري و گزارشگري مالی دولت 
نیاز هاي اطالعاتی استفاده کنندگان را برطرف و مسئولیت پاسخگویی را درقبال شهروندان انجام  تواند میوري اسالمی ایران جمه
   .دهد

  ال اصلی تحقیقسو
  و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دارد؟ گیري تصمیمآیا نظام حسابداري دولتی ایران توانایی کمک به استفاده کنندگان جهت 

  سواالت فرعی
  ؟کند میآیا نظام حسابداري دولتی ایران اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگان را برطرف  - 1

  ؟کند میآیا نظام حسابداري دولتی ایران اطالعات مورد نیاز شهروندان را براي ارزیابی مسئولیت پاسخگویی فراهم  - 2

سب و مبنی بر انجام یک مطالعه نظري و تحقیق در تحقیق فوق کوشیده شده است که به سوالهاي تحقیقی فوق پاسخ هاي منا
  .میدانی ارائه گردد

  فرضیه هاي اصلی تحقیق
  .و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی را دارد گیري تصمیمنظام حسابداري دولتی ایران توانایی کمک به استفاده کننگان جهت  

  :1فرضیه شماره 

  .کند میکنندگان را برطرف  نظام حسابداري دولتی ایران اطالعات مورد نیاز استفاده

  :2فرضیه شماره 

  .کند مینظام حسابداري دولتی ایران اطالعات مورد نیاز شهروندان را براي ارزیابی مسئولیت پاسخگویی فراهم 

  اهداف تحقیق
مفید به استفاده در ارائه خدمات  گیري تصمیمهدف اصلی سیستم حسابداري دولتی باید ارائه اطالعاتی باشد که بتواند به  امروزه ،

  .کنندگان و شهروندانو افزایش رفاه آنان کمک کند

زارعی،بتول،مجله ( .تدولت باید توضیح دهد که چگونه و چرا منابع را به اجبار از شهروندان تحصیل نموده وبا این منابع چه کرده اس
  ) 51حسابرس شماره 

یی ها گزارشیاز استفاده کنندگان است و شهروندان هم با دریافت با جواب سوال باال مشخص می شود که چه نوع اطالعاتی مورد ن
 55اصل (.دکه از طریق دیوان محاسبات ارائه می گردد ، در جریان منابع و مصارف بودجه قرار می گیرن) گزارش تفریغ بودجه (چون 

  )دیوان محاسبات

نیاز هاي اطالعاتی استفاده کنندگان و پاسخ گویی به  توانایی نظام حسابداري دولتی ایران در جهت رفع: در تحقیق فوق ، هدف 
که با اجراي این تحقیق اهداف کاربردي براي قابلیت مقایسه بین سیستم حسابداري دولتی کشور پیشرفته مبنی  باشد میشهروندان 
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توانایی حسابداري دولتی  بر برطرف کردن نیازهاي اطالعاتی استفاده کنندگان و پاسخ گویی شهروندان جهت مسئولیت پاسخگویی با
  .تایران براي برطرف کردن اهداف باال مورد ارزیابی قرار گرف

  روش اجراي تحقیق 
به منظور صحیح این تحقیق ودستیابی به نتایج علمی و قابل اتکا چهار مرحله اساسی پیش بینی و هدف هر مرحله تدوین و براي 

  .تحقق اهداف آن اقدامات زیر صورت گرفت

  لمرحله او
سیستم حسابداري دولتی کشوري پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و عوامل کلیدي و موثر در سیستم حسابداري دولتی 

  .یافت شد کند میکه اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگان را برطرف 

دهاي حسابداري دولتی که در سالهاي چارچوب نظري ،اصول و استاندار.تدر این مرحله که از روش کتابخانه اي استفاده گردیده اس
اخیر در این زمینه انجام یافته و همچنین قوانین و مقرراتی که براي ایجاد اصالحات و تحوالت بنیادي در نظام حسابداري و 

ري گزارشگري مالی کشور آمریکا تصویب و به مرحله اجرا در آمده است ،مورد مطالعه قرار گرفت و عوامل کلیدي موفقیت حسابدا
و هشت فاکتور اصلی از آن استخراج گردید که به شرح . یافت شد کند میدولتی که نیازهاي اطالعاتی استفاده کنندگان را برطرف 

  .باشد میزیر 

  استفاده از یک سیستم کنترل بودجه اي مناسب - 1

  استفاده از مبناي حسابداري - 2

  استفاده از حسابهاي مستقل  - 3

  صورتهاي مالی اساسی - 4

  اهداف گزارشگري مالی - 5

  ارزیابی عملکرد  -6

  ي مالی جامع ها گزارش - 7

 ١واحد گزارشگر - 8

  مرحله دوم  
مطالعه و بررسی قرار گرفت و عوامل کلیدي و موثر در حسابداري  مانند مرحله اول سیستم حسابداري دولتی کشور آمریکا مورد

که پنج فاکتور کلیدي از آن . یافت شد کند میی مسئولیت پاسخگویی فراهم دولتی که اطالعات مورد نیاز شهروندان را براي ارزیاب
  .باشد میاستخراج گردید که به شرح زیر 

                                                                                                                                                                                     
1 resporting entity 
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  تفکیک حسابهاي مستقل - 1

  منابع و مصارف هر یک از حساب هاي مستقل  - 2

  گزارشگري مالی دولت مرکزي - 3

  گزارشگري امور خدماتی دولت  - 4

  تفکیک اطالعات اساسی - 5

  سوم مرحله 
به منظور گزینش عوامل کلیدي و موثر در سیستم حسابداري دولتی کشور آمریکا از جامعه تخصصی کشور در قالب دو گروه 

  .تنظرخواهی به روش دلفی انجام گرف

  روسا و ذیحسابان و حسابداران و حسابرسان دستگاههاي دولتی : گروه اول ) الف

  ، اساتید و دانشجویان حسابداري  اعضاي هیات علمی دانشگاه ها: گروه دوم ) ب

نفره به صورت شفاهی و پرکردن پرسشنامه به عنوان اعضاي گروه دلفی انتخاب شدند که به دو گروه  100در این تحقیق ، گروهی
ر سوال بعدي د 8سوال اول عمومی و  4سوال بود  30پرسشنامه حاوي . نفره تقسیم گردیدند تا پرسشنامه ها را تکمیل نمایند 50

از اعضاي دوگروه دلفی .باشد میسوال مربوط به مرحله دوم  5و  باشد میارتباط با هشت عامل کلیدي پیشنهادي در مورد مرحله اول 
 تواند می باشد مینظر خواهی شده است که آیا عوامل کلیدي انتخاب شده توسط محقق که مربوط به یک نظام حسابداري دولتی 

  . ندگان و مسئولیت پاسخ گویی شهروندان را فراهم کندنیازهاي اطالعاتی استفاده کن

  مرحله چهارم 
جامعه تخصصی کشور به منظور کمک به استفاده کنندگان تأیید  بررسی توانایی نظام حسابداري دولتی ایران با عوامل کلیدي مورد

  .و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی  گیري تصمیمجهت 

ق اعضاي دو گروه دلفی به عنوان معیاري قابل قبول براي بررسی نظام حسابداري دولتی کشور در این مرحله عوامل کلیدي مورد تواف
  .دسوال از دو گروه دلفی نظر خواهی ش 13آمریکا با نظام حسابداري دولتی ایران که مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت و در قالب 

  یافته هاي تحقیق 
  :باشد مییر در چھار مرحلھ تحقیق یافتھ ھا بھ شرح ز

مطالعات کتابخانه اي حسابداري دولتی کشور آمریکا داراي هشت شاخص عمده در بر طرف :  یافته هاي مربوط به مرحله اول
کردن نیاز هاي اطالعاتی استفاده کنندگان بود که از دوگروه دلفی طبق نظر خواهی که انجام شد هر هشت شاخص را به عنوان 

  .ام حسابداري دولتی مورد موافقت قرار دادندعوامل کلیدي موفق در یک نظ
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  عوامل پیشنھادی محقق جھت برطرف نیاز ھای اطالعاتی استفاده کنندگان

  

  نتیجھ  نظر منفی  نظر مثبت  عوامل پیشنھادی  ردیف

  موافق  _  ١٠٠  استفاده از یک سیستم کنترل بودجھ ای مناسب  ١

  موافق  _  ١٠٠  استفاده از مبنای حسابداری  ٢

  موافق  _  ١٠٠  تفاده از حسابھای مستقلاس  ٣

  موافق  _  ١٠٠  صورتھای مالی اساسی  ۴

  موافق  ٢  ٩٨  مشخص بودن اھداف گزارشگری مالی  ۵

  موافق  _  ١٠٠  ارزیابی عملکرد  ۶

  موافق  _  ١٠٠  گزارش جامع ساالنھ  ٧

  موافق  _  ١٠٠  واحد گزارشگر  ٨

  :یافته هاي مرحله دوم
کشور آمریکا داراي پنج شاخص عمده در برطرف کردن اطالعات مورد نیاز شهروندان جهت  مطالعه کتابخانه حسابداري دولتی

هر پنج شاخص به عنوان عوامل کلیدي موفق در یک نظام .دمسئولیت پاسخگویی بود که دو گروه دلفی طبق نظر خواهی که انجام ش
  .حسابداري دولتی مورد موافقت قرار گرفت
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  برطرف اطالعات مورد نیاز شھروندان جھت مسئولیت پاسخگوییعوامل پیشنھادی محقق جھت 

  نتیجھ  نظر منفی  نظر مثبت  عوامل پیشنھادی  ردیف

  موافق  ١۵  ٨۵  تفکیک حسابھای مستقل   ١

  موافق  _  ١٠٠  منابع ومصارف ھر یک از حساب ھای مستقل  ٢

  موافق  _  ١٠٠  گزارشگری مالی دولتی مرکزی  ٣

  موافق  _  ١٠٠  گزارشگری امور خدماتی دولت  ۴

  موافق  ١  ٩٩  تفکیک اطالعات اساسی  ۵

 

   :یافته هاي مرحله سوم
عوامل موثر در مراحل اول و دوم که از دو گروه دلفی مورد نظرخواهی انجام گرفت و عوامل پیشنهادي محقق، جهت بررسی نظام 

اطالعاتی استفاده کنندگان و ارزیابی مسئولیت  حسابداري دولتی ایران و نظام حسابداري دولتی آمریکا جهت برطرف کردن نیاز هاي
که در جدول مرحله اول . عامل پیشنهادي را مورد موافقت قرار دادند 13پاسخگویی توسط شهروندان انجام گرفت که دو گروه دلفی 

  .تو دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف

  : یافته هاي مرحله چهارم
  کلیدي و موثر حسابداري دولتی ایران و سوال براي مقایسه و ارزیابی بین عوامل 

  حسابداري دولتی کشور آمریکا از دو گروه به صورت پرسشنامه پرسیده شد که نتایج در جدول زیر شرح داده 

  . می شود
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ستفاده کنندگان و اطالعات مورد مقایسھ بین عوامل کلیدی حسابداری دولتی کشور آمریکا و حسابداری دولتی ایران جھت برطرف کردن نیاز ھای اطالعاتی ا

  نیاز شھروندان جھت مسئولیت پاسخگویی
  

  نتیجھ  نظر منفی  نظر مثبت  سواالت ارجاع شده بھ دو گروه جھت نظر خواھی  ردیف

  موافق  ١۵  ٨۵  آیا سیستم کنترل بودجھ ای مناسب در ایران وجود دارد؟  ١

پرداخت ھا  مبنای حسابداری مناسبی در حسابداری دولتی ایران جھت  ٢
  موافق  ١٠  ٩٠  وجود دارد؟

  موافق  ٢  ٩٨  حسابھای مستقل کافی در حسابداری دولتی ایران وجود دارد؟  ٣

  موافق  ۵  ٩۵  صورت ھای مالی اساسی در حسابداری دولتی ایران ارائھ می شود؟  ۴

  موافق  ١۵  ٨۵  اھداف گزارشگری مالی حسابداری دولتی ایران مشخص است؟  ۵

  موافق  ٢۵  ٧۵  د در حسابداری دولتی ایران اجرا می شود؟ارزیابی عملکر  ۶

  موافق  _  ١٠٠  ی جامع ساالنھ ارائھ می شود؟ھا گزارش  ٧

  موافق  _  ١٠٠  واحد گزارشگر در سیستم حسابداری دولتی ایران وجود دارد؟  ٨

تفکیک حسابھای مستقل جھت استفاده از اطالعات برای شھروندان وجود   ٩
  موافق  ٣٠  ٧٠  دارد؟

منابع و مصارف بودجھ در ھر یک از حسابھای مستقل برای شھروندان   ١٠
  موافق  ٢٠  ٨٠  بھ روشنی ارائھ می شود؟

  موافق  ٢٠  ٨٠  گزارشگری مالی دولتی بھ خوبی انجام می شود؟  ١١

گزارشگری امور خدماتی دولت برای شھروندان بھ خوبی انجام می   ١٢
  موافق  ۴٠  ۶٠  شود؟

برای شھروندان بھ صورت قابل فھم ارائھ می  تفکیک اطالعات اساسی  ١٣
  موافق  ٢٠  ٨٠  شود؟
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  آیا زاغ راه رفتن کبک را خواهد آموخت؟ شبه بازرگانی؛مدل گزارشگري 

  ١احسان نصیري
 چکیده

فعاالن . است میالدي و پس از آن، حسابداري بخش عمومی تغییرات زیادي را تجربه نموده  80ي  ر به ویژه دهههاي اخی دهه در
گویی مالی را پوشش  هاي دوگانه یعنی پاسخ گویی بخش عمومی دریافتند که گزارشگري معمول در این بخش تنها یکی از پاسخ

که به مدل ... کی مدل گزارشگري کشورهایی چون استرالیا، نیوزیلند، انگلیس و ی: در این راستا دو نوع راه حل پیشنهاد شد. دهد می
هاي بخش خصوصی به بخش عمومی براي حل  گزارشگري شبه بازرگانی موسوم است و تمرکز آن به طور خالصه بر انتقال روش

دهد که  شواهد نشان می. شناسیم یدیگري مدل آمریکا که پس از تحقیقات باباجانی آن را با نام مدل دو سطحی م. مشکل است
به جاي . است  گویی مالی را تا حدي کنار نهاده هایی موفق بوده؛ ولی پاسخ گویی عملیاتی در جنبه تالش مدل اول براي پوشش پاسخ

ضیح مدل براي دوري از اطناب کالم، نوشتار حاضر از تو. دهد گویی را نسبتاً مطلوب پوشش می آن، مدل دو سطحی هر دو نوع پاسخ
اهمیت این مدل از این رو است . سعی در معرفی و بررسی ابعاد مختلف مدل اول دارد کند و تنها نظر می دوم به طور تفصیلی، صرف

تأثیر  است، تحت  المللی حسابداران منتشر شده المللی بخش عمومی که از سوي فدراسیون بین که استانداردهاي حسابداري بین
این مقاله نظر موافقان و مخالفان این مدل در کشورهاي پیشرو در به کارگیري آن را، در برابر . است  ههمین مدل طراحی گردید

با توجه به نظرات مخالفان چه تهدیداتی ممکن است در پی پذیرش : در نهایت این پرسش مطرح است که .نماید یکدیگر بیان می
  اي، حتی ایران شود؟ ردهاي ملی بر اساس مدل مذکور متوجه هر جامعهالمللی بخش عمومی یا تدوین استاندا استانداردهاي بین

  .مدل گزارشگري، بخش عمومی، تئوري انتخاب عمومی :واژگان کلیدي

  مقدمه
دولت یا همان . هاي متنوع اقتصادي مورد بحث و مناقشه بوده است هاي مختلف و مکتب هاي آن توسط گروه از دیر باز دولت و نقش

هاي  بخش مهمی از تحلیل کند؛ هاي مهمی که در زندگی عموم افراد یک جامعه بازي می ي عظیم خود و نقش پیکرهبخش عمومی با 
 باشد، هاي مختلف دولت می حسابداري بخش عمومی که ناظر بر جنبه هاي مالی نقش. اقتصادي را به خود اختصاص داده است

ي بخش عمومی  گرچه در سالهاي اخیر به حوزه. بداري مغفول مانده استي حسا حد زیادي توسط افراد فعال در حرفه متأسفانه تا
ولی همگام شدن با تغییرات روز افزون این نوع  سنگی در این حوزه نگاشته شده، بیش از پیش توجه نشان داده شده است و آثار گران

 فرهنگی و اجتماعی خش از لحاظ قانونی،هاي مختلف آن با توجه به محیط خاص این ب حسابداري در سراسر جهان و شناسایی مدل
با توجه به اهمیت روزافزون . و نیاز به برگزیدن مدلی مناسب از بین مدل هاي مذکور براي هر کشور الزامی و اجتناب ناپذیر است

ازي اند و همچنین سیل خصوصی س هاي سراسر جهان در سالهاي اخیر پذیرفته حسابداري بخش عمومی و نقش متفاوتی که دولت
گرفته شده در آن  هاي متفاوت به کار پرداختن به حسابداري بخش عمومی و مدل مؤسسات دولتی گوناگون در این برهه از زمان،

  .شود کنند؛ اندر کاران سیاسی که هر یک به نحوي با این بخش همکاري می تواند باعث تنویر افکار فعاالن حرفه و دست می
                                                                                                                                                                                     

 ehsan.nasiry@gmail.com .دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي -  ١
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در  ١ین بخش عمومیت نویریاصطالح مد .است نموده خش عمومی تغییرات زیادي را تجربهدر سه دهه اخیر گزارشگري مالی ب
ن فرض یدر سراسر جهان با ا NPMراتییتغ.به بعد بوده است 80 ياز دهه  یرات در بخش عمومییاز تغ یعیوس يدامنه  يرنده یبرگ

ر یسا يبر رو یباشد که آثار مخرب يش به گونه ایفزان ایرد و ایصورت پذ یدر بخش عموم ٢نه هایهز ییش کارایاعمال شد که افزا

مختلف  يرا در کشور ها NPMات یادب) 2007(و دیگران  ٣اولسن .)2011ویکی پدیا، ( اوردیوارد ن یاهداف و مالحظات بخش عموم
ش یب یو اثر بخش ییکارا يچون تالش برا يموارد توان می لیقب این کند از یان ذکر مین میرا در ا ينموده و نقاط برجسته ا یبررس
ات ینظر NPM ينظر يمبنا .ی را نام بردبخش عموم يت هایدولت و حجم فعال يو به تبع آن کاهش اندازه  یش بخش عمومیاز پ

منابع را به  ينه یص بهیتخص یرقابت يمت کاال ها و خدمات در بازارهاینکه قیبر ا یمبن يو تفکر )1996، ٥میر(د در اقتصا ٤ییعقال
  . باشد می )1986،  ٦استیگلیتز( دارددنبال 

ها  پر واضح است که ادعاهاي مطرح شده تحت مدیریت نوین بخش عمومی بیشتر رنگ و بوي کارایی دارند؛ یعنی تالشی که دولت
ي اولیه ها زمزمه. اند داشته - یعنی پاسخگویی عملیاتی–براي افزایش کارایی خود و به تبع آن براي پاسخگویی در قبال کارایی خود 

افت ی يشتریجنگ نمود ب ينه هایکه هز یزمان .دیدوم به گوش رس یدر دوران اتمام جنگ جهانمحرك مدیریت نوین بخش عمومی 
کا داشت و به یات ارتش امریتر کردن عمل یدر شبه بازرگان یسع یاالت متحده باکمک حسابرسان زبردست از بخش خصوصیو دولت ا

د بر علت گسترش تفکر دولت یمز یاز جنگ سوم جهان يریش گیپ يبرا ین المللیب يها يمکاره يبرا یجهان یزشیدنبال آن خ
  . )2010، و دیگران ٧کریستنسن(ی در سراسر جهان شد شبه بازرگان

ن یز اد را اید و شایجه باینت یبرگزار نمود ول یشیها به صورت آزما التیا یرا در برخ یکا مدل شبه بازرگانیرات امرییر تغین سیدر ا
بخش  ییش کارایر کشورها در افزایکا از سایر راه امریناموفق سرانجام در آغاز سه دهه اخ ين اجرایبه دنبال ا. رات نگرفتییتع

سه لحظه به یو مقا یشدن بخش عموم یر کشورها بر شبه بازرگانیکه سا يا به گونه. جداشد یاتیعمل ییپاسخگو يو ارتقا یعموم
را در  یبود، مدل دوسطح ییهر دو نوع شق پاسخگو يفایکا که به دنبال ایامر یفشردند ول ياپ یلحظه آن با بخش خصوص

ضمن گزارشگري در سطح حساب مستقل براساس معیار و مبناي : مختصرا یمدل دو سطح. دیبرگز میبخش عمو يگزارشگر
پردازد و از این طریق ضمن حفظ  یز میمناسب به گزارشگري یکپارچه در سطح دولت با معیار و مبنایی جدید و مورد نیاز ن

، یباباجان(گردد  افزاید از این روست که به مدل دو سطحی موسوم می هاي مدل گزارشگري پیشین مزیتهاي جدیدي به آن می مزیت
1382(.   

 نیا .است یرگانباز شبه يحسابدار نام به یعموم بخش در شود مدلی از گزارشگري مالی که در این نوشتار بدان پرداخته می مدلی
 را ییکتای ي ریشه و است متفاوت عوامل از يا رهیزنج معلول عمل ای علم ي عرصه در آمده وجود به تحوالت یتمام همانند تحول

بررسی اینکه مدل شبه بازرگانی در حسابداري بخش عمومی ریشه در چه عواملی داشته و بازیگران اصلی . برشمرد آن يبرا توانینم
ي این نوع حسابداري در  ي تاریخچه ي همه جانبه اند مستلزم مطالعه رار این مدل در جهان چه گروه یا چه کسانی بودهي استق عرصه

                                                                                                                                                                                     
1 New Public Management (NPM) .شود زين پس در اين مقاله از مخفف انگلیسي اين اصطالح استفاده مي   
2 Cost efficiency 
3 Olson 
4 Rationality 
5 Meyer 
6  Stiglizt  
7  Christensen  
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نظران، مجموعه اي از عوامل  ي بسیاري از صاحب به عقیده. باشد اقصی نقاط جهان باالخص کشور هاي پیشرو در این عرصه می
اند و نهایتاً منجر به پیدایش آن  عات یک دومینو در کنار یکدیگر قرار گرفتهمختلف در شکل گیري این نوع تفکر همچون قط

در ادامه به نقد و . پردازد ها و نحوه پیدایش و تطور مدل مورد اشاره می نوشتار حاضر در مسیر خود مختصرا به ذکر ریشه .اند گردیده
  . شود ها فراگیرد پرداخته می تواند از این بحث بررسی از دید صاحبنظران و درسهایی که ایران می

  سیر پیدایش و تطور مدل گزارشگري شبه بازرگانی
 شروع ي نقطه هستند، آشنا آن با حسابداران ي عمده که یبازرگان و يتجار طیمح یعنی یخصوص بخش در میدانیم که همانطور

 هرگونه يبنا سنگ ينظر چارچوب و است ينظر چارچوب نیتدو نظران صاحب از ياریبس گواه به ها رویه و استانداردها نیتدو
 نیتدو يجا به امر انیمتول اند نموده اجرا را گفته شیپ مدل که ییکشورها در. باشدیم يحسابدار ياستانداردها رییتغ ای نیتدو

 مومی،و رفاه ع یاجتماع نافعم ،یعموم يکاال وجود همچون آن خاص نیمضام به توجه با یعموم بخش يبرا مجزا ينظر چارچوب
 قبال در شهروندان به ییپاسخگو و منابع ي کننده تیریمد عنوان به دولت قشن ،یاصل کنندگان استفاده عنوان به شهروندان یلقت

 نیا هیتوج .نمودند راتییتغ یاندک با تنها یعموم بخش يبرا یخصوص بخش در موجود هاي چارچوب همان اعمال به اقدام... و ها آن
د داریم انیب باره نیا در يو. کرد مشاهده ایاسترال يحسابدار قاتیتحق موسسه ریمد سخن در توانیم را بمناس نا کاربرد گونه

  : )2005b، بارتن(

 يواحدها تمام توسط یمال يگزارشگر يبرا ها آن اعمال تیابلق] ایاسترال[ ام ي شده منتشر یمفهوم يها هیانیب یاصل تیخصوص«
   »دندار جودو گزارشگر يواحدها مورد رد) نبود یخصوص ای بودن یعموم( ها خشب مکان نیب تفاوت. است گزارشگر

س یرئ به نقل از )2007( ٢يوبرین و ١راب دراین نظر . نظراتی چون نظر زیر موجب نیل به سمت به کارگیري چنین مدلی شدند
  :است آمده هاي کلیدي این نهاد است، يکه یکی از نیوزیلند ٣ی فدراسیون بین المللی حسابدارانبخش عموم يحسابدار يته یکم

 یبازرگان و یعموم بخش دو در استفاده مورد يحسابدار يکهایتکن... است یحسابرس هم یحسابرس و است يحسابدار يحسابدار«
 با دیبا شیحسابها ستین 4کریپ غول شرکت کی جز يزیچ که دولت چگونه که عجبم در من. باشند داشته یتفاوت هم با دینبا

  »باشد متفاوت یخصوص بخش يبهاحسا

که در مقدمه نیز بدان اشاره گردید تالش براي حل مشکل عدم کارایی دولت بود  آن گونهتغییرات مورد بحث در این نوشتار هم
یعنی دولتی که فقط از رهگذر پاسخ خواهی مجلس از او و صرفا به این منظور که در قبال محل خرج آنچه باید طبق بودجه خرج 

داشت، کافی نبودکه این خود یک مسئله بغرنج و یک مشکل اساسی در نظر فعاالن بخش عمومی به شمار  پاسخگویی مالی شود 
یکی اینکه از : شود دو نوع رویکرد براي حل مشکل وجود دارد هاي مختلف زمانی که به مشکلی برخورد می در حوزه. رفت می

هر عقل منفعت . ها و روزها به تفکر بنشینیم و راه حل نویی بیابیم گر آنکه ساعتتجربیات پیشین خود یا دیگران بهره جوییم و دی
ولی عقل دور اندیش . بیند تر می جو و کوتاه مدت نگري فارغ از تبعات تصمیم اتخاذ شده براي حل مشکل، راه حل اول را آسان

داند و به قول معروف بدون یافتن گداري امن  خیل میهاي تبعی و بلند مدت پس از اتخاذ تصمیم را نیز در محاسبات خود د  هزینه
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 یتالش )2005( بارتن گواه به یعموم بخش در رییتغ يبرا تالشدر موضوع مورد بحث نوشتار حاضر، . زند براي گذر از آب به آب نمی
 يحسابداري،تعهد يبدارحسا يبرا دولت دسترس در مدل تنها زمان آن در که آنجا از .دبو موجود وضع در رییتغ يبرا 1شجاعانه

 بر )2007(يوبرین و راب گواه به به بیان دیگر .این مدل چراغ راه این تغییرات قرار گرفت بود یخصوص بخش در موجود يتعهد
در این برهه از زمان افتی بهبود 4نگدانیک توسط و شده مطرح بار نیاول يبرا 3کوهن توسط که2آشغال سطل مدل نام به یمدل اساس

 هاي حل راه آن از پس و شوندیم مشکل ظهور و بروز منتظر و دهندیم ارائه را خود شنهاداتیپ نیمتخصص مدل نیا در .عمل شد
 ادعا با را یعموم بخش یبازرگان شبه مدل لندیوزین و ایاسترال چون ییکشورها مشابه یاستدالل با. خورانندیم دیجد مشکل به را خود

و همانطور که پیشتر اشاره شد از استفاده امریکا به  دهیکش رونیب ها حل راه دان زباله از ،یعموم منابع تیریمد ییکارا يارتقا به
 استفاده خود دیجد مشکل حل يبرا نیشیپ روش از ینوع به و صورت آزمایشی و تنها در سطح چند ایالت الگو برداري نمودند

  .مجریشان کم هزینه نبودهاي  آنچنان هم براي دولت شجاعانه تالش نیا بالطبع. نمودند

 تیریمد از انیم این در که است شده ارائه ایاسترال دولت در شده جادیا راتییتغ با رابطه در چندی اتیرضف )2002(ن ستنسیکر در
، بارتن( دباشیم آن ي نتیجه ٦یعموم انتخاب يتئور که اجتماع در دولت نقش به نسبت 5گراي آزاد نو کردیرو وی عموم بخش نینو

 یحسابرس و يحسابدار موسسات عمدتاً که راتییتغ یاصل نیمشوق از سخن بعد قدم در. شودیم برده نام محرك عنوان به )2004
 شمرده بر یعموم بخش انیسخنگو و يحسابدار ي حرفه بعد مراتب در و اند بوده یعموم بخش تیریمد مشاوران عنوان به المللی بین
 .پرداخت میواهخ) نیمشوق و ها محرك( ود نیا حیتوض به امهاد در. )2002، یستنسنکر( اند شده

  راتییتغ كمحر اتینظر
 جهان سراسر دری عموم بخش در آمده دوجو به راتییتغ فیتوصي برا اصطالح نیا .باشدیمی عموم بخش نینو تیریمد اول محرك

 ي گونه موج راتییتغ دري ادیبن فرض. گرفت رقرا استفاده مورد به طور جدي و در قالب همین نام بعد بهي الدیم 1980 سال از
NPM بهبود را دولت ي 8ها هزینهیی کارا ،7بازار سمت به لیتما بهی عموم بخش قیتشو: که داد حیتوض گونه نیا توانیم را 

 ریسا با سهیمقا در. داشت نخواهدی عموم بخش و دولت مالحظات و اهداف ریساي رو بری مخربی جانب آثار که حالی در بخشد می
 قرار 10یعموم ي بودجه مناسب تیریمد قیطر زا ،شتریبیی کارا و 9جینتا بر را خود شیگرا NPM یعموم بخشی تیریمد هاي تئوري

  . )2011ویکی پدیا، ( تاس داده

NPM بودند هاکشور اکثر در اقل ال ای کشورها ي همه در آن يبرا کسانی ي نتیجه به قائل که آن طراحان از ياریبس نظر خالف بر ،
 )1998( 11اکمپو گواه به چنانکه .گرفت خود به فرد به منحصر یرنگ و کرد دایپ نمود يا گونه به کشورها از دسته هر ای کشور هر در
 موجودي تهایمحدود برداشتن قیطر از »12دهند انجام را خود تیریمد رانیمد دیبگذار« شعار سوئد و ایاسترال همچون کشورهایی رد
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 شعار NPM نیهم جهان نقاط ازي اریبس در که حالی رد ؛است حیتوض قابلي تئور نیا ي نتیجه عنوان به رانیمد اراتیتاخ راه سر بر
 مولود NPM دارد دهیعق )2009(2وابو. دینمایم القا بازار رد رقابت به رانیمد اجبار قیطر از را »1دیکن تیریمد به مجبور را رانیمد«

 نیب نیا در که است افتهی نمو و رشد شتریبیی پاسخگو ویی کاراي ارتقاي برا موجودي تقاضا سبب هب و بوده 3ساالرانه فني تفکر
 ٧دهو ي عقیده اساس بر. است مانده مغفول 6یعموم مشارکت و٥يگذار قانون کیدموکرات ندیفرا و 4انصاف چونیی ها ارزش متأسفانه

)1995( NPM 8ندیفرآي مبنا بریی پاسخگو بر دیتاک از حرکت وی عموم وی وصخص بخش تفاوت بردن نیب از ای کردن کم درصدد 

ی ناشی تیریمدي روشها ازی کی عنوان بهي تعهدي حسابدار از استفاده ریمس نیا در باشد؛که یم 9جینتاي مبنا بریی پاسخگوي سو به
 باشندیم کنندهي اری فوق اهداف تحقق در دولت در موجود خدمات ي دهنده ارائهي بخشها نیب رقابت جادیا ای وی خصوص بخش از
یعنی (یخصوص بخش در خود مخصوص مدل با هم آنی عموم بخش به آن ورود وي تعهدي حسابدار بنابراین. )1998، ١٠پلت(

 ي واژه NPM تحوالت ضمن دری مال راتییتغ تیاهم به تیعنا با. باشدیم NPM تفکر ي زاییده وضوح به )همان مدل شبه بازرگانی
 شنهادیپ تحوالت نیا يبرا )1999(گرانید و 12يگاتر منابعی همچون در 11یعموم بخش نینو یمال تیریمد نام بهي ا تهافی بهبود
  . است شده

 از یجمع توسط يتئور نیا که نمود اشاره دیبا به عنوان یکی دیگر از ریشه هاي تغییرات مورد بحث، یعموم انتخاب يتئور مورد در
 خالصه طور به هینظر نیا .است نموده خود ارائه دهندگان آن از را اقتصاد نوبل ي جایزه 1986 سال در و شده مطرح اقتصاددانان

 افتندیم اتفاق یاسیس علوم در یسنت طور به که یمسائل ي مطالعه يبرا ياقتصاد مدرن و نینو يابزارها از استفاده از است عبارت
 نفعیذ يها گروه ترین بزرگ عنوان به دولت و استمدارانیس رفتار به و مودهن مطالعه را مسائل نیا اخص طور به هینظر نیا در که

 حال نیع در و اند بزرگ و فربه اریبس ها دولت هینظر نیا در .)1389، يریبش( سنجدیم یاجتماع ستمیس بر را آن اثرات و پرداخته
 اتیعملیی کارا شیافزا و آن هاي فعالیت و دولت ي زهاندا کاهش لزوم بر هینظر نیا طرفداران. هستند ناکارا و نانیاطم قابل ریغ

 آن از در این نظریه دولت بودن نانیاطم قابل ریغ. تاکید دارندی عموم بخش دری خصوص بخش نیمضام از استفاده بای عموم بخش
 ران،یزو ،مداراناستیس رو نیا از و داشتهی شخص نفع ي انگیزهی خصوص بخش همانند استیس ي عرصه گرانیباز تمام که، روست
 بودن بیغا هینظر نیا لغزش نقاط ازی کی دیشا. کوشندیم خودی شخص منافعي ساز حداکثر جهت در همه... و مردم نیمنتخب
 کاال اتیخصوص نگرفتن نظر در نیمچنه .)2003، بارتن(د باشیم خود مالحظات دری مل منافع نگرفتن نظر در وی اجتماع منافع

 ي تابعه يدر مورد واحد ها) 2009(بارتن  .باشدیم نیشیپ هاي علت بر دیمز کاالها گونه نیاي ریناپذ ترقاب همچونی عمومي ها
ر نام یینه تغیتوان آنها را به مرکز سود و هز یمی است نعموم ي بودجهشه دستشان بر دامان یاز آن رو که آنها هم :دارد بیان می دولت

 نماید میق یدولت را تشو ي تابعه يکردن واحد ها یه رقابتین نظریرا ایز باشد می PCTرش یپذ ي نتیجهح در یکرد نا صحین روای. ددا
منفعت طلب  يرسانان موجود در دولت افراد از آن رو که خدمت :دارد میان ین گونه بیکردن را ا ین رقابتیا يخود برا ي انگیزهو 
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به  یکرد تنها خدمت رسانین رویغافل از آنکه در ا. ن استیو تحسق یقابل تشو یز بوده و حتیآنها جا بینن رقابت یهستند بنابرا
  .شود میان یدولت یو تنها در نظر گرفتن نفع شخص یده گرفتن منافع عمومین نادیا یشهروندان است که قربان

 لندیوزین )2007( يروبین و راب گواه به. دباشیم دولت نقش به انهیگرا يآزاد نو کردیرو یعموم انتخاب ي نظریه ي ریشه که میگفت
 شکل به یعموم بخش در شبه بازرگانی يتعهد يحسابدار استقرار به اقدام 1990 سال در و بوده جهان در کردیرو نیا سردمدار

چنانکه به گواه پلت .درویم شمار به یعموم بخش در يحسابدار نوع نیا ي دهنده استقرار دولت نیاول رو نیا از و نمود يجد
 ٢نیو گواه به .نام گرفته» ١رهپیماي راهی دور از مسیري کارآفرینانه«به عقیده بسیاري از کشورها در این عرصه  راین کشو) 1998(
  . نهادند راه نیا در قدم... و نگلستانا ،متحده االتیا ،ایاسترال يها کشور کشور نیا از بعد )2004(

  یعموم بخش ورانمشا عنوان به یخصوص بخش بزرگ یحسابرس و يحسابدار موسسات نقش
 از یکی شان يا حرفه خدمات فروش يبرا آن ازین و) یخصوص بخش( يحسابدار ي حرفه نقش مینمود اشاره تر پیش که همانطور

. )2007، و دیگران ٣رین( تاس بوده یعموم بخش در) یبازرگان شبه( يحسابدار نوع نیا استقرار در یعموم بخش یاصل نیمشوق
 استفاده هاي مدل که یصورت در. کنند فصل و حل را یعموم بخش مشکالت خود هاي حل راه با تا بودند آمده دلسوز مشاوران نیا

و در  دهیگرد یپوش چشم يادیز و مالحظات رهایمتغ از آنها در که نیست شده ساده لدم چند جز يزیچ یخصوص بخش در شده
 و معضالت از پس چنانکه. شود در آنها به کار گرفته می...) و  مانند عقالیی بودن سرمایه گذاران( عوض مفروضاتی ساده سازي شده 

  :کرد اعالم اي سخنرانی در کایامر جمهور سیرئ 2002 سال در شرکتها هاي رسوایی

  »میهست ها سایه درون از ها شرکت يحسابدار ساختن خارج حال در ما«

 در دولت مشاوران ایآ .)2007، اولسن ودیگران(ت اس یخصوص بخش طیمح تیشفاف عدم و ابهامات سخن نیا در هیسا از مراد که
 ییپاسخگو و تیشفاف آنکه الح ؟برند فرو ها سایه نیا در یخصوص بخش همچون زین را یعموم بخش خواستندیم یخصوص بخش

 یطیمح يبرا نبوده موفق زین خود طیمح در که را یحل راه توانیم گونهچ .)2006، بارتن( دهستن یعموم بخش در ینامرئ دست دو
  برد؟ کار به متفاوت کامالً

 راه نیا در مشاوران معتقدند یبرخ .دارد وجود یمتفاوت نظرات یعموم بخش به کمک يبرا یخصوص بخش مشاوران ي انگیزه باب در
. تاس داشته دیجد يمشتر افتنی يبرا آنها رقابت با سهیمقا در يباالتر تیاولو آنها یجمع وفاق و داده لیتشک را همدل گروه کی

 دکنن جذب خود خدمات سمت به را دولت نام به یبزرگ يمشتر تا اند شده متحد گریکدی با مشاوران نیابرخی عقیده دارند 
  .)2003،  کریستنسن(

 علت نجایا در( دداریم انیب گریکدی با سازمانهای همساني برا محرك نوع سه 5پاول و 4ویماجید از نقل به )2003(ستنسنیکر
  .)است نظر موردی خصوص بخش بای دولت بخش یهمسان

  رو شیپ نانیاطم عدم به پاسخ برابر در دیتقل یعنی -  6يدیتقل یهمسان

                                                                                                                                                                                     
1 Gone the farthes along the entrepeneural path 
2  Wynn  
3 Ryan 
4 Dimaggio 
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6 Mimetic isomorphism 
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 یرونیب قدرت کی اعمال از یناش دیتقل یعنی - 1ياجبار یهمسان

 گروه کی مشترك يها هنجار از یناش دیتقل یعنی - 2يهنجار یهمسان

 يدیتقل نوع از بخش دو نیب یهمسان نیا به عنوان کشوري پیشرو در مدل شبه بازرگانی، ایاسترال در راتییتغ خچهیتار یبررس با
  :)2002، کریستنسن( که شودیم انیب گونه نیا آن علت و بوده

 فراوان طیمح در زین نانیاطم عدم عامل نیا بر مضاف و نباشد موجود 3انهفناور درك و شدهی معن مختلفي صورتها به اهداف هرجا
 دولت نیاول که بوده 4ولز ساوس وین دولت حال زبان طیشرا نیایی گو که. است فراهمی همسان نوع نیا شیدایپي برا نهیمز ،باشد

  .تاس یعموم بخش در يحسابدار گونه نیا استقرار در لندیوزین از پس دولت نیدوم و ایاسترال در ستمیس نیا ي دهنده استقرار

 را خود لیدل که باشد می 5اندرسن آرتور ي موسسه نمودیم يباز را مشاور نقش تحوالت نیا در که یخصوص بخش موسسات از یکی
 نیا کهی صورت در .دانستیم کایامری التیا دولت 4 دري حسابدار شده رفتهیپذ اصول استقرار در خود موفق ي تجربه کار، نیا بر

ی مطالعاتي ها سفر دادن بیترت کبارهی به انیم نیا در. است بودهن موفق نیز آنچنان همانطور که پیش از این نیز اشاره گردید تجربه
 5 فاصله در کنفرانس دوي برگزار و افتاد اتفاق ایاسترال به لندیوزین از تجربه انتقال وی عموم بخش دري تعهدي حسابداری بررسي برا
 سردمدارانی لیمی ب وی عموم بخش هب ورودي براي حسابدار ي حرفهی لیمی ب مامت) 1988 مارس تا 1987 نوامبر از( ماه

 آرتور ي موسسه توسط مستقیماً ها کنفرانس نیا ازی کی. تبدیل نمود وافر اقیاشت به را یستمیس نیچن نیا استقراري برا بوروکراسی
ی خصوص بخش مشاوران از استفاده نیهمچن کنفرانس نیا در. شد انیب دیجد روشي برا تیمز 11 آن در که دیگرد برگزار اندرسن

 6چرخ ي دوباره اختراع عدم ي ایده و دیگرد غیتبل ندیفرآ نیا سکیر و ازین مورد زمان کاهشي برای عموم بخش مشکالت حلي برا
 . )2003، کریستنسن( دیگرد مطرح موسسه نیا وسطت) يکار دوباره از اجتناب(

ه جاست که نظرات موافقین و مخالفین این مدل را در اکنون که مختصراً با سیر تحول این مدل گزارشگري آشنا گردیدیم، بسیار ب
انعکاس اجراي روشهاي مدل مورد اشاره را در سطح جهانی از دید  اي سراسر جهان باالخص در کشورهاي پیشرو این مدل که به گونه

اي را بر کشورهاي  ینهاین بخش از آن رو اهمیت دارد که اگر نقصانی در این مدل وجود داشته و هز. صاحبنظران است جویا شویم
   .مجري آن تحمیل نموده بررسی شود و اگر نکات مثبتی نیز در بر داشته در تجربه سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد

  نظرات موافقین و مخالفین مدل گزارشگري شبه بازرگانی
فعاالن حرفه و کسانی که در عمل با بخش  افراد متفاوتی از بخشهاي مختلف اعم از در طول سالیان مختلف معرفی این نوع مدل، 

عمومی در ارتباط هستند بیشتر به عنوان حامیان این نوع مدل از گزارشگري مالی و از طرفی مشاوران بخش خصوصی نه تنها به 
که  در حالی اند کارگیري این مدل در بخش عمومی بوده عنوان دسته اي از موافقین، بلکه به عنوان مشوقین دیگر گروهها به سمت به

   )2010گران، یو د کریستنسن؛ 2007، 2003، کریستنسن(اند  ي مخالفان این مدل از افراد دانشگاهی بوده عمده

                                                                                                                                                                                     
1 Coercive isomorphism 
2 Normative isomorphism 
3 Technological understanding  
4 New south Wales 
5 Arthur Anderson 
6 Without reinventing the wheel 
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. نیوزیلند و انگلستان دانست توان استاندارد گذاران ملی کشورهایی چون استرالیا، حامیان بعدي این مدل از گزارشگري مالی را می
ها در سطوح مختلف اشکال مختلفی را در قالب این مدل در  ي حسابداري و دولت افراد فعال در حرفه براي مثال در کشور استرالیا

گزارشگري دولت به عنوان یک شخصیت  سیستمهاي مدیریتی تعهدي، اند که به صورت گزارشگري مالی تعهدي، نظر گرفته

1یکپارچه
دسته اي از حامیان این مدل تنها به این علت که سیستم .)2009،  ٢اسمولن(و بودجه بندي تعهدي نمود پیدا کرده است  

اند سیستم تعهدي  اند و عقیده داشته از این مدل حمایت نموده اند، حسابداري تعهدي را بر سیستم حسابداري نقدي برتري داده
  )2009، اسمولن؛ 1999گران، یو د گاتري(د نمای شفافیت و کارایی را تسهیل می

) عمومی یا خصوصی(ان این مدل سیستم حسابداري را صرفاً یک ابزار تکنیکی و فارغ از بخش مورد استفاده ي جدیدي از حامی دسته
تواند در هر محیطی استفاده شده و به صورت یک عامل خنثی از بخشی به بخش دیگر قابل  دانند و عقیده دارند این ابزار می می

هاي محیطی و اهداف متفاوت دو بخش را نادیده  ن دسته از هواداران تفاوتپر واضح است که ای )1999،  ٣مک گرگور(ت انتقال اس
در استرالیا و نیوزیلند یکی دیگر از اهداف استقرار این مدل گزارشگري مالی، ایجاد قابلیت مقایسه بین دو بخش عمومی و . اند گرفته

ي استهالك  ها و محاسبه بدهی ها، ارزش دارایی فراهم کردن اطالعات فراوان همچون.  )2009، اسمولن(ت خصوصی بیان شده اس
ي حامیان استقرار این گونه مدل بوده است ولی مخالفان در این مورد نظر  ها در طول زمان و در بلند مدت نیز یکی از ادله دارایی

  .دیگري دارند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت

گرفت آنقدر  هاي اخیر حسابداري بخش عمومی را در بر می تغییرات دهه ي بحث بر سر فواید و یا مضرات مدل مورد بحث که عمده
تغییرات حسابداري در بخش «مجموعه مقاالت تطبیقی با عنوان  2006در بین افراد مختلف اهمیت یافت که در نوامبر 

مدل بر ضرورت و  که بالطبع حامیان این. )2006، مجموعه مقاالت(د منتشر گردی »٤تب زودگذر یا ضرورت تقلید،:عمومی
براي مثال . اند نشیند به بحث نشسته مخالفان بر تقلیدي بودن آن از بخش خصوصی و یا یک تب زودگذر که به سرعت به عرق می

این مجموعه در بحث حامیان و البته در مورد تغییرات بخش عمومی در کشورهاي در حال توسعه بعد از کشور هاي آنگلوساکسون 
با مدلی که (به ضرورت این تغییرات تاکید داشته و حرکت به سوي حسابداري تعهدي  ي دالیلی خاص، ه با اقامهپیشرو در این زمین

را راه برون رفت کشور هاي در حال توسعه براي ریشه کن کردن  IPSASکارگیري استاندارد هاي  و به) مورد بحث این نوشتار است
  .)2006،  ٥چن( داند فقر و حل سایر مشکالت خود می

ي تصمیمات خود را  شود که هیچ مقام مسئولی نتواند هزینه در نظر موافقان این روش اطالعات این گونه حسابداري تعهدي باعث می
تواند هزینه هاي  شوند و کسی نمی ي مرتبط با تصمیمات خود آگاه می بنابراین سیاستمداران در این روش از هزینه. مخفی نماید

  .)1997، ٦بالو  پلت( ي بعدي به تعویق بیندازدها خود را تا انتخابات
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و 2معتقد است که توجه بیش از حد به بهاي نقدي درون دادها به عنوان یکی از حامیان این مدل 1رئیس دیوان محاسبات نیوزیلند
دجه و رعایت قوانین، ي مناسب عملکرد و انحراف از آن توجه مدیران بخش عمومی را صرفاً به تمرکز بر روي بو عدم توجه به محاسبه

در نظر موافقین این مدل حسابداري تعهدي شبه . )1995،  ٣دیوان محاسبات( به جاي مدیریت کارا و اثر بخش منابع برده است
تر و گسترده تري نسبت به حسابداري نقدي دارد به این دلیل که این نوع حسابداري بدون توجه به  بازرگانی، دیدگاه بلند مدت

مطلب دیگري که مورد حمایت موافقین این مدل قرار ). 2007راب و نیوبري، ( نماید رداخت نقدي معامالت را ثبت میدریافت یا پ
بدهی و یا  ها، صورت سود و زیان و صورت جریان نقد و شناسایی دارایی گیرد تنوع ایجاد صورتهاي مالی مختلف اعم از ترازنامه، می

  .)2008،  ٤بونیا بونتاسا(ت ت توسط این مدل اسدر آمد هاي مالیاتی و هزینه هاي دول

. پردازیم براي سیستم تعهدي خود که ریشه در مدل شبه بازرگانی دارد، می IFACدر پایان ذکر نظر حامیان این مدل به مزایایی که 
را ) عدي در کلحسابداري تعهدي به شکل مورد اشاره در این نوشار و نه حسابداري ت(حسابداري تعهدي IFACبه طور خالصه 

ها و یا انجام  ي بدهی تسویه ها، مبنایی مناسب براي استفاده کنندگان در ارزیابی توانایی مداوم دولت براي تأمین مالی فعالیت
دهد و مدیریت موفق منابع را براي  تعهداتش دانسته و عقیده دارد این مدل وضعیت مالی دولت و تغییرات آن را به خوبی نشان می

کارایی بیشتر و دستیابی به موفقیتها و  ي خدمات، هم نموده و وسیله اي براي ارزیابی عملکرد دولت در مورد بهاي ارائهدولت فرا
پس از بررسی مختصر نظرات موافقین این مدل به جاست که با نقطه نظرات مخالفین . )2003،  ٥آیفک( نماید اهداف خود فراهم می

  .مدل مورد بحث نیز آشنا شویم

اند و همزمان با شروع  مخالفان عمدتاً از دانشگاهیان هستند و درصد زیادي از آنان از کشور هاي سردمدار این مدل برخاستهاین 
هاي مختلف به  استقرار این مدل در این کشورها موج مخالفت با آن را آغاز و در قالب مقاالت متعدد مشکالت مدل مذکور را از جنبه

شان در طول سالیان دراز به  ي وابستگی البته برخی از افراد نیز در این میان هستند که به واسطه. اند مسئولین امر گوشزد نموده
از ) چه از نوع شبه بازرگانی چه از انواع دیگر آن( سیستم حسابداري نقدي و عدم اطمینان نسبت به حسابداري تعهدي به هر شکل

در این مقاله موضوع . کنند حسابداري تعهدي در بخش عمومی مخالفت می گردان هستند و بسیار سرسختانه با هر گونه آن روي
ي مخالفان مدل شبه بازرگانی خواهیم  بحث ما از بررسی نظرات آنها خارج است و در این نوشتار، ما بیشتر به نقدهاي منصفانه

  .پرداخت

هاي محیطی در بخش عمومی و  از برشمردن تفاوتهاي موجود بر سر راه مدل شبه بازرگانی گزارشگري مالی عمدتاً ناشی  مخالفت
خصوصی و وجود مضامین خاصی در بخش عمومی است که گزارشگري شبه بازرگانی به زعم مخالفان این مدل در این نوع مضامین 

را به در برخی مخالفتها نیز افراد حسابداري تعهدي . باشد هاي متعددي می داراي نقص... اجتماعی و  همچون مضامین سیاسی،
شکلی که در این سطور مورد بحث است بدون توجه به قابلیتهاي حسابداري نقدي و کاربرد هاي موثر آن در بخش خصوصی به 

  .آید در این بخش به تفصیل در این موارد سخن به میان می. اند ي نقد کشیده بوته

                                                                                                                                                                                     
1 Auditor General 
2 Inputs 
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ي این موارد  از جمله .اند مخالفت خود را ابراز نمودهو تغییرات موجود در آن  NPMي این مدل یعنی  دسته اي از مخالفان با ریشه
زیرا . داند ي نوین در عبارت مدیریت نوین بخش عمومی را صحیح نمی اشاره نمود که واژه) 2007(به اولسن و دیگران  توان می

مورد استفاده در بخش گیرد به سبب اینکه وام گرفته از تکنیکهاي  تکنیکهایی که در این نوع مدیریت مورد استفاده قرار می
نیز ) 1999(پالت . اند خصوصی هستند نوین نبوده و پیش از این در بخش خصوصی نیز به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته

ي  به عقیده. داند ها محقق شده نمی رفت را پس از گذشت سالیانی چند از اعمال این روش می NPMبسیاري از انتظاراتی که از 
هاي موجود در  در کشورهاي مختلف با توجه به تفاوت-است NPMي مالی   که شاخه- NPFMکارگیري مضامین  به) 1999(اولسن 

ي کشور هاي جهان در  اند و بقیه ي آن استرالیا و نیوزیلند بوده ترین کشور هاي اعمال کننده این کشورها به یک میزان نبوده و موفق
شمول به  که به نظر حامیان آن رویکردي جهان NPMي  بنابراین عقیده. اند زیی رسیدهاین مسیر تنها به موفقیتهاي مقطعی و ج

در . آن در اقصی نقاط دنیا به خوبی عیان شد کارگیري تکنیکهاي رفت در هر سامانی رخی متفاوت نمود و تفاوت در نوع به شمار می
کمک از بخش خصوصی و براي رفع مشکالت بخش  که این مدل براي اصالح مدیریت بخش عمومی در سراسر جهان و با حالی

گرچه این مفهوم به نوعی از گزارشگري شبه بازرگانی جدایی نا پذیر است به  NPMپس از نقد مختصر . عمومی ایجاد شده بود
  .تر نظر مخالفان این مدل خواهیم پرداخت بررسی دقیق

شود  باشد رد می کنیکی که قابل انتقال به هر نوع محیط میخنثی بودن حسابداري به عنوان یک موضوع ت در برخی از مقاالت،
مضامین قانونی و سیاسی ) 2007(ي راب و نیوبري  به عقیده.)2007، نیوبريو  راب؛ 2005، پلتو  نیوبري؛ 1999گران، یو د گاتري(

دولت در استفاده از وجوه  کنترل دموکراتیک. تأثیر خواهد گذاشت بر روي حسابداري این بخش موجود در بخش عمومی مستقیماً

هاي جهان وجود دارد و در نظر نگرفتن مضامین  به سبب قدرت اجباري در جمع آوري مالیات از شهروندان در اکثر دولت 1عمومی
نظارت پارلمانی و به نوعی تفکیک قوا که در دولت به عنوان یک  سیاسی و قانونی بخش عمومی در تکنیکهاي حسابداري این بخش،

استاندارد هاي حسابداري ناگزیر مخلوط با مضامین  )2007(به عقیده اولسن و دیگران . نظارتی وجود دارد کمرنگ خواهد کردابزار 
ورود . باشد که تصمیمات سیاسی بر حسابداري موثرند حسابداري نیز بر تصمیمات سیاسی اثر گذار می آن گونههم. سیاسی است

تر شدن  ه حسابداري باعث سیاسیب) رود یبه شمار م يو تعهد ينقد يان حسابداریز میاوجه تم يده ویه عقبکه (اقالم قضاوتی 
فرآیند استاندارد گذاري شده و با هدف فراهم آوري اطالعات مناسب براي تصمیم گیرندگان و فرآیند دموکراتیک در تناقض خواهد 

  .بود

ي دولت از رهگذر  رد تحقق ارتقاي کارایی واحد هاي تابعهعقیده دارد که اطالعات مبهم و اثبات نشده اي در مو) 1998(پلت 
عدم توجه به مضامین خاص بخش عمومی در گذشته موجب ایجاد . ي مدل شبه بازرگانی وجود دارد ي تفصیلی و گستردهها گزارش

وان به مشکالت ت ي این موارد می مشکالتی از جمله انتقال برخی مشکالت بخش خصوصی به بخش عمومی گشته است که از جمله
  .)2007، نیوبريو  راب(د اشاره نمو )در شرکت برق نیوزیلند( موجود در تلفیق و تأمین مالی خارج از ترازنامه در سطح ملی

هایی که میان دو بخش عمومی و خصوصی وجود دارد و متأسفانه در طی تغییرات به وجود آمده در بخش عمومی مغفول  از تفاوت
از طرفی . در این بخش بازیگران اصلی، شهروندان هستند. باشد رانی به نام سرمایه گذاران در بخش عمومی میمانده عدم حضور بازیگ

حال آنکه در بخش عمومی  .در بخش خصوصی تالش براي تأمین محصوالت براي مشتریان به نحو مطلوب یکی از اهداف اصلی است

                                                                                                                                                                                     
1 Fund 
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و خدمت رسانی به  ٢و یا منافع اجتماعی ١ت و سخن از منافع جمعیهاي صرفاً دولتی خبري از مشتري نیس خصوصاً در فعالیت
در سیستم جدید، استفاده کنندگان از  نیز) 1998(به گواه پلت . )2005b، بارتن(شهروندان به صورت یک جمع پاسخ خواه است 

المللی و و بازارهاي مالی و  ني مالی بخش عمومی در برخی کشورها به جاي شهروندان هر کشور به اشتباه سازمانهاي بیها گزارش
  .اند هاي چند ملیتی نمایانده شده شرکت

با دیدي ) 2007(اولسن و دیگران  .در تغییرات ایجاد شده در بخش عمومی سعی بر ورود مضامین بخش خصوصی به این بخش بود
گیرند که  اي نشئت می هاي نظري وبدانیم از چارچ تکنیکهاي مورد استفاده در بخش خصوصی همانطور که می :دارد ویژه بیان می

آگاه  کامالًرا بسیار ساده سازي نموده و براي مثال سرمایه گذاران را ... اعتبار دهندگان و  سرمایه گذاران، روابط میان واحد گزارشگر،
دگان در بخش هاي ساده سازي شده حتی به درستی نیازهاي اطالعاتی استفاده کنن که این مدل کند در حالی و منطقی فرض می

توان انتظار داشت انتقال مضامین چنین مدلی از حسابداري به بخش عمومی راه گشا  چگونه می کنند، خصوصی را بر آورده نمی
  باشد؟

شود استاندارد گذاري بخش عمومی توسط افرادي خارج از این  ي استاندارد گذاري بخش عمومی مطرح می بحث دیگري که در حوزه
توان فعاالن بخش عمومی را دور زد و براي آنان استاندارد  ي همان منبع این موضوع مطرود بوده و نمی ه عقیدهکه ب باشد بخش می

استاندارد گذاري در بخش عمومی اگر بخواهد در ارتباط مستقیم با این بخش باشد باید  )2007( گرانیو د نیراي  به عقیده .نوشت
دو هیئت  2000ن این استانداردها را به دست بگیرند و این در حالی بود که در سال تنظیم کنندگانی از بطن این بخش سکان تدوی

لزوم ) 2007(گران یاولسن و د ،در استقرار مدل جدید .استاندارد گذار بخش عمومی و خصوصی استرالیا با هم ادغام شدند
یرا این سیاستمداران به عنوان یکی از استفاده ز داند هاي متعدد و گسترده به سیاستمداران را امري اجتناب نا پذیر می آموزش

تواند در این مورد مشکالتی ایجاد  کنندگان از اطالعات در بخش عمومی هستند و عدم درك گزارشات موجود در سیستم جدید می
  .کند

 الیا پذیرفته شداین استانداردها به صورت رسمی در استر 2005در بخش عمومی، از سال  IFRSدر مورد پذیرش استاندارد هاي  
نماید که  در این باب به سیاست گذاران و نمایندگان مردم در استرالیا توصیه می) 2007(راین و دیگران ) 2007اولسن و دیگران، (

ي مالی بخش عمومی براي آن دسته از ذینفعانی که دولت در برابر آنها مسئولیت ها گزارشاگر مربوط بودن و قابل فهم بودن 
فراتر رفته و در پی تدوین استاندارد هاي مناسب بخش  IFRSرد مهم است، باید ایشان از پذیرش صرف استاندارد هاي پاسخگویی دا
  .عمومی باشند

هاي این  بهاي خروجی) 2005(ي نیوبري و پلت  ي دولت و گزارشگري آنها در سیستم جدید به عقیده در مورد واحد هاي تابعه
سازي بیشتر بر دولت  شود که باعث فشار براي برون سپاري و خصوصی ي غیر منصفانه سنجیده میواحدها در این سیستم به گونه ا

ي بخش عمومی، از  به این صورت که با سیستم منحصر به فرد بهایابی بخش عمومی و الزامات خاص بهاي تمام شده. خواهد بود
رسد و  تر به نظر می ین خدمات نسبت به بخش خصوصی متورمهاي این بخش، بهاي ا جمله الزام به تجدید ارزیابی دوره اي دارایی

  .شود باعث برون سپاري بیش از پیش کاالها و خدمات به بخش خصوصی می

                                                                                                                                                                                     
1 Collective interests 
2 Social interests 
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ولی زمان بررسی این اطالعات  در سیستم جدید گرچه اطالعات ابرازي دولت از لحاظ حجمی افزایش قابل مالحظه اي یافته است؛
زمان بررسی صورتهاي مالی توسط مجلس در  لس به همین میزان کاهش یافته است مثالًتوسط نهاد هاي نظارتی همچون مج

  ).همان(ت کاهش یافته اس 99ساعت در سال  4به  92ساعت در سال  10نیوزیلند از 

ورود ریسک به بخش خصوصی با کمک «: یعنی »گرگ در لباس میش«با عبارتی بسیار جالب تعبیر ) 2005(پالت و نیوبري 
  .کنند را در مورد سیستم مورد استفاده در کشور نیوزیلند بیان می» هاي بی خطر حسابداريتکنیک

به  -که به نوعی درگیر در مدل مورد بحث این نوشتار است-برخی معایب موردي گزارشگري مورد استفاده در کشور انگلستان  
  :باشد به این صورت می) 2004(ي واین  عقیده

  .راي اندازه گیري سود طراحی شده که در بخش عمومی این مضمون بی معنی استاین نوع از حسابداري ب- 1

  . ها در وضعیت مطلوب بسیار بیشتر از ارزش گذاري آنها در بخش عمومی اهمیت دارد نگهداري بسیاري از دارایی- 2

ش از حد صورتهاي مالی در سیستم جدید هزینه هاي گزافی بر دوش بخش عمومی تحمیل شده و روش جدید باعث پیچیدگی بی- 3
  .خواهد شد

در این باره بیان ) 2008(واین . شود پیچیدگی بیشتر مدل جدید باعث کاهش نظارت مجلس بر دولت و کنترل پاسخگویی آن می- 5
  .قابل درك نیست کامالًدارد مجلس انگلستان ادعا دارد که اطالعات مالی تهیه شده توسط دولت  می

رسیم که تغییر مبناي حسابداري نباید  که با بررسی تغییرات در کشورهاي مورد بحث به این نتیجه میدارد  بیان می) 2004(واین 
بلکه باید در کنار سایر عوامل و تغییرات در بخش عمومی  تنها به صورت تغییر در یک عامل مجزا از سایر عوامل در نظر گرفته شود،

در پی تغییرات در مبناي حسابداري، امکان دارد که تطابق قانونی و بودجه اي . رددیده شده و منافع یا مضار کلی آن مد نظر قرار گی
که در بخش عمومی حایز اهمیت باالیی است جاي خود را به قضاوت حرفه اي در مورد صحیح و منصفانه بودن وضعیت مالی 

  .یسازمان بدهد و این یعنی تغییر از یک مبناي عینی به یک مبناي ذهنی و صرفاً قضاوت

البته موضوع . داند دوران خاصی از تاریخ بخش عمومی می حسابداري تعهدي را تبی زود گذر در در رویکردي تندرو، )2008(وین 
از حسابداري تعهدي است که در کشورهاي مختلف مورد بررسی قرار داده شده  IFACمورد بحث در نوشتار وي مدل پیشنهادي 

  .دم توفیق و همه گیري این نوع حسابداري تعهدي دارداست و نوشتار مذکور بیشتر نظر به ع

و لزوم استفاده از طیف وسیعی  زمان بر بودن، بر دالیلی همچون هزینه بر بودن، معرفی حسابداري تعهدي را بنا) 2003( ١هپ ورث
ن در بخش دولتی را به کلی وي حسابداري تعهدي و لزوم اعمال آ. داند پیام آور ریسک قابل توجهی براي بخش عمومی می از منابع،
به : از جمله اینکه. کند هاي همه جانبه بوده و مقدمات خاصی را طلب می دارد که این مهم نیازمند بررسی کند بلکه بیان می نفی نمی

برسی حسا ها باید امن و مطمئن باشند، کنترل شود،2ي این تغییر باید ابتدا حسابداري نقدي سالم و سرحال زده جاي اعمال شتاب

ي مجریه به سوي پاسخگویی مناسب  باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد و قانون گذاران باید توانایی فراخواندن قوه3مستقل
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وي با این تفاسیر سعی در بیان این موضوع دارد که از بین بردن کامل حسابداري نقدي و استقرار کامل حسابداري . را داشته باشند
  .اده از مزایاي حسابداري نقدي و تجهیز زیر ساختهاي بخش عمومی بسیار مشکل آفرین خواهد بودتعهدي بدون استف

اي که در کشورهایی چون استرالیا به منظور ارتقاي پاسخگویی عملیاتی و گزارشگري عملکرد  سمیاهداف ر )2006(کریستنسن 
اهش هزینه ها را تضعیف کننده ي مسئولیت پاسخگویی وي تفکر سنتی ک. داند مورد انتظار بوده است در عمل محقق نشده می

هاي قوي تري را در جهت تضعیف  نیرو داند و به رغم بروز ایده هاي ظاهري مبنی بر گسترش شفافیت در بخش عمومی، می
  .مسئولیت پاسخگویی دخیل می داند

ي ها گزارش، به پیچیده بودن 2008سال ي خاص انگلستان در معرفی حسابداري تعهدي مجلسیان این کشور در دولت  در تجربه
اند  اند که حتی اعضایی از دولت که داراي تجربیاتی چند در بخش بازرگانی بوده در این راستا آنان عقیده داشته. اند مالی اشاره داشته

ري را ابزاري براي فرار از ترین حالت آنان این نوع گزارشگ بینانه که در خوش بر سر فهم اطالعات مالی ارائه شده دچار مشکل هستند،
) 2007(و دیگران  گرچه به گواه اولسن). 2008، ١مجلس عوام انگلستان( اند ي آن دانسته پاسخگویی دولت و واحد هاي تابعه

 المللی را در بخش عمومی خود پیاده نکرده است و در این انگلستان نه در سطح ملی و نه در سطح ایالتی مستقیماً استانداردهاي بین
ها در انگلستان  ولی این روش. در بخش عمومی خود اجرا نموده است مورد به نحو منحصر به فردي حسابداري شبه بازرگانی را

بسیاري از افراد در بخش خصوصی  چنانچه به گواه یکی از مسئولین به نقل از همان منبع. است ها نبوده IFRSربط به  آنچنان هم بی
با  ها گزارشچگونه باید انتظار داشت که این گونه  کنند؛ ها را به درستی درك نمی IFRSه بر اساس ي تهیه شدها گزارشهستند که 

  ي مالی دولت فراهم نماید؟ها گزارشي فهم همه جانبه ي سیاستمداران را از  انتقال به بخش عمومی زمینه

ي حسابداري بخش  یا که تجربیات زیادي در حوزهیکی از منتقدین منصف و با تجربه مدل شبه بازرگانی مخصوصاً در کشور استرال
بیشترین درصد مقاالت در مورد ) میالدي 2005تا  1981از سال ( در مقطعی از تاریخ) 2007(عمومی داشته و به گواه کریستنسن 

الیا از آغاز ي تحریر در آورده و به نوعی تاریخ مجسم حسابداري بخش عمومی استر حسابداري تعهدي شبه بازرگانی را به رشته
وي از منظرهاي خاصی مزایا و معایب سیستم مورد اجرا در بخش عمومی را مورد نقد و . تغییرات بوده پروفسور آلن بارتن است

هاي ایشان در این بخش از  بررسی قرار داده که به علت تعدد مقاالت ایشان در این حوزه به صورت جداگانه به بیان برخی دید گاه
  .رداختنوشتارخواهیم پ

ي تمرکز خود را بر روي کاالهاي عمومی و خدمات عمومی و مشخصات منحصر به فرد این کاالها بر  این دانشی مرد بزرگ عمده
ي ساموئلسن در باب کاالهاي عمومی قرار داده است و در پاره اي از موارد نوع حسابداري این نوع کاالها را در بخش  اساس نظریه

ي عمل جایگزینی را  به بازرگانی شدن گزارشگري بخش عمومی در این کشور زیر سؤال برده است و نحوهعمومی استرالیا پس از ش

 2هاي میراثی براي مثال در مورد دارایی. هاي موجود در بخش عمومی بیان نموده است در مورد حسابداري این نوع کاالها و دارایی

را به این  3عنوان تجهیزات میراثی 1998دانسته و به تبعیت از نامگذاري ماتز اصوالً لفظ دارایی یا بدهی در این مورد را نامناسب 
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ي عمل  وي نحوه. دهد البته با این تفاوت که با نظر ماتز در مورد بدهی بودن این اقالم براي دولت نیز مخالف است گونه اقالم می

1جایگزین را براي این گونه تجهیزات روشی موسوم به حسابداري امانی
  .)2000، بارتن( دهد یمشنهاد پی 

ایشان در بسیاري از مقاالت خود بر این نکته تاکید دارد که ما منکر مزایاي حسابداري تعهدي در بخش عمومی نیستیم، فقط باید 
خش از طرفی ایشان پس از بیان تمام مطالبی که در رد حسابداري شبه بازرگانی در ب. مدل ایده آل و مختص بخش عمومی را بیابیم

که بر ایشان این ایراد را وارد کرده بود که ایشان در حین نقدهایشان بخش خصوصی و  )2001(نیوبري گوید در جواب  عمومی می
دارد که به عقیده ایشان بخش خصوصی به طور اعم و حسابداري بخش  برند بیان می می نوع حسابداري آن را در کل زیر سؤال

ولی مشکل از آن زمانی شروع . تواند بسیار خوب و کارگشا باشد در محیط خاص خود میخصوصی به طور اخص به خودي خود و 
منکر ) 1999(بارتن . )2002، بارتن(شود که تمام این مضامین بدون تغییر یا تنها با تغییراتی اندك وارد بخش عمومی شوند  می

علول طراحی متناسب این نوع حسابداري با محیط موفقیت هاي بخش خصوصی و حسابداري آن نمی شود و دلیل توفیقات آن را م
خاص بخش خصوصی دانسته و تحمیل روشهاي بخش خصوصی به بخش عمومی را شکست خورده می داند و معتقد است باید به 

  .مدیریت منابع کمیاب و پاسخگویی در بخش عمومی توجه یکسانی شود و هیچ یک فداي دیگري نشود

  

که مورد ادعاي -خواهد اطالعات ضروري براي اعمال مدیریت صحیح منابع که اگر حسابداري تعهدي می دارد بیان می )2007، بارتن(

حسابداري بازرگانی ارتباطی . باشد 2هاي واحد گزارشگر را فراهم سازد باید مناسب محیط و فعالیت -بانیان مدل شبه بازرگانی است
اري از خدمات و کاال ها در بخش عمومی با درآمد حاصله از آنها رابطه منطقی میان تولیدات و درآمدها ایجاد می کند ولی بسی

که در آن تمامی معامالت و رویدادهاي -باید بین اصل حسابداري تعهدي) 2009(بر اساس بارتن  .)2004، بارتن( منطقی ندارند
به محیط و نقش واحد گزارشگري و  که بستگی–و مدلی خاص از حسابداري تعهدي  -مرتبط با آنها در تاریخ وقوع ثبت می شوند
 .تفاوت قایل شد-مبناي محاسبه ي در آمد و دارایی آن دارد

در . شوند معرفی می ٣ي دولت در این رویکرد به عنوان واحد هاي تجاري دروغین دارد که واحدهاي تابعه بیان می NPMبارتن در رد 

 60«:دارد بیان می NPMدر مورد تغییرات ایجاد شده تحت لواي  4اتکمیل این بحث، وي به نقل قول از یکی از مسئولین استرالی
به بیان دیگر در بیشتر ».درصد از آنها واقعیت دارند 15است و تنها  ٦درصد از آنها خیاالت خام 25،است ٥درصد از تغییرات شعار

7ها کالم پرزرق و برق دولت
  .)1990، ٨شند( است از واقعیت پیشی گرفته 

بخش عمومی و بخش خصوصی را بر خالف تصور معمول در استرالیا و کشور هاي مشابه دوقلوهاي  )1999( بارتندر تعبیري زیبا 
ها در دو بخش عمومی  در توضیح شباهتهاي دارایی. یکسان نمی داند و با این مثال به بیان تفاوت هاي دو بخش با یکدیگر می پردازد

                                                                                                                                                                                     
1 Trust Accounting 
2 Entity  
3 Pseudo Business Sections 
4(DOFA) رئیس سابق وزارت امور مالي و اداري استرالیا 
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6 Self Delusion 
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ها دانسته و توجه صرف به آن را باعث نادیده گرفتن  تنها در بعد فیزیکی دارایی و خصوصی وي در بسیاري از موارد این شباهت را
وي به عنوان یک راه حل، اضافه کردن دسته اي از دارایی به نام دارایی مباشرتی و یا . ها در هر بخش می داند کارکرد اصلی دارایی

  .ها در بخش عمومی پیشنهاد می دهد را به طبقه بندي دارایی 1امانی

نوع حق نهفته است حق اول حق مدیریت حق دوم حق انتفاع و حق سوم حق فروش  3در بطن هر دارایی )1992، پلت(به عقیده ي 
حق دوم در دارایی هاي بخش عمومی عمدتا متعلق به مردم است و حق سوم نیز براي ) 1999(به عقیده ي بارتن . آن دارایی است

هاي بخش عمومی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد که دقیقا یکی از  در گزارشگري داراییدولت بسیار محدود است که این موضوع 
  .هاي مشکالت استرالیا در حین تغییرات بخش عمومی همین مورد بوده است ریشه

خش در تکمیل تفاوت هاي دو بخش، بارتن همان بحث کاالهاي عمومی را مطرح می کند و اعالم می دارد که چرا اگر واقعا ب
که جواب این  سپارند؟ تمام خدمات بخش عمومی را به بخش خصوصی نمی تر است، در همه ي جوانب کارا و اثر بخش خصوصی

اي که در نهایت فراهم کردن این نوع  به گونه. سوال باز هم در بحث کاال هاي عمومی و خصوصیات منحصر به فرد آنها نهفته است
  )1999بارتن، ( صرفه و کارا و اثر بخش نمی سازد کاالها توسط بخش خصوصی را مقرون به

هاي  براي مثال در بخش چارچوب. هاي نظري است کند درباب چارچوب بخشی از ایرادهایی که بارتن به مدل مورد بحث وارد می
می دارد این بیانیه  بیان)2005b، بارتن(» اهداف گزارشگري با مقاصد عمومی« با عنوان  2نظري استرالیا و در باب بیانیه ي شماره 

مستقیما هدف خود را بخش خصوصی و محیط آن را بازارهاي مالی و گزارش گیرندگان را سرمایه گذاران معرفی می کند در حالیکه 
درحالیکه در بخش عمومی باید شهروندان کانون توجه دولت . اند این استانداردها با قصد به کارگیري در هر دو بخش تدوین شده

  .سرمایه گذاران و بازار هاي مالیباشند نه 

دهد که بخش عمومی کشورهاي مورد اشاره بدون درنگ و در اقدامی شتاب زده دست به تقلید از بخش  مطالب گفته شده نشان می
از توان داستان زیبا و نغز بهارستان جامی  با کمی کاوش در اندیشه و فرهنگ ایرانی می. خصوصی و فرآیندها و گزارشگري آن زدند

ها شبیه این عملکرد بخش عمومی این کشورها در این برهه از  تقلید کورکورانه زاغ از راه رفتن کبک را در این میان در برخی جنبه
غافل از آنکه فلسفه وجودي . به این صورت که بخش عمومی بخش دیگر را چابکتر از خود دید و نفع آن را بیشتر دید. زمان دانست

زاغ باید زاغی . ق و کارکرد آنها یا در مثال ما محیط عمل هر یک از دو بخش جهت برآورده سازي نیازي استهریک از این دو مخلو
انجامد؟ جاي خالی آن  اگر همه کبک باشند پس کارکردهاي که زاغ در خلقت دارد به کجا می. اش معنادار باشد کند تا کبک کبکی

ت پارلمانی با همه تشریفاتشان تکمیل کننده گزارشگري و نظام پاسخگویی را چه چیزي پر خواهد کرد؟ پاسخگویی مالی و نظار
در ادامه این . به حسابداري و مفاهیم نظري نگریست ٢توان به صورت خنثی و فرابخشی در این میان نمی. بخش عمومی هستند

  . تنوشتار مختصرا به تاثیر مدل مذکور در استانداردهاي بین المللی بخش عمومی خواهد پرداخ
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  آیفک و مدل شبه بازرگانی
 در یسع ،اند هداشت 1حسابداران یالملل نیب ونیفدراس در که ينفوذ خاطر به ایاسترال و لندیوزین )2007( يوبرین و راب گواه به

 در 2یومعم بخش یالملل نیب يها استاندارد استقرار واند  نموده یالملل نیب و جهانشمول صورت به يحسابدار از ینوع نیچن استقرار
یابی مسئولین کلیدي از  در این ریشه. است گرفته نشات کشورها نیا از يادیز حد تای،عموم بخش در کاربرد يبرا جهان سراسر

استرالیا و نیوزیلند با راه یابی به آیفک و به هیئت تدوین استانداردهاي بین المللی حسابداري بخش عمومی آن، اهداف آیفک را با 
  .د همسو ساختنداهداف کشورهاي خو

با توجه به مطالبی که در سطور فوق بدان اشاره گردید مشخص شد که چگونه تغییرات گفته شده در سراسر جهان به عنوان یک 

که نسخه دولتی شده ي استانداردهاي  3روش مورد قبول منتشر گردید و تالش براي اعمال استانداردهاي بین المللی بخش عمومی

 کامالًاین استانداردها  2002ال تا س) 2006(چن  ه گواهب. ترفیبه چه صورت انجام پذ ،)همان(هستند 4مالی بین المللی گزارشگري
  .پس از این دوره در آنها وارد گردید... بودجه بندي و با تمرکز بر استانداردهاي بخش خصوصی بوده و مضامینی چون مالیات ستانی،

ن یب ي ین استانداردها نسخها ،ن استاندارد هایمربوط به ا يکرد هایاز رو یکیر د)2008( چنها به عقیده ي  IPSASدر توضیح 
و در رویکرد بعدي باتوجه به شباهت  لند و انگلستان هستندیوزنی ،ایکشور ها از جمله استرال یبرخ یمل ياستانداردها يشده  یالملل

ها هماهنگ و هم داستان IFRSکه به جز مواردي معدود با به گونه اي طراحی شده اند  ها IPSASها می توان گفت  IFRSآنها با 
ها و شباهت آنها با روشهاي مورد پیشنهاد توسط استرالیا و نیوزیلند به سه فر  IPSASي نظر به منطق موجود در  در ادامه. باشند

  :ها می پردازیم IPSASض پایه ي 

و رویداد هاي مشترك بین دو بخش عمومی و خصوصی بسیار زیاد  در این استاندارد ها فرض بر این است که چون تعداد معامالت- 1
  . ي حسابداري مشترك براي هر دو بخش داشته باشیم قطعا بهترین و منطقی ترین حالت این است که اصول پذیرفته شده است،

دولت نیز باید  نند،گزارشات مالی تلفیقی ساالنه بر مبناي سیستم تعهدي ارائه می ک 5چون موسسات بازرگانی بخش خصوصی- 2
  .چنین کند

از آنجا که عینیت و کیفیت بیشتر استاندارد هاي حسابداري در گرو تدوین آنها توسط شخصیت مستقلی نسبت به اجرا کنندگان - 3
بنابر این در بخش عمومی بهتر است که استاندارد ها توسط شخصیت هاي فعال در بخش خصوصی تدوین شده و یا  آنها می باشد؛

  .ت هاي عمومی ولی مستقل از دولت ها و بازوهاي اجرایی در فرآیند استاندارد گذاري دخیل گردندشخصی

در کتاب راهنماي . سه فرض باال اهمیت روش مورد استفاده در استرالیا و نیوزیلند و چگونگی گسترش جهانی آن را نشان می دهد

IFAC
ها به میان آمده است که در صدر آنها چند  IPSASد استفاده در نیز سخن از تحقیقاتی میدانی براي رسیدن به مدل مور 6
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5 Business Firms 
6IFAC Handbook 
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که این خود باز هم حکایت از همان اهمیت  )2010، آیفک(د تجربه از نیوزیلند براي اثبات مناسب بودن مدل جدید ارائه می گرد
  .ا مدل دلخواه خود داردالبته ب کشوري چون نیوزیلند در روند بین المللی سازي استاندارد هاي حسابداري بخش عمومی،

 مورد در کماکان میپرداخت آن به نیشیپ مباحث در که یعموم بخش دیجد يها استاندارد در ينظر چارچوب وجود عدم مشکل
 چه. دینمایم فیتضع را استانداردها نوع نیا استحکام امر نیا که است یباق خود قوت به زین یعموم بخش یالملل نیب يها استاندارد

 مسائل به گذرا و یسطح نکهیا و مناسب استحکام و یمفهوم چارچوب نبود علت به که خیتار در یعلم بزرگ التتحو بسا
 ين چارچوب نظریفک دست به تدویر آیاخ يالبته در سالها .)2008چن، (د ان شده محو روزگار ي صحنه از یراحت به اند ستهینگر
است و تا حدي خیال طرفداران خود  ین عرصه بودهخ به انتقادات صاحبنظران ااست که پاس خود زده یبخش عموم ياستانداردها يبرا

  .است را از این جنبه راحت نموده

  نتیجه گیري 
با توجه به سیر تحول مدل مورد بحث در این نوشتار و آبشخورهاي نشو و نماي آن در سالهاي اخیر و گسترش و استقبال از آن تا 

ي مخالفان و موافقان متعددي بر این نوع از مدل وجود دارد که مولود تفکرات مورد اشاره در این سطح جهانی و اینکه از لحاظ نظر
 کی استقراري برا مناسبي نظر چارچوب نبود دیگرد اشاره نوشتار نیاي جاي جا در که همانطورسطور بود، در خواهیم یافت 

بر اساس نظرات  .دینما طیمح کی در نوی طرح نداختندرا و استقرار نیا متوجه راي ادیز خطرات تواندیم دیجد ستمیس
عامل پیدایش ي تجاري واحدهاي حسابدار با آن دانستن برابر وي حسابداري تعهدي مبنا بهی سطح يدیداتخاذ  صاحبنظران

  .مشکالتی در کشورهاي به کارگیرنده این روش بوده است

طرفداران جهانی این مدل صرفا . اند به اقصی نقاط جهان نیز صادر نمودهکشورهاي مهد مدل مورد اشاره در این نوشتار تفکر خود را 
سازمان توسعه و  و ٢بانک جهانی ،١صندوق جهانی پولحامیان بزرگی همچون این مدل از طرف . شود   به آیفک خالصه نمی

سراسر جهان توسط این بازوهاي در  هایشان دولتو  کشورها .است در سطح جهانی مورد حمایت قرار گرفته ٣هاي اقتصادي همکاري
و  راب؛ 2010گران، یو د کریستنسن(د چنین سیستمی در بخش عمومی خود تحت فشار هستنکارگیري  بهبراي  المللی بینقدرتمند 

  .)2007، نیوبري

ي و تغییرات بخش عمومی و گزارشگري مالی آن در سالهاي اخیر به ایران هم رسیده و تالشهایی براي تدوین مفاهیم نظر
فارغ از نتیجه این تالشها باید گفت هر گامی که در این جهت . است انجام شدهها  سال استانداردهاي حسابداري بخش عمومی در این

در سازمان حسابرسی تالش براي نگارش چارچوب نظري براي بخش عمومی و نوشتن چند . شود قابل تحسین است نهاده می
از سویی دیگر شهرداري تهران نیز . اي از گامهاي اولیه این تالشهاست بخش عمومی نمونه نویس از استانداردهاي حسابداري پیش

تالشی در جهت بهبود گزارشگري مالی خود با تدوین چارچوب نظري و مطالعه تطبیقی بر الگوهاي مختلف گزارشگري بخش 
  .است نموده عمومی در جهان اجرا

ولی در این میان نباید برخی . کند شرفت و تحول گزارشگري بخش عمومی را زنده میمطالعه مکتوبات مذکور در ایران، امید به پی
 وجود بدون یعموم بخش همچون فراوان ییتهایظرف با میعظ یبخش در میعظ یساختمان بناکردن. نکات ریز را از نظر دور داشت

                                                                                                                                                                                     
1 IMF 
2 WB 
3 OECD 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             791

. است ممکن ریغ بایتقر ...و گزارشگر واحد تیخصش ،اطالعات یفیک اتیصوصخ ،يگزارشگر اهداف شامل مناسب ينظر چارچوب
این اشتباه به وضوح در کشورهاي سردمدار مدل مورد بحث . است یبخشودن نا یاشتباه سست یبستیپا يرو میعظ يبنا نیا ساخت

اي اولیه تا هاي خود را در بدو امر و در ساله تاحدي که حتی فدراسیون بین المللی حسابداران نیز بیانیه. در این نوشتار اتفاق افتاد
در ایران هر دو تالش به زعم خود چارچوب نظري خود را پیش درآمد تالشهایشان . اندکی پیش بدون چارچوب نظري منتشر نمود

  . اند قرار داده

توان درسهایی را از نظرات  تنها می. خارج از شمول این نوشتار است  هاي بعدي آن هاي نظري و بیانیه بررسی جزییات این چارچوب
رسد همانطور که نظرات  به نظر می. خالفان و موافقان مدل مورد اشاره در این نوشتار در ادامه تالشهاي مذکور منعکس نمودم

یعنی در مطالعه استانداردها و . موافقین این مدل در مقام خود محترم است، باید از نظرات مخالفین آن هم کمال استفاده را برد
قبل  متاسفانه سعی و خطا. اند با دید انتقادي نگاه کرد و کلیه ابعاد آن را مورد بررسی قرار داد ه شدهمفاهیمی که با مدل مذکور تهی

در این مورد خاص باید سعی شود ترجمه و اقتباس . است از مطالعه عمیق، رویکردي است که در برخی شئون ما ایرانیان وارد شده
همه ما به دنبال منافع ملی خود . اساس مدل شبه بازرگانی هزینه به بار نیاورد هاي وارداتی بر همراه با جرح و تعدیل از چارچوب

هاي سعی و خطا و  ولی هزینه. شود مصرف وجوه در تحقیق و پژوهش همه جانبه به نوعی سرمایه گذاري محسوب می. هستیم
   .هاي ضایع شده در اثر آن زیانی است که باید تا حد ممکن از آن جلوگیري نمود سیستم

هاي  هاي نظري حسابداري بخش عمومی یک کشور باید از بررسی با توجه به مطالب گفته شده در خواهیم یافت که چارچوب
هاي نظري تدوین  برخاسته باشد و بر همین اساس استانداردهایی که در راستاي این چارچوب... گسترده اجتماعی، قانونی، فرهنگی و

گیرند عدول کنند، تنها بار بردوش  ي محیطی بخش عمومی که در آن مورد استفاده قرار میشوند هرگاه بخواهند از معیارها می
توان باري اضافی بر دوش آن نهاد و انتظار چابکی بیشتر از آن  گاه نمی حال آنکه براي چابکی بیشتر یک سیستم هیچ. خواهند بود

ي اجراي استانداردهاي نابجا به همان میزان کند است  ی نشدههاي گزاف و پیش بین آري دولت کم شاخ و برگ با بار هزینه. داشت
امید است دانشگاهیان این مرز و بوم نیز زمینه تحقیقاتی خود را به این سمت و سو سوق دهند و همگام با فعاالن این . که دولت فربه

 به ییاجرا و کیتئور بال دو ک هربه کم تنها یعموم بخش آري. بخش نظام گزارشگري مالی بخش عمومی را رشد و اعتال بخشند
عدم  و وجود هر کدام از این دو بال بدون دیگري و یا قوت و ضعف نا متوازن این دو بال، دینمامی پرواز تیموفق يها افق يسو

ه تر ب به امید روزي که نظام گزارشگري بخش عمومی میهنمان با سرعت هرچه تمام .تعادل بخش عمومی را به دنبال خواهد داشت
  . سوي پیشرفت گام بردارد
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  پایداري اقالم تعهدي در بورس تهرانو  حسابداريمحافظه کاري مشروط بررسی رابطه بین 

  3زاده حسین حسین ، علی2، ولی خدادادي1آذر قبلی
  چکیده

، تحقیقات گذشته. پردازد کاري مشروط حسابداري می الم تعهدي، در یک محافظهاین تحقیق به بررسی اثر اختیارات مدیریت بر اق
در این تحقیق، . باشد جود در سود، بیشتر ناشی از بخش تعهدي سود میمشروط حسابداري مونشان داده است که محافظه کاري 

براي تجزیه و تحلیل آوري و  جمع 1388تا  1380هاي  سال در بورس اوراق بهادار تهران از شرکت پذیرفته شده 341هاي مالی  داده
استیودنت استفاده شده  tفرضیات، از آزمون همچنین براي آزمون  هاي ترکیبی واز روش رگرسیون با رویکرد داده هاي تحقیق،داده
  .، استفاده شده استل خان و واتزگیري محافظه کاري مشروط از مد در این تحقیق براي اندازه .است

از  .اقالم تعهدي وجود ندارد يمنفی بین نابهنگامی نامتقارن اقالم تعهدي و قابلیت اتکا ي نتایج آزمون فرضیات نشان داد که رابطه
کاري تنها  در واقع محافظه .شود یت اتکا خیلی زیاد و خیلی کم نمیکاري منجر به پایداري اقالم تعهدي با قابل گر محافظهطرف دی

  .گردد ي با قابلیت متوسط میباعث کاهش اقالم تعهد

  .، اقالم تعهديکاري مشروط کاري، محافظه محافظه :کلیدي واژگان

  مقدمه
یل کننده حاکم بر حسابداري و گزارشگري مالی است بدین مفهوم که در بعضی از موقعیتها محافظه کاري یکی از میثاق هاي تعد

که روشی انتخاب و اعمال شود که داراي کمترین اثر مساعد بر داراییها ،درآمدها، سود و حقوق  کند میمحافظه کاري ایجاب 
این قاعده را به تمایل حسابداران به ، )1997(4باسو . )1383هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري ایران،(د صاحبان سهام باش

ارائه  ،)2005( 5در تعریف مشابه که توسط رایان .در مقابل اخبار خوب مانند سود تفسیر کرده است شناسایی اخبار بد مانند زیان
 .تشده اس ري الزاممحافظه کاري شرطی توسط استانداردهاي حسابدا.شده است عبارت است از محافظه کاري شرطی و غیر شرطی 

به این  .یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب
که انعکاس محافظه کاري  کند میبیان ) 1997(باسو .نوع محافظه کاري ،محافظه کاري سود و زیان ویا محافظه گذشته نگرمی گویند

او نشان می  .دي جریان هاي نقدي و اقالم تعهدي می شوها ویژگیمنجر به تفاوت هاي قابل پیش بینی در  الم تعهدياز طریق اق
دهد که به موقع بودن سود بر اثر شناسایی به موقع تر اخباربد از طریق اقالم تعهدي است ؛با این حال اقالم تعهدي اخبار خوب را به 

  . یی نمی کنندموقع تر از جریان هاي نقدي شناسا

                                                                                                                                                                                     
 a.ghebli@yahoo.com. واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی -  ١
  .دانشگاه شھید چمران اھواز استاديار حسابداري، عضو ھیئت علمی -  ٢
  .دانشگاه شھید چمران اھواز استاديار، عضو ھیئت علمی -  ٣

1Basu 
2Rayn 
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در واقع  .دمدیران در تعیین سود در دوره هاي زمانی مختلف را به طور قابل توجهی افزایش می ده حسابداري تعهدي حق انتخاب
تحت این نوع سیستم حسابداري ، مدیران کنترل چشمگیري بر زمان تشخیص برخی اقالم هزینه از جمله هزینه هاي تبلیغات و 

تعهدي ، با گزینه هاي متفاوتی در مورد زمان شناسایی  از سوي دیگر مدیران در سیستم حسابداري. دارندمخارج تحقیق و توسعه 
  ).1998، 1تی و ولچاند(درآمدها نیز روبرو هستند، از جمله شناسایی سریعتر درآمد از طریق انجام فروش نسیه 

محور اصلی حسابداري . تحقیقات حسابداري مالی است شناخت ویژگیهاي اقالم تعهدي از جمله پایداري آن یکی از اهداف مهم
از سوي دیگر، .استها  وبدهی شناسایی و اندازه گیري داراییها و بدهیها همراه با نشان دادن تغییرات غیر نقدي در داراییها تعهدي،

 .گردند انتظار می رود مدیران با اعمال نظر بر اقالم تعهدي موجب افزایش سطح محافظه کاري در حسابداري

می پردازد ، و انتظار می رود محافظه  این تحقیق به بررسی رابطه بین محافظه کاري مشروط حسابداري و پایداري اقالم تعهدي
 .کاري منجر به کاهش پایداري اقالم تعهدي با قابلیت اتکا خیلی زیاد و خیلی کم نشود

  يمبانی نظر
منظور از کیفیت سود، زمینه . مطرح شد ران و کارگزاران بورس اوراق بهادارنظریه کیفیت سود براي نخستین بار از سوي تحلیلگ

به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاري شرکت .بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهاي آتی است
اطمینان، نسبت به سودهاي آتی بستگی بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سود آوري سال آتی و ضریب 

) 1999( 2روسین . یکی از معیار هاي ارزیابی کیفیت سود را می توان پایداري سود برشمرد). 1374جهانخنی و ظریف فرد،(دارد 
ري سود هر چه پایدا.تپایداري سود به معناي استمرار سود جاري اس. اظهار می دارد، سودي که با ثبات تر باشد با کیفیت تر است

نظر به اهمیت ). 2004،  3تاي( بیشتر باشد ، به معناي آن است که واحد تجاري توان بیشتري براي حفظ سود هاي جاري خود دارد 
سود و محتواي اطالعاتی باالیی که دارد ،مدیران همواره در تالش بوده اند که در راستاي اهداف خاصی که دنبال می کنند ، مبلغ 

بیان می کنند که مدیریت سود هنگامی رخ می دهد مدیران از قضاوت ) 1999( 4هلی و والن .ددستکاري نماینسود گزارش شده را 
شخصی خود در گزارشگري مالی استفاده کنند و ساختار معامالت را جهت تغییر گزارشگري مالی دست کاري نمایند تئو و  هاي

اب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود طی دوره هاي زمانی ،بیان می کنند حسابداري تعهدي حق انتخ) 1998( 5همکاران
اقالم تعهدي نقش مفیدي را در کاهش مشکالت ناشی از تطابق و زمان بندي که بر گرفته از پذیرش مبناي  .کند میمتفاوت اعطا 

و رویکرد سود و زیانی نشان  با مقایسه نحوه پایداري سود برحسب رویکرد ترازنامه اي) 1994(دیچو .نقدي است ،ایفا می نمایند
  .مقدار و عالمت اقالم تعهدي قرار می گیرد تأثیر دادند که پایداري سود تحت

 

                                                                                                                                                                                     
1 Teoh&Welchand 
2 Revsine 
3 Thai  
4 Healy & Wahlen  
5 And et al Teoh  
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  ي تحقیقپیشینه
در تجزیه اقالم تعهدي به اجزا گوناگون با درجه متفاوتی از قابلیت اتکا اینگونه عنوان شده  ،)2005( و همکاران 1از نظر ریچاردسون

اقالم تعهدي  در مقایسه با) اقالم تعهدي غیر عملیاتی(ود آتی ،اقالم تعهدي که قابلیت اتکا کمتري دارند است که در پیش بینی س
 .،پایداري کمتري دارند) اقالم تعهدي مالی(که با اقالم تعهدي با قابلیت اتکا بیشتر 

 در زیاد تعهدي اقالم با يها شرکت که دادند اننش و کردند بررسی سهام آتی بازده با را تعهدي اقالم ،رابطه ) 2006( 2و دیگران چان

 به که زمانی گذاران سرمایه که دهد می نشان یافته این .می یابد کاهش آنها سهام بازده مالی، اطالعات گزارشگري از بعد هاي دوره

 صورت با تأخیر واکنش نای اما نمایند، می تعدیل موضوع این با متناسب را آن سهام قیمت برند، می پی شرکت سود پایین کیفیت

  .گیرد می

در تحقیقی عنوان داشتند که کیفیت اقالم تعهدي معیار تشخیص ابهام موجود در مورد گردش  2005،در سال  ودیگران 3فرانسیس
کیفیت اقالم تعهدي از نظر سرمایه گذاران به معنی نزدیکی سود حسابداري به جریان هاي نقدي  .باشد میوجوه نقد آتی شرکت 

بنابرین کیفیت ضعیف اقالم تعهدي ، سبب می شود که ابهام در اطالعات افزایش یافته و ریسک سرمایه گذاري نیز در پی این  .تاس
  .امر روندي صعودي به خود گیرد

به منظور آزمون نمودن نقش محافظه کاري شرطی و غیر شرطی در کاهش دادن عدم  2007نیز در تحقیقی که در سال  4ژیانگ
طالعات انجام داد، به این نتیجه دست یافت که هر دو نوع محافظه کاري به گونه اي منفی با عدم تقارن اطالعات رابطه تقارن ا

ژیانگ نیز نشان می دهد که . عدم تقارن اطالعات گردد موجب کاهش تواند میبه عبارت دیگر تنها محافظه کاري شرطی .ددارن
  .ظه کاري در رابطه با بحث ارزشگذاري خواهند بودتنها متقاضی این نوع محاف سرمایه گذاران

،در تحقیقی به چگونگی رابطه بین قابلیت اتکاي اقالم تعهدي با پایداري سود و قیمت سهام پرداخت و به این ) 1385(محمدزادگان 
تیجه خطاي ارزشیابی در مورد نتیجه رسید که سرمایه گذاران برآورد دقیقی در مورد اقالم تعهدي با قابلیت اتکاي کم ندارند و در ن

داراییهاي عملیاتی و غیر عملیاتی ، که از طریق ایجاد بدهیهاي جاري به دست می آید  هم چنین .تاین اقالم از سایر اقالم بیشتر اس
یر جاري محل ایجاد بدهیهاي غ اتکاي بیشتري خواهد داشت و ضریب پایداري آنها بیشتر از حالتی خواهد بود که از بمراتب قابلیت

  .یا انتشار سهام عادي باشد که با قابلیت اتکاي کم اندازگیري می شود

 اندازه براي آنها .پرداختند مالی در گزارشگري کاري محافظه و اطالعاتی تقارن عدم بین رابطه بررسی به ،(1387) آزاد و رضازاده

 استفاده باسو معیار و سهام فروش و خرید پیشنهادي متقی تفاوت دامنه از به ترتیب اطالعاتی تقارن عدم و کاري محافظه گیري

 در شده اعمال کاري محافظه سطح و گذاران سرمایه میان اطالعاتی تقارن عدم بین که است حاکی پژوهش نتایج این .کردند

 سطح در تغییر موجب گذاران سرمایه بین تقارن اطالعاتی عدم در تغییر چنین هم .دارد وجود معناداري مثبت رابطه مالی صورتهاي

   .شود می هکاري محافظ

                                                                                                                                                                                     
1 Richardson 
2Chan  
3 Francis 
4 Zhang 
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  فرضیات پژوهش
 .بهنگامی نا متقارن اقالم تعهدي رابطه منفی با قابلیت اتکا اقالم تعهدي دارد

  .محافظه کاري منجر به کاهش ،پایداري اقالم تعهدي با قابلیت اتکا خیلی زیاد و خیلی کم نمی شود

  مدل هاي تحقیق
ارزش بازار به ارزش دفتري (محافظه کاري بر اساس اندازه شرکت، رشد شرکت ) 1997(مدل باسوبا توسعه ) 2009(خان و واتس

   :اندازه گیري می کنند) نسبت بدهی به دارایی(و اهرم شرکت ) سهام

  :مدل استخراج شده توسط خان و واتس
Eit/pt-1= α1t+β0t DUMi,t +β1t Ri,t(μ1+ μ2 Size+ μ3 Μ/B+ μ4 Lev) +β2 Ri,t* DUMi,t(λ1+λ2 Size+λ3 Μ/B+λ4 Lev (1)   

  :که در آن 

E/P  :سود که با ارزش بازار سهام ابتداي دوره تعدیل شده است. 

R :بازده سهام  
SIZE :اندازه شرکت که برابر لگاریتم دارایی هاي شرکت است.  

MTB :نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام که بیانگر میزان رشد شرکت است.  

LEV : برابر نسبت بدهی به دارایی هاي شرکت استاهرم که.  

 :نتایج این توسعه در مدل رگرسیون زیر گسترش یافته است

C-Score= γ1+γ2 Size+γ3 Μ/B+γ4 Lev  
C-SCORE  : معرفی شده است) 2009(معیار محافظه کاري شرکتها که توسط خان و واتس.  

  :پایه اي زیر برآورد می شود ابتدا مدلهايبراي شروع کار  
 ROAi,t=γ0+γ1DUMi,t+γ2 Ri,t +γ3 DUMi,t* Ri,t + εi,t (2 )  
 TACCi,t=қ0 +қ1DUMi,t+қ2 Ri,t+қ3 DUMi,t*Ri,t + εi (3) 

 :که در آن  

  ROA : بازده داریی ها که برابر سود تقسیم بر میانگین دارایی هاي ابتدا و انتهاي دوره است.  

:TACC غیرنقدي و دارایی هاي عملیاتی  الص دارایی هاي مالی، سرمایه در گردشاقالم تعهدي که برابر مجموع تغییرات خ
   .غیرجاري است

:R بازده سهام است.  

:DUM یک و در غیر این صورت برابر صفر  متغیر ساختگی که ارزش صفر و یک دارد و در صورت منفی بودن بازده سهام برابر
   .است
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 امعه آماري در دسترس، با برآورد مدل ریچارسون ، اقالم تعهدي به سه طبقهي تحقیق و دستیابی به جها دادهس از گردآوري پ 
   :شوند تجزیه می

TACC=∆FIN+∆WC+∆NCO   
  :متغیرها بصورت زیر تعریف می شوند در آنکه  

FIN∆ :تغییر در خالص دارایی هاي مالی  

WC∆ :تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدي  

NCO∆ : غیرجاريتغییر در دارایی هاي عملیاتی  
بر طبق این مدل تغییر در خالص دارایی هاي مالی با قابلیت اتکا باال در نظر گرفته شده است در حالیکه تغییر در سرمایه در گردش 

  . غیر نقدي و تغییر در دارایی هاي عملیاتی غیر جاري قابلیت اتکا کم دارند

  :براي آزمون فرضیه اول تحقیق معادالت زیر برآورد می شود 
 

∆FIN = α11+β10 DUMi,t+β 11Ri,t+β12DUMi,t*Ri,t (4)  
∆NCO = α12+β20 DUMi,t+β21 Ri,t+β22DUMi,t* Ri,t ( 5)  
∆WC = α13+β30 DUMi,t+β31 Ri,t+β32DUMi,t * Ri,t (6) 

 .به صورت معنا داري کوچکتر باشد فرضیه اول رد نخواهد شد 32βو  β 22از ضریب β 12چنانچه ضریب

  :مدل هاي زیر برآورد می شودیه دوم زمون فرضآراي ب
ROA=α0+ β 1 ROAi,t+ β 2 C-Score *ROAi,t + β 3TACCi,t + β 4 C-Score *TACCi,t +εi,t (7)  

  
 ROA= α 0+β1 ROAi.t +β2 C-Score i.t *ROA i.t +β3∆FIN i.t +β4 C-Score* ∆FIN i.t+ β5∆NCO i.t+ Β6C- Score i. t 

*∆NCO i.t +β7∆WC i,t+ β8C-Score i.t*∆WC i.t +εi,t (8)  

  .معنادار نباشند فرضیه دوم تحقیق رد نخواهد شد) 8(در معادله  β  ،6β ،8 β 4و) 7(در معادله 4αو  α 2چنانچه ضرا ئب 

  روش تحقیق
ي ترکیبی ها دادهرویکرد .استفاده شده است 1ي ترکیبیها دادهي تحقیق و برآورد مدل ها، از رویکرد ها دادهبراي تجزیه و تحلیل 

عرض از مبدأ ثابت و مشترك براي تمام مشاهدات مقطعی  -1. است 4و اثرات تصادفی 3، اثرات ثابت2معموالً شامل سه الگوي مقید

                                                                                                                                                                                     
11 Pooled Data Approach 
2 Pooled Model 
3 Fixed Effect Model 
Random Effect Model4  
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عرض از مبدأ تصادفی براي مشاهدات  -3، )2روش اثرات ثابت(عرض از مبدأ متفاوت میان مشاهدات مقطعی  -2، )1الگوي مقید(
  ).1386گجراتی، ) (3فیروش اثرات تصاد(مقطعی 

  :به صورت زیر اجرا شده است4مقید Fدر این تحقیق، براي انتخاب نوع روش برآورد مدل، ابتدا آزمون 

퐻 : 훼 = 훼 =

 퐻 : ∃ 푟 ≠ 푠 ⇒ 훼

 퐹 = ( ) ( )⁄
( ) ( )⁄ )9(   

 퐹 = ( ) ( )⁄
( )⁄  )10(   

2در مدل هاي مزبور 
LSDVR  وLSDVRSS هاي حاصل از مدل اثرات ثابت و  به ترتیب ضریب تعیین و مجموع مربعات باقیمانده

2
PooledR  وPooledRSS هاي حاصل از مدل  به ترتیب ضریب تعیین و مجموع مربعات باقیماندهPooled است .N تعداد مقاطع ،

و در غیر این  5در صورت رد فرضیه صفر، مدل با روش اثرات ثابت. باشد می) ها یعنی سال(طول دوره زمانی  Tو ) ها در اینجا شرکت(
  .شود برآورد می Pooledصورت مدل را با روش 

  :ه صورت زیر آزمون کردب 7آن را در مقابل مدل اثرات تصادفی 6در صورت انتخاب مدل اثرات ثابت، باید با استفاده از آزمون هاسمن

퐻 همبستگی وجود ندارد:
퐻 : همبستگی وجود دارد

퐻 = 훽 − 훽 푉푎푟 훽 − 푉푎푟 훽 훽 − 훽 ~휒)11(  

نماد واریانس  Varضرایب شیب در مدل اثرات تصادفی و  REM̂ضرایب شیب در مدل اثرات ثابت،  FEM̂در مدل مزبور؛ 
در غیر این صورت، . د فرضیه صفر، مدل به روش اثرات ثابت برآورد می شوددر صورت ر.برخوردار است χ2این آماره از توزیع . است

  ).1389افالطونی و نیکبخت، (به روش اثرات تصادفی عمل می شود 

  جامعه و نمونه آماري
ري در به عنوان جامعه آما 1388تا سال  1380ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ها شرکتبراي انجام این تحقیق،

  :ي زیر برخوردار بوده اندها ویژگیو نمونه آماري به روش حذفی سیستماتیک از ) شرکت-سال 3248شرکت، 457(د نظر گرفته شدن

  ).شرکت -سال 736شرکت ، 103(اسفند ماه نیست حذف شده است  30و  29منتهی به  ها شرکتدوره مالی مالی این  - 1

                                                                                                                                                                                     
1Pooled Model  
2Fixed Effect Model 
3Random Effect Model 
4Restricted F-test  
 
 
 
 
5Random effects model  
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به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحد (و مؤسسات مالی  ي مالی ، بانک هاي فعال در صنعت سرمایه گذار ها شرکت - 2
 ).شرکت-سال 75شرکت ، 13(شده اند  ١حذف) هاي تجاري

 ٪1پایین (ي آنها براي محاسبه متغیر هاي تحقیق در دسترس نبوده و همچنین مشاهدات پرت ها دادهیی که ها شرکتدر پایان  - 3 
 ).شرکت -سال 48(شده اند حذف )٪99وباالي 

،به عنوان نمونه ي آماري در نظر گرفته شده ) شرکت -سال 2389معادل (شرکت  341در این تحقیق با توجه به این محدودیت
  .است

  C-Scoreو محاسبه معیار محافظه کاري ) 1(برآورد مدل 
بر اساس مدل باسو ) 2009(ست که توسط خان و واتز ا C-Scoreیکی از متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق، معیار محافظه هاي 

و اهرم ) ارزش بازار به ارزش دفتري سهام(این معیار، محافظه کاري را بر اساس اندازه شرکت، رشد شرکت . ارائه شده است) 1997(
. ارائه شده است) 1(ره نتایج برآورد مدل مذکور در نگا. کند میمحاسبه ) 1(با استفاده از مدل ) نسبت بدهی به دارایی(شرکت 

از رویکرد اثرات ثابت ) 1(نشان می دهد که براي برآورد مدل  1%در سطح ) 76/51(و هاسمن ) 13/4(معناداري آماره هاي لیمیر 
  .استفاده شده است

  معناداري  آماره تی استیودنت  ضریب    متغیرها
  00/0  72/16  23/0***    عرض از مبدا

DUM   *04/0 -  78/1 -  08/0  
R   02/0 -  25/0 -  80/0  

R*SIZE   ***02/0  72/2  01/0  
R*MTB   ***01/0-  45/5 -  00/0  
R*LEV   04/0 -  78/0 -  44/0  

R*DUM   ***80/0  59/2  01/0  
R*DUM*SIZE   ***07/0-  21/3 -  00/0  
R*DUM*MTB   01/0  72/0  47/0  
R*DUM*LEV   08/0  93/0  35/0  

      )00/0( 15/6***  )ناداريمع(آماره فیشر 
      26/59%  ضریب تعیین

      )00/0( 13/4***  )معناداري(لیمیر  Fآماره 
      )00/0( 76/51***  )معناداري( هاسمنآماره 

  1%و  10%به ترتیب معناداري در سطح *** و * 
  

                                                                                                                                                                                     
 

  )1(نتایج برآورد مدل ): 1(نگاره 
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 02/0( ،R*MTB( R*SIZEیب متغیرهاي و ضر) 23/0(با رویکرد اثرات ثابت نشان می دهد که عرض از مبدا ) 1(نتایج برآورد مدل 
)01/0-( ،R*DUM )80/0 ( وR*DUM*SIZE )07/0- ( و ضریب متغیر دو ارزشی  1%در سطحDUM )04/0- ( 10%در سطح 

ضریب تعیین نیز نشان می دهد که متغیرهاي مستقل . حاکی از معناداري کلی مدل است) 15/6(معناداري آماره فیشر . معنادار است
  .درصد از تغییرات متغیر وابسته آن را توضیح می دهند 59ود حد) 1(مدل 

این . محاسبه شده است C-Score، با استفاده از ضرایب چهار متغیر مستقل پایانی آن، معیار محافظه هاي )1(پس از برآورد مدل 
اتی درخصوص متغیرهاي محاسبه شده است و حاوي اطالع ها شرکتمعیار بر اساس سه شاخص اندازه، رشد و نسبت بدهی هاي 

  .مذکور است

  آماره هاي توصیفی
  .ارائه گردیده است) 2(، در نگاره کند میرا ارائه  ها دادهآماره هاي توصیفی تحقیق که شمایی کلی از وضعیت توزیع 

  انحراف معیار  حداقل  حداکثر  میانه  میانگین    متغیر
TACC   17/0  62/0-  67/63  77/58-  38/13  

∆FIN   15/0  25/0  51/51  03/52-  26/12  

∆WC   11/0  34/0  43/50  07/50-  45/14  

∆NCO   09/0 -  83/0 -  98/62  99/47-  11/13  

ROA   16/0  14/0  61/0  23/0 -  13/0  

R   23/0  05/0  51/4  79/0 -  68/0  

E/P   23/0  19/0  81/1  11/1 -  25/0  

C-SCORE   00/0  01/0  29/0  32/0 -  09/0  

SIZE   88/12  82/12  11/17  62/9  36/1  

MTB   17/3  11/2  01/33  72/6-  73/3  

LEV   70/0  70/0  91/2  20/0  21/0  

  :تعریف متغیرها

TACC: اقالم تعهدي که برابر مجموع تغییرات خالص دارایی هاي مالی، سرمایه در گردش غیرنقدي و دارایی هاي عملیاتی غیرجاري است.  

FIN∆ :ر خالص دارایی هاي مالیتغییر د 

WC∆ :تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدي  

NCO∆ :تغییر در دارایی هاي عملیاتی غیرجاري  

ROA :بازده داریی ها که برابر سود تقسیم بر میانگین دارایی هاي ابتدا و انتهاي دوره است.  

R :بازده سهام  

E/P  :است سود که با ارزش بازار سهام ابتداي دوره تعدیل شده. 

C-SCORE : معرفی شده است) 2009(معیار محافظه کاري شرکتها که توسط خان و واتس.  

SIZE :اندازه شرکت که برابر لگاریتم دارایی هاي شرکت است.  

  آماره هاي توصیفی مشاهدات تحقیق): 2(نگاره 
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MTB :نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام که بیانگر میزان رشد شرکت است.  

LEV :ستاهرم که برابر نسبت بدهی به دارایی هاي شرکت ا.  

، )25/0( 15/0، تغییر در خالص دارایی هاي مالی )-62/0( 17/0اقالم تعهدي ) میانه(نتایج ارائه شده نشان می دهد که میانگین 
 16/0، بازده دارایی ها )-83/0( -09/0، تغییر در دارایی هاي عملیاتی غیرجاري )34/0( 11/0تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدي 

 C-Score، معیار محافظه هاي )19/0( 23/0، سود تعدیل شده با ارزش بازار سهام ابتداي دوره )05/0( 23/0 ، بازده سهام)14/0(
مقادیر حداکثر، . باشد می) 70/0( 70/0و اهرم شرکت ) 11/2( 17/3، رشد شرکت )82/12( 88/12، اندازه شرکت )01/0( 00/0

  .ندحداقل و انحراف معیار مشاهدات نیز در آن ارائه شده ا

  ضرایب همبستگی
این آماره ها براي بررسی وجود و جهت همبستگی خطی بین متغیرهاي . ارائه شده اند) 3(ضرایب همبستگی پیرسون در نگاره 

  .تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند

 TACC FIN∆ WC∆ NCO∆ ROA R E/P SCORE-C SIZE MTB LEV  متغیر

TACC 1                      

∆FIN 05/0  1                    
∆WC 70/0  22/0 -  1                  

∆NCO 20/0  64/0-  18/0 -  1                
ROA 23/0  01/0 -  22/0  01/0 -  1              

R 10/0  05/0  11/0  07/0 -  21/0  1            
E/P 21/0  01/0  20/0  01/0 -  36/0  41/0  1          

C-SCORE 16/0-  02/0  10/0 -  07/0 -  05/0 -  00/0  16/0-  1        
SIZE 07/0  02/0 -  03/0  06/0  06/0  03/0  12/0  96/0-  1      
MTB 05/0 -  01/0  05/0 -  02/0 -  42/0  18/0  11/0 -  20/0  00/0  1    

LEV 41/0 -  02/0 -  35/0 -  01/0 -  44/0 -  03/0 -  13/0 -  14/0  05/0  00/0  1  

  .اندو کمتر معنادارند، رنگی شده  10%خانه هاي مربوط به ضرایب همبستگی که در سطح : تذکر

  ضرایب همبستگی پیرسون): 3(نگاره 
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، تغییر در دارایی هاي )70/0(نتایج ارائه شده نشان می دهد که بین اقالم تعهدي و متغیرهاي تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدي 

، )21/0(، سود تعدیل شده با ارزش بازار سهام ابتداي دوره )10/0(، بازده سهام)23/0(، بازده دارایی ها )20/0(عملیاتی غیرجاري 
  .همبستگی معناداري وجود دارد) -41/0(و اهرم شرکت ) 07/0(، اندازه شرکت )-C-Score )16/0هاي  معیار محافظه

و تغییر در دارایی ) -22/0(ضریب همبستگی بین تغییر در خالص دارایی هاي مالی و دو متغیر تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدي 
ییر در سرمایه در گردش غیرنقدي و متغیرهاي تغییر در دارایی هاي بین تغ. نیز معنادار است) -64/0(هاي عملیاتی غیرجاري 

، )20/0(، سود تعدیل شده با ارزش بازار سهام ابتداي دوره )11/0(، بازده سهام )22/0(، بازده دارایی ها )-18/0(عملیاتی غیرجاري 
  .وجود داردنیز همبستگی معناداري ) -35/0(و اهرم شرکت ) -C-Score )10/0معیار محافظه هاي 

  )3(و ) 2(نتایج برآورد مدل هاي پایه اي 
بایست با رویکرد اثرات تصادفی  می) 2(نشان می دهد که مدل ) 84/4(و عدم معناداري آماره هاسمن ) 68/3(معناداري آماره لیمیر 

  .ارائه شده است) 4-4(با رویکرد مذکور در نگاره ) 2(نتایج برآورد مدل . برآورد شود

و ضریب ) 02/0(، ضریب بازده )-02/0( DUM، ضریب متغیر دو ارزشی )-17/0(ه شده نشان می دهد که عرض از مبدا نتایج ارائ
ضریب تعیین نیز . حاکی از معناداري کلی مدل است) 92/41(معناداري آماره فیشر . معنادارند 1%در سطح ) DUM*R )11/0متغیر 

 DUM*Rمعناداري ضریب متغیر . ز تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهنددرصد ا 7نشان می دهد که متغیرهاي مستقل حدود 
  .اخبار بد سریع تر از اخبار خوب در سود شناسایی می شود تأثیر بیانگر این است که

 

 

  معناداري  آماره تی استیودنت  ضریب    متغیرها
  00/0  03/24  17/0***    عرض از مبدا

DUM   ***02/0-  55/2-  01/0  
R   ***02/0  86/2  00/0  

DUM*R   ***11/0  10/4  00/0  
      )00/0( 92/41***  )معناداري(آماره فیشر 

      05/7%  ضریب تعیین
      )00/0( 68/3***  )معناداري(لیمیر  Fآماره 
      )18/0( 84/4  )معناداري( هاسمنآماره 
  1%معناداري در سطح *** 
  

  )2(نتایج برآورد مدل ): 4(نگاره 
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بایست با رویکرد  می) 3-3(نشان می دهد که مدل  1%در سطح ) 97/19(و هاسمن ) 61/7(همچنین، معناداري آماره هاي لیمیر 
 ارائه شده است) 5(ه با رویکرد مذکور در نگار) 3(نتایج برآورد مدل . اثرات ثابت برآورد شود

 

  

  معناداري  آماره تی استیودنت  ضریب    متغیرها
  71/0  38/0  31/0    عرض از مبدا

DUM   79/1-  25/1-  21/0  
R   *53/1  72/1  09/0  

DUM*R   50/0-  12/0-  90/0  
      )00/0( 00/6***  )معناداري(آماره فیشر 

      20/4%  ضریب تعیین
      )00/0( 61/7***  )معناداري(لیمیر  Fآماره 
      )00/0( 97/19***  )معناداري( هاسمنآماره 

  1%و  10%به ترتیب معناداري در سطح *** و * 
) -50/0( DUM*Rو ضریب متغیر ) - 79/1( DUM، ضریب متغیر دو ارزشی )31/0(رض از مبدا نتایج ارائه شده نشان می دهد که ع
حاکی از معناداري کلی مدل ) 00/6(معناداري آماره فیشر . معنادار است 10%در سطح ) 53/1(معنادار نیستند ولی ضریب بازده 

  .تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهنددرصد از  7ضریب تعیین نیز نشان می دهد که متغیرهاي مستقل حدود . است

  و آزمون فرضیه اول تحقیق) 6(و ) 5(، )4(نتایج برآورد مدل هاي 
در این مرحله، اقالم تعهدي به سه جزء تغییر در خالص دارایی هاي مالی، تغییر در سرمایه در گردش غیرنقدي و تغییر در دارایی 

) 6(و ) 5(، )4(در نظر گرفته و سه مدل جدید ) 3(ء به عنوان متغیر وابسته مدل هاي عملیاتی غیرجاري تجزیه می شود و هر جز
  .براي آزمون فرضیه اول تحقیق، از نتایج برآورد این سه مدل استفاده می شود. برآورد می شود

بایست با رویکرد  یم) 4(نشان می دهد که مدل ) 11/2(و عدم معناداري آماره هاسمن  5%در سطح ) 59/2(معناداري آماره لیمیر 
 .ارائه شده است) 6(با رویکرد مذکور در نگاره ) 4(نتایج برآورد مدل . اثرات تصادفی برآورد شود

 

 

 

 

 

 

  )3(نتایج برآورد مدل ): 5(نگاره 
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  معناداري  آماره تی استیودنت  ضریب    امتغیره
  81/0  -24/0  -22/0    عرض از مبدا

DUM   73/0  59/0  56/0  
R   93/0  27/1  21/0  

DUM*R   58/0  16/0  87/0  
      )63/0( 58/0  )معناداري(آماره فیشر 

      18/0%  ضریب تعیین
      )04/0( 59/2**  )معناداري(لیمیر  Fآماره 
      )55/0( 11/2  )معناداري( هاسمنآماره 
 5%معناداري در سطح ** 

  
) 4-3(عدم معناداري آماره فیشر نشان می دهد که مدل . نتایج ارائه شده نشان می دهد که هیچ یک از ضرایب مدل معنادار نیست

دان دهد که متغیرهاي مستقل نتوانسته اند چن این موضوع نشان می. ضریب تعیین بسیار ناچیز است. در کل نیز معنادار نیست
  .تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند

بایست با رویکرد اثرات ثابت  می) 5(نشان می دهد که مدل  1%در سطح ) 40/40(و هاسمن ) 65/9(معناداري آماره هاي لیمیر 
 .ارائه شده است) 7(با رویکرد مذکور در نگاره ) 5(نتایج برآورد مدل . برآورد شود

  

  معناداري  آماره تی استیودنت  ضریب    متغیرها
  55/0  - 60/0  -39/0    عرض از مبدا

DUM   98/0-  85/0-  39/0  
R   ***10/2  99/2  00/0  

DUM*R   53/1  47/0  64/0  
      )00/0( 37/8***  )معناداري( آماره فیشر

      04/5%  ضریب تعیین
      )00/0( 65/9***  )معناداري(لیمیر  Fآماره 
      )00/0( 40/40***  )معناداري( هاسمنآماره 
  1%معناداري در سطح *** 

  )4(نتایج برآورد مدل ): 6(نگاره 

  )5(نتایج برآورد مدل ): 7(نگاره 
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هاي مدل معنادار معنادار است و سایر متغیر 1%در سطح ) 10/2(نشان می دهد فقط ضریب متغیر بازده ) 5-3(نتایج برآورد مدل 
ضریب تعیین نیز نشان می دهد که . است 1%حاکی از معناداري کلی مدل در سطح ) 37/8(معناداري آماره فیشر . نمی باشند

  .درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند 5متغیرهاي مستقل حدود 

به ) 6(نتایج برآورد مدل . برآورد شود) Pooled(روش مقید باید به ) 6(نشان می دهد که مدل ) 07/1(عدم معناداري آماره لیمیر 
 5%در سطح ) - 70/0(در این مدل نیز تنها ضریب متغیر بازده ) 5(همانند نتایج مدل . ارائه شده است) 8(روش مذکور در نگاره 

ین نیز نشان می دهد که ضریب تعی. است 5%حاکی از معناداري کلی مدل در سطح ) 25/3(معناداري آماره فیشر . معنادار است
 .درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند 1متغیرهاي مستقل تنها حدود 

  

  معناداري  تیودنتآماره تی اس  ضریب    متغیرها
  54/0  - 62/0  -14/0    عرض از مبدا

DUM   13/0  43/0  67/0  
R   **70/0-  40/2-  02/0  

DUM*R   07/1  15/1  25/0  
      )02/0( 25/3**  )معناداري(آماره فیشر 

      01/1%  ضریب تعیین
      )37/0( 07/1  )معناداري(لیمیر  Fآماره 
      ---   )معناداري( هاسمنآماره 
  5%در سطح معناداري ** 

  
این موضوع  .بهنگامی نامتقارن اقالم تعهدي رابطه منفی با قابلیت اتکا اقالم تعهدي دارددر فرضیه اول تحقیق پیش بینی شد که 

 53/1) 5(، می بایست به صورت معناداري از ضریب مذکور در مدل هاي 58/0) 4(در مدل  DUM*Rبدان معناست که ضریب متغیر 
  .باشد کوچک تر 07/1) 6(و 

) 6(و ) 4(و نیز در مدل هاي ) -19/0) (5-3(و ) 4-3(در مدل هاي  DUM*Rنتایج آزمون تی استیودنت براي مقایسه ضریب متغیر 
از همان ) 4(مربوط به مدل  DUM*Rدر واقع با این که ضریب متغیر . نشان می دهد که آماره هاي مذکور معنادار نیستند) -13/0(

این موضوع به معناي . کوچک تر است و این میزان کوچک بودن از لحاظ آماري معنادار نیست) 6(و ) 5( ضریب مربوط به مدل هاي
  .رد فرضیه اول تحقیق است

  و آزمون فرضیه دوم تحقیق) 8(و ) 7(نتایج برآورد مدل هاي 
در مدل هاي مذکور، . ی برآورد شده اندي ترکیبها دادهبا استفاده از رویکرد ) 8(و ) 7(به منظور آزمون فرضیه دوم تحقیق، مدل هاي 

  .نیز وارد شده است) 2009(متغیر معیار محافظه کاري مشروط معرفی شده توسط خان و واتز 

  )6(نتایج برآورد مدل ): 8(نگاره 
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باید با رویکرد اثرات ثابت برآورد ) 7(نشان می دهد که مدل  10%در سطح ) 03/9(و هاسمن ) 26/2(معناداري آماره هاي لیمیر 
در ) 778/0(و ضریب متغیر بازده دارایی ها ) 018/0(با رویکرد مذکور نشان می دهد که عرض از مبدا  )7(نتایج برآورد مدل . شود

 .معنادارند ولی سایر متغیرهاي مدل معنادار نیستند 1%سطح 

  
푹푶푨풊풕 ퟏ =

آماره تی   ضریب    متغیرها
  استیودنت

  معناداري

  00/0  57/4  018/0***    عرض از مبدا
ROA   ***778/0  11/38  00/0  

C-
SCORE*ROA 

  007/0  05/0  96/0  

TACC   000/0  90/9  37/0  
C-

SCORE*TACC 
  002/0  25/1  21/0  

      )00/0( 42/186***  )معناداري(آماره فیشر 
      94/60%  ضریب تعیین

      )06/0( 26/2*  )معناداري(لیمیر  Fآماره 
      )06/0( 03/9*  )معناداري( هاسمنآماره 

  1%و  10%به ترتیب معناداري در سطح *** و * 

ضریب تعیین نیز نشان می دهد که متغیرهاي . در کل معنادار است) 7(نشان می دهد که مدل ) 42/186(معناداري آماره فیشر 
  .درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند 61مستقل حدود 

باید با رویکرد اثرات ثابت برآورد ) 8(نشان می دهد که مدل  1%در سطح ) 86/268(و هاسمن ) 18/2(معناداري آماره هاي لیمیر 
) 148/0(و ضریب متغیرهاي بازده دارایی ها ) 112/0(با رویکرد مذکور نشان می دهد که عرض از مبدا ) 8(نتایج برآورد مدل . شود

  .معنادارند و سایر متغیرهاي مدل معنادار نمی باشند 1%و  5%، 1%به ترتیب در سطوح ) C-SCORE*ROA )997/0و 

ضریب تعیین نیز نشان می دهد که متغیرهاي . ار استدر کل معناد) 8(نشان می دهد که مدل ) 37/8(معناداري آماره فیشر 
 .درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند 78مستقل حدود 

 

 

 

 

 

  )7(نتایج برآورد مدل ): 9(نگاره 
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푹푶푨풊풕 ퟏ = 휶ퟎ

  معناداري  آماره تی استیودنت  ضریب    متغیرها
  00/0  85/11  112/0***    عرض از مبدا

ROA   **148/0  44/2  02/0  
C-

SCORE*ROA 
  ***997/0   60/2  01/0  

DWC   000/0  49/0  63/0  
C-

SCORE*DWC 
  003/0 -  15/1-  25/0  

DNCO   000/0  95/0-  34/0  
C-

SCORE*DNCO 
  001/0 -  38/0-  71/0  

DFIN   000/0  90/0  37/0  
C-

SCORE*DFIN 
  000/0  08/0  94/0  

      )00/0( 37/8***  )معناداري(آماره فیشر 
      67/77%  ضریب تعیین

      )00/0( 18/2***  )معناداري(لیمیر  Fآماره 
      )00/0( 86/268***  )معناداري( هاسمنآماره 

  1%و  5%به ترتیب معناداري در سطح *** و ** 
  

 خیلی کموزیاد  پایداري اقالم تعهدي با قابلیت اتکا خیلی محافظه کاري منجر به کاهشدر فرضیه دوم تحقیق پیش بینی شد که 
بنابراین . در واقع انتظار می رود که محافظه کاري تنها باعث کاهش پایداري اقالم تعهدي با قابلیت اتکاي متوسط گردد .نمی شود

) 8- 3(و در مدل ) 002/0( C-SCORE*TACCو ) 007/0( C-SCORE*ROAضرایب متغیرهاي ) 7-3(انتظار می رود که در مدل 
. معنادار نباشند) 000/0( C-SCORE*DFINو ) - C-SCORE*DWC )003/0-( ،C-SCORE*DNCO )001/0ضرایب متغیرهاي 

  .قرار می گیردتأیید  بنابراین، فرضیه دوم تحقیق به طور قوي مورد. این موضوع در نتایج ارائه شده قابل مشاهده است

 بندي نتایججمع

و انتظار بر این است . م تعهدي با قابلیت اتکا اقالم تعهدي می پردازدفرضیه اول تحقیق به بررسی رابطه بین بهنگامی نامتقارن اقال
باتجزیه اقالم تعهدي به سه جزء تغییر در . که بهنگامی نا متقارن اقالم تعهدي رابطه منفی با قابلیت اتکا اقالم تعهدي داشته باشد

غیر نقدي و تغییر در دارایی هاي عملیاتی غیر جاري با خالص دارایی هاي مالی با قابلیت اتکا باال ، تغییر در سرمایه در گردش 
 متغیر موهومی در معادله بازده سهام درحاصلضرب  نتایج آزمون نشان می دهدکه ضریب .دقابلیت اتکا کم ، سه مدل برآورد می شو

  )8(نتایج برآورد مدل ): 10(نگاره 
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تغییر در  و غیر نقدي ایه در گردشتغییر در سرم باالتري دارند از ضریب مذکوردر معادالتاتکا  که قابلیت تغییر در دارایی هاي مالی
واین موضوع بدین معناست که  .تدارایی هاي عملیاتی غیر جاري که قابلیت اتکا کمتري دارند به صورت معناداري کوچکتر نیس

دوم فرضیه . لذا فرضیه اول تحقیق رد خواهد شد.اقالم تعهدي ندارداتکا  بهنگامی نا متقارن اقالم تعهدي رابطه منفی با قابلیت
در . تحقیق پیش بینی می شود که محافظه کاري منجر به کاهش پایداري اقالم تعهدي با قابلیت خیلی زیاد و خیلی کم نمی شود

براي آزمون این فرضیه از .واقع انتظار می رود که محافظه کاري تنها باعث کاهش پایداري اقالم تعهدي با قابلیت اتکاي متوسط گردد
نتایج آزمون در معادله اول نشان می دهد که ضریب حاصلضرب بازده دارایی ها در متغیر معیار محافظه . ددو مدل استفاده می شو

و همچنین در معادله دوم ضریب حاصلضرب  کاري مشروط و ضریب حاصلضرب اقالم تعهدي در متغیر معیار محافظه کاري مشروط
روط و ضریب حاصلضرب تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدي در تغییر در دارایی هاي مالی در متغیر معیار محافظه کاري مش

متغیر معیار محافظه کاري مشروط و ضریب حاصلضرب تغییر در دارایی هاي عملیاتی غیر جاري در متغیر معیار محافظه کاري 
قابلیت خیلی زیاد و خیلی  پایداري اقالم تعهدي با و این موضوع بدین معناست که محافظه کاري منجر به.معنادارنمی باشند مشروط

  .لذا فرضیه دوم تحقیق رد نخواد شد.کم نمی شود

  محدودیت هاي تحقیق
ها و در انتخاب شرکت...) مانند سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه، عدم تغییر سال مالی و (به علت برخی معیارهاي گزینشی) الف

بنابراین، تعمیم نتایج این . موردکاهش یافت341هاي مورد مطالعه به تها، تعداد شرکهاي برخی شرکتهمچنین ناقص بودن داده
  .ها باید با احتیاط صورت پذیردتحقیق به سایر شرکت

و ماقبل از آن، قلمرو زمانی تحقیق  1379هاي هاي مورد مطالعه در سالدلیل مشکالت دسترسی به اطالعات مورد نیاز شرکتبه) ب
  .حدود گردیدم 1388الی  1380هاي به سال

و فرهنگی کشور و جو روانی حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران و سطح آگاهی افراد مشارکت کننده در بازار  شرایط اقتصادي)پ
گذاشته و متغیرهاي اصلی مدل تحقیق از جمله بازده سهام  تأثیر سرمایه بر عرضه و تقاضا ، حجم مبادالت و رونق یا رکود بازار

غیر عواملی  تأثیر از این رو ، این عوامل ممکن است موجب شود که تغییرات قیمت سهام تحت .دقرار می ده تأثیر را تحت ها شرکت
   .از اخبار خوب یا بد سود باشد

  پیشنهادهایی براي تحقیقات آتی
استفاده از سایر مدل به محققین آتی پیشنهاد می شود که به بررسی محافظه کاري مشروط حسابداري و پایداري اقالم تعهدي با  - 1

 .دها براي محاسبه محافظه کاري مشروط حسابداري بپردازن

با اندازه ي به محققین پیشنهاد می شود در آینده ، تحقیقاتی در زمینه محافظه کاري مشروط و محافظه کاري غیر مشروط  - 2
  ققان قرار گیرددر آینده مورد توجه مح ، سود آوري قرارداد ها و سطح افشاشرکت ، فرصت هاي رشد

  منابعفهرست 
  .، کاربرد اقتصاد سنجی در حسابداري ، مدیریت مالی و علوم اقتصادي ، انتشارات ترمه ، تهران )1389(افالطونی ، عباس، نیک بخت ، لیلی 

بررسی هاي حسابداري و حسابرسی ، ش  "رابطه ي بین عدم تقارن اطالعاتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی ") 1387(رضا زاده ، جواد و عبداهللا آزاد ،
  . 63- 80، ص ص  54
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 .،شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاههاي اقتصادي ایران،پایان نامه دکتري ، دانشگاه تهران1378ظریف فرد، جهانخانی،

  .، چاپ ششم، جلد اول1386گاه تهران، تهران، ، ترجمه ح ابریشمی، موسسه انتشارات و چاپ دانش»مبانی اقتصاد سنجی«. گجراتی، د 

ي پذیرفته شده در بورس اوراق ها شرکتبررسی رابطه ي بین قابلیت اتکاي اقالم تعهدي با پایداري سود و قیمت سهام در ") 1386(محمدزادگان ، اکبر ، 
  . 8- 2رجه ي کارشناسی ارشد ، فصل اول ، ص ص ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، پایان نامه ي تحصیلی جهت اخذ د "بهادار تهران 

Basu, S., (1997),"The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of 

Earnings", Journal of Accounting and Economics, Vol. 2, pp.3-28. 

Chan, K., L. Chan, N. Jegadeesh, and J. Lakonishok, (2006). "Earnings quality and 
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Dechow , P.M,(1994) "Accounting Earning and Cash Flow as Measures of Firm Performance : the Role of Accounting " ,the 
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  عمر و ساختار سرمایه در بورس تهران ي چرخه

  ١لیدا سلمانیان
  چکیده

ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ها شرکتعمر بر روي ساختار سرمایه  ي چرخه تأثیر پژوهش حاضر به بررسی
 1390تا  1384شرکت براي دوره زمانی شش ساله  -سال 685آماري متشکل از  ي هاي نمونه در گام نخست با استفاده از داده .است

ي ها شرکت ،اي رشد فروش، سود تقسیمی و مخارج سرمایه :شامل ،عمر تحقیق قبلی آنتونی و رامش ي هاي چرخهمتغیربا کمک 
گام بعد،  در. ي شدبند ي افول دسته ي در مرحلهها شرکتبلوغ و  ي رشد، مرحله ي لهحي در مرها شرکت :نمونه به سه طبقه شامل
تدوین شده بر اساس مبانی هاي تحقیق  گرفته بودند، آزمون فرضیهعمر قرار ن ي هایی که در مدل چرخه پس از کنارگذاري نمونه

و ساختار سرمایه به  ها شرکتعمر  ي چرخه. شد انجام ي عمر جاي داشتند، مورد که در این چارچوب مدل چرخه 86روي نظري، 
طرفه  واریانس یک تحلیلروش  با کمکها  نتایج آزمون فرضیه. ي تحقیق در نظر گرفته شده بود ي مستقل و وابستههامتغیر ترتیبِ

این . با یکدیگر تفاوت دارند) رشد، بلوغ و افول(عمر  ي در مراحل مختلف چرخه ها شرکت ي نشان داد که میانگین ساختار سرمایه
همچنین نتایج بیانگر آن است که میانگین خالص . سازگار است گوئج و کاپرت وبایون لعات دیگریس،هاي قبلی مطا نتیجه با یافته

بر این اساس به . استمتفاوت  ي در مرحله بلوغ و افولها شرکتي در مرحله رشد نیز با ها شرکتسرمایه در گردش نمونه 
به عنوان یک فاکتور  ها شرکتاحل چرخه عمر و ساختار سرمایه به مر وضعیت مالیشود حین ارزیابی  گران مالی توصیه می تحلیل
  .را معین نمایند ها شرکتي عمر  ي عملکرد، چرخه ه و جهت تحلیل صحیح وضعیت مالی و نتیجهدوتوجه نم کلیدي

  .سرمایه ي عمر شرکت، ساختار سرمایه، نسبت بدهی به دارایی، سطح سرمایه گردش، ساختار بهینه ي چرخه :واژگان کلیدي

  مقدمه - 1
توجه به توسعه روزافزون ابزارهاي تامین مالی درکنار تشدید رقابت در فضاي کسب و کار پر تغییر امروزي، تهیه و تنظیم خط  با

و  ها شرکترا در نیل به اهداف استراتژیک تقویت کرده و توجه به روش هاي تامین مالی  ها شرکتمشی صحیح مالی، توان 
مطالعات . شرکتها تبدیل شده است گیري تصمیمامروزه به موضوعی حیاتی  ها شرکتحیات مالی در دوران  گیري تصمیمفرایندهاي 

ي کشورهاي توسعه یافته متمرکز بوده و مطالعات کمتري در رابطه با ها شرکتانجام شده در زمینه ساختار سرمایه اصوالً بر 
از آن جایی که . توسعه و نوظهور انجام گرفته استي پذیرفته شده در بازارهاي در حال ها شرکتراهبردهاي ساختار سرمایه در 

، لزوم تحقیقات کاربردي در زمینه ساختار سرمایه باشد میکارایی بازارهاي سرمایه در گرو تخصیص بهینه سرمایه در جامعه 
ي پذیرفته شده ها شرکتتحقیق حاضر ساختار سرمایه . و در جهت رسیدن به ساختار بهینه سرمایه امري گریزناپذیر است ها شرکت

  .در بورس اوراق بهادار تهران را در چارچوب مدل چرخه عمر مورد مطالعه و آزمون قرار می دهد
  

                                                                                                                                                                                     
 Salmanian.lida@yahoo.comکارشناس ارشد حسابداری  -١ 
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  بیان مساله -2
در بازارهاي سرمایه مطرح شده  ها شرکتبه عنوان مهمترین پارامتر موثر بر ارزش گذاري و جهت گیري  1امروزه ساختار سرمایه

را از لحاظ اعتباري نیز تا حدودي به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته  ها شرکتنی، درجه بندي محیط متحول و پرشتاب کنو. است
و برنامه ریزي استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر براي دستیابی به هدف بیشینه سازي ثروت سهامداران ضروري کرده 

، 2طبق تئوري چرخه عمر. باشد میشرکتها ، چرخه عمر متفاوت آنها ي اقتصادي ها ویژگییکی از ). 1390،دیگران سجادي و(است 
ي ها ویژگیدر مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصی هستند، بدین نحو که  ها شرکت

بنگاه هاي ). 2007بیکسی ،( اي از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد  مرحله تأثیر مالی و اقتصادي یک شرکت تحت
را طی می نمایند و هر یک با توجه به قرار گرفتن در مراحل  اقتصادي از زمان شروع و پیدایش خود مراحل مختلف چرخه عمر
مراحل مزبور جامع نیستند، اما می توانند چارچوبی را براي . چهارگانه چرخه عمر باید استراتژي هاي مناسبی را انتخاب کنند

یکی از متغیرهاي مهم در تدوین استراتژي هاي شرکت توجه به این نکته است . ی، طراحی و توسعه استراتژي ها فراهم نمایندارزیاب
قرار گرفته است و در راستاي  6و افول5، بلوغ4، رشد3که شرکت در کدام یک از مراحل چرخه عمر، یعنی هر یک از مراحل ظهور

بنگاه هایی که در مرحله رشد قرار دارند . کت، در هریک از این مراحل چگونه خواهد بودموضوع تحقیق حاضر، ساختار سرمایه شر
داراي سودآوري پایین هستند و به دلیل قرار گرفتن در سال هاي اولیه چرخه عمر، جریان هاي نقدي خروجی باالتري داشته و به 

دارند و معموال سودآوري در تأکید  به حفظ و بهبود عملکرد خود در مرحله بلوغ بنگاه ها. تبع آن نیاز به تامین مالی بیشتري دارند
این مرحله قابل توجه بوده و بنگاه ها به جهت تثبیت موقعیت خود اقدام به تقسیم سود نیز می نمایند و با فرصت هاي رشد کمتري 

در هریک  ها شرکتید، به نظر می رسد که با توجه به آنچه که بیان گرد. مواجه بوده و نیاز به تامین مالی کمتري احساس می گردد
هاي متفاوتی درباره سیاست هاي تامین مالی خود اتخاذ خواهند نمود و به تبع آن  گیري تصمیماز مراحل ظهور، رشد، بلوغ و افول 

شرکت متاثر از  که آیا ساختار سرمایه باشد میتحقیق حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال . ساختار سرمایه متفاوتی خواهند داشت
را به سه گروه عمده شرکتهاي در مرحله رشد، در مرحله بلوغ و  ها شرکت؟ براي این منظور باشد میمراحل مختلف چرخه عمر 

  .و فرضیه هاي تحقیق را مورد آزمون قرار دادیم) از مرحله ظهور چشم پوشی شده است(شرکتهاي در مرحله افول تفکیک نموده 

  یقاهمیت و ضرورت تحق - 3
 ها شرکتو ساختار سرمایه آن ها در ایجاد تصویري از سودآوري آتی آن ها و توان رقابتی و فعالیت  ها شرکتتصمیمات تامین مالی 

، ها شرکتبه حداقل رساندن هزینه تامین مالی و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام . باشد می ها شرکتاز موارد قابل تامل در مورد 
چگونه سیاست هاي تامین مالی خود را انتخاب و تنظیم  ها شرکتاین مساله که . جه در مدیریت مالی بوده استازمباحث مورد تو

با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی . می نمایند، مباحث فراوانی را در تئوري هاي مالی به خود اختصاص داده است
فقدان یا عدم کفایت سرمایه گذاري و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان  ها تشرکمشاهده می شود که از عمده ترین دالیل ناکامی 

شویم که روشی را که اکنون براي ارزیابی و  از سویی دیگر با بکارگیري دیدگاه چرخه عمر به این مهم واقف می). 2004کاسار،(است 

                                                                                                                                                                                     
1 .Capital Structure 
2 . Life Cycle Theory 
3 . Start-up or emerging stage 
4 .Growth Stage 
5 .Maturity Stage 
6 . Decline or Stagnation Stage 
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اقداماتی که براي . تشریح آن در آینده مورد استفاده قرار دهیمتوانیم براي ارزیابی و  بریم، ضرورتاً نمی توصیف یک سازمان به کار می
توجه به . یک مساله در زمان رشد الزم است مسلماً با اقداماتی که براي همان مساله در دوران افول ضروري است، تفاوت دارند

اي اهمیت ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر، گوی ها شرکتمواردي نظیر چرخه عمر شرکت و تصمیمات تامین مالی 
ایفاگر نقش مهمی  1مدیر مالی در به حداقل رساندن هزینه تامین مالی و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه. باشد می ها شرکت

در مراحل مختلف چرخه عمر، استراتژي هاي متناسب با این مراحل را تدوین  مدیر مالی باید بتواند همزمان با پیشروي. باشد می
در طول چرخه حیات آن ها، الزم است تا با بهره گیري از نتایج  ها شرکتبا توجه به اهمیت ساختار سرمایه در حفظ و بقاي . نماید

تحقیقاتی که در حوزه ساختار سرمایه که در داخل و خارج کشور انجام شده است، فرضیاتی را درباره اثرگذاري و اثرپذیري مقوله 
  . ت، به محک آزمون گذاریمساختار سرمایه با چرخه عمر شرک

  

  ادبیات و مبانی نظري پژوهش - 4

  ساختار سرمایه - 4-1
پژوهش هاي مختلفی در رابطه با عوامل ). 1384اصل، قالیباف(گویند  به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می 

باب آغاز ) 1955( 2در حدود نیم قرن پیش، وستون. تموثر بر ترکیب ساختار سرمایه و چگونگی ترکیب منابع مالی انجام شده اس
) 1958(3نظریه هاي نوین ساختار مالی را براي اولین بار میلر و مودیلیانی . بحث درباره چگونگی ترکیب منابع مالی شرکتها را گشود

در نظریه خود چنین ) 1958(میلر و مودیلیانی . پیش از آن دو نظریه جامعی درباره ساختار سرمایه وجود نداشت. مطرح نمودند
زمانی که شرکت نسبت مشخصی از بدهی . فرض کردند که هر شرکت داراي مجموعه معینی از جریان هاي نقدي مورد انتظار است

، در واقع، درباره چگونگی تقسیم جریان هاي نقدي کند میها و حقوق صاحبان سهام را براي تامین مالی دارایی هاي خود انتخاب 
همچنین، فرض می شود از آن جا که میزان دسترسی سرمایه . ظار خود در میان سرمایه گذاران گوناگون تصمیم می گیردمورد انت

فارغ از میزان  (ت به بازارهاي مالی یکسان است، به گونه اي که سرمایه گذاران می توانند کلیه نیازهاي مالی شرک ها شرکتگذاران و 
استه اي را، که شرکت متعهد به ایفاي آن ها است، تامین کنند، با توجه به مفروضات باال، و تسویه تمام بدهی هاي ناخو) آن

انتشار مقاله . ي در ارزش بازار آن نداردتأثیر نتیجه گیري کردند که بدهی ها و ساختار سرمایه هر شرکت) 1958(مودیلیانی و میلر 
کرد و هم موجب شکل گیري مباحث و ابهامات جدیدي درباره آن شد  آن ها هم بسیاري از مسائل موجود در حوزه مربوط را تبیین

طی سال هاي پس از انتشار مقاله میلر و مودیلیانی، پژوهش هاي متعدد دیگري صورت پذیرفت و ). 2007فرانک و گویال،(
نمی کرد و این تأیید  دیلیانی راشواهد بدست آمده در دنیاي واقعی نظریه میلر و مو. انتقادهاي شدیدي بر نظریه این دو فرد وارد شد

طی مقاله اي به دفاع از نظریه خود پرداخته و تعدیالتی را در موردآن اعمال نمایند، از  1966باعث گردید که آن ها نهایتاً در سال 
ی بر ارزش روش هاي تامین مال تأثیر جمله تعدیالت می توان به منظور کردن صرفه جویی مالیاتی هزینه تامین مالی استقراض و

بسیاري از . به طور کلی بررسی عوامل موثر و تعیین کننده ساختار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است. شرکت اشاره کرد
 به توضیح شرایطی پرداخته اند که تحت آن شرایط، ساختار سرمایه، ارزش شرکت را تحت ها شرکتپژوهش ها در زمینه تامین مالی 

  . قرار می دهد تأثیر
                                                                                                                                                                                     

1. Optimal Capital Structure 
2 .Weston 
3 Modigliani & Miller 
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  چرخه عمر -4-2

که همه موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسان ها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر  کند میبیان ) 1989( 1آدیزس
این سیستم هاي . این گونه موجودات متولد می شوند، رشد می کنند، به پیري می رسند و در نهایت می میرند. پیروي می کنند

چرخه عمر خود داراي الگو هاي رفتاري خاص به منظور چیرگی بر مسائل آن دوره و مشکالت مربوط به انتقال زنده در هر مرحله از 
و بنگاه هاي اقتصادي، همچون تمامی  ها شرکتکه  کند میتئوري چرخه عمر شرکت چنین فرض . از دوره اي به دوره دیگر هستند

). 1389کرمی و عمرانی، (یرند، داراي منحنی عمر یا چرخه عمر هستند موجودات زنده که متولد می شوند، رشد می کنند و می م
در مراحل  ها شرکتطبق تئوري چرخه عمر، . ي اقتصادي شزکتها را چرخه عمر آنها می داندها ویژگییکی از ) 2007( 2بیکسی

ي مالی و اقتصادي یک ها ژگیویچرخه عمر از نظر مالی و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصی هستند، بدین معنی که 
همانند موجودات زنده،  ).کرمی و عمرانی، همان ماخذ(مرحله اي از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد  تأثیر شرکت تحت

پذیر،  ها بسیار انعطاف در جوانی، بنگاه. دهند پذیري و کنترل نشان می رشد و پیري واحدهاي تجاري را در آغاز، با ارتباط بین انعطاف
از . یابد پذیري، کاهش می کنترل، افزایش و انعطاف. کند میها، روابط تغییر  با پیر شدن بنگاه. پذیر هستند ولی در اکثر مواقع کنترل نا

لذا طول و گذر عمر، دالیل رشد و پیري . طرف دیگر نهایتاً ادامه پیر شدن با از دست رفتن قابلیت کنترل نیز همراه خواهد بود
هاست،  آنچه که باعث رشد و پیري بنگاه. شوند هاي بزرگی با عمر طوالنی وجود دارند که پیر یا جوان محسوب می ، شرکتنیستند

بینی در  ، از طرف دیگر به خاطر نبود امکان پیشکند میجوان به این معنی است که بنگاه به آسانی تغییر . باشد طول و گذر عمر نمی
در حالیکه انعطافی وجود نداشته و تمایلی هم به . باشد پذیري رفتار می پیر، به معنی کنترل. ر داردترین سطح کنترلی هم قرا پایین

دهد که زیاد جوان یا پیر نبوده و  پذیر است، نشان می که واحد تجاري قابلیت انعطاف داشته و کنترل  هنگامی. تغییر وجود ندارد
تواند جهت را تغییر داده و این  چنین واحدي می. شود شناخته می 3ت به دوره تکامل، این وضعیباشد میتوامان مزایاي جوانی را دارا 
نمودار زیر رابطه بین قابلیت . خواهد پیش ببرد و آنچه را که مایل به انجامش است تحت کنترل درآورد تغییر را همانطوري که می

  :دهد  پذیري را در واحدهاي تجاري نشان می انعطاف و کنترل

 

  

                                                                                                                                                                                     
1 .Adizes 
2 .Bixia 
3 .Prime 

 پذیري در چرخه حیات واحد تجاري و کنترل  رابطه بین قابلیت انعطاف -1نمودار
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. گردد کنترلی می پذیري گردیده است، باعث خود هایی که منجر به انعطاف ها کمبود و کاستی به هر حال با رشد و پیر شدن شرکت
اي که بتواند به  تر است، پس وظیفه مدیریت، راهبري بنگاه است به گونه پیچیدهرشد به معنی قابلیت مواجهه با مشکالت بزرگتر و 

 پیر شدن به معنی کاهش قابلیت مواجهه با مشکالت است، همان مشکالتی که واحد تجاري. دوره بعدي چرخه حیات حرکت نماید
توان  با این حال، می. رسند اي الینحل به نظر می با پیرشدن بنگاه، مشکالت مزبور به طور فزاینده. با آن مواجه بوده استها  سال

بایست به دنبال مهیاسازي شرایطی باشد که رشد یا جوانی در آن تثبیت شده،  بدین منظور مدیریت می. فرآیند پیري را برگشت داد
  ).89،ص1386دهدار،(اي که واحد تجاري را به تکامل رسانیده و در آن دوره حفظ نماید  بگونه

  

  ل چرخه عمرمراح - 4-3

در سطح نازلی قرار داشته، جریا ن هاي نقدي حاصل از ) اندازه شرکت(در این مرحله معموالً میزان دارایی ها : ١مرحله ظهور
. براي تامین مالی و تحقق فرصت هاي رشد به نقدینگی باالیی نیاز دارند ها شرکتفعالیت هاي عملیاتی و سودآوري نیز پایین است و 

  .در قیاس با نرخ تامین مالی ناچیز است ٢معموالً کم بوده و نرخ بازده داخلی ها شرکتمی در این نسبت سود تقسی

ي در مرحله ظهور بوده، میزان فروش و درآمد ها نیز نسبت به ها شرکتدر این مرحله اندازه شرکت بیش از اندازه  : ٣مرحله رشد
ی هاي مولد سرمایه گذاري شده، شرکت از انعطاف پذیري بیشتري در منابع مالی نیز بیشتر در دارای. مرحله ظهور بیشتر است

نرخ . در نوسان است%  50و %  10معموالً بین ها شرکتنسبت سود تقسیمی در این طیف از . شاخص هاي نقدینگی برخوردار است
  .بازده داخلی نیز در اغلب موارد بر نرخ هزینه تامین مالی فزونی دارد

فروش باثبات و متعادلی را تجربه نموده، نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع  ها شرکتله بلوغ در مرح : ٤مرحله بلوغ
ي در مرحله رشد بوده، نسبت سود ها شرکتنیز به تناسب بیش از اندازه  ها شرکتاندازه دارایی هاي این . داخلی تامین مالی می شود

به سیاست تامین منابع مالی اتکا  به دلیل وفور نقدینگی و کاهش. در نوسان است%  100و % 50بین  ها شرکتتقسیمی نیز در این 
  .معادل یا بیش از نرخ تامین مالی است ها شرکتاز خارج، معموالً نرخ بازده داخلی در این 

ي تعهدات روند شاخص هاي سودآوري، نقدینگی و ایفا. در این مرحله فرصت هاي رشد عموما بسیار ناچیز است : ٥مرحله افول
نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار سخت محاط شده است، ضمن اینکه هزینه تامین مالی از منابع خارجی باالست به 

  ).15دهدار، همان ماخذ، ص(نرخ تامین مالی است  گونه اي که دراغلب موارد نرخ بازده داخلی کمتر از

  هاي داخلی و خارجیپیشینه پژوهش -4-4
شرکت  119متغیرهاي کالن اقتصادي و ساختار سرمایه براي میان رابطه  1386الی 1380دوره زمانی در  )1390(ش و دیگران ستای

رابطه معنی دار بین صادرات با ساختار سرمایه و وجود رابطه را بررسی کردند و نشان دادندکه  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
سجادي و در این راستا . وجود ندارددات و تولید ناخالص داخلی با ساختار سرمایه بازار ایران معنی دار بین حجم نقدینگی، وار

                                                                                                                                                                                     
1 . Start-up or Emerging Stage 
2 .Internal Rate of Return (IRR) 
3 . Growth Stage 
4 . Maturity Stage 
5 . Decline or Stagnation Stage 
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مابین شرکتهاي پذیرفته شده در بورس  1387الی 1383شرکت براي دوره زمانی  76ي ها دادهتجزیه و تحلیل با  )1390( دیگران
انتخاب ساختار  داد کهنشان می تحقیق ایشان نتایج . ندجیدسنانتخاب ساختار سرمایه روي عملکرد شرکت  تأثیر اوراق بهادار

  .ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داردها شرکتروي عملکرد  ناچیزيتأثیر سرمایه

نتایج بررسی . چرخه عمر بر میزان مربوط بودن معیارهاي ریسک و عملکرد پرداختند تأثیر به بررسینیز  )1389(کرمی و عمرانی 
نشان می دهد که میزان مربوط بودن معیارهاي ریسک و عملکرد و نیز توان  1386الی 1380کت طی سال هاي شر-سال 518

توان توضیح  و تفاوت معناداري با یکدیگر دارند) رشد، بلوغ، افول(توضیحی افزاینده معیارهاي ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر 
ایشان طی تحقیق  .رین مقدار و در مرحله بلوغ داراي کمترین مقدار استافزاینده معیارهاي ریسک در مرحله رشد، داراي بیشت

شرکت طی - سال 450نتایج حاصل از بررسی . ندکرد شرکت را بررسی یابیارزشدر چرخه عمر شرکت و محافظه کاري دیگري رابطه 
ارایی هاي عملیاتی و سود بیشتري به خالص د) وزن(نشان می دهد که سرمایه گذاران اهمیت  1387الی  1382دوره زمانی 

 دیگرانرحمانی و نتایج تحقیقات . ي مراحل بلوغ و افول می دهدها شرکتي در مرحله رشد نسبت به ها شرکتعملیاتی غیرعادي 
  .گذار در رابطه بین سودآوري و بازده می باشند تأثیر متغیرهاي چرخه عمر و اندازه شرکت، عوامل نیز نشان داد که) 1390(

. صنعت مختلف بررسی کردند 12در  2006تا  1994هاي  هاي چینی را طی سال هاي شرکت داده) 2010(و فرچایلد گونی، لی 
همچنین نتایج تحقیق . ها در صنایع مختلف وجود دارد داري بین نسبت بدهی شرکت دهد که تفاوت معنی هاي آنها نشان می یافته

هاي  قابتی محصوالت، یک رابطه غیرخطی وابسته به نوع صنعت، اندازه و فرصتآنها نشان داد که رابطه بین نسبت بدهی و بازار ر
  .هاي چینی با گذشت زمان، سعی در تعدیل نسبت بدهی خود دارند رشد شرکت است و شرکت

اقالم ، در پژوهشی به مقایسه توان توضیحی معیارهاي مبتنی بر جریان هاي نقدي و معیارهاي مبتنی بر )2004( دیگرانآهارونی و 
آن ها دریافتند که به طور کلی، حسابداري مبتنی بر جریان . تعهدي در تبیین ارزش شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر پرداختند

اما، با توجه به این که شرکت در کدامین مرحله از چرخه عمر . هاي نقدي و هم حسابداري تعهدي، محتواي اطالعاتی اندکی دارند
  .ي مبتنی بر جریان هاي نقدي استکنندگی حسابداري تعهدي بیشتر از معیارها قرار دارد، قدرت تشریح

که میزان استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت در مراحل مختلف چرخه عمر به  نددانشان د )2008(کالونکی و سیلوال 
مرحله  بیشتر ازي مرحله بلوغ، ها شرکتسیستم در  اینمیزان استفاده از و  بودهعلت تغییر در نیازهاي اطالعاتی مدیران، متفاوت 

  .رشد است
  

  هاي تحقیق فرضیه - 5
  .دارد تأثیر بر روي ساختار سرمایه آن ها ها شرکتموقعیت چرخه عمر  :فرضیه اصلی 

تلف چرخه که بر اساس نسبت بدهی ها به دارایی ها اندازه گیري می شود در مراحل مخ ها شرکتساختار سرمایه  :فرضیه فرعی اول
 .عمر رشد، بلوغ و افول با یکدیگر متفاوتند

که بر اساس نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها اندازه گیري می شود در  ها شرکتساختار سرمایه  : فرضیه فرعی دوم
  .رشد، بلوغ و افول با یکدیگر متفاوتند مراحل مختلف چرخه عمر
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  يروش تحقیق، جامعه آماري و شیوه نمونه گیر - 6
ي مورد استفاده در این ها داده. است توصیفیو با توجه به روش اجرا در حوزه تحقیقات  کاربردي پژوهش مذکور از حیث هدف

جامعه آماري تحقیق کلیه شرکتهاي پذیرفته شده در . از نوع نسبی است ها دادهو مقیاس  باشد می) پس رویدادي( تاریخیتحقیق 
  :انتخاب شرکتهاي نمونه نیز با توجه به اهداف تحقیق به شرح زیر عمل گردید براي. باشد میبورس اوراق بهادار 

 به عضویت سازمان بورس درآمده باشد 1385تا سال 

 .بوده و در طول دوره تحقیق دوره مالی خود را تغییر نداده باشد/ 29/12دوره مالی شرکت مذکور منتهی به 

 .تجارت نباشدقانون  141جزو شرکتهاي ورشکسته و مشمول ماده 

 .ي صورتهاي مالی آنها به طور منظم وجود داشته و قابل حصول باشدها دادهاطالعات و 

  .جزو شرکتهاي سرمایه گذاري و بانکها نباشد

 بندي شرکتها در مراحل چرخه عمر و سنجش ساختار سرمایه حوه طبقهن -1- 6

ي رشد فروش، مخارج سرمایه اي و نسبت سود تقسیمی به مراحل چرخه عمر در این تحقیق متغیرها ها شرکتمبناي تفکیک 
به دلیل تغییر یافتن شخصیت گزارشگري  .ارائه گردیده است) 1992( 1این شیوه براي اولین بار توسط آنتونی و رامش. باشد می

  .صرف نظر شده است ها شرکت) عمر (در نتیجه تلفیق، از متغیر سن یا  ها شرکتبرخی از 

متغیر فوق براي هر سال شرکت محاسبه شده، این مقادیر بر اساس چندك هاي آماري به سه طبقه پایین،  ابتدا مقادیر سه) 1
 .متوسط و باال تقسیم می شوند

 ) 3، باال 2، متوسط 1پایین .(به هر یک از مشاهداتی که در این سه طبقه قرار می گیرند، یک نمره تعلق می گیرد) 2

 .ه مرکب به دست می آید که در یکی از مراحل رشد ، بلوغ و افول طبقه بندي می گرددسپس براي هر سال شرکت یک نمر) 3

می شوند و ، از نمونه اولیه حذف در نهایت، مشاهداتی که بر اساس متغیرهاي مزبور در چارچوب مدل چرخه عمر قرار نمی گیرند) 4
 .مابقی نمونه نهایی را تشکیل می دهند

  .م دسترسی به اطالعات شرکتهاي مربوطه چشم پوشی گردیده استاز مرحله ظهور به دلیل عد) 5

  مراحل چرخه عمر)SG(رشد فروشDPR(نسبت سود تقسیمیCE(مخارج سرمایه اي
  )G(رشد   3  1  3

  )M(بلوغ   2  2  2

                                                                                                                                                                                     
1 .Anthony & Ramesh 

  مدل چرخه عمر) 1(جدول شماره  
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  )S(افول   1  3  1
  

 

SGit=[(Saleit / Saleit-1) -1]×100 CEit=( دارایی هاي ثابت طی دوره) کاهش(اضافات   100×(ارزش بازار شرکت  / 

DPRit=(DPSit / EPSit)×100 Sale=درآمد فروش DPR= سود تقسیمی هر سهم EPS= سود هر سهم 

نیز از نسبت عمومی بدهی ها به دارایی ها و همچنین از نسبت سرمایه در گردش به مجموع  ها شرکتبراي سنجش ساختار سرمایه 
  .فاده شده استدارایی ها است

 نتایج آزمون فرضیه ها -7

 1391تا  1385شرکت در قلمرو زمانی شش ساله -سال 685براي حصول به اهداف موردنظر این تحقیق براي این منظور به بررسی 
ردیده مورد انتخاب گ 86گیرند، حذف شده و در نهایت  عمر قرار نمی  هایی که در چارچوب مدل چرخه تحقیق پرداخته شده و شرکت

ها و همچنین سرمایه در گردش به دارایی ها در هر سه مرحله رشد، بلوغ و افول محاسبه و  ها بر دارایی سپس میانگین بدهی. است
  . ارائه گردیده است به شرح زیر) 2(در جدول شماره 

 بیشترین مقدار

Max 

 کمترین مقدار

Min 

 حراف معیاران

S 

 نما

Mo 

 میانه

Md 

  میانگین

داد
تع

 

  متغیر ها

 ) ها شرکتساختار سرمایه ( 

 رشد 30 697/0 697/0 370/0 168/0 370/0 064/1

 بلوغ 33 599/0 629/0 346/0 135/0 346/0 818/0 نسبت بدهی ها به دارایی ها

 افول 23 618/0 633/0 307/0 162/0 307/0 913/0

 رشد 30 038/0- 014/0- 355/0- 158/0 355/0- 247/0

 بلوغ 33 038/0- 014/0- 355/0- 158/0 355/0- 247/0 سرمایه در گردش به دارایی هانسبت 

 افول 23 108/0 082/0 318/0- 194/0 318/0- 450/0

  

سرمایه در گردش به دارایی ها  ، نسبتباشد میدر حالیکه میانگین نسبت بدهی ها به دارائیها هر سه دسته شرکتهاي نمونه مثبت 
دلیل منفی بودن خالص سرمایه در گردش شرکتهاي رشد و بلوغ . باشد میافول مثبت  منفی ولی بدست آمده در مراحل رشد، بلوغ

   .باشد میبه دلیل کاربرد سیاست سرمایه در گردش جسورانه توسط شرکتهاي مذکور 

از مراحل  ها شرکتپذیري ساختار سرمایه تأثیر تحقیق در پی ردیابی میزانفرضیه فرعی اول : نتایج آزمون فرضیه فرعی اول
  . باشد میکه بیان آماري آن به شرح زیر  باشد میمختلف چرخه عمر رشد، بلوغ و افول 

  

  ااخصهاي مرکزي و پراکندگی متغیر هش )2(جدول شماره 
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:H رشد، ساختار سرمایه شرکتها که بر اساس نسبت بدهی ها به دارایی ها اندازه گیري می شود در مراحل مختلف چرخه عمر   
  .بلوغ و افول با یکدیگر تفاوتی ندارند

H ساختار سرمایه شرکتها که بر اساس نسبت بدهی ها به دارایی ها اندازه گیري می شود در مراحل مختلف چرخه عمر رشد، بلوغ و افول با  : 
  .دارند یکدیگر تفاوتی

 μ1= μ2 = μ3 :H0    
   H1 : .یه تفاوت داردحداقل یک مورد با بق 

  .و افول می باشند به ترتیب میانگین نسبت بدهی ها به دارایی هاي شرکتهاي نمونه در مراحل رشد و بلوغ μ3و  μ1 ، μ2 که در آن 

که نتایج آن  باشد میه بواسطه مقایسه میانگین بین چند دسته جامعه مناسب ترین روش ارزیابی آنها روش تحلیل واریانس یک طرف
  . باشد میزیر ) 3(به شرح جدول شماره 

  
  مجموع  منبع تغییرات  فرضیهه شمار

  مربعات
میانگین   درجه آزادي

  مربعات
 

  F مقدار

 

سطح معنی 
  Sigداري 

  

  نتیجه آزمون

  
  فرضیه

  فرعی اول

    0,082  2  0,165  روههابین گ

3,449  

  

0,036  

  

    83  1,980  درون گروهها  H0 رد

0,024  
  85  2,145  کل

  
  فرضیه

  فرعی دوم

    0,279  2  0,559  بین گروهها

9,866  

  

0,000  

  

    83  2,351  درون گروهها  H0 رد

0,028  
  85  2,910  کل

  

ها به  ها که بر اساس نسبت بدهی ساختار سرمایه شرکتبرمی آید ) 3(ه در جدول شمارها  همانطوري که از نتایج آزمون فرضیه
تفاوت معنی داري دارند و در ادامه جهت تعیین این که کدام شود، در مراحل مختلف چرخه عمر با یکدیگر  گیري می ها اندازه دارایی

ه گرفته شده است که نتایج آن نیز در جدول بهر) LSD(یک از موارد باعث بوجود آمدن تفاوت شده است از آزمون مقایسات زوجی 
 :زیر ارائه شده است) 4(شماره 

 

 

 

 

  
  

  با روش تحلیل واریانس یکطرفه هانتایج آزمون آماري فرضیه ) 3(جدول شماره 
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شماره 
  فرضیه

 گروه هاي
  مقایسه شونده

طبقه هاي مقایسه 
  شونده آماري

اختالف 
  یانگینم

سطح معنی 
 Sig داري

  

  نتیجه آزمون
  

  تحلیل علل تفاوت
  

 فرضیه
  فرعی اول

ي در مرحله رشد ها شرکتساختار سرمایه   اختالف معنا دار نیست  μ2  0,019406  0,645 و μ3  افول و بلوغ
که بر اساس نسبت بدهی ها به دارایی ها 
اندازه گیري می شود با ساختار سرمایه 

لوغ متفاوت بوده و ي در مرحله بها شرکت
  .بیشتر است

  اختالف معنا دار نیست  μ1 0,078916 -  0,069 و μ3  افول و رشد

  اختالف معنا دار است  μ1  0,098323  0,014 و μ2  بلوغ و رشد
  

 فرضیه
  فرعی دوم

ي در ها شرکتسطح سرمایه در گردش   اختالف معنا دار نیست  μ2  0,033647 -  0,464 و μ3  افول و بلوغ
با شرکتهاي در مرحله بلوغ و  رشدمرحله 

  اختالف معنا دار است  μ1  0,146971  0,002 و μ3  افول و رشد  .افول متفاوت بوده و کمتر است

  اختالف معنا دار است  μ1  0,180619  0,000 و μ2  بلوغ و رشد

  

ها در دو مرحله  ها بر دارایی سبت بدهیها بر اساس ن ، میانگین ساختار سرمایه شرکتبرمی آید LSDهمان طور که از نتایج آزمون 
این نتیجه . باشند تر می ها در مرحله رشد اهرمی دهنده این است که شرکت دار با یکدیگر دارند که نشان رشد و بلوغ تفاوت معنی

شد براي تامین رمرحله هاي در  شرکت ندنشان دادکه  باشد می )2010(دیگریس، گوئج و کاپرت گیري در انطباق با یافته هاي قبلی 
بهره و پایین بودن بازده پرداختهاي مزایاي مالیاتی دارا بودن ، اخذ وامبه دالیل ارزان بودن تامین مالی  منابع مالی مورد نیاز خود

و به تبع آن  نمایند اقدام به استقراض می ،حفظ کنترل شرکت در دست سهامداران فعلیتوانایی مورد انتظار اعتباردهندگان و نیز 
مراحل مختلف چرخه عمر را سپري می نمایند و وارد  ها شرکتبه تدریج که . هاي اهرمی در این مرحله قابل مالحظه است سبتن

شوند به دلیل شرایط جدیدي که در مرحله بلوغ پیش روي آن ها قرار می گیرد، از آن جمله کاهش فرصت هاي رشد  مرحله بلوغ می
ها در مرحله بلوغ، بیشتر به تامین مالی از طریق سود  ي به جهت تثبیت موقعیت شرکتو کاهش ریسک کسب و کار و ریسک تجار

از حالت اهرمی  ها شرکتدر نتیجه ساختار سرمایه . آورند، که همین رویه تا مرحله افول ادامه می یابد انباشته و صدور سهام روي می
  .به وضوح دیده می شود) 2(ن موضوع در نمودار شماره که ای کند میبودن باال به سمت اهرمی بودن پایین و متوسط نیل 

  

  

0.697395

0.599072
0.618479

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

رشد بلوغ افول

میانگین ساختار سرمایه شرکت ها که بر اساس نسبت بدهی ها به  دارایی ها اندازه  
گیري شده در مراحل مختلف چرخه عمر

  LSDبا روش  هاآماري فرضیه مقایسه زوجی علل بوجود آمدن تفاوت در ساختار سرمایه سه گروه نتایج آزمون ) 4(جدول شماره 
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سطح پذیري تأثیر پی ردیابی میزاندر  ، فرضیه فرعی دوم نیزفرضیه فرعی اول تحقیق مشابه: دومنتایج آزمون فرضیه فرعی 
مراحل مختلف چرخه عمر قرار گرفتن در  به عنوان شاخصی از تحلیل هاي ساختار سرمایه به واسطهها شرکتسرمایه در گردش 
بین نتیجه آزمون مقایسه میانگین ها . باشد مینیز مشابه بیان آماري فرضیه فرعی اول  که بیان آماري آن باشد میرشد، بلوغ و افول 

آورده شده است، نشان می ) 3(چند جامعه آماري به روش تحلیل واریانس یک طرفه براي فرضیه اخیر نیز که در جدول شماره ي 
دهد که ما بین سطح سرمایه در گردش شرکتهاي نمونه در سه مرحله رشد، بلوغ و افول که بر اساس سطح دارایی هایشان هم 

نیز در جدول  LSDته و نتیجه آزمون اضافی جستجوي زوج هاي داراي تفاوت به روش مقیاس شده اند تفاوت معنی داري داش
. بیانگر این مطلب است که شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر سطح سرمایه در گردش متفاوتی را نگهداري می کنند) 4(شماره 

شان سطح سرمایه در گردش نگهداري شان نیز به بیان دیگر با اینکه شرکتها در مرحله رشد به دلیل پایین بودن حجم عملیات 
، شرکتهاي در مرحله بلوغ و افول به واسطه باال بودن سطح و حجم عملیات شان سطح سرمایه در گردش زیاد و باالیی باشد میپایین 

) 2011(بایون تحقیقات را نسبت به شرکتهاي در مرحه رشد چرخه عمر نگهداري می کنند که این نتیجه گیري با یافته هاي قبلی 
  .قابل مشاهده است) 3(موضوع مذکور به وضوح از روابط نمودار شماره  .سازگار است

  
  

  

  :نتیجه گیري نهایی و ارائه پیشنهادها  -8
نتایج آزمون فرضیه ها استنباط می شود ساختار سرمایه شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر بدلیل حجم عملیات همان طور که از 

و سیاستهاي متفاوت کاربردي براي تامین مالی در هر یک از این مراحل جهت حصول به اهداف بیشینه سازي ثروت سهامداران، 
یش و ارزان بودن تامین ها فعالیت عمر به واسطه توسعه روز افزون حجمي در مرحله رشد چرخه ها شرکتمتفاوت است، بنحوي که 

در نتیجه نسبت . مالی از محل بدهی ها ترجیح می دهند در وهله نخست نیازمندي هاي مالی خود را از محل استقراض تامین کنند
از سوي دیگر . رمایه اهرمی تري دارندبدهی ها به سرمایه شان نسبت به شرکتهاي در مراحل بلوغ و افول باال بوده و ساختار س

-0.038485

0.142133

0.108486

-0.06
-0.04
-0.02

0
0.02
0.04
0.06
0.08

0.1
0.12
0.14
0.16

رشد بلوغ افول

میانگین ساختار سرمایه شرکت ها که بر اساس نسبت سرمایه در گردش به  دارایی ها اندازه  
گیري شده در مراحل مختلف چرخه عمر

  گیري شده  اندازه ها ها به دارایی ها در مراحل مختلف چرخه عمر که بر اساس نسبت بدهی میانگین ساختار سرمایه شرکت) 2(نمودار شماره 

  گیري شده اندازه سرمایه در گردش در مراحل مختلف چرخه عمر سطحها که بر اساس  میانگین ساختار سرمایه شرکت -3نمودار
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ي در مرحله رشد چرخه ها شرکتشرکتهاي در مرحله بلوغ و افول به دلیل باالتر بودن حجم عملیات فعلی و فعالیتشان نسبت به 
بازار سرمایه  به کلیه فعاالنبا توجه به نتایج تحقیق . باشد میعمر، سطح سرمایه در گردش شان در مقایسه با کل دارائی هایشان باال 

ه ویژه تجزیه ها ب شود در حین ارزیابی خود از عملکرد شرکت کنندگان از اطالعات مالی پیشنهاد می از جمله تحلیلگران، و استفاده
وضعیت و مقایسه عملکرد و صحیح و ارزیابی ه دو، توجه نمي مذکورها شرکتفاکتور مهم این چرخه عمر وتحلیل ساختار آن ها به 

مقوله موجب افزایش کیفیت باشد و توجه به  ها مستلزم توجه به مراحل چرخه عمر شرکت می تار مالی شرکتساخ ومالی 
در اجراي پژوهش حاضر و اندازه گیري . می آوردگیري خردمندانه، فراهم  زمینه مساعدي را براي تصمیمو شده و  گیري تصمیم

همچنین به واسطه  .تعی شرکتها فاکتور مذکور نادیده گرفته شه اسمتغیرهاي تحقیق به دلیل مشکل بودن اندازه گیري سن واق
لذا . چشم پوشی شده است ها شرکتدر ارزیابی چرخه عمر  ها شرکتغیربورسی بودن شرکتهاي در مرحله ظهور از کاربرد این دسته 

  . اط الزم را نمایندمحقیقن در کاربرد نتایج تحقیق حاضر به اثرات محدودیت هاي مذکور توجه کافی نموده و احتی

 منابعفهرست 
، رساله "طراحی و تبیین الگوهاي برتر ارزشگذاري مبتنی بر عایدات حسابداري و جریان وجوه نقد در فرایند چرخه عمر شرکت"، )1386(دهدار، فرهاد 

 .دکتري، دانشگاه تربیت مدرس

، فصلنامه "رابطه سودآوري و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت بررسی"، )1390(رحمانی، علی، میر سجاد مسجد موسوي و روح اله قیطاسی 
 .104-122، صص  9تحقیقات حسابداري، سال سوم، شماره

هاي پذیرفته شده در بورس  بررسی رابطه متغیرهاي کالن اقتصادي و ساختار سرمایه شرکت"، )1390(ستایش، محمد حسین، لیال کریمی و زهره کریمی 
 .36- 60، صص 11، فصلنامه تحقیقات حسابداري، سال سوم، شماره"ر تهراناوراق بهادا

ي پذیرفته شده در بورس ها شرکتي شرکت بر روي ساختار سرمایه ها ویژگی تأثیر بررسی "، )1390(سجادي، سید حسین، کامران محمدي و محمد سلگی 
   .22- 40، صص10، فصلنامه تحقیقات حسابداري، سال سوم، شماره  "اوراق بهادار تهران
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  بر میزان استفاده از مدیریت سود در شرکتهاي بورسیبررسی تاثیر ویژگیهاي ساختار مالکیت 
  1جمال برزگري خانقاه

  2*زاده مهریزي محمدصادق زارع
  3رضا تاکر

  چکیده
تمرکز مالکیت، مالکیت نهادي، مالکیت مدیریتی، مالکیت دولتی،  شامل(هاي ساختار مالکیتی ویژگی برخی از  این تحقیق بررسی رابطه بین 

 .استپرداخته  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدیریت سود در شرکت) ف و دوگانگی وظیفه مدیر عاملدرصد مدیران غیر موظ
ي زمانی به صورت ساالنه براي دوره مورد استفاده هاداده. نز استفاده شده استبه منظور برآورد مدیریت سود از مدل تعدیل شده جو در این تحقیق

هاي ساختار نتایج تحقیق نشان داد که از بین ویژگی .هاي ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استبا استفاده از آزمون دادهو  1389تا  1384
در حالی که و دار وجود داردي منفی معنییران غیرموظف با مدیریت سود  رابطهمالکیتی مورد بررسی، مالکیت نهادي، مالکیت دولتی و درصد مد

  .دار وجود نداردي معنیود رابطهشامل تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با مدیریت سي انتخابی ها ویژگی سایر بین
 .مدیریت سود، ساختار مالکیت، اقالم تعهدي اختیاري :هاي کلیديواژه

 

  
  مقدمه

گذاران و سایر هاي مالی حسابرسی شده شرکت را در اختیار سرمایهورتکنند تا هر ساله صاستانداردهاي گزارشگري مالی مدیران را موظف می
هاي مالی همواره براي درستی و صداقت صورت. ها در اتخاذ تصمیمات خود بهره بگیرندکنندگان قرار دهند تا این افراد بتوانند از این صورتاستفاده

- هاي مالی گمراهها ممکن است در برخی مواقع، با ارایه صورتمدیران شرکت. تدوین کنندگان استانداردها و کاربران داراي اهمیت بوده است

. گیري کنندکنندگان این فرصت را ندهند تا آنها بتوانند درباره عملکرد اقتصادي شرکت به درستی تصمیمگذاران و سایر استفادهکننده، به سرمایه
هاي حسابداري و برآوردها به روش. ابداري انتخاب شده توسط مدیریت استهاي حسکیفیت گزارشگري مالی تا حد زیادي وابسته به روش

شود تا مدیران به منظور افزایش منافع خود دست به ها باعث میاین فرصت. کند تا بتواند سود خالص شرکت را تعیین کندمدیریت کمک می
دهد که مدیر براي گزارشگري مالی از قضاوت شخصی زمانی رخ می معتقد است که مدیریت سود)  1998( 1هیلی و والن. مدیریت کردن سود بزنند

ي عملکرد واقعی اقتصادي و یا براي تأثیر در نتایج قراردادهایی که کند و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران دربارهخود استفاده می
- هاي حاکمیت شرکتی، که به ساختارها و فرآیندهاي تصمیمبل امروزه مکانیزمدر مقا. دهدبه ارقام حسابداري گزارش شده بستگی دارد، انجام می

                                                                                                                                                                                     
 barzegari@yazd.ac.ir. دانشگاه یزد گروه حسابداري  علمی عضو هیات. استادیار .1

 Ms_zarezadeh@yahoo.com. کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه شهید چمران اهواز. 2

 Reza_takor@yahoo.com. ان اهوازکارشناس ارشد حسابداري دانشگاه شهید چمر. 3
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بنابراین سوال مطرح این .  دهند هاي ر ا جهت باالبردن کیفیت گزارشگري مالی ارائه میپردازند، رویهگیري، پاسخگویی و رفتار در صدر سازمان می
شرکتی،  بر میزان استفاده از  حاکمیت هاي عنوان یکی از عوامل مکانیزم  این تحقیق ، به هاي ساختار مالکیتی مورد بررسی درمی باشد که آیا ویژگی

شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادي، (هاي ساختار مالکیتیرو،  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگیمدیریت سود تاثیر دارد یا خیر؟ از این
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق با مدیریت سود در شرکت) ظف، دوگانگی وظیفه مدیر عاملمالکیت مدیریتی، مالکیت دولتی، مدیران غیر مو

  .بهادار تهران است

  ي تحقیقپیشینه
نتایج تحقیق وي نشان داد . هاي هیات مدیره و مدیریت سود پرداختدر تحقیق خود به بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی، ویژگی) 2002( 2کلین

- هاي مدیریت سود میوظف موجب افزایش مدیریت سود و وجود مدیران غیر موظف و کمیته حسابرسی موجب کاهش فرصتکه وجود مدیران م

  .شود
گذاران نهادي از درگیر شدن مدیریت در مدیریت اقالم که سرمایهکنند، مبنی بر ایندر تحقیقی شواهدي ارایه می) 2002( 3چونگ و دیگران

  .کنندیابی به سطح مطلوب سود، جلوگیري میجهت دست تعهدي براي هموارسازي سود در
. گذاران خارجی در سی و یک کشور پرداختنددر تحقیق خود به بررسی رابطه بین مدیریت سود و درصد سهام سرمایه) 2003( 4لیوس و دیگران

  .یابدارجی بهبود میگذاران خنتایج تحقیق آنان نشان داد که کیفیت گزارشگري مالی با افزایش درصد سهام سرمایه
نتایج تحقیق وي نشان داد که کاهش . هاي استرالیایی پرداختگذاران نهادي و مدیریت سود در شرکتبه بررسی رابطه بین سرمایه) 2003( 5کوه

  .شودگذاران نهادي منجر به کاهش مدیریت سود میگذاران نهادي منجر به افزایش مدیریت سود و افزایش سرمایهسرمایه
نتایج تحقیق آنان . هاي کانادایی مورد بررسی قرار دادندنقش ترکیب هیات مدیره را بر میزان مدیریت سود در شرکت) 2004( 6رك و شینپا

  . شودگذاران نهادي موجب کاهش مدیریت سود مینشان داد که وجود مدیران غیر موظف و سرمایه
. گذاران نهادي بر مدیریت سود تاثیر خواهد داشت یا خیراختند که آیا وجود سرمایهدر تحقیقی به بررسی این موضوع پرد) 2005( 7شو و کوه

  .توانند مدیریت سود را کنترل کنندگذاران نهادي مینتایج تحقیق آنان نشان داد که سرمایه
هاي مالزي طی دوره زمانی شرکتگذاران نهادي بر مدیریت سود در در تحقیقی به بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره و سرمایه 8)2006(ونگ 

  .اي وجود نداردگذاران نهادي و مدیریت سود رابطهنتایج تحقیق وي حاکی از این بود که بین سرمایه. پرداخت 2001 - 2003
 وي متغیرهاي حاکمیت شرکتی را به دو دسته داخلی و. به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود پرداخت 9)2006(فرانک یو 

نتایج تحقیق وي . گذاران نهادي بودمتغیرهاي داخلی شامل تمرکز مالکیت و ساختار هیات مدیره و متغیر خارجی شامل سرمایه. خارجی تفکیک کرد
ود تري دارند، بیشتر اقدام به مدیریت سهایی که متغیرهاي خارجی قويتر نسبت به شرکتهاي با داشتن متغیرهاي داخلی قوينشان داد که شرکت

  .اندکرده
  .در تحقیق خود نشان داد که مدیریت سود با وجود مدیران غیرموظف در هیات مدیره و کمیته حسابرسی رابطه منفی دارد 10)2007(ابراهیم 
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 نتایج تحقیق وي نشان داد که بین دوگانگی وظیفه. در تحقیقی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود پرداخت 11)2007(کام 
  .داري وجود  داردمدیر عامل و مدیریت سود رابطه مثبت معنی

مورد  1999 - 2001هاي اسپانیایی طی دوره زمانی در تحقیقی نقش ترکیب هیات مدیره بر مدیریت سود را در شرکت) 2007( 12اوسما و بلن
گذار داراي رابطه منفی است و وجود مدیرانی که سرمایهنتایج تحقیق آنان نشان داد که ترکیب هیات مدیره با مدیریت سود . بررسی قرار دادند

  .شودهاي مدیریت سود میشوند، موجب کاهش فرصتنهادي محسوب می
نتایج . پرداختند 2003- 2007هاي پاکستان طی دوره زمانی به بررسی ترکیب هیات مدیره و مدیریت سود در شرکت) 2009( 13ظفر و دیگران

  .داري وجود داردگذارن نهادي و مدیریت سود رابطه منفی معنین سرمایهتحقیق آنان نشان داد که بی
در تحقیقی به برسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطالعات و سودمندي معیارهاي حسابداري عملکرد ) 1384( نوروش و ابراهیمی کردلر

هایی که مالکیت نهادي کمتري دي بیشتري دارند در مقایسه با شرکتهاي که مالکیت نهاهاي تحقیق آنان نشان داد که در شرکتیافته. پرداختند
  .گیردهاي سهام، اطالعات سودهاي آتی را بیشتر در بر میدارند، قیمت

هاي پذیرفته شده در هاي حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتدر تحقیق خود به بررسی رابطه بین ویژگی) 1387(آقایی و چاالکی 
نتایج تحقیق آنان نشان داد که بین مالکیت نهادي و مدیریت سود رابطه منفی . پرداختند 1380-1386ادار تهران، طی دوره زمانی بورس اوراق به

  .داري وجود داردمعنی

  هاي تحقیقفرضیه
 .داري وجود داردبین میزان استفاده از مدیریت سود و تمرکز مالکیت رابطه معنی )فرضیه اول

 .داري وجود داردان استفاده از مدیریت سود و مالکیت نهادي رابطه معنیبین میز )فرضیه دوم

 .داري وجود داردبین میزان استفاده از مدیریت سود و مالکیت دولتی رابطه معنی )فرضیه سوم

 .داري وجود داردبین میزان استفاده از مدیریت سود و مالکیت مدیریتی رابطه معنی )فرضیه چهارم

 .داري وجود داردمیزان استفاده از مدیریت سود و دوگانگی وظیفه مدیر عامل رابطه معنی بین )فرضیه پنجم

 .داري وجود داردبین میزان استفاده از مدیریت سود و درصد مدیران غیر موظف رابطه معنی )فرضیه ششم

  روش تحقیق
  قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماري

- ي شرکتجامعه آماري مورد نظر در این تحقیق، کلیه. بوده است 1387تا  1384ساله از سال  4نی قلمرو زمانی این تحقیق شامل یک دوره زما

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این است که قابلیت دسترسی دلیل انتخاب شرکت. باشدهایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می
-هاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اطالعات گزارش، همچنین، به خاطر وجود مقررات و استانداردها بیشتر استبه اطالعات مالی این شرکت

  . تر استها همگنهاي مالی این شرکت
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گیري توانستند در نمونههایی که مینخست تمام شرکت. هاي در دسترس استفاده شده استدر این تحقیق، براي انتخاب نمونه، از کل داده 
هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند، حذف شده و در نهایت هاي موجود، شرکتکنند، انتخاب شدند، سپس از بین کلیه شرکتشرکت 

  . اندهاي باقی مانده براي انجام آزمون انتخاب شدهي شرکتکلیه
 .سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد) 1

 .تغییر سال مالی نداده باشد در طی دوره زمانی تحقیق) 2

 .در طی دوره زمانی تحقیق به طور فعال در بورس حضور داشته باشد) 3

 .اطالعات مورد نظر براي استخراج داده ها در دسترس باشد) 4

 .شرکت سرمایه گذاري و یا واسطه گري مالی نباشد) 5

  .هاي تحقیق انتخاب شدندفرضیه شرکت براي انجام آزمون 80هاي فوق،در نهایت پس از اعمال محدودیت

    آوري و تجزیه وتحلیل داده هاروش جمع
اي، مبانی نظري پژوهش از در بخش کتابخانه. اي استفاده شده استهاي مورد نظر، ابتدا از روش کتابخانهدر این پژوهش براي گردآوري داده

هاي منتخب با مراجعه به هاي شرکتآوري دادهمورد نظر از طریق جمع هايآوري گردید و سپس دادهکتب و مجالت تخصصی فارسی و التین جمع
هاي هاي فشرده اطالعات مالی شرکتهاي توضیحی و با استفاده از نرم افزارهاي دناسهم و تدبیرپرداز و همچنین لوحهاي مالی، یادداشتصورت

  .بورسی انجام گردید
  . استفاده شده است Eviews7هاي ترکیبی و نرم افزار ها از روش رگرسیون سطح مقطعی با دادهها و آزمون فرضیهبه منظور تجزیه و تحلیل داده

  هاي تحقیقمتغیرها  و مدل
اوت بین در این تحقیق براي محاسبه اقالم تعهدي از رویکرد سود و زیانی استفاده است، اقالم تعهدي محاسبه شده بر اساس این رویکرد برابر با تف

  ):1999، 14کولین  و هاریبر(وه نقد عملیاتی است سود خالص و وج
TACt = N.It – CFOt 

TAC :برابر با مجموع اقالم تعهدي  
N.I :برابر با سودخالص دوره جاري  

CFO :برابر با وجوه نقد عملیاتی در دوره جاري 

 گیري اقالم تعهدي اختیارياندازه

، )1986( 15آنجلواند، مانند مدل ديمحاسبه اقالم تعهدي اختیاري استفاده کرده هاي متعددي وجود دارد که محققین مختلف از آن برايروش
گیري اقالم تعهدي اختیاري و میزان ، در این تحقیق نیز براي اندازه)1995( 18، مدل تعدیل شده جونز)1991( 17، مدل جونز)1985( 16مدل هیلی

  :شده است استفاده از مدیریت سود، از مدل تعدیل شده جونز استفاده
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TA :ها در اول سالبرابر با مجموع کل دارایی  
  REVتغییرات در درآمد حاصل از فروش مابین سال  برابر باt و t-  
  RECتغییرات در حسابهاي دریافتنی مابین سال  برابر باt و t-  

PPE ایان سالبرابر با ارزش دفتري اموال، ماشین آالت و تجهیزات در پ  
  :براي آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است

DA = α0 + β1Consternation + β2 Institution + β3 State+ β4 Managerial+ β5 Dual+ β6 Independent+β7 Roe 
+ β8Size + μ 

 
   متغیر مستقل

DAه از مدیریت سود؛ برابر با قدر مطلق اقالم تعهدي اختیاري و متغیر میزان استفاد 

  متغیرهاي وابسته
Consternation : درصد 5برابر با مجموع درصد سهام، سهامداران باالي.  

Institution :ها، هاي هلدینگ، سازمانها، نهادهاي مالی، شرکتبرابر با مجموع درصد سهام سهامداران نهادي، سهامداران نهادي شامل بانک
  .باشدهاي دولتی مینهادها و شرکت

State؛ برابر با مجموع درصد سهام تحت تملک دولت.  
Managerial؛ برابر با مجموع درصد سهام تحت تملک مدیران.  

Dual؛ برابر با دوگانگی وظیفه مدیر عامل، اگر مدیر عامل و رییس هیات مدیره یکی نباشد، برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر است.  
Independentرصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره؛ برابر با د.  
  متغیرهاي کنترل

ROEآید؛ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام که از تقسیم سود خالص بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بدست می. 

Sizeها؛ برابر با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی.  

  
  هاي تحقیقیافته

  آمار توصیفی
دهد، با توجه به اینکه براي محاسبه اقالم تعهدي اختیاري تمام متغیرهاي مدل تعدیل شده ق را نشان میآمار توصیفی متغیرهاي تحقی) 1(نگاره

نتایج . ها بیان خواهند شدشوند، بنابراین میزان اقالم تعهدي اختیاري به صورت درصدي از کل داراییهاي اول دوره تقسیم میجونز بر مجموع دارایی
در . باشدها میدرصد از دارایی 6/9هاي مورد بررسی و در دوره زمانی تحقیق میانگین اقالم تعهدي اختیاري در شرکت دهد که نشان می) 1(نگاره 

  .گیرند این تحقیق از قدر مطلق اقالم تعهدي اختیاري استفاده شده است تا اثر اقالم تعهدي افزاینده سود و کاهنده سود تواماً مورد بررسی قرار
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مدیر عامل و رییس هیات مدیره یک نفر )  درصد 93حدود (هاي مورد بررسی دهد که در بیشتر شرکترهاي تحقیق نشان مینتایج سایر متغی
میانگین . هستند ها انتخابی، اعضاي هیات مدیره داراي وظایف اجراییدهد که در اکثر شرکتاما میانگین درصد مدیران غیرموظف نشان می. اند نبوده

 .درصد است 57گذاران نهادي برابر با درصد و سرمایه 77رابر با سهامداران عمده ب

  آمارتوصیفی متغیرهاي تحقیق. 1نگاره
 انحراف استاندارد حداقل حداکثر میانه میانگین شرح

  0/093 0  0/685  0/073  0/096 اقالم تعهدي اختیاري
  0/169  0/13 1  0/825  0/771 تمرکز مالکیت
  0/319 0  0/98  0/65  0/575 مالکیت نهادي
  0/171 0 1 0  0/090 مالکیت دولتی

  0/313 0  0/98  0/69  0/606 مالکیت مدیریتی
  0/261 0 1 1  0/926 دوگانگی

  0/269 0 1 0  0/162 مدیران غرموظف
  0/496  2/619-  3/089  0/305  0/326 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

  0/539  4/271  6/835  5/667  5/647 اندازه شرکت
  

  هان فرضیهنتایج آزمو
درصد  5داري کل مدل در سطح خطاي شود، معنیطور که در نگاره مشاهده میهمان. دهدهاي تحقیق را نشان مینتایج آزمون فرضیه) 2(نگاره 

موید این مطلب  این نتیجه. دار از نوع منفی وجود داردي معنیدهد که بین مالکیت نهادي و مدیریت سود رابطهنتایج جدول نشان می. شودتایید می
گذاران سبب گونه سرمایههاي مدیریت سود کمتر استفاده کنند و وجود اینشود تا مدیران از فرصتگذاران نهادي موجب میاست که وجود سرمایه
ي منفی سود رابطهچنین بین مالکیت دولتی و وجود مدیران غیرموظف در هیات مدیره با میزان استفاده از مدیریت هم. شودبهبود کیفیت سود می

هاي مدیریت کردن سود کاهش یابد و کیفیت و ها موجب خواهد شد تا فرصتدار وجود دارد، وجود این عوامل در ساختار مالکیتی شرکتمعنی
الکیت مدیریتی، تمرکز مالکیت، م( هاي ساختار مالکیتی مورد بررسی در این تحقیق بین سایر ویژگی. قابلیت اعتماد سود گزارش شده افزایش یابد

 .دار وجود نداردي معنیبا مدیریت سود رابطه) دوگانگی وطیفه مدیر عامل
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  هانتایج آزمون فرضیه. 2نگاره 
 P-value ضریب  شرح

  003/.*  0/113  عرض از مبدا
  0/151  0/028  تمرکز مالکیت
  0/05**  0/029- مالکیت نهادي
  0/000*  0/065- مالکیت دولتی

  0/636  0/007- ریتیمالیکت مدی
  0/228  0/012  دوگانگی

  0/0106**  0/031- مدیران غیرموظف
  0/844  0/001- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

  0/229  0/007- اندازه شرکت
R2 آماره   0/112 تعدیل شدهF 5/94  

D.W 2/044   معناداريF 0/000  
  %5داري در سطح خطاي معنی **% 1داري در سطح خطاي معنی *

  
  گیرينتیجه

شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادي، مالکیت (هاي ساختار مالکیت شرکتی طور که مالحظه گردید، در این تحقیق رابطه بین ویژگیهمان
داد نتایج تحقیق نشان . با مدیریت سود مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت) مدیریتی، مالکیت دولتی، مدیران غیر موظف، دوگانگی وظیفه مدیر عامل

ي منفی هاي مورد بررسی، مالیکت نهادي، مالکیت دولتی و درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره با مدیریت سود داراي رابطهکه از بین ویژگی
هاي ها موجب بهبود کیفیت سود و کاهش فرصتها در ساختار مالکیت شرکتدهد که وجود این ویژگیاین نتایج نشان می. دار هستندمعنی

  . دار نبودندي معنیهاي مورد بررسی با مدیریت سود داراي رابطهسایر ویژگی. شودیریت کردن سود میمد
  پیشنهادها

  پیشنهادهاي کاربردي
گذاران نهادي گذاري کنند که داراي سرمایههایی سرمایهشود، در شرکتگذاران توصیه میبر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق به سرمایه

  .شودچرا که، وجود این عوامل موجب بهبود کیفیت سودگزارش شده می. باشندو داراي مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره میبوده 
  پیشنهادهاي کاربردي

 .هاي ساختار مالکیتی و مدیریت سودتاثیر نوع صنعت بر رابطه بین ویژگی) 1

 .هاي بورسیتاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت) 2

  .تاثیر نوع ساختار مالکیت بر میزان پایداري سود) 3
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  .هاي تقسیم سودهاي ساختار مالکیت بر سیاستتاثیر ویژگی) 4
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 در بورس تهران ها شرکتحاکمیت شرکتی بر عملکرد  تأثیر

  3، سعیده رضایی2مرادي ، ناهید بیگ1محسن مرادي

  چکیده
 این از برخی تأثیر پژوهش، این ، درها شرکت با مرتبط امور در شرکتی کمیتحا هاي مکانیزم ي تعیین کننده نقش به توجه با

 همچونحاکمیتی  هاي مکانیزم تأثیر تعیین تحقیق، این انجام از هدف. است گرفته قرار مورد بررسی بر عملکرد شرکت، ها مکانیزم

 ها شرکتیره، نقش دوگانه مدیر عامل بر عملکرد هیئت مد ي تعداد اعضاي غیر موظف هیئت مدیره، اندازه حضور سهامداران نهادي،
  .به عنوان شاخص عملکرد استفاده شده است ها ییدارادر این پژوهش از بازده . است

انتخاب شد که حجم آن  1390 تا 1386 يها سال ده در بورس اوراق بهادار تهران درپذیرفته ش يها شرکتپژوهش از میان  ي نمونه
. درصد استفاده شده است 5هاي تحقیق از آنالیز رگرسیون خطی چندگانه در سطح خطاي  آزمون فرضیهبراي . باشد شرکت می 440

 ي تعداد اعضاي غیر موظف هیئت مدیره، اندازه ي بین حضور سهامداران نهادي،دار معنی ي بیانگر آن است که رابطه ،نتایج پژوهش
  .اردوجود ند ،مدیر عامل و عملکرد ي دوگانههیئت مدیره، نقش 

  .، بورس اوراق بهادار تهرانها شرکتحاکمیت شرکتی، عملکرد  :واژگان کلیدي

  مقدمه
 مسئله تنها آید، به وجود مذکور بازار در که مشکلی هر بنابراین .است بهادار اوراق بازارهاي منابع، بهینه تقسیم ابزارهاي از یکی 

 1929 سال در .افتاد خواهد خطر به جامعه عمومی منافع آن در که شود یم مبدل نیز اجتماعی موضوعی به بلکه نیست؛ اقتصادي

براي  مدیریت از مالکیت شدن جدا یا نمایندگی مشکل. بود نمایندگی مشکل آن، علت که آمد پدید بورس آمریکا در بزرگ بحرانی
   .قرار گرفت تحلیل و مورد تجزیه) 1967( 5و مینز 4توسط برل بار اولین

 عمل آزادي از مدیران که داشت اطمینان توان می چگونه که معنی بدین .شود می شناخته نمایندگی مشکل نام با جدایی این امروزه 

 اغلب نمایندگی، تئوري بر اساس بنابراین،). 2005، 7و چادها 6اگراول( کرد گذاران استفاده خواهند سرمایه منافع در راستاي خویش

 نیز ها شرکت و مدیران بین قراردادهاي حتی و باشد پرهزینه سهامداران براي که دهند انجام ار هایی فعالیت مدیران، که رود می انتظار

  . شود مدیران طلبانه فرصت هاي فعالیت از مانع تواند نمی

                                                                                                                                                                                     
  .مشھد) ع(استادیار دانشگاه امام رضا  -  ١
  .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشھد -٣و  ٢

        
4 )Berl  
5 )Means 
 
6 )Agrawal  
7 )Chadha 
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 بین توازن براي ایجاد ابزاري شرکتی، حاکمیت. هستند نظارت براي ساختاري نیازمند کنترل، قدرت فاقد سهامداران بنابراین، 

به عبارتی، قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهاي . شود نمایندگی می مشکالت کاهش سبب و است مدیریت و امدارانسه
  ).2009، 2و گویزانی 1کوکی(توسعه یافته است  المللی ینباحتمالی بین سهامداران، کارگران و مدیران در بازارهاي 

نفعان، به ویژه سهامداران که در هنگام  ي نظارتی براي حمایت و پشتیبانی از ذياي از سازوکارها حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه
بازارهاي رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود . باشد یمورشکستگی فقط نسبت به ارزش باقیمانده شرکت ادعا خواهند داشت 

اما فقط وجود سازوکارهاي مناسب حاکمیت شرکتی . دهاي در اختیار خود به طور کارآمد استفاده نماین آورند تا از سرمایه می
  ).2004و همکاران،  3اون(به تبع آن باعث بهبود عملکرد شرکت گردد و چنین امري را برآورده سازد  تواند یم

  ادبیات پژوهش
کلمه  به یونانی کلمه از و باشد یم کردن اداره یا هدایت کردن معنی به Kyberman یونانی کلمه شرکتی حاکمیت اصطالح اصل 

 یا ها سازمان توسط مختلف هاي راه کلمه بهن اما ای. است شده تبدیل Gubernareم قدی فرانسه و Governerت صور به التین

 هیچ که دهد یم نشان موجود ادبیات بررسی ).2010 ،5و کرامر 4اکنل(ت اس تعریف شده ها آن ایدئولوژیکی عالیق مطابق ها یتهکم

 .گیرند می قرار طیف وسیع یک در شرکتی حاکمیت از موجود هاي یفتعر .ندارد وجود شرکتی مورد حاکمیت در توافقی مورد تعریف
 رابطه به شرکتی حاکمیت محدود هاي یدگاهد .دارند قرار طیف سوي دیگر در گسترده هاي دیدگاه و سو در یکد محدو هاي دیدگاه

 توان یم را شرکتی حاکمیت سوي طیف، آن در .شود یم بیان نمایندگی نظریه قالب در الگو این .شود یم محدود و سهامداران شرکت

 از زیادي تعداد و شرکت میان بلکه )سهامداران( ها آن مالکان و شرکت میان نه تنها که گرفت نظر در روابط از اي شبکه صورت به

 نفعان ذي نظریه قالب در چنین دیدگاهی .دارد وجود ... و قرضه اوراق فروشندگان و دارندگان مشتریان، کارکنان، جمله نفعان از ذي

  ).1385ساس یگانه، ح(شود  می دیده

 عین حال در و محدود نگاهی از ها یفتعر این شود یم ارائه شرکتی حاکمیت از تعریف اینجا چند در مذکور هاي نظریه به توجه با 

 در را شرکتی پاسخگویی که یابد می خاتمه تر تعریفی گسترده هب سرانجام و شود یم آغاز شرکتی حاکمیت اساسی نقش کننده توصیف

  . گیرد بر می در جامعه و نفعان ذي برابر

 سازمان سهامداران منافع با مطابق شرکت عملکرد مدیر تضمین براي کنترل و نظارت فرآیند از است عبارت شرکتی حاکمیت

 ،مدیره یئته مدیریت، بین از روابط اي مجموعه «است کرده ریفتع صورت این به را شرکتیت اقتصادي حاکمی توسعه و همکاري
 و تدوین شرکت اهداف آن طریق از که آورد می فراهم را ساختاري شرکتی همچنین حاکمیت ،»شرکت نفعان ذي سایر و سهامداران

 بانک ).2006 ،7اسپیتز و 6میولر( گردد یم مشخص مدیران عملکرد بر نظارت نحوه چنین هم و اهداف این به یابی ابزارهاي دست

                                                                                                                                                                                     
1 )Kouki 
2 )Guizani 
3 )Owen  
4 )O’Connell 
5 )Cramer  
6 )Mueller 
7 )Spitz  
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 و ياقتصاد و اجتماعی اهداف میان تعادل حفظ به شرکتی حاکمیت« :کند می تعریف صورت این به را شرکتی حاکمیت نیز جهانی
  .»شود یممربوط  جمعی و فردي اهداف

 هم هدف و منابع آن بر نظارت منظور به الزم براي پاسخگویی نیز و منابع از موثر استفاده تقویت براي شرکتی حاکمیت چارچوب 

 براي شناساندن هایی کوشش اخیر سال چند در ما کشور در. باشد یم جامعه و ها شرکت منافع افراد، بیشتر چه هر نمودن راستا

 .است پذیرفته صورت اقتصادي يها بنگاهبر  نظارت بعد در آن اهمیت و ها شرکت حاکمیت نظام ماهیت

   نهادي سهامداران
گذاري و  هاي سرمایه بازنشستگی، شرکت يها صندوقهاي بیمه،  ها، شرکت گذاران نهادي شامل بانک موجود، سرمایه یاتدببا امطابق 

شود که حضور  این گونه تصور می عموماً. پردازند هایی هستند که به خرید و فروش حجم باالیی از اوراق بهادار می سایر موسسه
گیرد که این  می نشئتي نظارتی ها فعالیت این امر، از. ها منجر شود ییر رفتار شرکتسرمایه گذاران نهادي ممکن است به تغ

، زیرا نگرند یممتفاوت از سهامداران حقیقی  کامالًسهامداران نهادي به حاکمیت شرکتی به صورت . دهند سهامداران انجام می
نگیزه هاي الزم، براي توسعه، گسترش و نظارت بر ارزشمندتري نسبت به اشخاص حقیقی داشته و ا يها اساساً مالكها  موسسه

. تري را در حاکمیت شرکتی نسبت به سهامداران جز ایفا نمایند ها را با منظري کارشناسانه دارند، لذا باید نقش فعال سرمایه گذاري
ها را قادر سازد که  آن حساس شرکت، باید هاي گیري تصمیمبه اطالعات شرکت همراه با قدرت مشارکتشان در  ترشان یشبدسترسی 

به افول است تغییراتی را در ترکیب و به صورت فعاالنه تر بر عملکرد شرکت نظارت نمایند و وقتی احساس نمایند عملکرد شرکت ر
  ).1390ملکیان و دریایی، (آورند  به وجودمدیره  یئته

   رهمدی یئتموظف ه یرغي اعضا
حداکثر  منافع سهامداران يگذار پا یرزممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت ) نمایندگان(بر اساس تئوري نمایندگی، مدیران 

). 1983، 2جنسن و 1فاما( اند نمودهواگذار ه بر مدیریت شرکت را به هیئت مدیر نظارتز این رو سهامداران کنترل و ا. دنماین
از این رو با توجه به ارتباط . ، قدرت کامل دارد)وظفم(مدیرعامل باالترین مقام اجرایی شرکت است و در انتخاب مدیران اجرایی 

. تلویحی اعضاي موظف هیئت مدیره با مدیر عامل، مدیران موظف شاید نتوانند وظایف نظارتی خود را به نحو اثر بخش انجام دهند
 سوءاستفادهشغلی  هاي حقوق و مزایا و امنیت که مدیران موظف ممکن است از موقعیت خود، از طریق کنترل بر طرح ضمن آن

هاي منافع  ، به کاهش تعارضها شرکتي  یئت مدیرههاز دیدگاه تئوري نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف و مستقل در . نمایند
قائمی، ( نمایند یمرا که مدیران غیر موظف با داشتن راي مستقل، نقش نظارتی را ایفا چ. کند میسهامداران و مدیریت شرکت کمک 

  ).1388شهریاري، 

  مدیرعامل یتمسئول بودن دوگانه 
 تضاد به است ممکن امر این. شود انتخاب هم مدیره یئته رئیس عنوان به عامل شرکت مدیر که دهد یم رخ هنگامی وضعیت این 

 ئتیهعامل و رئیس  آمریکایی، مدیر يها شرکتدرصد از  80تا  70گردد به عنوان مثال در  منجر رفتن استقالل دست از و منافع

                                                                                                                                                                                     
1) Fama  
2 )Jensen 
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هاي رایج حاکمیت شرکتی در اروپا، این دو نقش را تفکیک  اما رویه ).2001و همکاران،  1ادرسر(مدیره شخص واحدي هستند 
در آسیا وضعیت ما بین اروپا و  زمان رئیس هیئت مدیره است انگلیسی، مدیر عامل هم يها شرکتدرصد از  10و تنها در  اند کرده

  ).2001و همکاران،  2لسک( آمریکا است

). 2005، 3پترا( آید یم به وجودگیرد تضاد منافع  مدیره قرار می یئتهاز دیدگاه نظري هنگامی که مدیر عامل در نقش رئیس  
مدیره و  یئتهترکیب نقش ریاست ). 2005اگراول، (یابد  مدیره کاهش می یئتهچنین در چنین حالتی، عملکرد نظارتی  هم

مدیره و  یئتهجدایی جایگاه  دارد یماز این رو ادبیات تئوریک بیان . و نظارت از مدیریت استمدیرعامل، مبین عدم جدایی کنترل 
فاما و جنسن، (اما نتایج تحقیقات تجربی در این خصوص حاوي نتایج منفی است  گردد یممدیرعامل باعث عملکرد بهتر شرکت 

1983.(  

  مدیره یئتهاندازه 
 یئتهدارد که  دیدگاه اول بیان می. مدیره بر عملکرد ارائه نموده است یئتهون نقش اندازه پیرامد ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضا 

مدیره از تعداد زیادي اعضا تشکیل شده باشد، مشکالت  یئتههنگامی که . گردد یمتر باعث ارتقاي عملکرد شرکت  مدیره کوچک
و  4رمالینه(منفعت عمل نمایند  ممکن است به عنوان افراد بی مدیره یئتهیابد؛ زیرا تعداد زیادي از اعضاي  نمایندگی افزایش می

  ). 2003، 5ویسبک

پذیرد  مدیره بیش از اندازه باشد، کنترل و نظارت بر مدیر عامل به صورت کارا صورت نمی یئتهچنین زمانی که تعداد اعضاي  هم 
مدیره  یئتهي و برگزاري جلسات منظم براي یک گیر که طرح ریزي، هماهنگی تیمی، تصمیم ضمن آن). 1992، 7و لورچ 6یپتنل(

توانایی ایفاي وظایف خود را به نحو احسن از دست  ،یک هیئت مدیره بیش از اندازه بزرگ). 1993جنسن، (بزرگ دشوار است 
  ).2003هرمالین و ویسبک،( گیرد یمتر در یک جایگاه سمبولیک قرار  و بیش دهد یم

ها منافع نظرات و پیشنهادهاي تخصصی و متنوع که در  تر، از مزیت مدیره کوچک یئتهکه  دارد یماز سوي دیگر دیدگاه دوم بیان  
هایی مثل تجربه، جنسیت، مهارت، ملیت، و  تر در زمینه مدیره بزرگ یئتهبه عالوه . تر وجود دارد محروم است مدیره بزرگ یئته

تري  کم موظف یرغتر در ترکیب خود از مدیران  دیره کوچکم یئتهکه  ضمن آن) 2005و دالتون،  8التوند(غیره مزیت دارد 
  .گیري خود دارد نماید و زمان اندکی براي ایفاي وظایف نظارتی و تصمیم استفاده می

                                                                                                                                                                                     
1 )Rhoders 
2 )Coles 
3 )Petra 
4)Hermalin  
5)Weisback 
6 )Lipton 
7 )Lorsch 
8 )Dalton 
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  پیشینه تحقیق
یابی به این هدف بر کار نماینده نظارت  در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازي ثروت است و بنابراین به منظور دست 
هاي  ها موثرند و تاکنون پژوهش از طرف دیگر عوامل بسیاري بر عملکرد شرکت. دهند کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می یم

تحقیق ما  یرهاياما متغ. ها صورت گرفته است ها و عملکرد آن مالی و حسابداري شرکت یرهايمتغزیادي براي مشخص کردن رابطه 
  . اند ورد بررسی قرار نگرفتهم اصالًتر یا  در ایران کم

   تحقیقات انجام شده در خارج کشور
بیان کرد که رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت موضوعی مهم و مستمر در متون مدیریت مالی ) 2001( 2بلن و1هارولد 

ن و عملکرد یک بنگاه یک رابطه گردد که طبق آن باید بین پراکندگی سهامدارا برمی) 1967(و مینز  این بحث به رساله برل. است
-1998هاي  شرکت در کشور چین طی سال 549در بررسی خود بر روي ) 2002(و همکاران  3فرث. معکوس مد نظر قرار گیرد

  .نشان دادند که بین سازوکارهاي نظارتی راهبري شرکت و عملکرد شرکت رابطه مثبت معنی داري وجود دارد 2000

 51ها  نآ. ، در تحقیقی به بررسی بین میزان حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پرداختند)2004(راون ، ب)2006( 5و کیلر 4براون 
ویژگی مالکیتی و مدیریتی عامل موثري در  ر دادند، به این نتیجه رسیدند کهعامل موثر در حاکمیت شرکتی را مورد بررسی قرا

   .وده استعملکرد شرکت بن تبع آ و بهبهبود سازوکارهاي حاکمیت شرکتی 

و  )باشد یم مدیره یئته خانواده اعضاي توسط شده نگهداري سهام شامل که( مدیریتی مالکیت بین ارتباط) 2006(اسپیتز  و میولر 
 از خود پژوهش در ها آن .نمایند یم تحلیل انگیزشی، هاي فرضیه آزمایش با را آلمانی کوچک و متوسط خصوصی يها شرکت عملکرد

 این هاي یافته. کردند استفاده ،2000 تا 1999ها  سال براي دارند، ارتباط تجارت با که خدمات بخش يها شرکت تایی 359 نمونه یک

   .باشد می بهبود حال در درصد، 40 باالي مدیریتی مالکیت درصد با يها شرکت عملکرد که دهد یم نشان پژوهش

ارتباط ) 2003( همکارانو  9، گامپرس)1996( 8، یرماك)2006( 7و راچینسکی 6هاي دانشمندانی همچون بلک بر اساس یافته 
 الزاري و 10کاپوپولس. مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهاي مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد

 این به و دادند قرار بررسی مورد یونانی شرکت 175 اطالعات از استفاده با را شرکت عملکرد بر مالکیت ساختار تأثیر) 2007( 11تو

 به باالتر سودآوري کسب براي و دارد ارتباط شرکت باالتر سودآوري با مثبت گونه به متمرکزتر، مالکیت ساختار که رسیدند نتیجه

  .است نیاز تر کم پراکندگی با مالکیت

                                                                                                                                                                                     
1 )Harold  
2 )Belen 
3 )Fehrth 
4 )Brown  
5 )Caylor  
6 )Black 
7 )Rachinsky 
8 )Yermack 
9 )Gompers 
10 )Kapopoulos 
11 )Lazaretou 
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 پژوهش مورد را 2003ا ت 1999 سالهاي براي کازینو صنعت در شرکت عملکرد و نهادي مالکیت بین ارتباط )2007( 2گو و 1تساي 

 ها شرکت این و باشد یم سرمایه سهام کل از دولتی يها شرکت توسط شده نگهداري سهام درصد برابر نهادي مالکیت .دادند قرار

 گذاري یهسرما که دادند نشان ها آن .باشند یم دولت اجزاي دیگر و دولتی يها شرکت ،ها بانک مالی، مؤسسات بیمه، يها شرکت شامل

 را مالکیت و مدیریت تفکیک از حاصله نمایندگی مسائل تا کند کمک صنعت این گذاران سرمایه به است ممکن کازینوها در نهادي

هاي مربوط  بین رتبه يآماردر بررسی حاکمیت شرکتی و عملکرد، هیچ گونه رابطه معنا دار ) 2007( 4وسریوال 3ایپس. دهند کاهش
  .مریکا نیافتندآها در  ه شده از سوي اداره خدمات سهامداران نهادي و بازده عملیاتی شرکتبه حاکمیت شرکتی ارای

هاي فعال در بورس سریالنکا  اي از شرکت تمرکز و ساختار مالکیت بر عملکرد نمونه تأثیر به بررسی) 2007( و همکاران 5بلبل 
شرکت غیر  100) 2009(حسن . مثبت داشته است تأثیر رکتپرداختند و به این نتیجه رسیدند که تمرکز مالکیت بر عملکرد ش

مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که بین تمرکز  2008تا  1993هاي  مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استرالیا را طی سال
  .ه معنی دار مثبت وجود داردمالکیت و ارزش شرکت، بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت و بین اهرم مالی و ارزش شرکت رابط

، به یک ارتباط منفی 1991تا  1987هاي  شرکت بزرگ آمریکایی در سال 452با بررسی ) 1996(و یرماك ) 2010( 7و کرامر 6اکنل 
و  8از سوي دیگر، نتایج تعدادي از تحقیقات موجود از جمله تحقیق آدامز. مدیره و ارزش شرکت دست یافتند یئتهي  بین اندازه

مدیره و عملکرد  یئته، موید وجود رابطه مثبت بین تعداد اعضاي )2001( 10و لی 9و مک) 2005(؛ دالتون و دالتون )2005(ران مه
  .شرکت است

   تحقیقات انجام شده در داخل کشور 
وراق بهادار هاي پذیرفته شده در بورس ا را بر عملکرد شرکت) ساختار مالکیت(راهبردي شرکتی  تأثیر )1387(نمازي و کرمانی 

تهران مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه معنی دار مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد و 
  .شرکت است و عملکردرابطه معنی دار منفی بین مالکیت نهادي 

   

 يها شرکت در مؤسسات این سهم مالکیت با شرکتی گذاران سرمایه مدیریتی عملکرد رابطه ،)1384( مظلومی و رحمان سرشت 
 بررسی مورد را شرکتی گذاران سرمایهش نق پژوهش این در آنان .دادند قرار مورد مطالعه را تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

هاي  یافته دارد؟ را ها آن در اوتمتف توجیه عملکردهاي توان ،ها سازمان مالکیت ساختار آیا :که اند کرده مطرح را سؤال این و قرار دادند
  .ها است تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت نه تنها توان توجیه عملکرد را دارد بلکه ارتباط مثبتی بین آن

   
                                                                                                                                                                                     

1)Tsaia 
2 )Gu  
3 )Epps 
4 )Cereola 
5) Bolbol 
6 )O’Connell 
7 )Cramer  
8 )Adams 
9 )Mak 
10 )Li 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             839

 فرضیه هاي پژوهش

  .دارد و عملکرد رابطه معنی داري وجود مدیره یئته ترکیب در موظف غیر مدیران وجود بین -فرضیه اول

  .دارد نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد رابطه معنی داري وجود بین - فرضیه دوم

  .مدیره و عملکرد رابطه معناداري وجود دارد یئتهبین اندازه  –فرضیه سوم

  .بین حضور مالکان نهادي و عملکرد رابطه معناداري وجود دارد –فرضیه چهارم

    متغیرهاي تحقیق
نسبت بازده دارایی با استفاده . اي براي عملکرد استفاده شده است به عنوان نماینده در این تحقیق از نسبت بازده دارایی: عملکرد - 1

  . گردد یمپایان دوره مالی محاسبه  هاي ییدارااز نسبت سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه به 

اي دیگر غیر موظف  ده و عدهبو) داراي مسئولیت اجرایی(اي در شرکت موظف  مدیره عده یئتهاز بین اعضاء : مدیران غیر موظف - 2
مدیره بر  یئته موظف یرغمدیره از طریق تقسیم تعداد اعضاي  یئتهنسبت غیر اجرایی اعضاء . باشند می) فاقد مسئولیت اجرایی(

  .آید مدیره بدست می یئتهکل اعضاي 

یک و در غیر این صورت از عدد  مدیره باشد عدد یئتهدر صورتی که مدیرعامل شرکت هم زمان رئیس : نقش دوگانه مدیر عامل - 3
  .شود یمصفر استفاده 

  .مدیره است یئتهمعرف تعداد اعضاي : مدیره یئتهاندازه  - 3

  . باشد می) درصد 5تر از  سهامداران بیش(ت معرف مجموع درصد سهام متعلق به سهامداران عمده شرک: مالکان نهادي - 4

اطالعات مورد نیاز . گردد یمها در پایان دوره مالی محاسبه  یتم طبیعی جمع داراییاندازه شرکت با استفاده از لگار: اندازه شرکت - 5
  .باشد یمجهت محاسبه این متغیر قابل استخراج از ترازنامه 

 ها نمونهچگونگی نمونه گیري و  جامعه،

در بورس  1384ه از سال ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است کها شرکتجامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر، همه  
ي پذیرفته شده در بورس اوراق ها شرکتدر این رابطه، . پذیرفته شده و سایر شرایط تعیین شده براي جامعه آماري را نیز داشته باشد

نبوده است و در دسترس  ها آني مورد نظر ها دادهکه  ییها شرکتپس از حذف  1390الی  1386 يها سالبهادار تهران در طی 
مورد بررسی تغییر  ي دورهدر یا  باشد ینممنتهی به پایان اسفند ماه  ها آنسال مالی که  ییها شرکتکردن موارد دیگري مانند لحاظ 

  .شرکت تحت عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید 440، در نهایت اند داشتهمالی  ي دوره

  ها روش تجزیه و تحلیل داده
 از تحقیق متغیرهاي بین همبستگی معنادار بودن براي و چندگانه خطی رگرسیون تحقیق از روش هاي فرضیه آزمون منظور به 

 .است شده ستفادها SPSSرافزا نرم طریق زا P-Value(.sig)آزمون

   :است زیر شرح به تحقیق ها فرضیه آزمون منظور به رگرسیون مدل
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ROA=&+&NED+&DUAL+&BS+&IO+FS+£  
:ROA عملکرد 

NED :مدیران غیر موظف   

:DUAL نقش دوگانه مدیر عامل 

BS : مدیره یئتهاندازه  

IO :مالکان نهادي 

:FS اندازه شرکت  

  یافته هاي تحقیق
متغیرهاي وابسته، مستقل و کنترل با استفاده از آمار توصیفی مورد بررسی قرار  هاي یژگیوجهت آزمون مدل تحقیق در مرحله اول 

 .گیرد یمطی نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مرحله بعد با استفاده از آمار استنبا

    نتایج آمار توصیفی
متغیرهاي تحقیق بکار گرفته شده ف زیر آماره هاي میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر مقدار جهت توصی در جدول

  . است

  اندازه شرکت  عملکرد شرکت  آماره

  40/13  11/0  میانگین

  22/13  10/0  میانه

  49/1  13/0  انحراف معیار

  34/9  - 76/0  حداقل

  58/18  61/0  حداکثر

ارائه شده ) 3(، در جدول اند گرفتهچنین نتایج آمار توصیفی براي متغیرهایی که به صورت دوتایی در تحقیق مورد استفاده قرار  هم
 .است

 

 

  

  آمار توصیفی )1جدول
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  متغیر
نی فراوا  شرح

  مطلق

درصد فراوانی 

  نسبی

  نقش دوگانه مدیر عامل
  2/4  22  دارد 

  8/95  511  ندارد

 یئتهنسبت اعضاي غیر موظف 

  مدیره

  2/18  97  درصد 50تا  0

  8/81  436  درصد 50بیشتر از 

  مدیره یئتهتعداد اعضاي 
  5/95  509  نفر 5

  5/4  24  نفر 7

 مالکان نهادي
  8/15  84  درصد 50تا  0مالکیت سهام 

  2/84  499  درصد 50مالکیت سهام بیشتر از 

  نتایج آمار استنباطی
مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، تعداد اعضاي  یئتهاعضاء  ییاجرا یرغنسبت (در مدل رگرسیون اثر متغیرهاي مستقل و کنترل 

هاي تحقیق از  براي آزمون فرضیه. ده استبررسی ش) بازده دارایی(روي عملکرد شرکت ) مدیره، مالکان نهادي و اندازه شرکت یئته
در تحقیق حاضر آزمون وجود مفروضات زیربنایی . درصد استفاده شده است 5در سطح خطاي  چندگانهتحلیل رگرسیون خطی 

نتایج آزمون . و عدم وجود هم خطی مورد تایید قرار گرفت ها ماندهستقالل باقی ، ایون شامل همگنی واریانس، نرمال بودنرگرس
  :فرضیه هاي تحقیق به شرح ذیل است

  نتایج برازش مدل
  مقدار احتمال  ضریب بتا  متغیر

 879. 0.009  ضریب ثابت

 784. 0.009  مدیره یئتهنسبت اعضاي غیر موظف 

 834. 0.006  نقش دوگانه مدیر عامل

  آمار توصیفی براي متغیرهاي باینري) 2جدول 
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 527. 0.019-  مدیره یئتهتعداد اعضاي 

 295. 0.000  مالکان نهادي

 190. 0.006  اندازه شرکت

  نتیجه گیري
 ینقوان. شود یم نمایندگی مشکالت کاهش سبب و است مدیریت و سهامداران بین توازن ایجاد براي ابزاري شرکتی، حاکمیت

نمونه . توسعه یافته است المللی ینبدر بازارهاي  یرانو مدحاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضاد هاي احتمالی بین سهامداران، کارگران 
 440انتخاب شد که حجم آن  1390تا  1386 يها سالپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  يها شرکتپژوهش از میان 

نتایج . درصد استفاده شده است 5در سطح خطاي  چندگانههاي تحقیق از آنالیز رگرسیون خطی  براي آزمون فرضیه. باشد یمشرکت 
  :پژوهش بیانگر آن است که 

 موظف غیر مدیران وجود آزمون بین نتایج طبق: و عملکرد مدیره یئته ترکیب در موظف غیر یرانمد وجود رابطه بین) الف

   .شود یمفرضیه مربوط رد  و نداردابطه معنی داري وجود ر) اه ییداراازده ب( شرکت دو عملکر مدیره یئته ترکیب در

ه مدیر عامل و عملکرد شرکت رابطه قش دوگانن آزمون بین نتایج طبق:  رابطه بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد) ب
  .شود یمفرضیه رد  ینو اداري وجود ندارد  معنی

رابطه معناداري هاي آزمون بین اندازه هیئت مدیره و عملکرد شرکت  طبق یافته : مدیره و عملکرد یئتهبین اندازه ه رابط)ج
  .شود یم رده فرضی نای ندارد ووجود 

رابطه معناداري شرکت  بین حضور مالکان نهادي و عملکردیافته هاي آزمون  طبق:  هادي و عملکردبین حضور مالکان نه رابط)د 
  . شود یم ردفرضیه  نو ای وجود ندارد

ضور مالکان نهادي و ، حمدیر عامل، اندازه هیئت مدیره دوگانهبین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، نقش  ینبنابرا
  .ابطه معنی داري وجود نداردر) اه ییداراازده ب(عملکرد 

  پیشنهادهاي تحقیق
 .ایران رسمی حسابداران جامعه توسط شرکتی حاکمیت مفاهیم مستمر آموزش - 1

.داخلی سطح در شرکتی حاکمیت براي نظري چارچوب یک تدوین - 2

.ایرانی هاي شرکت حاکمیتی سازوکارهاي تقویت منظور به داخلی سطح در قانونی الزامات به نیاز - 3
  

  :مأخذمنابع و 
  .17-10، صص 22 ، شماره،مجله حسابرس، "ایران در شرکتی حاکمیت "،)1385( ییحی یگانه، حساس
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 در شده پذیرفته يها ر شرکتد نهادها این مالکیت سهم با گذاران نهادي سرمایه مدیریتی عملکرد رابطه"، )1384(نادر  ی،مظلوم؛ حسین سرشت، رحمان

 .160-  135- صص ،47 شماره مدیریت، مطالعات ،"نبهادار تهرا اوراق بورس

 .10-3، صص ماره اولش ،وره اولد ،حسابداريهاي  پیشرفت، "ها شرکتحاکمیت شرکتی و عملکرد مالی "، )1388( يشهریاري، مهدقائمی، محمد حسین؛ 

حسابداري، دوره  هاي یشرفتپ، "با ساختار حاکمیت شرکتی مالکیتی و شرکتی هاي یژگیوتبیین رابطه بین "، )1390( یدریایی، عباسعلملکیان، اسفندیار؛ 
 .22- 15، صص ماره اول، شسوم

هاي  ، فصلنامه بررسی"هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت یرتأث"، )1386(نمازي، محمد؛ کرمانی، احسان 
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  تهران بورس در سود يداریپا بر مؤثر عوامل

  ٣مهرجو احسان، ٢تاکر رضا، ١یصالح يمهد
  دهیچک

 از یبرخ یبررس قیتحق نیا هدف .شده است فیتعر آن يریتکرارپذ و دوام تیقابل عنوان به سود يداریپا يمتعدد قاتیتحق در 
 دهیگرد استفاده اول مرتبه ونیرساتورگ از سود يداریپا نییتع يبرا. است تهران بورس يها شرکت انیم در سود يداریپا مؤثر عوامل
 گرفته قرار لیتحل و هیتجز مورد یبیترک يهاداده ونیرگرس روش از استفاده با 1389 تا 1384 یزمان يدوره يبرا هاداده. است
 يبرا تیوا يها آزمون از نیهمچن. است دهیگرد استفاده هاسمن و چاو يها آزمون از قیتحق یونیرگرس مدل برازش يبرا .است
 شرکت 136 يرو بر قیتحق جینتا. است دهیگرد استفاده واحد ي شهیر آزمون و یخط هم آزمون مدل، انسیوار یناهمسان یبررس
. دارد میمستق تأثیر سود يداریپا زانیم بر رانیمد استقالل و داربهره يهایبده زانیم شرکت، اندازه ،یاتیعمل نقد وجوه که داد نشان
 خواهد موجب باشد، شتریب رانیمد استقالل تینها در و رکمت دار بهره يهایبده زانیم بزرگتر، شرکت ،رتشیب سود ينقد جزء هرچه

  .شود شتریب سود ثبات و يداریپا بیضر تا شد

  .رانیمد استقالل دار،بهره يهایبده شرکت، ي اندازه ،یاتیعمل نقد وجوه سود، يداریپا :يدیکلگان واژ

  مقدمه
 یاصل هدف. است یسازمان برون گانکنندهاستفاده یاطالعات يازهاین از برخاسته شتریب یمال يزارشگرگ و يحسابدار اهداف

 اتخاذ در هاآن به کمک جهت يتجار واحد از رونیب اشخاص يبرا يتجار واحد عملکرد و یمال تیوضع انیب یمال يگزارشگر
 هاصورت نیا وستیپ يهاادادشتی و یاساس یمال يهاصورت ر،مزبو اشخاص به اطالعات انتقال یاصل ابزار. است یمال ماتیتصم
   .شودیم محسوب یمال يگزارشگر و يحسابدار ندیفرآ یینها محصول که است

 یمال يدوره سود يریگاندازه. شودیم محسوب ماتیتصم ریسا و يگذارهیسرما ماتیتصم يبرا ییمبنا عنوان به انیز و سود صورت
 و یآت سود یابیارز يبرا گذارانهیسرما. است بوده يحسابدار ياستانداردها گانکنند نیتدو يرو شیپ يهاچالش از یکی شهیهم

 هاآن دیعا سهام متیق شیافزا و سهام سود قیطر از که یآت ينقد يهاانیجر یابیارز نیهمچن و شرکت ينقد يهاانیجر يدورنما
 . دارند یفراوانتأکید  شده گزارش سود اطالعات بر شد، خواهد

سود حسابداري و اجزاي آن . است بهادار اوراق يگذارمتیق در يحسابدار سود نقش ،يحسابدار قاتیتحق در مهم يهاسوال از یکی
-تحلیل. دهندگذاري مورد استفاده قرار میهاي سرمایهگران مالی در تصمیمگذاران و تحلیلاز جمله اطالعات مهمی است که سرمایه

-سرمایه. دهندهاي خود مدنظر قرار میها و قضاوتا سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسیگران مالی عموم
ویژه سود گزارش هاي اقتصادي بههاي مالی بنگاهگذاري خود بر اطالعات مالی مندرج در صورتهاي سرمایهگذاران نیز براي تصمیم

                                                                                                                                                                                     
  .استاديار حسابداري دانشگاه فردوسي مشھد - ١
  Reza_takor@yahoo.com اھواز-یحسابدار ارشد کارشناس - ٢
  .اھواز-یحسابدار ارشد کارشناس - ٣
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گذاري دهد که سود تعهدي نقش مهمی در فرآیند ارزششواهد قبلی نشان می). 1387مهرانی و عارف منش،( کنند شده اتکا می
). 219942و دچو1،1968بال و بروان( دهد بندي و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را کاهش میدارد، زیرا مشکالت زمان

که افزایش ثروت نتیجه عملکرد با توجه به اینهاي اقتصادي در پی افزایش ثروت خود هستند و سهامداران به عنوان مالکان بنگاه
محققان زیادي نیز در . هاي اقتصادي براي مالکان داراي اهمیت فراوانی استهاي اقتصادي است، ارزشیابی بنگاهمطلوب بنگاه

سهام شرکت در  اند که افزایش اجزاي نقدي سود منجر به پایداري سود و به تبع آن موجب خواهد شد تاتحقیقات خود عنوان کرده
 ) .2008 ،3همکاران و چوید(د رشدي داشته باشبهبازارهاي سرمایه روند رو

-لیتحل و رانیمد ستانکاران،ی گذاران،هیسرما جمله از کنندگان استفاده از یعیوس فیط که اندداده نشان يحسابدار یاثبات اتیادب
 گفت بتوان دیشا. دارند یفراوان توجه وتأکید  يحسابدار سود رقم بر و ندینمایم استفاده خود ماتیتصم در يحسابدار سود از گران

 بر موثر عوامل ییشناسا با توانیم نرویا از است، بوده هانهیزم ریسا از شیب يحسابدار سود نهیزم در شده انجام قاتیتحق که
 نسبت شرکت، اندازه يرهایمتغ اثر رو نیا از. دنمو ياری نهیبه ماتیتصم اتخاذ در یمال اطالعات کنندگان استفاده به سود يداریپا

 گرفته قرار یبررس مورد سود يداریپا بر موظف ریغ رانیمد درصد و یاتیعمل نقد وجوه سهام، صاحبان حقوق به دار بهره يهایبده
 .است

  ينظر یمبان
 سود زانیم شودیم مشاهده یاثبات يتئور اتیادب به توجه با. است شده فیتعر سود يریتکرارپذ و دوام تیقابل عنوان به سود يداریپا

 و بال (د انپرداخته سهام متیق و يحسابدار سود نیب رابطه یبررس به يادیز نیمحقق و است یاطالعات بار يدارا شده گزارش خالص
 جمله از شرکت یبزرگ و زهاندا. باشد ییبسزا تیاهم يدارا تواندیم سود يداریپا زانیم بر موثر عوامل یبررس نرویا از). 1968 بروان،
 يشتریب منابع بزرگ يهاشرکت. باشند یمطلوب عملکرد يدارا شرکت بلندمدت افق در تا کند می کمک هاشرکت به که است یعوامل

. دارند را اتیعمل يبرا الزم وجوه نیتام و وام گرفتن در يشتریب ییتوانا نیچنهم هاشرکت نیا. دارند کوچکتر يهاشرکت به نسبت
 بزرگتر يهاشرکت رودیم انتظار علت همین به رند،یگیم قرار دولت تیحما مورد ترکوچک يهاشرکت به نسبت بزرگتر يهاشرکت

  . باشند يسودآور در يشتریب ثبات و يداریپا يدارا

 در دارند، نقد وجوه به ازین دخو یاتیعمل يها فعالیت انجام و بلندمدت يهايگذارهیسرما یمال نیتام يبرا هاشرکت از ياریبس امروزه
 افتیدر. دهند انجام را الزم يها يگذاهیسرما شرکت محل از نتوانند و باشند ینگینقد کمبود يدارا است ممکن هاشرکت ن،یب نیا

 نهیزه پرداخت به منجر التیتسه نگونهیا افتیدر اما است، هاشرکت در ینگینقد نیتام يبرا جیرا يروشها از یکی یمال التیتسه
 از ياریبس نرویا از. شد خواهد هاشرکت سود کاهش و بهره نهیهز شیافزا به منجر داربهره يهایبده شیافزا. شد خواهد بهره

 به توجه با. رود فراتر ینیمع حد از شرکت يهایبده نسبت تا شود گنجانده ییبندها وام، يقراردادها در دارند لیتما بستانکاران
  . شود شتریب سود يداریپا و ثبات باشد، کمتر دار بهره يهایبده زانیم چه هر رودیم ظارانت ، شده ذکر موارد

 يحسابدار ستمیس در که است ییدادهایرو و ها فعالیت يسر کی جهینت در انیز و سود حساب صورت در منعکس يحسابدار سود
 چه هر اندداده نشان متعدد قاتیتحق. است یاتیعمل نقد وجوه و يتعهد دوبخش يدارا سود. است شده يریگاندازه و ثبت يتعهد

                                                                                                                                                                                     
Ball and Brown  - 1 
2- Dechow 
3- Dechow et al 
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 یاتیعمل نقد وجوه و سود تیفیک نیب یعبارت به). 1،2006ژان و وانگ (د بو خواهد باالتر سود تیفیک باشد، شتریب سود ينقد جزء
  .باشد باالتر سود يداریپا باشد، شتریب سود ينقد جزء زانیم چه هر رودیم انتظار ن،یبنابرا. دارد وجود میمستق رابطه

 عنوانبه آنان نظارتی عملکرد و ها شرکت مدیرههیات در مستقل )غیراجرایی(غیرموظف مدیران حضور نمایندگی، تئوري ازدیدگاه

2جنسن و فاما. کندمی شایانی کمک شرکت مدیران و سهامداران میان موجود منافع تضاد کاهش به مستقل؛ افرادي
 بر) 1983( 

 اثرات از غیرموظف مدیران استقالل دلیل به .اند کرده تأکید مدیره هیات کنترلی وظایف انجام در غیرموظف ياعضا نقش اهمیت

 مدیریت طلبی فرصت مقابل در سهامداران منافع از حفاظت براي شرکت اجرایی مدیران به نسبت آنان رسد نظرمی به شرکت، مدیریت

 شیافزا يبرا متقلبانه يها فعالیت کاهش موجب دهندیم انجام موظف رانیمد بر که ینظارت با آنان. دارند قرار بهتري موقعیت در
- یم سود يداریپا شیافزا موجب خود نوبه به زین امر نیا که شد خواهند سود تیفیک شیافزا موجب تینها در و شوندیم رانیمد

 .شود

  قیتحق نهیشیپ

 یمدارک به قیتحق نیا در يو. داد قرار یبررس مورد را سود ينقد ياجزا و يتعهد اقالم يداریپا نسبت یقیتحق در) 1996(  3اسلون
 اقالم شیافزا جهینت در سود يداریپا کاهش و ينقد ياجزا شیافزا جهینت در سود يداریپا شیافزا ، دهدیم نشان که افتی دست
  .دانست يتعهد اقالم بودن یذهن از یناش را آن علت و است سود يتعهد

 چه هر که داد نشان و پرداخت سود يتعهد بخش يداریپا و يعاد ریغ يتعهد اقالم نیب ارتباط یبررس به یقیحقت در) 2001(4يژا
  .است کمتر سود يتعهد بخش ثبات و يداریپا باشد، شتریب يعاد ریغ يتعهد اقالم زانیم

. کردند نییتع يتعهد يحسابدار يهارضف و هانیتخم دقّت زانیم يریگ اندازه با را سود تیفیک یقیتحق در) 2002(5چوید و دچو
 اقالم چه هر گر،ید عبارت به. ابدییم کاهش یآت ينقد يهاانیجر برآورد در اشتباه شیافزا با يحسابدار سود تیفیک ها،آن نظر به

 برخوردار يشتریب تیفیک از يحسابدار سود و بود خواهد کمتر آنها برآورد اشتباه کنند، برآورد بهتر را یآت ينقد انیجر يتعهد
  .دارند ینییپا سود تیفیک هستند، نییپا تیفیک با يتعهد اقالم يدارا که ییهاشرکت که کنندیم انیب نیهمچن هاآن. بود خواهد

. شودیم سود کمتر يداریپا به منجر کمتر، ياتّکا تیقابل با يتعهد اقالم که دادند نشان خود قیتحق در) 2005( 6گرانید و اسکات
 و سهام مورد در یواقع ریغ يگذارمتیق ینوع گذاران، هیسرما کامل ینیبشیپ عدم علّت به که بود نیا از یحاک هاآن مطالعات جینتا

  .افتدیم اتّفاق هاشرکت بهادار اوراق

                                                                                                                                                                                     
1- Wang and Zhan 
1 - Fama and Jenson 
2 - Sloan 
3- Xie 
4- Dechow and Dichev  
5- Scott et al  
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 دادند نشان یانیز و سود کردیرو و ياترازنامه کردیرو حسب بر سود يداریپا ينحوه يسهیمقا با یقیتحق در) 2005(1راس و چوید
 بخشد، یم بهبود را سود يداریپا باال تیفیک با يتعهد اقالم. ردیگیم قرار يتعهد اقالم عالمت و مقدار تأثیر تحت سود يداریپا که
  .ابدییم کاهش سود يداریپا زانیم ن،ییپا تیفیک يتعهد اقالم با يهاشرکت در اما

 نیا به خود قیتحق در مدل جادیا و سود يداریپا و يتعهد اقالم ياتکا تیقابل نیب ارتباط یبررس با) 2005( 2گرانید و چاردسونیر
  .شودیم سود يداریپا آمدن نییپا به منجر يتعهد اقالم نییپا اتکا تیقابل که رسندیم جهینت

 به آنان قیتحق جینتا. ندکرد یبررس را سود يداریپا و یاتیعمل نقد وجوه ،يتعهد اقالم نیب رابطه یقیتحق در) 2006(3ژان و وانگ
  :است بوده ریز شرح

  .اندبوده يباالتر سود يداریپا يدارا دهانیز يهاشرکت به نسبت سودده يهاشرکت - 1

  .دارند يباالتر سود يداریپا ، باالتر سود ينقد ياجزا داشتن با يهاشرکت - 2

  .است شتریب سودشان يردایپا هستند، يباالتر تیفیک با يتعهد اقالم داراي که ییهاشرکت - 3

-شرکت به نسبت باشند،یم يتعهد اقالم از ییباال رقم يدارا که ییهاشرکت رندیگیم جهینت خود قیتحق در) 2006(4یج و چوید

  .دارند يباالتر سود يداریپا دارند، ینییپا يتعهد اقالم که ییها

 آنان. پرداختند کنگ هنک بورس در سود تیریمد و رانیدم استقالل نیب رابطه یبررس به خود قیتحق در) 2007(5گرانید و یجگ
 تیفیک تا شد خواهد باعث و شده سود تیریمد يهافرصت کاهش موجب رهیمد اتیه در موظف ریغ رانیمد وجود که دادند نشان
  .ابدی شیافزا شده گزارش سود

 که داد نشان آنها قیتحق جینتا. پرداختند سود ينقد ياجزا يداریپا و يگذارمتیق یبررس به یقیتحق در)2008(6گرانید و چوید
  .شودیم سود يداریپا سبب نیا و برخوردارند يشتریب يداریپا از يتعهد ياجزا به نسبت سود ينقد ياجزا

 ییایاسترال يهاشرکت در را رانیمد دست در سهام و يتعهد اقالم سود، يداریپا نیب يرابطه یقیتحق در) 2008(7گرانید و ياو 
  :است بوده ریز صورت به هاآن قیتحق جینتا. کردند یبررس

 .است ترنییپا ينقد ياجزا به نسبت يتعهد اقالم يداریپا

 .دارد مثبت يرابطه آن ياجزا اتکا تیقابل با يتعهد اقالم ياجزا يداریپا

 .دندار وجود يارابطه رانیمد دست در سهام و سود يداریپا نیب

                                                                                                                                                                                     
1- Dechow and Ross 
2- Richardson et al 
3- Wang and Zhan 
4 - Dechow and Ge 
5 - Jaggi et al 
6 - Dechow et al 
7- Oei et al 
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 برآورد دگاههاید از یبرخ و دارد وجود یمتفاوت يدگاههاید سود، تیفیک يریگاندازه يبرا که است معتقد )1378(د فر فیظر احمد
 جهینت و کند می یطراح سود تیفیک یابیارز با مرتبط عناصر و عوامل از یچارچوب يو. دانندیم ممکن ریغ یکم صورت به را تیفیک
 يدگاههاید زین و یمال يحسابدار نامطلوب و مطلوب يهایژگیو يدرجه و زانیم از یتابع زمان، هر در سود تیفیک که ردیگیم

  .است گرانلیتحل یشخص

 داده قرار مطالعه مورد يتعهد اقالم برآورد يخطا نقش برتأکید  با را يتعهد اقالم تیفیک يامطالعه در) 1385( همکاران و نوروش
 يتعهد اقالم نیبنابرا. شودیم يتعهد اقالم سود تیفیک کاهش باعث يتعهد اقالم يباال سطح دهد،یم نشان آمده بدست جینتا. اند

  .باشدیم سود کمتر يداریپا و کمتر تیفیک يمعنا به شتریب

  يریگنمونه روش و يآمار جامعه
 دهش استفاده رین 1390 سال خالص سود اطالعات از نیچنهم. است بوده 1389 تا 1384 سال از ساله 6 ،قیتحق نیا یزمان قلمرو
 انتخاب لیدل. باشدیم تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ ییهاشرکت يهیکل ق،یتحق نیا در نظر مورد يآمار جامعه. است

 ن،یهمچن است، شتریب هاشرکت نیا یمال اطالعات به یدسترس تیقابل که است نیا بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ يهاشرکت
  . است ترهمگن هاشرکت نیا یمال يها گزارش اطالعات تهران، بهادار اوراق بورس سازمان يهااستاندارد و مقررات وجود خاطر به

 ییهاشرکت موجود، يهاشرکت هیکل نیب از. است شده استفاده غربالگري از بررسی مورد يها شرکت انتخاب يبرا ق،یتحق نیا در 
  . شدند انتخاب آزمون انجام يبرا مانده یباق يهاشرکت يهیکل تینها در و شده حذف ستند،ین ریز طیشرا از کی هر واجد که

 .باشد سال هر ماه اسفند انیپا به یمنته شرکت یمال سال .١

 .باشد نداده یمال سال رییتغ قیتحق یزمان دوره یط در .٢

 .باشد داشته حضور بورس در فعال طور به قیتحق یزمان دوره یط در .٣

 .باشد دسترس در ها داده استخراج يبرا نظر مورد اطالعات .٤

 .نباشد یمال يگر واسطه ای و يگذار هیسرما شرکت .٥

 هايتحقیق بیشتر مانند حاضر تحقیق .شدند انتخاب قیتحق يهاهیفرض آزمون يبرا شرکت 136 تعداد ها،تیمحدود این به توجه با
 بدون آن يها داده که است نیا یتجرب مهین پژوهشات بارز یژگیو .است شده انجام تجربی نیمه تحقیق طرح اساس بر حسابداري

 .باشدیم یهمبستگ نوع از یلیتحل لحاظ از و. شودیم يگردآور و افتاده اتفاق محقق دخالت
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 صنعت نام هاشرکت تعداد

 يفلز محصوالت 18

 ییغذا مواد 16

 يفلز ریغ یکان محصوالت 27

 ییایمیش 30

 يدیتول 21

 یاساس فلزات 14

 ریسا 10

 جمع 136

 

   ها داده لیوتحل هیتجز و يآورجمع روش
 پژوهش ينظر یمبان ،ياکتابخانه بخش در. شد استفاده ياکتابخانه روش از ابتدا نظر، مورد يهاداده يگردآور يبرا پژوهش نیا در
 ،یمال يهاصورت به مراجعه با منتخب يهاکتشر يهاداده سپس و يآورجمع یسیانگل و یفارس یتخصص مجالت و کتب از
 يهاشرکت یمال اطالعات فشرده يهالوح نیهمچن و رپردازیتدب و دناسهم يافزارها نرم از استفاده با و یحیتوض يهاادداشتی

 يهاداده از يریگبهره و یمقطع سطح ونیرگرس روش از استفاده با هاهیفرض آزمون و هاداده لیتحل و هیتجز .شد آوريجمع یبورس
  . است شده انجام Eviews7 افزار نرم با یتصادف اثرات آزمون و ثابت اثراث آزمون یبیترک

  قیتحق يهاهیفرض
  .هستند يشتریب سود ثبات و يداریپا يدارا ترکوچک يهاشرکت با سهیمقا در بزرگتر يهاشرکت - 1

  .هستند يشتریب سود ثبات و يداریپا يدارا دارند يکمتر یاهرم نسبت که ییهاشرکت - 2

  .هستند يشتریب سود ثبات و يداریپا يدارا دارند، يشتریب یاتیعمل نقد وجوه که ییهاشرکت - 3

  .هستند يشتریب سود يداریپا يدارا شتریب موظف ریغ رانیمد داراي يهاشرکت - 4

  برازش مدل پژوهش
  ي ترکیبیها دادهآزمون هاي تشخیصی در 

  . ي ترکیبی از آزمون چاو و آزمون هاسمن استفاده شده استها دادهتفاده در براي تعیین مدل مورد اس

  هاشرکت تعداد. 1نگاره
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  آزمون چاو

 به آزمون نیا اتیفرض. شودیم انجام) شده کپارچهی( هاداده کل قیتلف مقابل در ثابت اثر مدل يریکارگ به نییتع يبرا 1چاو آزمون
  :است ریز صورت

H0 : Pooled Model 
H1 : Fixed Effect Model  

 مجموع اساس بر چاو آزمون يآماره. است دیمق ریغ ریمقاد اساس بر آن مقابل يهیفرض و دیمق ریمقاد اساس بر صفر يهیفرض
 : است ریز صورت به دیمق ریغ مدل و دیمق مدل يخطا مربعات

  Chow  

 جدول F يآماره ارزش از شده محاسبه دیمق F يآماره ارزش اگر. ي آزادي استدرجه NT-N-Kو  N-1با  F عیتوز يدارا آماره نیا
 مدل ن،یبنابرا. داشت خواهد وجود مقاطع يبرا يداریمعن اثر و شودیم رد H0 يهیفرض شده، نییتع داریمعن سطح در باشد، کمتر

  ).1387 مهرگان و دهزا اشرف( شودیم استفاده شده قیتلف يهاداده مدل از صورت،نیا ریغ در. شودیم انتخاب ثابت اثر

   هاسمن آزمون

 عدم ای وجود يهیپا بر هاسمن آزمون. شودیم انجام یتصادف اثر مدل مقابل در ثابت اثر مدل از استفاده نییتع يبرا 2هاسمن آزمون
 تهداش وجود یارتباط نیچن اگر. است گرفته شکل مدل مستقل يرهایمتغ و شده زده نیتخم ونیرگرس يخطا نیب ارتباط وجود
 عدم يدهنده نشان H0 يهیفرض. داشت خواهد کاربرد ثابت اثر مدل باشد، نداشته وجود ارتباط نیا اگر و یتصادف اثر مدل باشد،

  : است ارتباط وجود يدهنده نشان H1 يهیفرض و نیتخم يخطا و مستقل يرهایمتغ ارتباط
H0: Random Effect 
H1: Fixed Effect  

 با را q انسیوار مقدار نیتخم هاسمن آزمون انجام يبرا) 1988( 3ماداال qV  يآماره و داده نشان M ریز يرابطه صورت به را 
  :است کرده ارائه

M = 

 بیناار یخط برآورد نیبهتر

. دارد را مطلوب يکننده برآورد طیشرا ،یمعمول بعاتمر حداقل ونیرگرس روش ،یخط ونیرگرس کیکالس مدل يهافرض به توجه با
 بدون مربعات، حداقل ونیرگرس روش از حاصل يهاکننده برآورد باشد، برقرار اخالل جمله يبرا ونیرگرس کی یاساس يهارهیپذ اگر

                                                                                                                                                                                     
1. Chaw Test  
2. Hausman Test 
3. Maddala 
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 هامدل ریسا از بهتر هک یونیرگرس مدل انتخاب يبر اریمع کی بیترت نیا به). 1961،يهنر( است انسیوار حداقل يدارا و تورش
 ریسا به نسبت يکمتر انسیوار ونیرگرس بیضرا که است نیا دهد،یم حیتوض مستقل ریمتغ حسب بر را وابسته ریمتغ راتییتغ

 .است شده لیتعد R2 ار استفاده انتخاب نیا يبرا گرید مالك. باشد داشته هانیتخم

  واتسون -نیدورب آزمون
 يخطا مدل بر واتسون -نیدورب آزمون. است شده استفاده واتسون -نیدورب آزمون از خطا جمالت در یاپیپ یهمبستگ آزمون يبرا

  :شودیم انیب ریز صورت به مدل نیا. است یمبتن اول مرتبه همبسته خود
t = Pεt-1 + Vtε  

 یوقت مدل نیا در. است Vt ≈ N(0, σ2) فرض با مستقل ریمتغ ؛Vt وp ≤+1 ≥1- مقدار با یهمبستگ خود پارامتر ؛P که در رابطه مزبور
 یهمبستگ خود p = 0 حالت در. دارد وجود یمنف یهمبستگ خود باشد، یمنف p که یوقت و مثبت یهمبستگ خود باشد، مثبت p که

  :است شده استفاده ریز هیفرض از واتسون -نیدورب آزمون انجام يبرا. ندارد وجود
H0: p = 0 
H1: p ≠ 0 

  .دارد وجود یاپیپ یهمبستگ یعنی ،p ≠ 0 مقابل هیفرض و ندارد وجود یاپیپ یمبستگه کهنیا یعنی p = 0 فرض 

  )Fآزمون : ( آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون
اي میان متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل وجود نداشته باشد، باید تمام ضرایب در معادله خط رگرسیون چند متغیره، چنانچه رابطه

  :گیري به صورت زیر استبا داشتن مدل رگرسیون چند متغیره، قاعده تصمیم. در معادله، مساوي صفر باشد متغیرهاي مستقل
H: B=B=B=…Bk= 
H=Bi≠ i=,…,m 

رد  Hبه دست آمده از نگاره باشد، فرض  Fمحاسبه شده از معادله رگرسیون، بزرگتر از مقدار  F، آماره %95اگر در سطح اطمینان 
  .شودپذیرفته می Hو در غیر این صورت فرض شود می

  قیتحق يهامدل و رهایمتغ
  :از مدل زیر استفاده شده است پژوهشهاي به منظور آزمون فرضیه

Et+ = α +βDUMt+ βEt + β(Et*DUMt) + ut 
Et+ برابر با سود خالص سال آتی  

 DUM که به صورت ) نسبت بدهی، وجوه نقد عملیاتی و استقالل مدیران ، هااندازه شرکت( گذار بر پایداري سود  تأثیر برابر با عامل
  . شودتعریف می متغیر دامی

 Et باشدبرابر با سود خالص دوره جاري می .  
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براي ، بدین ترتیب، شودتعریف می) 1و0(به صورت  استفاده شده است که) اندازه( SIZEبراي آزمون فرضیه اول از متغیر دامی 
یی ها شرکت( کوچک ترهاي برابر با یک و براي شرکت )یی که لگاریتم طبیعی شان بزرگتر از میانه استها شرکت( تربزرگهاي شرکت

  :براي آزمون فرضیه اول به صورت زیر است پژوهشبرابر با صفر است، مدل ) که لگاریتم طبیعی شان کمتر از میانه است
Et+ = α +βSIZEt +βEt + β(Et* SIZEt) + ut  

یی که نسبت ها شرکتبدین ترتیب، . استفاده شده است) نسبت اهرمی(  LEVERAGEاي آزمون فرضیه دوم از متغیر دامی بر
براي آزمون فرضیه دوم به صورت زیر  پژوهشمدل . اهرمی کمتري از میانه است برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر است

  :است
Et+ = α + β LEVERAGEt + βEt + β(Et* LEVERAGEt) + ut  

وجوه نقد هایی که براي شرکت، استفاده شده است، بدین ترتیب) وجوه نقد عملیاتی( CASHبراي آزمون فرضیه سوم از متغیر دامی
ر براي آزمون فرضیه سوم به صورت زی پژوهشمدل  .برابر با صفر است ها شرکتعملیاتی بیشتر از میانه است برابر با یک و براي سایر 

  :است
Et+ = α + β CASHt+ βEt + β(Et* CASHt) + ut  

داراي هایی که براي شرکت، استفاده شده است، بدین ترتیب) استقال مدیران(INDEPاز متغیر دامی چهارمبراي آزمون فرضیه 
ي آزمون فرضیه سوم به برا پژوهشمدل  .برابر با صفر است ها شرکتمدیران غیر موظف بیشتري باشند برابر با یک و براي سایر 

  :صورت زیر است
Et+ = α + β INDEPt+ βEt + β(Et* INDEPt) + ut  

  . دار باشدمثبت و معنی β3ها باید فرضیهتأیید  براي

  متغیر وابسته
  .شودنشان داده می Eit+1گردد و با عالمت که از صورت حساب سود و زیان استخراج می: سودخالص دوره آتی

  لمتغیر مستق
  .است سود يداریپا دهنده نشان ریمتغ نیا بیضر شود،یم داده نشان Eit عالمت با و: يجار دوره خالص سود

 مستلزم که است يجار ریغ و يجار يهایبده مقدار آن دهنده نشان دار بهره يهایبده: هاییدارا کل به دار بهره یبده نسبت
  .است خاص یزمان يهادوره در بهره پرداخت

  .است شده استفاده هاییدارا مجموع یعیطب تمیلگار از شرکت یبزرگ ای اندازه نییتع يبرا: شرکت اندازه

منعکس در صورت گردش وجوه  يواحد تجار یاتیو مستمر مولد درآمد عمل یاصل يها فعالیت از یوجوه نقد ناش: یاتیعمل نقد وجوه
  .نقد

  رهیات مدیهر موظف در یران غیبرابر با درصد مد: رانیاستقالل مد
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 قیتحق يهاافتهی

  واحد شهیر آزمون
 نیا به پژوهش يرهایمتغ ییایپا. است گرفته قرار یبررس مورد قیتحق يرهایمتغ ییایپا ها هیفرض آزمون و لیتحل و هیتجز از قبل
 مدل، در رهایمتغ نیا از استفاده جهیدرنت. ستا بوده ثابت مختلف يسالها نیب پژوهش يرهایمتغ انسیوار و نیانگیم که است معنا

 ریز نگاره در آن جینتا که است شده استفاده نیش و پسران م،یا آزمون از منظور نیبد. شود ینم کاذب ونیرگرس آمدن بوجود باعث
 دوره در پژوهش يهاریمتغ یتمام نیبنابرا و بوده درصد 5 از کمتر رهایمتغ یتمام Prob که دهد یم نشان جینتا. است شده هیارا

 .هستند ایپا سطح در یبررس مورد

  
Prob. t-Stat شرح 

./000  25-/788  Et+1 

./000  25-/259 Et 

./000  23-/645 SIZE 

./000  27-/00 DEBT 

./000  28-/779 CFO 

./000  25-/968  INDEP 

  
  یفیتوص آمار
 یبررس مورد دوره در هاشرکت خالص سود نیانگیم که دهدیم اننش جینتا. است قیتحق رهایمتغ یفیتوص آمار دهنده نشان 3 نگاره

-یبده را هاشرکت يهاییدارا از درصد 72 حدود که است نیا دهنده نشان داربهره يهایبده نیانگیم زانیم .است درصد 10 بایتقر
 را هاشرکت سود از درصد 13 ودحد که است موضوع نیا دهنده نشان یاتیعمل نقد وجوه نیانگیم. دهدیم لیتشک دار بهره يها

 ریغ هاشرکت رانیمد از چهارم کی بایتقر که دهدیم نشان رانیمد استقالل ریمتغ یفیتوص آمار اما. دهدیم لیتشک ينقد جزء
 شتریب اریبس رانیمد استقالل زانیم یخارج مشابه قاتیتحق در که یحال در. هستند موظف هاشرکت رانیمد اکثر و هستند موظف

  .است ریمقاد نیا از

 حداقل  حداکثر میانه میانگین شرح

 77/-. 1/07 095/. 103/. سود خالص

 4/075 7/85 5/63 5/67 اندازه شرکت

 408/. 1/001 110/. 129/. وجوه نقد

 096/. 6/79 674/ . 715/ . نسبت بدهی

 0 1 0 27/. استقالل مدیران

  ققمح محاسبات: ماخذ

  واحد شهیر آزمون. 2نگاره

  رهایمتغ یفیتوص آمار.3نگاره
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  آزمون ناهمسانی واریانس
در پژوهش ها همواره حالت هایی فرض می شود که اگر این حالت ها وجود نداشته باشد، آزمون هاي آماري مربوطه مورد تردید قرار 

. ، همسانی واریانس استباشد مییکی از این حالت ها که با تخمین مدل از طریق رگرسیون حداقل مربعات در ارتباط . خواهند گرفت
نتایج . ارایه گردیده است) 4(استفاده شده است و نتایج آن در نگاره  آرچدر این پژوهش براي تخمین ناهمسانی واریانس از آزمون 

 H0فرض  باشد میدرصد  5و سطح معنی داري که بیشتر از  Fحاصل از آزمون نشان می دهد که با توجه به مقدار آماره آزمون 
  .باشندهیچ یک از مدل هاي پژوهش داراي ناهمسانی واریانس نمیمسانی واریانس پذیرفته شده و بنابراین ه. پذیرفته می شود

 براي ناهمسانی واریانس آرچآزمون  .4نگاره

 شرح Fآماره  سطح معناداري

  مدل اول 009/. 924/.
 مدل دوم 03/. 84/.

 مدل سوم 06/. 98/.

 مدل چهارم 06/. 94/.
  محاسبات پژوهشگر: ماخذ 

  زمون هم خطیآ
در این پژوهش براي . از آزمون هم خطی استفاده شده است ها براي بررسی عدم وجود خود همبستگی بین جمالت اخالل مدل

به همراه آزمون فرضیه ها ارایه گریده است، براي  DWنتایج آزمون . استفاده شده است DWو آزمون  LMبررسی هم خطی از آزمون 
اگر جمالت اخالل مدل با یکدیگر . مشاهده می شود )5(نیز استفاده شده است که نتایج آن در نگاره  LMاطمینان بیشتر از آزمون 

نتایج حاصل . . همبستگی داشته باشند، این امر منجر خواهد شد تا ضرایب متغیرها در مدل بدون تورش بوده و در نتیجه کارا نباشند
 پژوهش هاي ، مدلباشد میدرصد  5و سطح معنی داري که بیشتر از  Fه آزمون از آزمون نشان می دهد که با توجه به مقدار آمار

  .باشد میها کارا  ده و از اینرو نتایج آزمون فرضیهبراي آزمون فرضیه ها داراي همبستگی جمالت اخالل نبو

  
 شرح Fآماره  سطح معناداري

  مدل اول 1/48 22/.

 مدل دوم 2/07 12/.

 مدل سوم 2/49 08/.

 مدل چهارم 1/26 28/.
  محاسبات پژوهشگر: ماخذ 

 هم خطی مدل هاآزمون . نگاره
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  نتایج آزمون چاو
براي و سطح معناداري آن  Fي نتیجه این آزمون نشان می دهد که مقدار آماره. باشد مینشان دهنده نتیجه آزمون چاو ) 6( ي هنگار

آزمون مدل اول و چهارم از آزمون اثرات مشترك و براي مدل هاي با توجه به نتایج جدول براي . باشد میمدل هاي مختلف متفاوت 
  .دوم و سوم باید آزمون هاسمن انتخاب گردد

  شرح آزمون آماره يآزاد درجه يمعنادار سطح آزمون جهینت
 مدل اول F 1/27 5 27/. مدل اثرات مشترك

 مدل دوم F 3/11 5 008/. مدل اثرات ثابت

 مدل سوم F 2/93 5 001/. اثرات ثابت مدل
 مدل چهارم F 1/78 5 11/. مدل اثرات مشترك

  محاسبات پژوهشگر: ماخذ 

  هاسمننتایج آزمون 
با توجه به نتایج جدول براي آزمون مدل دوم باید از آزمون اثرات تصادفی و . باشد می هاسمننشان دهنده نتیجه آزمون ) 6(نگار 

 .ید از اثرات ثابت استفاده نمودبراي تخمین مدل سوم با

  شرح آزمون آماره يآزاد درجه يمعنادار سطح آزمون جهینت
 دوممدل  F 5/93 5 11/. مدل اثرات تصادفی

 سوممدل  F 13/65 5 003/. مدل اثرات ثابت
  محاسبات پژوهشگر: ماخذ 

  هاهیفرض آزمون جینتا
  اول هیفرض
 سود ثبات و يداریپا يدارا ترکوچک يهاشرکت با سهیمقا در بزرگتر يهاشرکت":شد نیتدو صورت نیا به قیقتح اول هیفرض

واتسون نیز - نتیجه آزمون دوربین. ها استو سطح معناداري موید معنادار بودن مدل براي آزمون فرضیه Fآماره . ".هستند يشتریب
در واقع . مثبت و معنادار است β3دهدیم نشان جینتا که طورهمان. است خاللا جمالت نیب یهمبستگ خوددهنده عدم وجود نشان

ضریب پایداري . تر بزرگتر استهاي کوچکهایی که بزرگتر هستند از ضریب پایداري سود شرکتضریب پایداري سود براي شرکت
این . است β2تر تنها هاي کوچکشرکتاست در حالی که ضریب پایداري سود براي  β3و  β2هاي بزرگتر مجموع سود براي شرکت

 .هاي بزرگتر پایداري سودشان بیشتر استنتیجه موید این مطلب است که شرکت

 

  

  نتیجه آزمون چاو. 6نگاره

  هاسمن نتیجه آزمون. 7نگاره
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 Coefficient t-Statistic شرح
 18/37* 007/.  عرض از مبداء

DUM .-/06 *12-/301 

Et ./32 *10/96 

Et*DUM ./48 *12/60 

Adjusted R-squared ./548 

F-statistic 320/54 

Prob(F-statistic) ./000 

D.W 1/71 

  %1داري در سطح خطاي معنی *
 محاسبات تحقیق: ماخذ

  دوم هیفرض آزمون
و سطح معناداري موید معنادار بودن مدل براي  Fآماره . است دوم هیفرض آزمون يبرا مدل بودن نهیبه دهنده نشان) 9( نگاره جینتا
 طورهمان. است اخالل جمالت نیب یهمبستگ خوددهنده عدم وجود واتسون نیز نشان-نتایج آزمون دوربین. ها استمون فرضیهآز

هایی که نسبت بدهی کمتري دارند از در واقع ضریب پایداري سود براي شرکت. مثبت و معنادار است β3 دهدیم نشان جینتا که
 β3و  β2هاي کمتر مجموع هاي با داشتن بدهیضریب پایداري سود براي شرکت. گتر استهاي بزرضریب پایداري سود سایر شرکت

  . است β2ها تنها است در حالی که ضریب پایداري سود براي سایر شرکت

 Coefficient t-Statistic شرح
 6/44* 04/.  عرض از مبداء

DUM .-/01 .-/855 

Et ./17 *4/73 

Et*DUM ./588 *10/27 

Adjusted R-squared ./348 

F-statistic 53/31 

Prob(F-statistic) ./000 

D.W 1/62 

  %1داري در سطح خطاي معنی *
 محاسبات تحقیق: ماخذ

  اول هیفرض آزمون جینتا. 8نگاره

  دوم هیفرض آزمون جینتا. 9نگاره
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  سوم هیفرض آزمون
 میمستق تأثیر نیا و دارد تأثیر ودس يداریپا بر که است یعوامل جمله از یاتیعمل نقد وجوه دهدیم نشان) 10( نگاره در موجود جینتا
 از. شد خواهد سود يداریپا و ثبات شیافزا موجب باشد شتریب هاشرکت سود ينقد جزء چه هر گر،ید یعبارت به. است يمعنادار و

 نسودشا ينقد جزء که ییهاشرکت در سود يداریپا بیضر تا شودیم موجب است، معنادار و مثبت مدل سوم ریمتغ بیضر که آنجا
نشان دهنده معنادار بودن مدل در سطح خطاي یک درصد  Fآماره  جهینت نیچنهم. ابدی یفزون هاشرکت ریسا به نسبت است شتریب

 با مطابق آمده بدست جینتا. است اخالل جمالت نیب یهمبستگ خوددهنده عدم وجود واتسون نیز نشان-نتیجه آزمون دوربین.است
 .است) 2006(ژان و وانگ قاتیتحق جینتا

 

 Coefficient t-Statistic شرح
 6/81* 04/.  عرض از مبداء

DUM .-/008 .-/837 

Et ./12 *3/35 

Et*DUM ./654 *12/58 

Adjusted R-squared ./388 

F-statistic 168/37 

Prob(F-statistic) ./000 

D.W 1/63 

  %1داري در سطح خطاي معنی *
  محاسبات تحقیق: ماخذ

  چهارم هیفرض آزمون
) 11( نگاره جینتا. دارند يشتریب سودشان يداریپا دارند، يشتریب موظف ریغ رانیمد که ییهاشرکت است، داشته انیب چهارم هیفرض

و سطح  Fآماره . است برقرار هیفرض نیا آزمون و انجام يبرا یمقطع سطح ونیرگرس کیکالس فروض که است نیا دهنده نشان
 خوددهنده عدم وجود واتسون نیز نشان-نتایج آزمون دوربین. ها استمعناداري موید معنادار بودن مدل براي آزمون فرضیه

 مدل سود يداریپا نییتب يبرا رفته بکار مدل که است نیا دهنده نشان شده لیتعد R2 زانیم. است اخالل جمالت نیب یهمبستگ
هایی که داراي در واقع ضریب پایداري سود براي شرکت. مثبت و معنادار است β3 دهدیم نشان جیانت که طورهمان. است يا نهیبه

از اینرو وجود مدیران غیرموظف در ساختار . ها بزرگتر استمدیران غیر موظف بیشتري هستند از ضریب پایداري سود سایر شرکت
 .تواند به پایداري و ثبات سود کمک نمایدهیات مدیره می

 

 

 

 

  سوم هیفرض آزمون جینتا. 10نگاره
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 Coefficient t-Statistic شرح
 16/005* 06/.  عرض از مبداء

DUM .-/05 *9-/51 

Et ./36 *12/63 

Et*DUM ./47 *11/57 

Adjusted R-squared ./507 

F-statistic 273/19 

Prob(F-statistic) ./000 

D.W 1/63 

  يریگجهینت
 يداریپا بر) رانیمد استقالل و دار بهره يهایبده نسبت ،یاتیعمل نقد وجوه شرکت، اندازه(  ریمتغ چهار یرسبر به قیتحق نیا در

 ونیاتورگرس بیضر چه هر یعبارت به. است شده استفاده اول خودمرتبه ونیاتورگرس از سود يداریپا نییتع يبرا. شد پرداخته سود
 آزمون از آمده بدست جینتا به توجه با. بالعکس و بود خواهد سود يداریپا شیافزا دهنده نشان باشد، کترینزد کی به اول مرتبه
 و هستند یبورس يهاشرکت در سود يداریپا بر موثر عوامل جمله از قیتحق نیا در یبررس مورد يرهایمتغ که شد مشخص هاهیفرض

 استقالل تینها در و باشد کمتر دار بهره يهایبده زانیم باشد، بزرگتر شرکت باشد، شتریب سود ينقد جزء هرچه که داد نشان جینتا
 ییهاتیمحدود يدارا حاضر قیتحق نیچنهم. شود شتریب سود ثبات و يداریپا بیضر تا شد خواهد موجب باشد، شتریب رانیمد

 به است بوده رو به رو آنها با قیتحق نیا محقق يدهیعق به که يهاتیمحدود .شود انیب اطیاحت با آن جینتا شودیم باعث که است
  :است ریز شرح
 گر،ید عبارت به.است جیرا یاجتماع علوم يحوزه در که است یتجرب مهین يهاقیتحق خاص یژگیو به مربوط تیمحدود نیاول) الف

  .ستین ذهن از دور قیتحق جینتا بر آنها يگذارتأثیر امکان و است محقق دسترس از خارج آنها کنترل که يگرید يرهایمتغ تأثیر

 يهاشرکت تعداد اوالً کشورها ریسا در مشابه قاتیتحق در. است قیتحق يهاداده يگردآور و زانیم به مربوط دوم تیمحدود) ب
 صرف را يکمتر وقت جهینت در که است داده گاهیپا بصورت آنان يهاداده اًیثان و اندشده انتخاب ما ينمونه از شتریب اریبس نمونه
 رانیا در اما. است استناد قابل آنان قاتیتحق نیبنابرا کنند،یم آن لیتحل و هیتجز صرف را يشتریب وقت و کرده هاآن يآورجمع
 اریبس اوالً که است، شرکت 450 حداکثر میاکرده انتخاب جامعه عنوان به ما که تهران بهادار اوراق بورس در فعال يهاشرکت تعداد

 موجود یاطالعات يهاگاهیپا در هاشرکت از یبرخ به مربوط يهاداده است ممکن هاداده يورگردآ ندیفرآ در اًیثان است، محدود
  .نباشد

  منابعفهرست 
 چمران دیشه دانشگاه ارشد، یکارشماس نامه انیپا ،"سود يداریپا و یاتیعمل نقد وجوه ،يتعهد اقالم نیب رابطه یبررس ") 1389. (تاکر رضا و یول ،يخداداد

  یاجتماع علوم و اقتصاد دهدانشک اهواز،

 و يحسابدار يهایررسی. " يتعهد اقالم برآورد يخطا نقش برتأکید  با سود و يتعهد اقالم تیفیک "). 1385. (يمهد ،يدریح ،.نیام ،یناظم ،.رجیا نوروش،
 .160-135 ،صص43 ،یحسابرس

  چهارم هیفرض آزمون جینتا. 11نگاره
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  کیفیت سود و بازده سهام

  ١فاطمه احمدي
  چکیده

. گیري کیفیت سود در نظر گرفته شده است پنج معیار براي اندازه. پردازد میکیفیت سود بر بازده سهام  تأثیر این پژوهش، به بررسی
معیار دوم کیفیت سود بر مبناي قابلیت . ي نقدي عملیاتی و سود عملیاتی استها ي جریان اولین معیار کیفیت سود بر مبناي رابطه

گیري حجم  معیار چهارم کیفیت سود، اندازه. معیار سوم کیفیت سود، پایداري سودهاي گزارش شده است. باشد میبینی سود  پیش
هر کدام از  تأثیر سپس. و معیار پنجم کیفیت سود، اندازه گیري کیفیت اقالم تعهدي سرمایه در گردش است باشد میکل تعهدات 

  .زده سهام بررسی شداین معیارها به صورت مستقل بر با

ارد و رابطه بین معیارهاي مثبتی وجود د ي نشان داد که بین کیفیت سود و بازده سهام رابطه ها فرضیهنتایج حاصل از آزمون 
معیار . 2؛ )پایداري سودهاي گزارش شده(معیار سوم  .1: گیري کیفیت سود با بازده سهام از قوي به ضعیف به این ترتیب است اندازه
حجم کل (معیار چهارم . 4؛ )بینی سود قابلیت پیش(معیار دوم  .3 ؛)ي نقدي عملیاتی با سود عملیاتیها ریانج ي رابطه(اول 

  ).کیفیت اقالم تعهدي سرمایه در گردش(معیار پنجم  .5 ؛)تعهدات

  .کیفیت سود، کیفیت اقالم تعهدي، بازده سهام :واژگان کلیدي

 مقدمه - 1

که همواره مورد توجه قرار گرفته است؛ اما استفاده از  باشد میسی ترین عناصر صورت هاي مالی سود حسابداري، یکی از اسا 
محدودیت هاي محافظه کاري و اهمیت در تعیین سود حسابداري، باعث شده است که برخی تحلیل گران به این نتیجه برسند که 

  .(Schipper and Vincent, 2003)نسبت به سود حسابداري، شاخص بهتري است  2سود اقتصادي

موجب شده است که سود واقعی از سود حسابداري گزارش شده در  ها شرکتامکان استفاده از روش هاي متعدد حسابداري توسط  
صورت هاي مالی متفاوت باشد و از آنجایی که بخش مهمی از آن را اقالم تعهدي تشکیل می دهد موضوع کیفیت اقالم تعهدي مورد 

تحلیل گران مالی کیفیت اقالم تعهدي را به منظور تعیین . فه حسابداري و مدیریت سرمایه گذاري قرار گرفته استتوجه محققان حر
گذاران در تعیین  سهامداران و سرمایه. سطح مناسبی از سود، پیش بینی سود آتی و تعیین قیمت سهام شرکت ارزیابی می کنند

عالمت هاي مبتنی بر ارقام حسابداري، اطالعات  .را نیز مورد توجه قرار دهندارزش شرکت باید عالوه بر کمیت سود، کیفیت آن 
   (Frankel and Lee, 1998).اجزاي غیرمنطقی قیمت سهام را نشان دهد تواند میکه  کند میاضافی فراهم 

ناي رابطه جریان هاي نقدي اولین معیار کیفیت سود بر مب. در این تحقیق از پنج معیار اندازه گیري کیفیت سود استفاده شده است
معیار سوم کیفیت سود، پایداري . باشد میمعیار دوم کیفیت سود بر مبناي قابلیت پیش بینی سود . عملیاتی و سود عملیاتی است
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و معیار پنجم کیفیت سود، اندازه  باشد میمعیار چهارم کیفیت سود، اندازه گیري حجم کل تعهدات . سودهاي گزارش شده است
  . (Dechow and Dichev, 2002(ت فیت اقالم تعهدي سرمایه در گردش اسگیري کی

  کیفیت سود
مفاهیم کیفیت سود و مدیریت سود به . باشد میولی دقیقاً هم معنی آن ن است، کیفیت سود، مفهومی در ارتباط با مدیریت سود 

. (Teets, 2002(د قرار ده تأثیر فیت سود را تحتکی تواند میمدیریت سود  .است آنها ویژگی مشتركخوبی تعریف نشده اند و این 
سود جاري قضاوت و آینده را پیش  دهی اطمینان دربارهتا  کند میارزیابی کیفیت سود، به استفاده کنندگان صورتهاي مالی کمک 

  :(Ricol, 2004) استداراي منافع زیر  ،کیفیت باالي سود (Deloitte and Touche, 2004).ندکنبینی 
 عملکرد واقعی واحد تجاري را نشان می دهد و اطالعات مالی با کیفیت باال، ارزش واقعی واحد تجاري را به اطالع سرمایه  ،مالی صورتهاي

  .گذاران می رساند
 از سرمایه گذاري منصرف می  اطمینان نداشته باشدنسبت به فرایند گزارشگري مالی  چنانچه جامعهزیرا  بازار سرمایه گسترش می یابد؛

  .دگردمی کند رشد و گسترش بازار سرمایه  در نتیجهد؛ شو
 د؛ زیرا کیفیت باالي سود، افزایش اعتبار اطالعات مالی را به دنبال دارد و اعتبار اطالعات مالی، مستقیما با افزایش می یابد اقتصادي رش

 .مرتبط استتوسعه اقتصادي 

گرفت و سود در نظر  تغییراتبراي پیش بینی از طریق محاسبه واریانس لیپ معیاري . سود آتی را برآورد کند تواند میسود گذشته 
ن مطالعه وي را دنبال همکارافرانسیس و . (Lipe, 1990(د واریانس بیشتر باشد، قابلیت پیش بینی کمتر می شو قدرهر  اظهار داشت

به عقیده آنها، . دکردنله پایداري سود استفاده آنها براي بررسی قابلیت پیش بینی سود، از جذر خطاي واریانس برآوردي معاد. کردند
 ,Francis et al)به شمار می رود شاخص خوبی براي پیش بینی سود آتی  است و االب سودکیفیت  حاصل جذر بیشتر باشد، قدرهر 

ابداري را کاهش می حساطالعات ترین عواملی است که کیفیت  بر این باورند که خطاي برآورد، یکی از مهم همکارانپالپو و  .(2004
 (Palepu et al, 2000).دارد پیچیدگی معامالت و قابلیت پیش بینی محیط مانندي شرکت ها ویژگیخطاي برآورد، بستگی به  .دهد

، هر چه کردند، از کیفیت اقالم تعهدي سرمایه در گردش، براي بررسی کیفیت سود استفاده و بیان همکارانبالسام و  ؛دیچو و دایچو
شولر . (Dechow and Dichev,2002; Balsam et al,2003(د قالم تعهدي بیشتر باشد، کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بوکیفیت ا

نیز به بررسی کیفیت سود از طریق کیفیت اقالم تعهدي سرمایه در گردش و استفاده از روش معرفی شده توسط دیچو و دایچو 
د که مدل سازي بیشتر رابطه بین اقالم تعهدي و جریان نقدي، به درك کرپیشنهاد و تأیید  و نتایج تحقیق آنها را پرداخت )2000(

 (Scholer, 2004).کند میعوامل موثر بر کیفیت سود کمک 

پایداري کم، میزان پاسخگویی سود را  (Lev and Thiagarajan, 1993).دکیفیت پایین سود با پایداري کم سود تعریف می شو
سود سال رگرسیون بین از با استفاده  را ضریب پایداري سود ،کورمندي و لیپ (Collins and Kothari, 1989).کاهش می دهد

حتی بزرگتر از یک باشد، نشان دهنده پایداري  یاضریب حاصله به یک نزدیکتر  قدرهر  .دبه دست آوردنجاري و سود سال گذشته 
   (Kormandi and Lipe, 1987).بیشتر سود است

 Harris et) کشدبندازه گیري کیفیت سود نشان می دهد، سودي مطلوبتر است که جریانهاي نقدي را به تصویر معیارهاي مختلف ا

al, 2000; Penman 2001, Francise et al, 2004).   
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 و (Healy, 1985) طالعات اولیه براي اندازه گیري کیفیت اقالم تعهدي، از معیارهاي ساده اي مانند مجموع اقالم تعهديدر م 
معیارها بزرگتر باشد، کیفیت اقالم تعهدي کمتر این هر چه . شداستفاده  (DeAngelo, 1986) تغییرات در مجموع اقالم تعهدي

اقالم تعهدي و متغیرهاي مالی خاص مربوط به بین براي اندازه گیري کیفیت اقالم تعهدي، از رگرسیون  ،مطالعات جدیددر . است
آن در  )پسماند( به طوري که باقیمانده. دشوآمد، سود عملیاتی یا جریان نقدي عملیاتی استفاده می اقالم تعهدي، مانند تغییرات در

رگرسیون، نشان دهنده خطاي برآورد اقالم تعهدي ست و این خطاي برآورد، به عنوان شاخصی براي اندازه گیري کیفیت اقالم 
 ,Dechow, Sloan and Sweeney,1995; Guay, Kothari and Watts, 1996; Thomas and Zhang) به کار می رودتعهدي 

2000 ).  

حال این سوال مطرح می شود که آیا سود خالص گزارش شده که متاثر از روش ها و برآوردهاي اقالم تعهدي حسابداري است،  
دهد؟ آیا بازار به کیفیت اقالم  تواند توان سودآوري شرکت را نشان امکان ارزیابی عملکرد و مسئولیت پاسخگویی را فراهم نموده و می

دهد؟ آیا سرمایه  تعهدي نیز توجه داشته است و اگر چنین است آیا بازدهی سهام با کیفیت اقالم تعهدي این موضوع را نشان می
یشتر گذاران عالوه بر کمیت اطالعات حسابداري به کیفیت آنها نیز توجه می کنند؟ و کدام یک از معیارهاي ارزیابی کیفیت سود ب

  مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی است؟

  .براي یافتن جواب سواالت فوق انجام یک پژوهش در مورد رابطه کیفیت سود با بازده سهام ضرورت می یابد

  پیشینه تحقیق
که  در نظر گرفتندبنیادي را متغیر  12 در این راستا، .به بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام پرداختندآنها  :لو و تیاگراجان

کیفیت سود را  آنها،توسط تحلیل گران مالی در ارزیابی کیفیت سود استفاده می شود و از طریق دادن امتیاز صفر و یک به هر یک از 
و  ي نمونه را بر اساس کاهش کیفیت سود به پنج گروه تقسیم کردند و با استفاده از تجزیهها شرکت ،سپس. اندازه گیري کردند

 ،کیفیت سود باالترداراي گروههاي  گرفتندآنها نتیجه . تحلیل رگرسیون، میانگین ضریب واکنش سود را براي هر گروه تخمین زدند
  ).Lev and Thiagrajan,1993( ضریب واکنش سود باالتري نیز دارند که این امر با انتظارات نظري سازگاري داشت

جامعه آماري این پژوهش  .پرداختند بررسی رابطه بین استقالل حسابرس و کیفیت سـودبه  آنها :، هیلی، اسلون و ریچاردزجون
باال مبالغ یی که ها شرکتنتایج تحقیق نشان داد،  .ندپرداختمی الزحمه را به حسابرسان خود  که بیشترین حق یی بودها شرکتشامل 

قالم تعهدي ااي افزایش سود، از طریق اقالم تعهدي و ، دارمی پردازندخدمات غیرحسابرسی به حسابرسان مستقل خود بابت از 
صاحبکاران  ناشی از حق الزحمه دریافتی ازحسابرسان درآمد که  از آنجا. استدر نتیجه کیفیت سود پایین  اختیاري می باشند؛

 Jones(د هش دهکارا ، وابستگی ذاتی بین حسابرس و صاحبکار ممکن است انگیزه حسابرس براي جلوگیري از مدیریت سود است

1991; Healy 1985; Sloan 1996 and Richardson et al 2001)  
در این تحقیق  .سود آتی پیش بینی شده پرداختندکیفیت سود و افشاي  رسی رابطه بینراین محققان به ب :رداکوسما لوگی و

اد، شرکتهاي با کیفیت سود پایین، بیشتر نتایج تحقیق نشان د. محاسبه شدو سود سهام کیفیت سود، از طریق همبستگی بین بازده 
 محتواي اطالعاتی سود ،همچنین .سود آتی پیش بینی شده را افشا می کنند و رشد فروش باال و تغییرات زیاد در سود خود دارند

گزارشگري در بررسی عوامل تعیین کننده محققان . ، با کیفیت سود تغییر می کندمنظمبه صورت این شرکتها، پیش بینی شده  آتی
و  باشد میانگیزه هاي مدیریت قابل مشاهده ن زیرا ند؛گرفتنپیش بینی شده، انگیزه هاي مدیریت از این افشا را در نظر آتی سود 

  (Lougee and Masquardt, 2001).یا سردرگم کردن آنهااست آگاه کردن سرمایه گذاران  هدف مدیریت،معلوم نبود که 
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هزینه بدهی و هزینه و رابطه بین کیفیت سود، به بررسی اثر کیفیت سود بر بازارهاي سرمایه  نپژوهشگرا :انفرانسیس و همکار
براي محاسبه  شاخصدر این تحقیق، از هشت . پرداختند 1999تا  1988شرکتهاي نمونه طی سالهاي  برايحقوق صاحبان سهام 

بر اساس مدل دیچو و دایچو محاسبه  شاخص دیگر،ار بر اساس مدل تعدیل شده جونز و چه شاخصچهار . کیفیت سود استفاده شد
معنادار و فرضیه  کامالًنتایج به دست آمده  .دبودنداراي هزینه سرمایه باال  ،کیفیت سود پایین باها، شرکتهاي شاخص همهدر . دیگرد 

  ). Francis, LaFond , Olsson , Schipper , 2002(د کرتأیید  هاي تحقیق را

 و اقالم تعهدي 1در این تحقیق، از کل اقالم تعهدي. ی رابطه بین استقالل حسابرس و کیفیت سـود پرداخته بررساو ب :کارول
الزحمه خدمات غیرحسابرسی به عنوان شاخص استقالل حسابرس استفاده  میزان حقاز به عنوان شاخص کیفیت سود و  2اختیاري

کنند و  از اقالم تعهدي، جهت مدیریت سود استفاده می ها شرکتد که زیرا در تحقیقات قبلی به این نتیجه رسیده بودن ؛شده است
  ). Carol,2002(باشد  قوي از کیفیت سود می يمعیار ياقالم تعهد

معیار تجربی آنها از کیفیت . به بررسی رابطه بین کیفیت اقالم تعهدي و استمرار سود پرداختنداین پژوهشگران  :دیچو و دایچو
هر قدر انحراف معیار . بودجریانهاي نقدي عملیاتی گذشته، حال و آتی  ر اساستغییرات سرمایه در گردش ب اقالم تعهدي، رگرسیون

که بین کیفیت اقالم تعهدي  نتایج تحقیق نشان داد. رگرسیون کمتر باشد، کیفیت اقالم تعهدي باالتر است) پسماند(باقیمانده هاي 
 ). Dechow and Dichev,2002(و استمرار سود رابطه مثبتی وجود دارد 

گـذاران سلف  که آیا سرمایهکرد بررسی  1998تا  1990او با انتخاب نمونه اي از شرکتهاي آمریکایی طی سالهاي  :ریچاردسون
 تحقیق نتایجگیرند؟  هاي خود به کار می بینی را درك و آن را در پیش) شاخص کیفیت سود(اطالعات نهفته در اقالم تعهدي  3فروش

به عبارت دیگر، کیفیت سود . کنند ف فروشان از اطالعات نهفته در اقالم تعهدي، در مورد سودهاي آتی استفاده نمید که سلنشان دا
  ).Richardson, 2003(د را در نظر نمی گیرن

افزایش کیفیت پژوهشهاي پیشین نشان دادند که . را مورد بررسی قرار داد اطالعاتی عدم تقارنرابطه بین کیفیت سود و او  :کامرون
 ر این تحقیق، باد. (Bushman,1991, Zhang,2001) سود، لزوماً عدم تقارن اطالعاتی بین سرمایه گذاران را کاهش نمی دهد

، ها شرکتنمونه بزرگی از  ،و براساس آزمون تجربی (Kim and Verrecchia,1991 (یاکچبر نظریه کیفیت سود کیم و ورتأکید 
 ).Cameron, 2003(د بین سرمایه گذاران کاهش می یابالعاتی کیفیت سود، عدم تقارن اط با افزایشکه  مشخص گردید

که بیانگر آن بود نتایج  .کردندکیفیت اقالم تعهدي سرمایه در گردش را در سطح بین المللی بررسی  این محققان :و الفوند وقاشب
می ارشگري مالیاتی و مالی آنها نسبتا مشابه که گزاست تر یشکیفیت اقالم تعهدي سرمایه در گردش در کشورهایی ب

 (Ashbaugh and Lafond, 2003).باشند

فرض شده است که در این تحقیق . آنها به بررسی رابطه بین هموارسازي سود و کیفیت سود پرداختند :یتر و ملومدهنشکر
مدلی سپس، . باشد میسود  موقتیدائمی و به تشخیص بخش قادر ، به عبارت دیگر، مدیریت در وضعیت خوبی از آگاهی قرار دارد

                                                                                                                                                                                     
1 Total Accruals 
2 Discretionary accruals 
3 Short seller 
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د که سودهاي هموار، از کیفیت باالتري برخوردار می باشننشان داد حقیق تنتایج . براي کیفیت سود باال تعریف شد
)Kirschenheiter and Melumad,2004.( 

نتایج تحقیق نشان . دکردنرا بررسی اقالم تعهدي و پایداري سود  يرابطه بین قابلیت اتکا این محققان :انهمکارریچاردسون و 
پایداري این می شود و سرمایه گذاران  پایداري کمتر سود موجببیشترین خطاي بالقوه،  و که اقالم تعهدي با قابلیت اتکا کمتر داد

  (Richardson et al, 2004).کنندمی کمتر سود را پیش بینی 

 بیانگره خوبی براي ارزش ذاتی باشد، کاهش رابطه بین بازده سهام و سود اگر ارزش بازار نمایندآنها نشان دادند  :دیچو و شرند
شاخص خوبی  می ساخت وکه سود، عملکرد جاري را منعکس بود کیفیت سود باال در این تحقیق، زمانی . ستاکاهش کیفیت سود 

   (Dechow and Schrand, 2004).دمی کرو به درستی ارزش ذاتی واحد تجاري را منعکس  ودبراي عملکرد آتی ب

قرار بررسی شرکت مورد  552را براي رابطه بین کیفیت اقالم تعهدي و محیط کنترل داخلی این پژوهشگران،  :و واي جی، جفري
در محیط کنترل داخلی  .گزارش شده بود 2005تا  2002دادند که حداقل یک ضعف با اهمیت در کنترل داخلی آنها طی سالهاي 

 نتایج تحقیق نشان داد. وجود دارداقالم تعهدي از طریق مدیریت سود یا اشتباه در برآورد،  مدي یا سهويانحراف عاحتمال  ،ضعیف
یفیت اقالم تعهدي کبهبود کیفیت کنترل داخلی،  و با رابطه دارداختیاري قالم تعهدي اکه ضعفهاي با اهمیت، با کیفیت پایین 

  ).Jeffrey, Ge and Vay,2005(افزایش می یابد 

اقالم تعهدي بر کیفیت اطالعات مالی، سهم اقالم تعهدي را در پیش بینی  تأثیر براي تعیین میزان آنها :انیزگیلی و سو لو،
که اقالم تعهدي چه به صورت گروهی و چه به صورت انفرادي، سهم زیادي  دادنتایج نشان . قرار دادندبررسی مورد جریانهاي نقدي 

بهتر از جریانهاي نقدي عملیاتی، سود خالص و سود عملیاتی سال آتی را پیش بینی  در پیش بینی وجه نقد ندارد، ولی
 (Lev, Li and Sougiannis, 2005).کند می

. این محققان به بررسی کیفیت اقالم تعهدي جاري و غیر جاري و مجموع اقالم تعهدي پرداختند :اکر، فرانسیس، السون و شیپپر
همچنین، با وجود این که  .تعهدي غیر جاري کیفیت پایین تري نسبت به اقالم تعهدي جاري دارندکه اقالم  دادنتایج تحقیق نشان 

زیرا کیفیت اقالم  ؛ن برآورد چندان الزم نیستای ولیبرآورد کیفیت مجموع اقالم تعهدي براي شرکتهاي محدودي امکان پذیر است، 
 ,Ecker, Francis, Olsson and Schipper).الم تعهدي استري مناسب و جایگزین براي کیفیت مجموع اقمعیاتعهدي جاري، 

2005) 

است که موجب  یرین عاملمهمتد که خطاي موقتی برآورد اقالم تعهدي، دادنآنها نشان  :ن و توناان، سلیماریچاردسون، اسلو
عامل موجب می شود که  همچنین، این. باشد میو تا حدي مربوط به انحراف مدیریت می شود اجزاي تعهدي سود  ضعیفیداري پا

  (Richardson, Sloan, Soliman and Tuna, 2005).دشواقالم تعهدي نسبت به جریان هاي نقدي عملیاتی کمتر  يقابلیت اتکا

ي با ارقام ها شرکتنتایج تحقیق آنها نشان داد که . آنها رابطه ارقام تعهدي را با بازده آتی سهام بررسی کردند :چان و همکاران
آنها در تحقیق خود ارقام تعهدي را به ارقام تعهدي . اال، در دوره بعد از گزارشگري مالی، بازده سهام آنها کاهش می یابدتعهدي ب

 (Chan, et al, 2006).اختیاري و غیراختیاري دسته بندي کردند
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هادار تهران مورد بررسی قرار ارقام تعهدي بر کیفیت سود شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق ب تأثیر در این تحقیق :ناظمی
تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار نمی گیرد  اقالممیزان  تأثیر که میانگین بازده سهام شرکتها، تحت نتایج بیانگر آن بود .گرفت

)Nazemi, 2005.(  

  مواد و روش ها -2
 فرضیه هاي تحقیق - 2-1

  .بتی وجود داردبین معیار اول کیفیت سود و بازده سهام رابطه مث: فرضیه اول

  .بین معیار دوم کیفیت سود و بازده سهام رابطه مثبتی وجود دارد: فرضیه دوم

  .بین معیار سوم کیفیت سود و بازده سهام رابطه مثبتی وجود دارد: فرضیه سوم

  .بین معیار چهارم کیفیت سود و بازده سهام رابطه مثبتی وجود دارد: فرضیه چهارم

  .جم کیفیت سود و بازده سهام رابطه مثبتی وجود داردبین معیار پن: فرضیه پنجم

 روش تحقیق -2-2

در تحقیقات زمینه اي، هدف مطالعه و  .است) با استفاده از اطالعات گذشته(این تحقیق از نوع تحقیقات زمینه اي پس رویدادي  
هدف تحقیقات پس . یک گروه است یک فرد یا ،هاي یک واحد از اجتماع بررسی وسیع موقعیت قبلی و فعلی یا کنش و واکنش

است  هرویدادي، بررسی روابط علت و معلولی از طریق مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی به امید یافتن علت عمل انجام شد
)Naderi and Seifnaraghi, 1999.(  همچنین از آنجا که این تحقیق به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها با استفاده از
ي مورد نیاز ها دادهبه منظور جمع آوري ). (Azar and Momeni, 2005عادالت رگرسیون پرداخت؛ بنابراین از نوع همبستگی است م

  .استفاده شدو لوح فشرده تدبیر پرداز و همچنین از سایت بورس تحقیق از نرم افزارهاي صحرا 

  اندازه گیري متغیرهاي تحقیق - 2-3
 متغیر وابسته

  ) :Esmaeeli, 2006(د براي اندازه گیري بازده سهام از فرمول زیر استفاده می گرد) : Ri,t(بازده سهام 

 Rit :بازده واقعی شرکت i در دورهt   

: P1 قیمت سهام در پایان دوره  

P0  :قیمت سهام در اول دوره  

DPS :سود تقسیمی هر سهم  

α  :افزایش سرمایه درصد کل  

 ß :درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدي و مطالبات  

100*  
(1+ α )P1 - P0 + DPS -1000 ß 

Ri,t 
=  

P0  
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  .باشد ریال می 1000ي بورسی ها شرکتقیمت اسمی هر سهم 

  متغیر مستقل
  . براي اندازه گیري آن از پنج معیار استفاده می شود: )EQi,t(د کیفیت سو

حاصل از  R2به عبارت دیگر . قدي عملیاتی و سود عملیاتی استتعریف اول کیفیت سود بر مبناي رابطه جریان هاي ن :معیار اول
براي این منظور مدل زیر برآورد . رگرسیون جریان نقدي عملیاتی و سود به عنوان معیاري از کیفیت سود در نظر گرفته شده است

  ).Saghafi and Kordestani, 2004(شده است 

CFOi,t = α0 + α1OPi,t-1+ εi,t   
CFOi,t  : هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتیجریان  

OPi,t-1 :سود عملیاتی  

  )همان منبع.(براي این منظور مدل زیر برآورد شده است. تعریف دوم کیفیت سود بر مبناي قابلیت پیش بینی سود است: معیار دوم

PROFi,t = λ0 + λ1PROFi,t-1+ εi,t   
 

PROFi,t :سود ساالنه شرکت قبل از اقالم غیرعادي  

  .حاصل از رگرسیون سودهاي آتی و سودهاي گذشته باالتر باشد قابلیت پیش بینی سود باالتر و کیفیت سود بیشتر است R2ه هرچ

پایداري سود به معناي استمرار سود سال جاري است و . تعریف سوم کیفیت سود پایداري سودهاي گزارش شده است: معیار سوم
. بیشتري براي حفظ سودهاي جاري دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت باالتر استهرچه پایداري سود بیشتر باشد یعنی توان 
  )Saghafi and Kordestani, 2004( .براي این منظور مدل زیر برآورد شده است

PROFi,t = γ0 + γ1PROFi,t-1+ εi,t   
  .وداز نظر آماري معنی دار باشد سود پایدار در نظر گرفته می ش γ1اگر در مدل باال ضریب 

 )افزایش(اقالم تعهدي، حاکی از کاهش )کاهش(افزایش. تعریف چهارم از کیفیت سود حجم تعهدات شرکت است: معیار چهارم
ACCRi,t(اقالم تعهدي گیري  اندازه براي (Dechow, 1994).کیفیت سود است

هاي نقدي  از رابطه بین سود خالص، جریان )1
   . (Sloan,1996(ت هاي نقدي عملیاتی اس برابر با سود خالص منهاي جریان ش تعهديبخ .دگردیاستفاده  اقالم تعهديعملیاتی و 

 صسود خال =عملیاتی  ينقد هاي جریان +اقالم تعهدي

ضرب شده است  -1تقسیم و سپس در عدد  tو  t-1هاي  داراییها طی سال ارزش دفتري جمعبر میانگین اقالم تعهدي محاسبه شده 
  .تا کیفیت سود به دست آید

                                                                                                                                                                                     
1Accruals  
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د تعریف پنجم از کیفیت سود، کیفیت اقالم تعهدي سرمایه در گردش است و بر اساس رگرسیون زیر محاسبه می شو: معیار پنجم 
)Dechow and Dichev,2002, McNichols,2002). 

TCAi,t = κ0 + κ1CFOi,t-1 + κ2CFOi,t + κ3CFOi,t+1 + κ4 (∆Salesi,t - ∆ARi,t) + κ5PPEi,t + εi,t  
TCAi,t :می شود زیر اندازه گیري با استفاده از رابطهتعهدي سرمایه در گردش است که  اقالم جمع:  

 ∆CAi,t - ∆CLi,t - ∆CASHi,t + ∆STDEBTi,t TCAi,t =   

   tو  t-1داراییها طی سالهاي ارزش دفتري جمع میانگین  

∆CAi,t  : تغییر در داراییهاي جاري طی سالهايt-1  وt   

∆CLi,t  :بدهیهاي جاري طی سالهاي  جمع تغییر درt-1  وt   

 ∆CASHi,t :طی سالهاي  تغییر در وجه نقدt-1  وt   

∆STDEBTi,t  : تغییر در حصه جاري تسهیالت دریافتی طی سالهايt-1  وt  

CFOi,t  : داراییها طی سالهاي  ارزش دفتري جمعجریانهاي نقدي عملیاتی تقسیم بر میانگینt-1  وt  

∆Salesi,t : در درآمد فروش طی سالهاي تغییرt-1  وt سالهاي  داراییها طی ارزش دفتري جمع، تقسیم بر میانگینt-1  وt   

∆ARi,t : تغییر در حسابهاي دریافتنی طی سالهايt-1  وt داراییها طی سالهاي ارزش دفتري جمع، تقسیم بر میانگین t-1  وt   

PPEi,t : ارزش خالص داراییهاي ثابت مشهود در سالtسالهاي داراییها طی ارزش دفتري جمعقسیم بر میانگین ، ت t-1  وt  

εi,t : این باقیمانده ها طی سال هاي معیار انحراف . حاصل از رگرسیون 1باقیمانده هايt-3  تاt اندازه گیري کیفیت اقالم ، شاخص
سپس در . استتر  ي سرمایه در گردش پایینکیفیت اقالم تعهد تر باشد،انحراف معیار باال هر قدر. باشد میتعهدي سرمایه در گردش 

  (Francis, et al, 2004).ضرب می شود و با معیار جدید، هر قدر انحراف معیار باالتر باشد، کیفیت آن باالتر است -1عدد 

 جامعه و نمومه آماري -2-4

عه آماري در نظر گرفته شد و نمونه ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامها شرکتبراي انجام این تحقیق  
  :ي زیر انتخاب شدند ها ویژگیبا توجه به  1387 – 1383براي دوره مالی  ها شرکتآماري از میان این 

 سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.  
  نام شرکت در تابلو بورس درج شده باشد1380در پایان سال ،.  
 ده نباشد شرکت زیان. 

 .استفاده شد Spssاز نرم افزار  ها دادهبراي تجزیه و تحلیل  .دبوشرکت  68 متشکل از جامعه آماري تحقیق ،ساین اسابر 

                                                                                                                                                                                     
1Residuals  
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  آزمون فرضیه هاي تحقیق - 2-5
براي بررسی  Fجهت تحلیل فرضیه هاي تحقیق و بر اساس هر فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره و مرحله اي و آزمون هاي  

  .راي بررسی معناداري ضرایب و رگرسیون زیر استفاده شدب tمعناداري کل مدل و 
 Ri,t = β0 + β1 . EQi,t

x
 + εi,t  

    . استفاده و فرضیه هاي آماري زیر طراحی شد tبراي بررسی معنی دار بودن ضرایب به دست آمده از آزمون 

  

  

به . ه فرضیه مقابل، داللت بر وجود این رابطه داردبیانگر عدم وجود رابطه بین بازده سهام و کیفیت سود است؛ در حالی ک Hoفرضیه  
   .عبارت دیگر، فرضیه صفر بر عدم وجود رابطه بین متغیر وابسته و متغیر مستقل و فرضیه مقابل بر وجود این رابطه داللت دارد

  :نتایج آزمون فرضیه اول

بت و معنا داري بین معیار اول کیفیت سود رابطه مث (α=5%)نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که در سطح معنی داري 
پذیرفته شد، یعنی معناداري  H1: β≠0وجود دارد و در نتیجه فرضیه  0.721به اندازه ) متغیر وابسته(و بازده سهام ) متغیر مستقل(

 .واقع گردیدتأیید  رابطه بین معیار اول کیفیت سود و بازده سهام مورد

  
 

 

  

  

  :نتایج آزمون فرضیه دوم

طه مثبت و معنا داري بین معیار دوم کیفیت سود راب (α=5%)نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که در سطح معنی داري 
پذیرفته شد، یعنی معناداري  H1: β≠0وجود دارد و در نتیجه فرضیه  0.529به اندازه ) متغیر وابسته(و بازده سهام ) متغیر مستقل(

 .واقع گردیدتأیید  رابطه بین معیار دوم کیفیت سود و بازده سهام مورد

 

 

 

 

  فرضیه اول tه ضرایب و مقدار آمار: 1جدول شماره 

 B  Std. Error t-statistic p-value نتیجه فرضیه رابطه  

Constant 0.257 0.023 6.326 0.000 تایید مثبت 

EQi,t
1 0.721 0.019 2.635 0.003 

Adj. R2 = 0.160 

  H β =  : 
H  β   :
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  :نتایج آزمون فرضیه سوم
رابطه مثبت و معنا داري بین معیار سوم کیفیت سود  (α=5%)نتایج آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که در سطح معنی داري 

پذیرفته شد، یعنی معناداري  H1: β≠0وجود دارد و در نتیجه فرضیه  0.858به اندازه ) متغیر وابسته(و بازده سهام ) متغیر مستقل(
  .واقع گردیدتأیید  رابطه بین معیار سوم کیفیت سود و بازده سهام مورد

 

  

  

  

  :نتایج آزمون فرضیه چهارم
رابطه مثبت و معنا داري بین معیار چهارم کیفیت سود  (α=5%)ی داري نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان می دهد که در سطح معن

پذیرفته شد، یعنی معناداري  H1: β≠0وجود دارد و در نتیجه فرضیه  0.207به اندازه ) متغیر وابسته(و بازده سهام ) متغیر مستقل(
 .واقع گردیدتأیید  رابطه بین معیار چهارم کیفیت سود و بازده سهام مورد

 

  

  

  

  فرضیه دوم tمقدار آماره ضرایب و : 2جدول شماره 

 B Std. Error t-statistic p-value نتیجه فرضیه رابطه  

Constant 0.435 0.031 5.098 0.000 تایید مثبت 

EQi,t
2 0.529 0.011 1.834 0.006 

Adj. R2 = 0.153 

  فرضیه سوم tیب و مقدار آماره ضرا: 3جدول شماره 

 B Std. Error t-statistic p-value نتیجه فرضیه رابطه  

Constant 0.749 0.036 3.053 0.000 تایید مثبت 

EQi,t
3 0.858 0.015 2.846 0.008 

Adj. R2 = 0.179 

  فرضیه چهارم tضرایب و مقدار آماره : 4ماره جدول ش

 B Std. Error t-statistic p-value نتیجه فرضیه رابطه  

Constant 0.867 0.024 5.906 0.000 تایید مثبت 

EQi,t
4 0.207 0.019 3.754 0.001 

Adj. R2 = 0.112 
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  :نتایج آزمون فرضیه پنجم

رابطه مثبت و معنا داري بین معیار پنجم کیفیت سود  (α=5%)ه در سطح معنی داري نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان می دهد ک
پذیرفته شد، یعنی معناداري  H1: β≠0وجود دارد و در نتیجه فرضیه  0.163به اندازه ) متغیر وابسته(و بازده سهام ) متغیر مستقل(

 .یدواقع گردتأیید  رابطه بین معیار پنجم کیفیت سود و بازده سهام مورد

 

 

  

 

  

  :ام به ترتیب زیر استرابطه بین معیارهاي اندازه گیري کیفیت سود و بازده سه

Ri,t = 0.257 + 0.721 . EQi,t
1

  معیار اول 

Ri,t = 0.435 + 0.529 . EQi,t 
  معیار دوم2

Ri,t = 0.749 + 0.858 . EQi,t 
  معیار سوم3

Ri,t = 0.867 + 0.207 . EQi,t 
  معیار چهارم4

Ri,t = 0.361 + 0.163 . EQi,t 
  معیار پنجم5

  :ه مشخص می شود کهبا توجه به نتایج به دست آمد

  معیار پنجم >معیار چهارم  >معیار دوم  >معیار اول  >معیار سوم 

  نتایج و بحث
معیار اول . پنج معیار براي اندازه گیري کیفیت سود در نظر گرفته شد. کیفیت سود بر بازده سهام بود تأثیر هدف این تحقیق، بررسی

اتی و سود عملیاتی، معیار دوم کیفیت سود بر مبناي قابلیت پیش بینی سود، کیفیت سود، بر مبناي رابطه جریان هاي نقدي عملی
معیار سوم کیفیت سود، پایداري سودهاي گزارش شده، معیار چهارم کیفیت سود، اندازه گیري حجم کل تعهدات و معیار پنجم 

از این معیارها به صورت مستقل بر بازده  هر کدام تأثیر سپس. کیفیت سود، اندازه گیري کیفیت اقالم تعهدي سرمایه در گردش بود
  .سهام بررسی شد

  فرضیه پنجم tضرایب و مقدار آماره : 5جدول شماره 

 B Std. Error t-statistic p-value نتیجه فرضیه رابطه  

Constant 0.361 0.016 1.739 0.000 تایید مثبت 

EQi,t
5 0.163 0.012 1.076 0.000 

Adj. R2 = 0.103 



 872                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین کیفیت سود و بازده . در این راستا با توجه به ادبیات، فرضیه هاي تحقیق طراحی گردید 
ده سهام از قوي به ضعیف به این سهام رابطه مثبت معنی داري وجود دارد و رابطه بین معیارهاي اندازه گیري کیفیت سود با باز

معیار .3 ؛)رابطه جریان هاي نقدي عملیاتی با سود عملیاتی( معیار اول .2 ؛)پایداري سودهاي گزارش شده(معیار سوم .1: ترتیب است
  ).کیفیت اقالم تعهدي سرمایه در گردش(معیار پنجم .5 ؛)حجم کل تعهدات(معیار چهارم .4 ؛)قابلیت پیش بینی سود(دوم 

  پیشنهادات براي تحقیقات آتی
  :با توجه به بررسی هاي به عمل آمده و نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهاداتی به شرح زیر براي تحقیقات آتی ارائه می گردد  

 بر تمام معیارهاي اندازه گیري کیفیت سودتأکید  انجام تحقیقی مشابه، با 
 مدیریت سود بر بازده سهام  تأثیر بررسی 
 هر کدام بر بازده سهام تأثیر هات اندازه گیري اقالم تعهدي به اشتباهات عمدي و غیر عمدي و اندازه گیريتفکیک اشتبا.  
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  کیفیت سود و بازده مورد انتظار سهامداران

  ٢سیامک طایفه، ١ا کردستانیغالمرض
 چکیده 

هاي ذاتی حسابداري تعهدي، موجب  اي از محدودیت ي سود ناشی از تضاد منافع و پارهکار هاي مناسب براي دست وجود زمینه
به همین دلیل ارزیابی کیفیت سود گزارش شده حجم وسیعی از . شود سود حسابداري با سود واقعی واحد اقتصادي متفاوت باشد می

کاهش کیفیت اطالعات حسابداري، از جمله کیفیت سود موجب افزایش . حقیقات را در حسابداري به خود اختصاص داده استت
در این . را به دنبال دارد ها آن ي که افزایش بازده مورد مطالبه شود میان گذار سرمایهریسک اطالعات و در نهایت افزایش ریسک 

 69بینی و ضریب واکنش اطالعات سود با استفاده از اطالعات مالی  پایداري، قابلیت پیشل سه ویژگی کیفی سود شام تأثیر تحقیق
. ورد آزمون قرار گرفته استبر بازده سهام عادي م 1389تا  1380يها سالشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین 

  .کند میتأیید  سود و بازده مورد انتظار سهامداران را ي کیفیها ویژگیمعنادار بین  ي هاي تحقیق، عدم وجود رابطه یافته

  .بینی سود، ضریب واکنش سود ، قابلیت پیشبازده مورد انتظار، پایداري سود :واژگان کلیدي

 مقدمه 

و  گیري تصمیمسرمایه گذاري و  سود یکی از اقالم مهم و اصلی صورت هاي مالی است و معموال از آن به عنوان مبنایی براي
محدودیت هاي ذاتی حسابداري از جمله وجود روشهاي متعدد حسابداري و . ین عاملی براي پیش بینی استفاده می شودهمچن

نارسایی هاي موجود در فرآیند برآوردها و همچنین وجود زمینه هاي مناسب براي دستکاري سود، ناشی از تضاد منافع، موجب می 
به همین علت پژوهشگران و دست اندرکاران حرفه حسابداري، . ي یکسان نباشندشود سود حسابداري و سود واقعی یک واحد تجار

  .براي ارزیابی این سود از مفهومی به نام کیفیت سود استفاده می شود. سود گزارش شده توسط واحدهاي تجاري را ارزیابی می کنند

. عث افزایش کارایی بازار سرمایه می شوداطالعات مالی باکیفیت با. کیفیت سود یک مشخصه مهم از سیستم حسابداري است 
تدوین کنندگان استانداردهاي . استفاده کنندگان، به چنین اطالعاتی عالقه مند هستند بنابراین می توان گفت سرمایه گذاران و دیگر

تغییر در  أثیرت ارزیابیدر ضمن براي . حسابداري نیز تالش می کنند استانداردها را در جهت افزایش کیفیت سود توسعه دهند
کیفیت سود به موضوعی براي ، با هزینه سرمایهبررسی ارتباط  همچنینو استانداردهاي حسابداري، حسابرسی و حاکمیت شرکتی 
  ].١۶[مطالعات متعدد، در کشورهاي گوناگون تبدیل شده است

ابقت بیشتر سود حسابداري با سود کیفیت باالي سود گزارش شده از طریق افزایش شفافیت اطالعات و کارایی بازار موجب مط 
کیفیت پایین سود، باعث ایجاد ریسک . استفاده کنندگان است گیري تصمیماقتصادي و نشان دهنده مفید بودن اطالعات سود براي 

                                                                                                                                                                                     
  قزوین) ره(دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی - ١
  gkordestani@yahoo.com ش عالی رجا قزوینکارشناس ارشد حسابداری، مدرس مؤسسه آموز - ٢
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در تخصیص منابع، کاهش رشد اقتصادي از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها، انحراف منابع به سوي طرح هاي با بازدهی غیر 
 .و افزایش ریسک اطالعات می شود واقعی

ریسک اطالعاتی به میزان اطالعات محرمانه و عدم دقت . ریسک اطالعات قرار دارد تأثیر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تحت 
مورد  هرچه میزان اطالعات محرمانه بیشتر و دقت اطالعات ارائه شده کمتر باشد، بازده. اطالعات عمومی گزارش شده بستگی دارد

  ].٩[انتظار سرمایه گذاران باالتر خواهد بود

با توجه به اینکه ریسک اطالعات از میزان عدم دقت . تغییرات سود به عنوان شاخص ریسک اطالعات حسابداري شناخته می شود 
د هریک از ویژگیهاي کیفی می رو در اطالعات ارائه شده و ناتوانی اطالعات موجود در برآورد بازده مورد انتظار ناشی می شود انتظار

منفی  تأثیر سود که از دیدگاه سرمایه گذاران نامطلوب باشد به میزانی که برآورد بازده مورد انتظار را با ابهام مواجه سازد بر آن
  ].٩[بگذارد

  مبانی نظري
ارزش بازخورد، به  ندگی،هیات استانداردهاي حسابداري مالی ارزش پیش بینی کن. کیفیت سود یک مفهوم تئوریک چند بعدي است

ادبیات کیفیت سود در عمق این . موقع بودن، تغییرپذیري، بی طرفی و توانایی پاسخگویی را شاخصهاي اصلی کیفیت سود می داند
  . ]٢٠[ویژگیهاي اساسی ریشه دارد و معموال مطالعات تجربی در این زمینه از طریق یک یا دو تا از این ابعاد مطرح می شوند

سود را میزان توانایی سود  کیفیت 1شیپر و وینسنت. ن و صاحبنظران مالی دیدگاههاي مختلفی در مورد این موضوع دارندمتخصصا 
از آنجا که سود اقتصادي مورد نظر هیکس، ذهنی است، شیپر و . در بیان صادقانه سود اقتصادي مورد نظر هیکس تعریف کردند

شرودر و . ]٢[و نوسانات سري زمانی سود پایداري، توان پیش بینی کنندگی: رار دادندوینسنت سه سازه کیفیت سود را مورد توجه ق
در کتاب تئوري حسابداري خود، میزان همبستگی بین سود حسابداري و سود اقتصادي شرکت را کیفیت سود می ) 1935(همکاران 

ا معادل مدیریت سود پایین و منعکس شدن به کیفیت سود باال ر) 2005( 2بعضی مطالعات همچون بال و شیواکومار ].١١[دانند
براي کیفیت سود از شاخصهاي ) 2010( 3مارینوویک. ]١٣[موقع خبرهاي بد درباره وضعیت شرکت در قیمت سهام می دانند

موقع  عالوه بر این شاخصها، از به) 2011( 4و پروتی و ویگن هافر ]٢١[بهره می گیرد پایداري، قابلیت پیش بینی و هموارسازي سود
اقالم تعهدي غیرعادي، ضریب واکنش و ضریب واکنش تعدیل شده سود و همچنین مربوط  بودن اطالعات، محافظه کارانه بودن،
  ].٢١[می کنند بودن سود به ارزش سهام نیز استفاده

برخی  1999سال  در ماههاي آخر. شواهد و مدارك موید این است که سرمایه گذاران به کیفیت سود شرکتها توجه خاصی دارند 
گویا . ي سه ماهه شاهد کاهش قیمت سهام خود بودندها گزارششرکتهاي امریکایی بعد از منظور کردن سودهاي غیرعملیاتی در 

بازار، گزارش کردن این نوع سودها را به عنوان تالشی به حساب آورد که مدیران شرکتها می کوشیدند مقدار سود مورد نظر سرمایه 
  ].١١[رده کنندگذاران را برآو

هریک از گروههاي سرمایه گذار مثال دارندگان اوراق قرضه، سهام . هر واحد انتفاعی داراي ریسک و بازده مخصوص به خود است 
  . ]١٠[ممتاز و سهام عادي، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که درخور ریسک مربوط به آن باشد

در این میان کلید . الش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساندمدیریت براي حفظ ارزش واحد تجاري باید ت 
اگر مدیریت موفق شود هزینه سرمایه واحد تجاري را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشی . موفقیت کاهش هزینه سرمایه است
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نه سرمایه باالتر مقرون به صرفه نیست، بر ارزش اقتصادي واحد از اجراي پروژه هاي سودآوري که براي واحدهاي تجاري رقیب با هزی
  ].٩[تجاري خواهد افزود

. باید توجه داشت که شرکتها براي کاهش هزینه سرمایه خود و افزایش ثروت سهامداران باید ریسک سرمایه گذاري را کاهش دهند 
به این معنی که هرچه دقت وکیفیت اطالعات ارائه . یکی از اجزاي ریسک سرمایه گذاري در یک شرکت ریسک اطالعاتی آن است

بنابراین توجه به کیفیت . شده از سوي شرکت باالتر باشد از دیدگاه سرمایه گذاران ریسک اطالعاتی آن شرکت پایین تر خواهد بود
یسه با سایر اطالعات گزارش از آنجا که اطالعات مربوط به سود در مقا. اطالعات ارائه شده براي مدیران شرکتها مهم و حیاتی است

سرمایه گذاران است توجه به ویژگیهاي کیفی سود گزارش شده بسیار مهم  شده توسط سیستم حسابداري بیشتر مورد توجه
 ].٩[است

در این تحقیق سه ویژگی کیفی سود شامل پایداري، قابلیت پیش بینی و ضریب واکنش اطالعات سود مورد ارزیابی قرار گرفته و  
  .ط آنها با بازده مورد انتظار سهامداران مطالعه شده استارتبا

  پیشینه تحقیق
  .تا کنون حجم وسیعی از تحقیقات در زمینه کیفیت سود و بازده سهام انجام شده است

 ه هايبازد دهنده توضیح تواند می ها سرمایه گذاري مبالغ با تغییرات همراه کاري محافظه که دادند نشان ،)1999( 14ژانگ و پنمن 

  ].23[باشد سهام آتی

عادي را بررسی  سهام ، رابطه بین هشت شاخص کیفیت سود و هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان)2002(و دیگران  5فرانسیس 
این بوده است که شرکتهایی که کیفیت سود آنها پایین است در مقایسه با  %99نتیجه این آزمون در سطح اطمینان . کردند

آنها در مورد هزینه سرمایه سهام . یت سود آنها باال است هزینه بهره و هزینه سرمایه سهام عادي باالتري دارندشرکتهایی که کیف
  ].١٧[سود به طور یکنواخت افزایش می یابد تک عاملی با کاهش کیفیت CAPMعادي، همچنین به این نتیجه رسیدند که بتاي 

یکی از . مورد بررسی قرار دادند یژگیهاي کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادي راو تأثیر ، یکبار دیگر،)2004(فرانسیس و دیگران  
را بر هزینه  تأثیر پرسشهایی که در این تحقیق تالش شد تا به آن جواب داده شود این بود که کدامیک از این ویژگیها بیشترین

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد ویژگیهاي مبتنی بر . دسرمایه سهام عادي دارد و بقیه ویژگیها را زیر مجموعه خود قرار می ده
را بر هزینه سرمایه سهام  تأثیر بیشترین) کیفیت اقالم تعهدي، پایداري، قابلیت پیش بینی و یکنواختی سود(اطالعات حسابداري 

  ].١٨[را داشته است تأثیر عادي دارند و از بین آنها کیفیت اقالم تعهدي بیشترین

، به این نتیجه رسیدند که محافظه کارانه بودن در حسابداري، ریسک و هزینه سرمایه شرکت را کاهش )2006(ران و همکا 6گارسیا 
همچنین آنها دریافتند که مدلهاي قبلی اندازه گیري محافظه کارانه بودن حسابداري، که جهت بررسی رابطه آنها با هزینه . می دهد

  ].١٩[چند از نظر تئوري صحیح هستند اما خطاهایی نیز دارندسرمایه مورد استفاده قرار می گرفتند، هر

وي به این نتیجه رسید که کیفیت اقالم تعهدي و . ، رابطه بین کیفیت اقالم تعهدي با بازده سهام را بررسی نمود)2008( 7آگنوا 
 ].٢٠[بازده آتی سهام رابطه معکوس معنادار دارند
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طبق یافته هاي . رابطه بین اقالم تعهدي و جریانهاي نقدي با اندازه بازده سهام پرداختند، به بررسی )2009(و همکاران  8هیرشلیفر 
آنها ارتباط مثبت معنادار بین اندازه اقالم تعهدي با بازده سهام و ارتباط منفی معنادار بین اندازه جریانهاي نقدي با آن وجود 

  ].۵[دارد

هم بر هزینه سرمایه  ظه کارانه بودن و افشا را یکبار به صورت جداگانه و سپس با، در تحقیقی اثر محاف)2010( 9آرتیچ و کالرکسن 
تحقیق آنها نشان داد یک رابطه معکوس بین سطح محافظه کارانه بودن شرکتها و هزینه حقوق . حقوق صاحبان سهام بررسی کردند

 ].١٢[بودجالب اینکه این رابطه در حالت افشاي زیاد، ضعیف . وجود دارد صاحبان سهام

آنها استدالل کردند که ویژگیهاي کیفی . کردند، رابطه بین ویژگیهاي کیفی سود و بازده مازاد را بررسی )2011(هافر  پروتی و ویگن 
پایداري، قابلیت پیش بینی و هموارسازي  ویژگیهاي تأثیر بر هزینه سرمایه بر بازده مورد اطمینان اثرگذار است و تأثیر سود از طریق

و همچنین کیفیت اقالم تعهدي، اقالم تعهدي غیر عادي، ضریب واکنش، ضریب واکنش تعدیل شده سود و مربوط بودن سود به سود 
آنها نمونه هاي زیادي از شرکتهاي غیر واسطه گري مالی ایاالت متحده را . بازده مازاد مورد بررسی قرار دادند ارزش سهام را بر

میالدي تحقیق خود را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ویژگیهاي مبتنی بر  2007ا ت 1988انتخاب کرده و بین سالهاي 
نسبت به بیشتر ویژگیهاي مبتنی بر اطالعات حسابداري ) ضریب واکنش سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام(اطالعات بازار 

  ].٢١[ان باالتري دارندازجمله کیفیت اقالم تعهدي و اقالم تعهدي غیر عادي بازده مورد اطمین

آنها  .کردندهموارسازي سود بر بازده سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را بررسی  تأثیر ،)1382(قائمی و دیگران  
 هاي عامل صنعت توام با هموارسازي بر بازده اماندارد  ها شرکتهاي غیر عادي  هموارسازي اثري بر بازدهبه این نتیجه رسیدند که 

بوده ولی هموارسازي و افزایش سرمایه را تواما  هموارسازي و اندازه تواما بر بازده هاي غیر عادي بی اثر. موثر است ها شرکتغیرعادي 
  ].٨[ضعیف است ،هموار سازي سود بر بازده هاي غیر عادي نهایتا اینکه تاثیر. دانست می توان عاملی موثر بر بازده هاي غیرعادي

را مورد بررسی  ارقام تعهدي بر کیفیت سود شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر ،)1384(ناظمی خواجوي و  
به  .گیرد میزان ارقام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار نمی تأثیر ها، تحت آنها نشان دادند میانگین بازده سهام شرکت. قرار دادند

تعهدي آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود  یی که ارقامها شرکته بین میانگین بازده عبارت دیگر نمی توان پذیرفت ک
  ].٣[دداري وجود دارااختالف معن

در این تحقیق، حجم اقالم تعهدي و  .را آزمون کردند، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام )1385(خوش طینت و اسماعیلی  
ضعیفی بین کیفیت سود و  رابطه آنها دریافتند. ختیاري اقالم تعهدي، معیارهاي کیفیت سود هستندهمچنین اجزاي اختیاري و غیرا

  ].۴[بازده سهام وجود دارد

متغیر (و هزینه سرمایه سهام عادي ) متغیرهاي توضیحی(، به بررسی رابطه بین ویژگیهاي کیفی سود )1386(کردستانی و مجدي  
پنج ویژگی محافظه کارانه بودن،  تأثیر مایه سهام عادي را با استفاده از مدل گوردن محاسبه وآنها هزینه سر. پرداختند) وابسته

نتایج . کردندپایداري، قابلیت پیش بینی و به موقع بودن اطالعات سود و همچنین مربوط بودن سود به ارزش سهام را بر آن بررسی 
  ].٩[معنادار سایر ویژگیها بر متغیر وابسته است تأثیر ایه سهام عادي ومحافظه کارانه بودن سود بر هزینه سرم تأثیر بیانگر عدم

آنها نشان دادند کیفیت اقالم . کردند، رابطه بین کیفیت اقالم تعهدي و هزینه سرمایه و بدهی را بررسی )1387(رسائیان و حسینی  
 ].٧[گذار نیستتأثیر تعهدي بر هزینه سرمایه
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هاي  به عنوان معیاري براي ارزیابی کیفیت سود شرکتاتکا  ، به بررسی ویژگی کیفی قابلیت)1388(احمدپور و قهرمانی صغیر  
در این تحقیق براي بررسی عکس العمل بازار نسبت به ویژگی کیفی قابلیت . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

کاري و اقالم تعهدي سرمایه در گردش  قالم تعهدي، محافظهاتکاء، سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و از معیارهاي کیفیت ا
، در فرضیه )ERC(در فرضیه اول ضریب واکنش سود . استفاده شده استاتکا  غیرعادي براي عملیاتی کردن ویژگی کیفی قابلیت

م ارتباط بین هزینه و در فرضیه سواتکا  ، در دو پرتفوي تشکیل شده بر اساس ویژگی کیفی قابلیت)R2(دوم قدرت توضیحی سود 
هاي  پرتفوي شرکت R2و  ERCدهد که  نتایج به دست آمده نشان می. مورد بررسی قرار گرفتاتکا  سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت

پایین است و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی اتکا  هاي باقابلیت باال بیشتر از پرتفوي شرکتاتکا  باقابلیت
  ].١[تایید شداتکا  تقابلی

، رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و چهار ویژگی کیفی سود شامل پایداري، کیفیت اقالم تعهدي، قابلیت )1389(ثقفی و بولو  
آنها براي محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از . بررسی کردند 1384تا  1379پیش بینی و هموار بودن سود را براي دوره هاي 

  ].٢[نتایج تحقیق آنها نشان داد تنها پایداري سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام اثرگذار است. ن استفاده نمودندمدل گورد

آنها نیز براي محاسبه . ، به بررسی رابطه کیفیت اقالم تعهدي و هزینه سرمایه سهام عادي پرداختند)1389(رحمانی و فالح نژاد  
و هزینه سرمایه سهام  استفاده کردند و به وجود رابطه معنادار بین کیفیت اقالم تعهديهزینه سرمایه سهام عادي از مدل گوردن 

نتایج تحقیق آنها همچنین نشان داد بین قسمت غیراختیاري اقالم تعهدي با هزینه سرمایه سهام عادي، نسبت به . عادي پی بردند
  ].۶[قسمت اختیاري آن رابطه قویتري وجود دارد

آنها دریافتند که این دو با . ، رابطه بین پایداري سود و بازده سهام با کیفیت اقالم تعهدي را بررسی کردند)1390(دستگیر و رستگار  
ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقالم تعهدي و افزایش اندازه اقالم تعهدي، بازده سهام افزایش می . یکدیگر رابطه مستقیم دارند

  ].۵[یابد

انجام شده قبلی در این است که اوال ویژگیهایی مورد ارزیابی قرار گرفته که برخی از آنها قبال بررسی تفاوت این تحقیق با مطالعات  
ثالثا اطالعات مورد استفاده، از یک دوره زمانی ده . استفاده شده است CAPMثانیا براي برآورد بازده سهام عادي از . نگردیده است

  . است 1389تا  1380ساله بین سالهاي 

  تحقیق فرضیات
دارد؟ به همین منظور  تأثیر این تحقیق به دنبال جواب علمی به این سوال است که آیا کیفیت سود بر بازده مورد انتظار سهامداران

  :و سه فرضیه فرعی به شرح زیر تدوین یافته است اصلییک فرضیه 

  .سی داردبازده مورد انتظار سهامداران رابطه معکو ي کیفی سود باها ویژگی :فرضیه اصلی
  :فرضیات فرعی

 .پایداري سود رابطه معکوسی با بازده مورد انتظار سهامداران دارد

 .قابلیت پیش بینی سود رابطه معکوسی با بازده مورد انتظار سهامداران دارد

  .ضریب واکنش سود رابطه معکوسی با بازده مورد انتظار سهامداران دارد
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  روش تحقیق
. ربی است که با استفاده از روش رگرسیونی ساده و چندگانه و الگوهاي اقتصادسنجی انجام شده استاین تحقیق از نوع تحقیقات تج

  .شبه آزمایشی قرار می گیرد با توجه به اینکه از اطالعات تاریخی براي آزمون فرضیات استفاده شده در دسته تحقیقات

 ها نمونه جامعه آماري و

دوره ده ساله بین  ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي یکها شرکت، جامعه آماري مورد مطالعه در تحقیق حاضر
واسطه گري مالی،  به لحاظ بررسی دقیق تر، پس از خارج نمودن شرکتهاي سرمایه گذاري و. است 1389تا  1380سالهاي 

مالی و یادداشتهاي توضیحی آنها وجود شرکتهاي فعال در سایر صنایع بورس اوراق بهادار تهران که دسترسی الزم به صورتهاي 
 :داشت و معیارهاي زیر را دارا بودند جز نمونه قرار گرفتند

  دلیل این امر آن است که تعداد نمونه در سالهاي . در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند 1380این شرکتها باید قبل از سال
 .مورد بررسی، برابر باشد

 1389تا  1380سه بودن اقالم، پایان سال مالی نمونه ها باید پایان اسفند ماه هرسال بوده و نبایستی در طول سالهاي به منظور قابل مقای 
 .تغییر سال مالی داده باشند

  این شرکتها نباید در طول هیچ یک از سالهاي مورد بررسی زیان ده  کند میبه دلیل اینکه این تحقیق ویژگیهاي کیفی سود را بررسی
 .ندباش

 در بورس اوراق بهادار تهران دچار وقفه معامالتی بیشتر از چهار ماه باشدها  سال سهام شرکتهاي نمونه نباید در طول این.  

براي تجزیه و تحلیل . شرکت حائز شرایط باال بودند که به عنوان نمونه انتخاب شدند 69از بین کلیه شرکتهاي فعال در این بورس،  
با استفاده از رگرسیون خطی  و سپس هاي توضیحی با استفاده از مدلهاي رگرسیونی سري زمانی، به دست آمدهاطالعات، ابتدا متغیر

براي تجزیه وتحلیل مهیا  EXCELاطالعات مورد نیاز ابتدا در صفحات . هاي تحقیق پرداخته شد ساده و چند گانه به بررسی فرضیه
  .انجام شده است SPSSبا استفاده از نرم افزار  شده و سپس تجزیه و تحلیل نهایی و تحلیل همبستگی

  متغیرهاي تحقیق 
  متغیر وابسته- الف

 11، لینتنر)1964( 10است که توسط شارپ CAPMمعروفترین و پرکاربردترین مدل عمومی ارزیابی بازده مورد انتظار سهامداران، 
ه بازده مورد انتظار روي سهام عادي با ریسک ک کند میاین الگو عنوان . معرفی و اثبات شد) 1966( 12و موسین) 1965(

) 1(به صورت رابطه  CAPMبازده مورد انتظار، متغیر وابسته بوده و از طریق  در این تحقیق ].١۴[سیستماتیک رابطه مستقیم دارد
  .محاسبه می شود

 E(Ret j) = Rf + βj ( Rm - Rf ) )1(رابطه  

  :که در این رابطه

E(Ret j) :ظار سهامداران شرکت بازده مورد انتj است.  

Rf : درنظر گرفته شده است% 16نرخ بازده بدون ریسک که معادل.  
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βj : میزان حساسیت بازده سهام شرکتj نسبت به بازده بازار سهام است.  

Rm :بازده شاخص بازار است.  

  بتا و نحوه محاسبه آن
یا باالتر از (ه بازار مثبت است باید در سهامی که بتاي آن زیاد در ایامی ک. بتا شدت تغییرات بازدهی یک سهم نسبت به بازار است 

براي محاسبه بتا، . کردسرمایه گذاري  است) یا کمتر از یک(بازار منفی است باید در سهامی که بتاي آن کم زمانی که است و ) یک
  . بدست می آید) 2(روند بازدهی شرکت با روند بازدهی بازار مقایسه و بتا از رابطه 

  Betaj = (Cov(Rj , Rm)) / Var (Rm) )2(رابطه 

در این . شروع می شود استفاده شده است 1386دوره ماهانه که از فروردین ماه  48ي ها دادهبراي محاسبه واریانس و کواریانس از 
کل بازار، مشابه محاسبه محاسبه بازده ماهانه شاخص . است jبازده همان ماه شرکت  Rjبازده ماهانه شاخص کل بازار و  Rmمعادله 

با فرض اینکه سرمایه گذار در تمامی . اما محاسبه بازده ماهانه شرکت، به این سادگی نیست. بازده ساالنه شاخص کل بازار است
 افزایش سرمایه هاي شرکت، از محل آورده نقدي و مطالبات حضور داشته و مبالغ پذیره نویسی حق تقدم را واریز کرده باشد بازده از

  .محاسبه می شود) 3(طریق رابطه 

  که در این رابطه  Retj,n=(Pj,n- Pj,n-1+Divj,n+SRj,n+SDj,n)/(Pj,n-1+(Cj*Xj,n)) )3(رابطه 

Retj,n : بازده سهام شرکتj  در ماهnام است.  

Pj,n : قیمت سهام شرکتj  در پایان ماهnام است.  

Pj,n-1 : قیمت سهام شرکتj  در پایان ماهn-1ام است.  

Divj,n : میزان سود تقسیمی که پس از تصویب در مجامع عمومی به هر سهم شرکتj  در ماهn ام تعلق می گیرد و حاصل ضرب
DPSj,n در سرمایه فعلی، تقسیم بر سرمایه اول دوره است.  

SRj,n : میزانی از حق تقدم که به نسبت درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده در ماهn ام به سهامدار
تعلق میگیرد و حاصل ضرب قیمت حق تقدم در درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده بستانکاران  jشرکت 

  .است

SDj,n : میزانی از سهام جایزه که به نسبت درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته در ماهnام به سهامدار شرکت j  تعلق می گیرد و
  .ب قیمت سهام جایزه در درصد افزایش سرمایه از اندوخته استحاصل ضر

Cj : ارزش اسمی سهام شرکتj است.  

Xj,n : درصد افزایش سرمایه شرکتj  در ماهnام از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده بستانکاران است.  
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  متغیرهاي توضیحی - ب
راي محاسبه ویژگیهاي پایداري، قابلیت پیش بینی و ضریب ب. در این تحقیق ویژگیهاي کیفی سود متغیرهاي توضیحی هستند
کلیه مدلها با اطالعات ده دوره  ].٢١[استفاده شده است) 2011(واکنش سود، ازمدلهاي استفاده شده در تحقیق پروتی و ویگن هافر 

  .برآورد شده است 1389تا  1380شرکتها بین سالهاي 

پایدارتر بودن سود نشان از باال بودن . ي وتکرار پذیري سود جاري در آینده استپایداري سود میزان پایدار :پایداري سود - 1
ي غیرعادي و غیرمترقبه نباشد از پایداري بیشتري ها فعالیت همچنین می توان گفت سودي که ناشی از ].٢١[کیفیت سود است

 NIBEj,t = α + β )1(مدل  .ژگی استبیانگر این وی) 1(مدل  βیعنی  NIBEj,t-1ضریب متغیر توضیحی  ].٣[برخوردار است
NIBEj,t-1 + εj,t  

  .هرچه بتاي بدست آمده از این رابطه به عدد یک نزدیکتر باشد پایداري سود بیشتر خواهد بود و برعکس

و بیانگر این است که سودهاي با کیفیت باالتر  ]٩[به توان پیش بینی سود از خودش گفته می شود :قابلیت پیش بینی سود -2
  .اي پیش بینی سودهاي آتی مفیدتر هستندبر

بنا به . بیانگر این ویژگی است) 1(مدل  R2. ]٢١[مانند شاخص پایداري، باال بودن این ویژگی نیز بیانگر کیفیت باالي سود است
ر این است به عدد یک نزدیکتر باشد بیانگR2 تعریف ضریب تعیین و از آنجایی که ضریب تعیین همواره بین صفر و یک است، هرچه

را به تغییرات سود سال قبل آن نسبت دهد، یعنی قابلیت پیش بینی سود باالتر  tکه رگرسیون، بیشتر توانسته تغییرات سود سال 
  .است

که بیانگر واکنش بازار به تغییرات سود هر سهم است یکی از بهترین  (ERC)ضریب واکنش سود  :ضریب واکنش سود -3 
  .بیانگر ضریب واکنش سود است) 2(بتاي مدل  ].١۵[می رودبه شمار ود هاي ارزیابی کیفیت س روش

  Retj,t = α + β (NIBEj,t) + εj,t )2(مدل 

  .بازده سهام، نسبت به سود داللت دارد )کمتر(بر حساسیت بیشتر ) پایین تر(قدر مطلق بتاي باالتر 

  : ده اندمتغیرها به شرح زیر تعریف ش) 2(و ) 1(در مدلهاي بکار گرفته شده 

NIBEj,t:  سود قبل از اقالم غیرمترقبه شرکتj  درسالt  که براي استاندارد شدن بر ارزش بازار سهام ابتداي دوره همان شرکت
  .تقسیم شده است

NIBEj,t-1 : سود قبل از اقالم غیرمترقبه شرکتj  درسالt-1  که براي استاندارد شدن بر ارزش بازار سهام ابتداي دوره همان شرکت
 .تقسیم شده است

Retj,t :بازده ساالنه شرکت j در سالt است. 

ERCj : ضریب واکنش سود شرکتj است.  

Negj,t : شاخص بازده منفی شرکتj  درسالt اگر بازده ساالنه منفی باشد این شاخص مساوي یک و در غیر اینصورت . است
 .صفراست
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  متغیرهاي کنترلی-ج
در این . محیط اطالعاتی و ویژگیهاي خاص هر شرکت باشد تأثیر ام عادي ممکن است تحتتاثیر وبژگیهاي کیفی سود بر بازده سه

تحقیق به منظور افزایش دقت و قابلیت اتکا نتایج، سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و ضریب 
  .کنترل شده اند) ریسک عملیاتی شرکت(تغییرات سود 

   Sizej = Ln (AssetBVj)  اندازه شرکت - 1

 BMj = StockBVj / StockMVj نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار- 2

  t CVj = δ(NIBEj) /푋(NIBEj)تا سال  t-10ضریب تغییرات سود از سال  - 3

  مدل مورد استفاده براي آزمون فرضیه ها
  . است) 3(تحقیق به صورت مدل الگوي کلی مورد استفاده براي بررسی رابطه بین متغیرهاي توضیحی و وابسته این  

RETj = β0 + β1 Attributek )3(مدل 
j + β2Sizej + β3BMj + β4 CVj + εj 

Attributek بازده سهام عادي وRETj در این رابطه، 
j به ترتیب در فرضیهk معادل پایداري سود، قابلیت پیش بینی )اول تا سوم(ام ،

  :نیز بدین صورت تعریف می شوند H1و  H0فرض . است jسود، ضریب واکنش سود شرکت 
H0: β1 = 0 H1: β1 ≠ 0   

  یافته هاي تحقیق
در مرحله دوم با بهره گیري از مدلهاي . ، بازده سهام عادي محاسبه شده استCAPMدر این تحقیق در مرحله اول با استفاده از 

سود، کمی شده تا مبناي آزمون فرضیات قرار ویژگیهاي کیفی  1389تا  1380و اطالعات مالی نمونه ها بین سالهاي ) 2(و ) 1(
 .خالصه کمیتهاي آماري متغیرهاي تحقیق را منعکس کرده است) 1(نگاره . گیرد

سطح اهمیت آزمون کالموگروف . به منظور افزایش قابلیت اتکا نتایج تحقیق، نرمال بودن متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است 
رد % 5در سطح خطاي  کند میتأیید  ست که نشان می دهد فرضیه صفر که نرمال بودن متغیر وابسته راا 828/0ـ اسمیرنوف برابر با 

 .بنابراین متغیر وابسته داراي توزیع نرمال است. نمی شود
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  کمیت آماري

 متغیر
  ایینحدپ  حدباال  کشیدگی  چولگی  انحراف معیار  میانه میانگین

Persist  26/0 21/0 37/0 13/1 52/3 82/1 47/0 - 

Predict  13/0 06/0 16/0 46/1 72/1 67/0 0 

ERC  72/2 68/2 81/1 05/1 54/2 73/9 76/0 - 

CE  5/0 47/0 26/0 26/0 67/0 - 08/1 0 

Size  79/13 66/13 41/1 64/0 26/1 32/18 95/10 

BV/MV  32/0 29/0 24/0 1/1 97/0 08/1 04/0 

CV  54/0 54/0 2/0 85/0 74/0 18/1 22/0 

  

  نتایج آزمون فرضیه اول 
. شاخص پایداري سود در ناحیه بحرانی قرار ندارد tمطابق این اطالعات، آماره . ارائه شده است) 2(نتیجه آزمون فرضیه اول در نگاره 

. ین پایداري سود و بازده سهام عادي پی بردرد نمی شود و می توان به عدم وجود رابطه معنادار ب% 5 در سطح خطاي H0پس فرض 
در مورد متغیرهاي کنترلی نیز ضریب تغییرات سود و اندازه شرکت با متغیر وابسته رابطه مستقیم دارند اما این رابطه فقط در مورد 

% 95ح اطمینان رابطه نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار شرکت نیز ضعیف و معکوس است که در سط. اندازه شرکت معنادار است
  .آماره دوربین واتسون نشان می دهد بین اجزاي خطاي مدل همبستگی وجود ندارد. معنادار نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي تحقیقها دادهآمار توصیفی ): 1(نگاره 
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 RETj = β0 + β1Persistj + β2Sizej + β3BMj + β4CVj + εj )3-1(مدل 

  t P-Valueآماره   ضریب  متغیرها

 129/1  - 536/1 - 475/0  مبدا عرض از

 668/0 431/0 035/0  پایداري سود

 006/0 869/2 06/0 اندازه شرکت

 566/0 - 576/0 - 076/0 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

 076/0 804/1 285/0 ضریب تغییرات سود

  F 972/2آماره   157/0  ضریب تعیین

  P-Value  026/0  104/0  ضریب تعیین تعدیل شده

  69  تعداد مشاهدات  659/1  وربین واتسونآماره د

   نتایج آزمون فرضیه دوم
بر اساس این اطالعات بین قابلیت پیش بینی سود و بازده سهام عادي رابطه . بیان شده است) 3(نتیجه آزمون این فرضیه در نگاره  

تغیرهاي کنترلی نیز فقط اندازه شرکت از بین م. نیستتأیید  مورد% 5معناداري وجود ندارد و فرضیه دوم تحقیق در سطح خطاي 
عدم وجود همبستگی در اجزاي خطاي مدل را  همچنین آماره دوربین واتسون. رابطه مستقیم معناداري با بازده سهام عادي دارد

  .کند میتأیید  دوباره

 RETj = β0 + β1Predictj + β2Sizej + β3BMj + β4CVj + εj )3- 2(مدل 

 t P-Valueآماره  ضریب متغیرها

 117/0 - 591/1 - 488/0 عرض از مبدا

 466/0 734/0 136/0 قابلیت پیش بینی سود

 005/0 899/2 061/0 اندازه شرکت

  آزمون پایداري سود و بازده سهام عادي): 2(نگاره 

  قابلیت پیش بینی سود و بازده سهام عادي): 3(نگاره 



 886                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

 515/0 - 654/0 - 086/0 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

 068/0 853/1 292/0 ضریب تغییرات سود

 F 077/3آماره  161/0 ضریب تعیین

 P-Value 022/0 109/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 69 تعداد مشاهدات 653/1 آماره دوربین واتسون

 نتایج آزمون فرضیه سوم 

، %95مشخص است در سطح اطمینان ) 4(بر اساس آنچه که از نگاره . قابل مشاهده است )4(نتیجه آزمون فرضیه سوم در نگاره 
همین وضعیت در مورد . و می توان به عدم وجود رابطه معنادار بین ضریب واکنش سود و بازده سهام عادي پی برد شدهتأیید  H0فرض

متغیرهاي کنترلی ضریب تغییرات سود و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار برقرار است اما اندازه شرکت رابطه مستقیم معناداري با 
را نشان می دهد که بیانگر عدم وجود همبستگی در اجزاي  644/1بین واتسون عدد در ضمن آماره دور. بازده سهام عادي دارد

  .خطاي مدل است

 RETj = β0 + β1ERCj + β2Sizej + β3BMj + β4CVj + εj )3- 3(مدل 

 t P-Valueآماره  ضریب متغیرها

 144/0 - 481/1 - 449/0 عرض از مبدا

 829/0 - 217/0 - 004/0 ضریب واکنش سود

 007/0 805/2 06/0 اندازه شرکت

 536/0 - 622/0 - 082/0 نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

 093/0 704/1 277/0 ضریب تغییرات سود

 F 931/2آماره  155/0 ضریب تعیین

 P-Value 027/0 102/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 69 عداد مشاهداتت 644/1 آماره دوربین واتسون

  سهام عادي بازدهضریب واکنش سود و : )4(نگاره     
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  نتیجه گیري
. سودي که پایدار است ریسک کمتري دارد و سرمایه گذاران، که اغلب به طور ذاتی ریسک گریز هستند به دنبال سود پایدار هستند

همچنین اگر سرمایه گذار نتواند سود آتی را پیش بینی کند سرمایه گذاري پرریسکی داشته است و شرکتی که سودهاي آتی آن 
از طرف دیگر وقتی شرکتی عملکرد خوبی دارد . لیت پیش بینی باالتري داشته باشد سهامش از دیدگاه سهامداران مطلوبتر استقاب

می  می رود و اصطالحا بازده به میزان سود واکنش نشان سرمایه گذاري روي سهام آن باال بدیهی است که ارزش آن شرکت و بازده
یفیت سود باال از نظر سرمایه گذاران، مطلوب بوده و با کاهش ریسک اطالعاتی، بازده مورد انتظار به طور کلی انتظار می رود ک. دهد

تأیید  در این تحقیق فرضیه اصلی یعنی ارتباط مورد انتظار بین ویژگیهاي کیفی سود و بازده سهام عادي مورد. آنها را کاهش دهد
گذاران در بازار سرمایه توجه چندانی به کیفیت سود نمی کنند و احتماال  از این نتایج می توان دریافت که سرمایه. قرار نگرفت

  .عوامل تاثیرگذار بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شامل عوامل سیاسی و مسائل کالن اقتصادي باشد

و ) 2004(رانسیس و دیگران ویژگیهاي پایداري و قابلیت پیش بینی سود بر بازده سهام عادي با نتایج تحقیق ف تأثیر نتایج آزمون 
  ].١٨،٩[تطابق ندارد) 1386(کردستانی و مجدي 

  محدودیتها
و این موضوع بازده سهام برخی شرکتهایی که %) 85حدود (نسبت به سالهاي دیگر زیاد بوده  1389بازده شاخص بازار سهام در سال 

 .نیز از نمونه ها حذف شدندبه همین دلیل این شرکتها . بتاي آنها کمتر از صفر بود را منفی نمود

نوسانات شدید قیمت سهام و همچنین وقفه معامالتی آن در دوره مورد بررسی ممکن است بر . بازده سهام تابع قیمت سهام است
  .بگذارد تأثیر نتایج تحقیق

  پیشنهاد براي تحقیقات آتی
مندان به جاي استفاده از مدل رگرسیون، میانگین با توجه به اینکه فرضیات تحقیق پذیرفته نشده است پیشنهاد می شود عالقه 

  .بازده سهام شرکتهایی که کیفیت سود باالیی دارند را با میانگین بازده سهام شرکتهایی که کیفیت سود پایینی دارند مقایسه کنند

  یادداشتها
1.Schiper&Vincent 
 2.Ball&Shivakumar  
 3.Marinovic  
 4.Pero &Wagenhofer  
 5.Francic 
 6.Garsia  
 7.Ogneva  
 8.Hirshleifer  
 9.Ar ach&Clarkson  
 10.Sharpe  
 11.Lintner  
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 13.Evert  
 14.penmam&zhang 
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 تهران بورس در سود کیفیت و مالی يها صورت ياتکا یتقابل

  ٢پریسا جوادي، ١مهدي صالحی
  چکیده

 پذیرفته يها شرکت در سود کیفیت بر مالی يها صورت اطالعات بودن اتکا قابل و بودن مربوط تأثیر ی این پژوهش بررسیهدف اصل
 يگیر تصمیم در تواند می سود کیفیت آیا) 1 :شود میمطرح  سؤالدر این ارتباط دو . باشد میتهران  بهادار اوراق بورس بازار در شده

  ؟گردد می سود کیفیت افزایش باعث مالی يها صورت اطالعات باالي بودن اتکا قابل و بودن مربوط آیا )2باشد؟  مفید انگذار سرمایه

نتایج این تحقیق . صورت گرفته است 1383-1388ي ها یی براي دوره زمانی مربوط به سالي تابلوها دادهاین تحقیق با استفاده از  
 سهیدر مقا) سود ياتکا باال تیمربوط بودن و قابل(سود باال  تیفیبا ک ییها شرکتي واکنش سود در پورتفو بیضرکه  دهد مینشان 

قدرت بازار در  حیتوض يبرا ،سود یحیقدرت توضهمچنین  .باشند، بیشتر است ن میکه داراي کیفیت سود پایی ییها شرکتبا 
  .است شتریب ،نییسود پا تیفیبا ک ییها شرکتبا  سهیسود باال، در مقا تیفیبا ک ییها شرکت يپورتفو

  .بازار بورس اوراق بهادار تهران هاي مالی، کیفیت سود، مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطالعات صورت :کلیدي واژگان

 مقدمه

و انجام تحلیل هاي مالی به  گیري تصمیمو همواره براي  باشد می حسابداري سیستم هاي فرآورده مهم ترین از کیی مالی يها گزارش
که صورت هاي مالی اصلی ترین  کند میقابل اتکایی نیاز است، کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري ایران بیان اطالعات دقیق و 

ابزار گزارشگري اطالعات مالی به افراد خارج از واحد انتفاعی است و اطالعات مالی فراهم شده توسط سیستم حسابداري تنها 
صادي استفاده کنندگان مفید واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد که از حداقل در فرایند تصیم گیري هاي اقت تواند میهنگامی 

 تواند میاطالعات حسابداري بیان می شود و  "خصوصیات کیفی  " این استانداردها تحت عنوان. استانداردهاي الزم برخورد دار باشد
 ي مالی فراهمها گزارش عمده اهداف از .)1391ن،و دیگرا اعتمادي( بر سودمندي اطالعات مندرج در صورت هاي مالی بیفزاید

است، و طبیعتا فقدان اطالعات الزم و مربوط ، موجب اخالل  شرکتها آوري سود توانایی و عملکرد ارزیابی براي الزم اطالعات نمودن
 اطالعات ارائه و گیري اندازه هدف، این به دستیابی براي الزم شرط ).1391و دیگران، دستگیر(د هاي آتی می شو گیري تصمیمدر 

 بنگاه آتی بینی فعالیت هاي پیش و سودآوري توان سنجش در و سازد ممکن را گذشته عملکرد ارزیابی که نحوي به است؛ تجربی
همواره فرض بر این بوده است  .است خالص سود شود، می ارائه و تهیه مالی يها گزارش در که اقالمی از یکی .باشد موثر اقتصادي
اولین منبع اطالعات خاص شرکت است، براي مثال سرمایه گذاران بر روي سود، بیش از هر معیار دیگري براي سنجش که سود 

می کنند و عالوه بر آن مدیران، سود را به عنوان معیار کلیدي در ارزیابی عملکرد دوره اي خود نظر می گیرند و کلیه  عملکرد ، اتکا
و  اعتمادي(د لیل گران در ارزیابی هاي خود از چنین معیار قدرتمندي استفاده می کنناستفاده کنندگان خارج سازمانی و تح

                                                                                                                                                                                     
  Mahdi_salehi54@yahoo.com. استاديار گروه حسابداری دانشگاه فردوسي مشھد ١
 .دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشھد ٢
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 گیري تصمیم و گذاري سرمایه براي راهنمایی پاداش، و سود تقسیم سیاست هاي تدوین براي عاملی عنوان به سود). 1391دیگران،
 مختلف برآوردهاي و روشها از توان می خالص سود محاسبه در آنجایی که از. شمار می آید به بینی هاي آتی پیش براي توانایی ،و

  . بگذارد اثر سود کیفیت بر تواند می عامل این و دارد وجود سود در دستکاري امکان لذا کرد، استفاده

 بر فرض .شود می استفاده) بودن اتکا قابل و بودن مربوط( مالی اطالعات کیفی ویژگیهاي از سود کیفیت ارزیابی براي تحقیق این در
   .رفت خواهد باالتر سود نیز کیفیت باشد، بیشتر سود، به مربوط مالیِ اطالعات بودن اتکا قابل و بودن مربوط چه هر که است این

 نه که است) شرکت در مدیران پاداش(خویش اهداف به نیل منظور به سود، در دستکاري از مدیر انگیزه نمایندگی، تئوري اساس بر
 ارائه مالی، يها گزارش اهداف از کیی. است تضاد در آنان با نیز موارد اکثر در بلکه نیست، همسو سهام حبانصا اهداف با تنها

 حرفه اندرکاران دست و محققین توجه مورد آن ارزیابی نحوه و سود کیفیت موضوع بنابراین. باشد می سود با مرتبط اطالعات
  . است گرفته قرار حسابداري

 از منظور. دهند قرار توجه مورد نیز را آن کیفیت سود، کمیت بر عالوه بایستی شرکت ارزش تعیین در گذاران سرمایه و داران سهام
 سال سود به تنها سهم کی ارزش دیگر عبارت ؛ بهباشد می سود استمرار قابلیت و رشد قابلیت نقد، وجه به بودن نزدیک سود، کیفیت
نسبت  اطمینان ضریب و آتی سال هاي سودآوري قدرت شرکت، آینده از گذار سرمایه تانتظارا به بلکه ندارد، بستگی سهم هر جاري

 سرمایه و بوده اتکا قابل و مربوط که دهند ارائه اي گونه به را اطالعات که هستند موظف مدیران. دارد بستگی نیز آتی سودهاي به
 .نمایند سود کیفیت ارزیابی به قادر را گذاران

 قابل و بودن مربوط شامل که حسابداري استانداردهاي نظري چارچوب دیدگاه از سود کیفیت مختلف اجزاي یارزیاب تحقیق این در
 که است مواردي از کیی سود، به مربوط اطالعات ارائه نحوه. گردد می بررسی است، گذاران سرمایه گیري تصمیم در بودن اتکا
 سود کیفیت باشد، برخوردار باالتري اتکاي قابلیت از و مربوط، اطالعات ههرچ که معنی بدین. بگذارد اثر سود کیفیت بر تواند می

 پیدا باالتريتأیید  قابلیت جاري سودهاي و گردد می آتی سودهاي بینی پیش توانایی افزایش موجب عامل این. رفت خواهد باالتر
  :مطرح می شود سواالت این توضیحات، این با. ابدی می افزایش سود ارائه در صداقت همچنین و ثبات قابلیت و می کنند

 باشد؟ مفید گذاران سرمایه گیري تصمیم در تواند می سود کیفیت آیا - ١

 گردد؟ می سود کیفیت افزایش باعث مالی صورتهاي اطالعات باالي بودن اتکا قابل و بودن مربوط آیا - ٢

 در شده پذیرش شرکتهاي سود کیفیت ارزیابی در مالی اطالعات کیفی يها ویژگی از استفاده پژوهش این از در این راستا هدف
 می مفید و سودمند کنندگان استفاده گیري تصمیم براي را حسابداري اطالعات کیفی، ویژگیهاي. باشد می تهران بهادار اوراق بورس
 قیمت در سود هب مربوط اطالعات کدام شود مشخص تا گردد می ارزیابی سهام بازار قیمت و سود بین رابطه تحقیق این در. سازد
  .است مفید شرکت سرمایه ارزیابی در گذاران سرمایه براي اطالعاتی نوع چه دیگر بیان به شود منعکس می بازار

 اريی گیري تصمیم در را آنها و گذاران فراهم می آورد سرمایه براي را مفیدي اطالعات تجاري، واحد بوسیله شده گزارش سود
 . شود می استفاده سود – قیمت رگرسیون توضیحی قدرت و سود واکنش ضریب از دیدگاه، نای از سود ارزیابی براي. کند می
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  مبانی نظري و پیشینه تحقیق
 گزارش سود که کردند احساس آنها رایز د،یگرد مطرح بورس کارگزاران و یمال گران لیتحل توسط بار نینخست کیفیت سود هینظر

 شیپ که شدند متوجه آنان. دهد ینم نشان کنند، یم تجسم ذهن در خودشان که چنان آن را شرکت کی 1سود قدرت زانیم شده،
از جنبه هاي با اهمیت ارزیابی سالمت  به هر حال کیفیت سود .است یمشکل کار شده گزارش جینتا ينابم بر یآت يسودها ینیب

و  ایزدي نیا(باشد  میگان صورت هاي مالی است که مورد توجه سرمایه گذاران، اعتباردهنگان و سایر استفاده کنند ها شرکتمالی 
 گزارش سود عموماً یمال گران لیتحل. است متفاوت یمال گران لیتحل و حسابداران نیب سود واژه از برداشت ).1390دیگران،

 نییتع يبرا یژگیو دو به سود تیفیک مفهوم فیتعر در مختلف مقاالت در .دانند یم یواقع سود از متفاوت را) يحسابدار سود(شده
 و شده ارائه یمال يحسابدار ياستانداردها نیتدو اتیه توسط که گیري تصمیم در يسودمند یکی: است شده اشاره سود تیفیک
  : بود خواهد باال آن سود تیفیک باشد، دارا را ریز يهایژگیو یشرکت اگر .است ياقتصاد سود و مفهوم نیا نیب ارتباط يگرید

 يحسابدار هکاران محافظه باثبات يروشها  
 ریپذ تکرار و یاتیعمل يهایت فعال از یناش اتیمال از قبل درآمد انیجر  
 یاتیمال مالحظات از مستقل رشد، نرخ و خالص سود از یسطح کسب   
 یبده از یمناسب سطح داشتن  
 مناسب هیسرما ساختار داشتن 

 نباشد تورم از یناش شرکت سود 

  :موارد زیر استشامل  اطالعات يمحتوا با مرتبط یفیک اتیخصوص
  بودن مربوط) الف

. باشد موثر ندهیآ و حال گذشته، يدادهایرو یابیارز در کنندگان استفاده ياقتصاد ماتیتصم بر که شود یم یتلق مربوط یاطالعات
  .شوند ارائه موقع به دیبا نیهمچن. باشند ینیب شیپ ارزش يدارا یعنی. باشند ینیب شیپ قابل وتأیید  قابل دیبا اطالعات نیا

 بر توانند ینم نباشند، موقع به اطالعات اگر. است شده استخراج يگذار هیسرما ارزش نییتع يالگو از ینیب شیپ ارزش مفهوم
د رنیگ قرار رندهیگ میتصم دسترس در بدهند، دست از را خود ياثرگذار توان آنکه از شیپ دیبا اطالعات یعنی. بگذارند اثر ماتیتصم

  .)1385 ،یلیاسماع(

    بودن اتکا قابل) ب

 طبق بودن اتکا قابل ياجزا. باشد اشتباه بدون که است اتکا قابل یاطالعات. باشند اتکا قابل دیبا ،واقع شوند دیمف اطالعات نکهیا يبرا
  .)1385 ،یلیاسماع(ت اس صادقانه انیب و اطیاحت بودن، طرف یب بودن، کامل ران،یا يحسابدار استاندارد ينظر چارچوب

 است قرار اگر. دهند ارائه هنصادقا يا گونه بهرا  کنند یم ادعا که را ییدادهایرو ریسا و معامالت اثر ،دیبا اطالعات :ادقانهص انیب
د یآ حساب به ياقتصاد ،تیواقع و محتوا اساس بر اطالعات نیا است الزم باشد، یواقع يدادهایرو ریسا و معامالت انگریب اطالعات

  .)1385 ،یلیاسماع(

                                                                                                                                                                                     
1 Earnings Power  
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 ای گیري تصمیم بر اطالعات نیا ارائه ای و انتخاب چنانچه. باشد طرفانه یب دیبا یمال يصورتها در شده درج اطالعات: یطرف یب
  .)1385 ،یلیاسماع( ستندین طرف یب یمال يصورتها شود، منجر شده نییتع قبل از قضاوت

 که يا گونه به است، الزم ابهام طیشرا در برآورد انجام يراب قضاوت اعمال در که مراقبت از يا درجه کاربرد از است عبارت: اطیاحت
  .)1385 ،یلیاسماع(د نشون ارائه واقع از کمتر ها یبده ای ها نهیهز و واقع از شیب ها ییدارا ای درآمدها

 هیته مخارج بر منابع یفزون به مربوط مالحظات و تیاهم تیفیک به توجه با دیبا یمال يصورتها در مندرج اطالعات: بودن کامل
 .)1385 ،یلیاسماع(د شون کننده گمراه نادرست اطالعات تا شود باعث است ممکن العاتاطاز یبرخ حذف. شوند

  :در این راستا به معرفی مهمترین مطالعات صورت گرفته در این زمینه پرداخته می شود

تصمیم گیري و تعریف اقتصادي  با سودمندي در به بررسی معیارهاي ارزیابی کیفیت سود و ارتباط آن) 2003(1اسکیپر و وینسنت
متداول، به نوع و میزان قراردادهاي منعقده بر اساس اطالعات  آنها نشان دادند که کیفیت سود، عالوه بر معیارهاي. سود پرداختند

  . حسابداري نیز بستگی دارد

ته در پیش بینی جریان هاي نقدي آتی تعریف کیفیت سود را بر اساس میزان توانایی سودهاي گذش) 2003(و دیگران 2میخائیل
استفاده و به کارگیري تعاریف و مفاهیم مختلف در خصوص کیفیت سود توسط محققان و تحلیل گران، موجب ایجاد مدل . نموده اند

دارد و با هر کدام از مدل هاي ارزیابی کیفیت سود براي اهداف محدودي کاربرد . هاي مختلف اندازه گیري کیفیت سود شده است
  .وجود اینکه هر مدل از معیارهاي مختلفی استفاده نموده، ولی هیچ کدام دیدگاه جامعی از کیفیت سود ارائه نمی دهد

کیفیت سود را به کیفیت اقالم تعهدي مربوط می داند و براي ارزیابی کیفیت سود از اقالم تعهدي استفاده می کند ) 2004(3اسکولر
  . نگهداري و در قیمت ها منعکس می کند سرمایه ، اطالعات مربوط به کیفیت سود راو بیان می دارد ، بازار 

، کیفیت سود را به عنوان قابلیت سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی،کمک به پیش بینی سودهاي )2005(و دیگران 4بلواري
  .دکرده ان آتی و همچنین پایداري و ثبات سودآوري و عدم تغییر پذیري تعریف

بازده سهام داد نتایج نشان . مطالعه خود، رابطه اقالم تعهدي با بازده آتی سهام را بررسی کردند در) 2006(5و دیگران انچ
با (یی با کیفیت سود پایین ها شرکتبه عبارت دیگر، . یابدگزارشگري مالی، کاهش می یی با اقالم تعهدي باال، در دوره بعدها شرکت

 ها شرکتسود پایین  گذاران به کیفیتزیرا سرمایه. وره پس از گزارشگري سود، دچار افت بازدهی می شونددریک د) باال اقالم تعهدي
  . پی برده و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند

ورشکسته  ي غیرها شرکتي ورشکسته انگلیسی و مقایسه آن با ها شرکتبا استفاده از نمونه بزرگی از ) 2009(و دیگران 6گارسیا الرا
آنان در بررسی خود نشان دادند که کیفیت سود به هر دو طریق مدیریت سود حسابداري و مدیریت .دبه بررسی کیفیت سود پرداختن

  .قرار می دهد و در نتیجه این مدیریت ها، قابلیت اطمینان سود حسابداري کاهش می یابد تأثیر فعالیت واقعی را تحت

                                                                                                                                                                                     
1 Schipper and Vincent, 2003 
2 Mikhaili,2003 
3 Scholer, 2004 
4 Bellovary,2005 
5 Chan et al., 2006 
6 Garsia Lara,2009 
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نتایج تحقیق نشان . سی رابطه ي بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدي پرداختندبه برر) 1383(ثقفی و کردستانی
  .را در نظر نمی گیرند ها شرکتداد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران هنگام واکنش به تغییرات سود نقدي، کیفیت سود 

ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ها شرکتنه سرمایه را در در تحقیقی ، رابطه کیفیت سود و هزی) 1384(نوروش و مجیدي
رابطه معکوسی بین  1379به استثنا سال ) 1382-1378( نتایح تحقیق نشان داد که در دوره مورد آزمون. تهران بررسی کردند

  .کیفیت سود و هزینه سرمایه وجود دارد

طی سال  "بر نقش اقالم تعهدي در بورس اوراق بهادار تهرانتأکید  را بارابطه کیفیت سود و بازده سهام  ") 1384(خواجوي و نظامی
رگرسیون هاي مقطعی استفاده شده است و نتیجه پژوهش نشان براي آزمون فرضیه ها از  .دده انبررسی کر 1382-1377هاي 

  .میزان اقالم تعهدي قرار نمی گیرد تأثیر تحت ها شرکتدهنده این است که بازده 

نتایج . ي کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادي را بررسی نمودندها ویژگی، در پژوهشی رابطه بین )1386(مجدي کردستانی و
ي کیفی سود، شامل پایداري سود، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش ها ویژگیپژوهش، وجود رابطه معکوس بین 

  .کند میتأیید  سهام، به موقع بودن و هزینه سرمایه سهام عادي را

مربوط بودن اجزاي سود حسابداري و جریان هاي نقدي عملیاتی با بازده سهام در در مطالعه خود )1388(حسین زاده و احمدي نیا
نتایج پژوهش حاکی از آن است که سود عملیاتی، سود قبل از کسر مالیات و سود خالص، توان . کردندبازار سرمایه ایران بررسی 

ام را دارند و اصطالحا با بازده سهام مربوط هستند اما سود خالص بیشترین توان توضیح بازده سهام را در بین آنها توضیح بازده سه
  . تغییرات بازده سهام را توضیح می دهد 37%دارد به طوري که حدود 

ي ها شرکتارزیابی کیفیت سود بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا به عنوان معیاري براي در تحقیق خود ) 1388(احمد پور و قهرمانی
ي باقابلیت ها شرکتپرتفوي  R2و  ERCنتایج به دست آمده نشان می دهد که . دنپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت

قابلیت  ي باقابلیت اتکا پایین می باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفیها شرکتاتکا باال بیشتر از پرتفوي 
  .اتکا تایید شد

نتایج تحقیق . پرداخت محتواي اطالعاتی نوسانات کوتاه مدت و بلند جریان هاي نقديدر تحقیق خود به بررسی ) 1389(ولی پور
حاکی از آنست، که نوسانات کوتاه مدت جریان هاي نقد عملیاتی اطالعات مربوطی براي پیش بینی بازده سهام بوده است، در حالی 

  . انات بلند مدت جریان هاي نقد عملیاتی، تاثیر معنی داري بر روي بازده سهام نداردکه نوس

سود و ارزش دفتري عموما به عنوان مبنایی براي ارزش گذاري شرکت در مطالعه اي عنوان می کنند که ) 1389(آهنگري و شاکري
همچنین مدیریت سود . وط بودن سود را کاهش می دهدنتایج تحقیق نشان دادکه قابلیت اتکاي ضعیف سود، مرب. استفاده می شوند

  .مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتري را افزایش می دهد

ي پذیرفته ها شرکتي درمانده مالی، به بررسی ها شرکتدر مطالعه اي پیرامون بررسی کیفیت سود در  )1391(و دیگران دستگیر
نتایج تحقیقات بیانگر این است که شرکتهاي ، پرداختند 1388- 1380 دوره زمانی سال هايشده در بورس اوراق بهادار تهران در 

و نهایتا کیفیت سود در  درمانده مالی سودهاي خود را در سه سال قبل از ورشکستگی به شکل افزایشی مدیریت می کنند
  .ي غیر درمانده استها شرکتي درمانده باالتر از ها شرکت
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  روش انجام پژوهش
 بورس بازار در شده پذیرفته يها شرکت در سود کیفیت بر مالی صورتهاي اطالعات بودن اتکا قابل و بودن مربوط تأثیر تحقیق این

  :شود می بیان زیر صورت به فرضیات تحقیق، پیشینه و موجود تئوري هاي به توجه با. کند میتهران بررسی  بهادار اوراق
 يها شرکت با مقایسه در) سود باالي اتکا قابلیت و بودن مربوط(باال سود کیفیت با ییها شرکت پورتفوي در سود واکنش ضریب 

 .است بیشتر پایین سود کیفیت با

 با مقایسه در باال، سود کیفیت با يها شرکت پورتفوي در بازار قیمت توضیح براي بازار قدرت توضیح براي سود توضیحی قدرت 
 .تاس بیشتر پایین سود کیفیت با ییها شرکت

رگرسیونی حسابداري و مبتنی بر اطالعات واقعی در صورتهاي مالی شرکتها  -این تحقیق از نوع تجربی در حوزه تحقیقات توصیفی 
در فرآیند استفاده از اطالعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی  تواند میو چون  باشد میاز سوي دیگر این تحقیق از نوع همبستگی . است

ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته ها شرکتبراي انجام این تحقیق . تحقیق کاربردي است
  :یی است که دربرگیرنده شرایط زیر باشندها شرکتنمونه شامل . استخراج گردید ها شرکتشده است و نمونه آماري از میان این 

 هادار تهران پذیرفته شده باشنددر بورس اوراق ب 1383یی که قبل از سال ها شرکت . 

 اسفند هر سال باشد 29یی که پایان سال مالی آنها ها شرکت. 

  در دوره مورد بررسی توقف عملیات یا تغییر در دوره مالی نداشته باشند ها شرکتاین . 

  ي سرمایه گذاري نباشندها شرکتجزو. 

  :مدل تحقیق به این صورت بیان می شود

tititititit EVAREPSDEEPSEPSBVEice   ..Pr 43210
  

قیمت هر سهم ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام منتشر شده،  BVEقیمت هر سهم،  Price، که در این مدل
EPS  ،سود هر سهم قبل از اقالم غیرمترقبه و عملیات متوقف شدهDE  نسبت بدهی به سرمایه وEVAR  انحراف تغییراتEPS 

 . باشد می

تا اثرات دیگر متغیرها  است،شده  به معادله فوق اضافه (DE , EVAR)دو متغیر ریسک و رشد ) 2001(1و دیگران به پیروي از بارت
  . در معادله فوق بدست می آید EPSبا توجه به ضریب مورد نظر در این مطالعه  ERC، کنترل شود

کیفیت سود پایین، برآورد می  ي باها شرکت -2ي با کیفیت سود باال و ها شرکت -1این معادله به طور جداگانه براي دو پورتفوي 
   .بتوان فرضیات تحقیق را آزمون کرد شود و نتایج حاصل از آن با یکدیگر مقایسه شده تا با استفاده از این نتایج

  .می شود تخمین زده (Panel Data)ي تابلویی ها دادهشایان ذکر است که این مدل با استفاده از مدل با 

                                                                                                                                                                                     
1 Barth et al., 2001 
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  نتایج تحقیق
 OE/OCFدر قدم بعد با توجه به مالك . حذف شدند ها شرکتي آماري کامل نبودند از لیست ها دادهیی را که داراي ها شرکتابتدا 

با کیفیت سود پایین طبقه بندي  ها شرکتبا کیفیت سود متوسط و  ها شرکتي با کیفیت سود باال، ها شرکتبه سه دسته  ها شرکت
  . آمده است) 1(پورتفوي بدست آمده به شرح جدول میانگین و میانه شاخص ها براي سه . شدند

  شرکتها با کیفیت   کل شرکتها  متغیرها
  سود باال

  شرکتها با کیفیت 
  متوسط

  شرکتها با کیفیت
  سود پایین

  میانه  میانگین  میانه  میانگین  میانه  میانگین  میانه  میانگین
Price 7498  4648  9845  6007  7867  4158  5137  3540  

BE  66/3  64/2  14/4  34/3  54/3  51/2  71/2  23/2  
EPS  1448  1107  1876  1457  1305  996  768  689  
DE  72/3  73/2  19/3  14/3  85/3  09/3  75/4  95/3  

EVAR  08/0  005/0 -  25/0  0  85/0  0  65/1  08/0-  
OCF/OE  743/0  874/0  07/1  02/1  76/0  64/0  32/0  37/0  

تعداد 
  36  43  36  115  شرکتها

 

یی که به ها شرکتهمچنین . با کیفیت سود پایین انتخاب می شود ها شرکتبا کیفیت سود باال و  ها شرکتدر این تحقیق دو گروه 
این کار بدان خاطر صورت می گیرد که . صورت کیفیت سود متوسط انتخاب شدند، نیز از روند تحقیق کنار گذاشته می شود

در ادامه نتایج آزمون ریشه واحد براي . با کیفیت سود پایین قابل تمایز از همدیگر باشند ها شرکتبا کیفیت سود باال و  ها شرکت
  :است شده داده نشان) 2(متغیرها در سطح و تفاضل مرتبه اول در جدول 

  نام متغیر
  آماره آزمون

  تفاضل مرتبه اول  طحس  نتیجه
  با روند  بدون روند  با روند  بدون روند

شرکتها با کیفیت 
 سود باال

Price 9606/1 -  5260/0-  5249/5 -  7206/5-  I(1) 
BE 5950/0 -  7462/1-  5226/3-  8206/3-  I(1) 

EPS 2887/3 -  9515/3 -   -----   -----  I(0) 
EPS.DE  4376/3-  0472/4 -   -----   -----  I(1) 

EPS.EVAR 9591/2 -  6056/3 -   -----   -----  I(1) 
شرکتها با کیفیت 

  سود پایین
Price 6524/1-  9806/1-  6317/5-  3271/6-  I(0) 

BE 4671/0-  5731/0 -  6337/3-  8417/3 -   

  میانگین و میانه شاخصها براي سه پورتفوي): 1(جدول 

 آزمون ریشه واحد براي متغیرهاي تحقیق): 2(جدول 
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EPS 9165/3-  8256/3-   -----   -----  I(0) 
EPS.DE  8714/4 -  9571/4 -   -----   -----   

EPS.EVAR 9618/2-  7238/3 -   -----   -----   
  

  . ارائه شده است) 4(و ) 3(با کیفیت سود پایین در جداول  ها شرکتبا کیفیت سود باال و  ها شرکتتخمین هر دو مدل براي 
  

  معنی داري  t P-Valueآماره   انحراف معیار  ضریب متغیر  نام متغیر
BE 286.697 23.5430 12.1776 0.0000 معنی دار  

EPS 2.693 0.0651 41.3853 0.0000 معنی دار  
EPS.DE  -0.029 0.0119 -2.4386 0.0156 معنی دار  

EPS.EVAR 0.062 0.0589 1.0527 0.2937 غیر معنی دار  
  
2R 0.9849 ضریب تعیین تعدیل شده 

WD. 1.8545 واتسون –ین آماره دورب 

  . در نظر گرفته شده است% 95معنی داري در سطح اطمینان 
  

  معنی داري  t P-Valueآماره   انحراف معیار  ضریب متغیر  نام متغیر
BE 718.510 29.8377 24.0806 0.0000 معنی دار  

EPS 2.597 0.1234 21.0428 0.0000 معنی دار  
EPS.DE  -0.145 0.0317 -4.5821 0.0000 معنی دار  

EPS.EVAR 0.088 0.1019 0.8588 0.3914 غیر معنی دار  
  
2R 0.9656 ضریب تعیین تعدیل شده 

WD.  2.2076 واتسون - آماره دوربین 

  .در نظر گرفته شده است %95معنی داري در سطح اطمینان 
  
  

  :در این تخمین ها نتایج زیر بدست آمده است

  با کیفیت سود باال ها شرکتمدل براي ) الف

  براي شرکتها با کیفیت سود باال ضرایب مدل برازش شده: )3( جدول

  براي شرکتها با کیفیت سود پایین ضرایب مدل برازش شده: )4( جدول
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 .باشد میمثبت و معنی دار بر قیمت سهام  تأثیر داراي بر تعداد سهام منتشر شده میحقوق صاحبان سهام تقس يارزش دفترمتغیر 
و به این معنی است که با  باشد می 69/2معنی دار درآمده است که این ضریب برابر با  سود هر سهم بر قیمت سهام مثبت و تأثیر

اثرات تقاطعی نسبت (متغیر  تأثیر .واحد افزایش خواهد یافت 69/2افزایش یک واحد در سود هر سهم، قیمت سهام به طور متوسط 
نسبت بدهی بر سرمایه  ها شرکتاین معنی که چنانچه در  منفی و معنی دار است به تأثیر داراي) بدهی بر سرمایه با سود هر سهم

اثرات تقاطعی انحراف تغییرات سود هر سهم ) متغیر تأثیر در نهایت. سود هر سهم بر قیمت سهام منفی خواهد شد تأثیر بیشتر باشد،
 د هر سهم باالتري مواجه باشند،با انحراف تغییرات سو ها شرکتمعنی دار نیست و این بدان معنی است که چنانچه ) با سود هر سهم

  . گذاري سود هر سهم بر قیمت سهام از بین خواهد رفتتأثیر

  با کیفیت سود پایین ها شرکتمدل براي ) ب

بر قیمت سهام مثبت و معنی دار ) بر تعداد سهام منتشر شده میحقوق صاحبان سهام تقس يارزش دفتر( متغیر تأثیر در این مدل
سود هر سهم بر قیمت سهام نیز مانند مدل قبلی مثبت و معنی دار درآمده است که این ضریب برابر با  رتأثی .ارزیابی شده است

واحد افزایش  59/2گزارش شده است؛ بدین معنی که با افزایش یک واحد در سود هر سهم، قیمت سهام نیز به طور متوسط  59/2
منفی و معنی دار بر قیمت  تأثیر نیز داراي) ر سرمایه با سود هر سهماثرات تقاطعی نسبت بدهی ب(متغیر  تأثیر همچنین. می یابد

سود  تأثیر ي با کیفیت سود پایین نسبت بدهی بر سرمایه بیشتر باشد،ها شرکت؛ این بدان معنی است که چنانچه در باشد میسهام 
مانند ) تغییرات سود هر سهم با سود هر سهماثرات تقاطعی انحراف (متغیر  تأثیر در نهایت. هر سهم بر قیمت سهام منفی خواهد شد

با انحراف تغییرات سود هر سهم  ها شرکتبا کیفیت سود باال معنی دار نیست و این بدان معنی است که چنانچه  ها شرکتمدل براي 
  . گذاري سود هر سهم بر قیمت سهام از بین خواهد رفتتأثیر باالتري مواجه باشند،

    

  

  : فرضیه پرداخته بود تحقیق حاضر به بررسی دو

 ياتکا باال تیمربوط بودن و قابل(سود باال  تیفیبا ک ییها شرکت يواکنش سود در پورتفو بیضرفرضیه اول مبنی بر این بود که 
با توجه به ضریب سود هر سهم در مدل ها با متغیر وابسته قیمت  .است شتریب نییسود پا تیفیبا ک يها شرکتبا  سهیدر مقا) سود

با کیفیت سود باالتر بیشتر از ضریب سود هر سهم در مدل  ها شرکتمشخص می شود که ضریب سود هر سهم در مدل براي سهام 
  .می گیرد قرارتأیید  لذا فرضیه اول تحقیق مورد). 69/2 < 59/2( باشد میبا کیفیت سود پایین  ها شرکتبراي 

بازار در  متیق حیتوض يقدرت بازار برا حیتوض يسود برا یحیقدرت توضفرضیه دوم تحقیق به این صورت عنوان شده بود که 
با توجه به ضریب تعیین تعدیل  .است شتریب نییسود پا تیفیبا ک ییها شرکتبا  سهیسود باال، در مقا تیفیبا ک يها شرکت يپورتفو

باال، بیشتر از ضریب تعیین  با کیفیت سود ها شرکتشده در هر دو مدل مشاهده می شود که ضریب تعیین تعدیلی در مدل براي 
  . قرار می گیردتأیید  ؛ لذا فرضیه دوم تحقیق نیز مورد)9849/0 < 9656/0(با کیفیت سود پایین است  ها شرکتتعدیلی براي 

  نتیجه گیري
سود را اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و همچنین برآورد و پیش بینی، از جمله عواملی است که کیفیت 

بحث کیفیت . تحت تاثیر مبانی گزارشگري و صالحدید مدیران قرار می گیرد ها شرکتبنابراین کیفیت سود . تحت تاثیر قرار می دهد



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             899

سود زمانی مطرح می شود که تحلیل گران مالی تعیین کنند، تا چه میزان سود خالص گزارش شده، منعکس کننده سود واقعی 
  . ود عملیات عادي، تکرارپذیر و ایجادکننده جریانهاي نقدي آتی استمنظور از سود واقعی، س. است

در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی براي تعیین کیفیت اشاره شده است، یکی سودمندي در تصمیم گیري است و دیگري 
یعنی . نه سود گزارش شدهبه عبارت دیگر، کیفیت سود عبارتست از بیان صادقا. ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادي است

دهنده مفید بودن اطالعات سود براي تصمیم گیري استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود  کیفیت سود باال نشان
بدین معنی که . یکی از مواردي که می تواند بر کیفیت سود اثر گذارد، نحوه ارایه اطالعات مربوط به سود است. می باشد اقتصادي

  . ه اطالعات سود از مربوط بودن و قابلیت اتکاء باالتري برخوردار باشد، کیفیت سود بیشتر خواهد بودهر چ

پس از تقسیم بندي شرکتها به دو . در این تحقیق از ویژگی هاي کیفی اطالعات مالی براي ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است
ي با کیفیت سود باال و پایین به طور جداگانه برآورد شد و نتایج بدست ها شرکتبر روي پورتفوي ) 1995( 1دسته، مدل اوهلسون

سود، در پورتفوي -نتایج نشان داد که ضریب واکنش سود و همچنین قدرت توضیحی رگرسیون قیمت. آمده با یکدیگر مقایسه گردید
ي بیشتر است و لذا هر دو فرضیه تحقیق ي با کیفیت سود پایین به طور معنی دارها شرکتي با کیفیت سود باال نسبت به ها شرکت

 .مورد قبول واقع شد

) سود - رگرسیون قیمت R2(د در حقیقت می توان نتایج تحقیق را اینگونه تفسیر کرد که ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی سو
افزایش سودمندي اطالعات نتایج پیشنهاد می کند که سود با کیفیت، باعث اثرگذاري و . با باالرفتن کیفیت سود افزایش می یابد

 . یعنی کیفیت سود باعث می شود، اطالعات حسابداري براي تصمیم گیري مفید باشند. می شود براي تصمیم گیري سرمایه گذاران

یی با مربوط بودن ها شرکتباروآ به این نتیجه رسیده است، که . همخوانی کاملی دارد) 2006(2نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق باروآ
یی با مربوط بودن و قابلیت اتکاء پایین سود، ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی ها شرکتو قابلیت اتکاء باالي سود در مقایسه با 

 . سود باالتري دارند –رگرسیون قیمت 

وط بودن و با استفاده از رگرسیون قیمت و بازده سهام بر سود، ضرایب تخمینی را براي مشخص کردن مرب) 2001(و دیگران  3بارت
حاضر به این نتیجه رسیدند که اطالعات حسابداري هنگامی که  قابلیت اتکاء اطالعات مربوط به سود بدست آوردند و مشابه مطالعه

نیز ) 2006(و جنکینز 4وريول. مربوط و قابل اتکاء باشند، براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مفیدند و در قیمتها منعکس می شوند
ي با مربوط ها شرکتتعریف کردند و به این نتیجه رسیدند که  FASBیفیت سود را با توجه به چارچوب مفهومی در تحقیق خود ک

با توجه به اهمیت پدیده کیفیت اطالعات حسابداري و بویژه کیفیت سود، . بودن و قابلیت اتکاء باالي سود، کیفیت سود باالتري دارند
آنچه پیشنهاد می شود به شرح زیر . ین زمینه به روشن شدن جوانب دیگر آن کمک نمایدبه نظر می رسد انجام مطالعات بیشتر در ا

 :است

 بررسی رابطه بین کیفیت سود و سودهاي تقسیمی. 

 بررسی رابطه حسابداري محافظه کارانه و کیفیت سود. 

                                                                                                                                                                                     
1 .Ohlson,1995 
2 .Barua,2006 
3 .Barth,2001 
4 .Velury,2006 
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 بررسی رابطه استقالل حسابرس و کیفیت سود. 

 کیفیت سود بررسی رابطه بین اقالم تعهدي با سودهاي آتی و. 
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 بازار هاي مبتنی بر و مدلهاي مبتنی بر حسابداري  مدل :هاي سنجش کیفیت سودمروري جامع بر مدل

  2محمد عبدزاده کنفی، 1 سلمان بیک بشرویه
  چکیده

یقات زیادي به صورت مقاله، تحق گردد کهمشاهده می »مدیریت سود«و  »کیفیت سود« ي بر ادبیات موجود در زمینهبا مروري 
حجم باالي تحقیقات، نشان از اهمیت . این زمینه انجام شده استهاي کارشناسی ارشد و در نهایت مقطع دکتري در  نامه پایان

گردد که اکثر مشاهده می با دقت در تحقیقات مربوطه، سفانها متأام. خارجی دارد علمی داخلی و ي افزون این موضوع در جامعهروز
و به بیراهه به منحرف شدن  ، درك نشده و این موضوع منجرانمحققبرخی هاي ارائه شده در این مقاالت به درستی توسط مدل

دهی نادرست به تحقیقات پیش از  جدید با ارجاع این، تحقیقات بر افزون. گردیده است) داخلی به ویژه تحقیقات(رفتن تحقیقات 
به دالیل مذکور، این تحقیق در پی با توجه . ا و بارها تکرار شونداند تا اشتباهات رخ داده در تحقیقات اولیه، باره، باعث شدهخود

هاي بوده و طی آن مدلترین اطالعات موجود در بازار سرمایه  کیفیت سود، به عنوان یکی از مهم هاي سنجش عرفی جامع مدلم
ه و بندي شد هاي مبتنی بر بازار، طبقه ي مبتنی بر ارقام حسابداري و مدلهاکلی مدل ي سنجش کیفیت سود، در قالب دو طبقه

هدف این مقاله هدایت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و . گرددهاي هر مدل نیز معرفی می مبانی نظري، مزایا و محدودیت
در تحقیقات خود  ها آنکیفیت و مدیریت سود و استفاده از معیارهاي مختلف و مقایسه  ي و هدایت تحقیقات حوزه دکتري، در درك

  .است

  .هاي مبتنی بر بازارهاي مبتنی بر حسابداري، مدل کیفیت اطالعات، کیفیت سود، مدل :واژگان کلیدي

 مقدمه

گذاران و عوامل بازار صورت گرفته است و داري در تصمیمات سرمایهسود حساب دیربازي است که تحقیقات زیادي پیرامون سودمندي
ي اداراي محتو "اطالعات حسابداري و در راس آنها سود حسابدراي": تمام سخن آنها را شاید بتوان در یک عبارت خالصه نمود

و به دنبال آن  د شرایط عدم اطمینانوجو ،بی شک عدم وجود بازارهاي ایده ال. گیردست و در تصمیم ها، مدنظر قرار میاطالعاتی ا
 گیري تصمیماحتماالت ذهنی را در مدل  ، کهکند میگذاران را مجاب ها، سرمایهي ناشی از داراییعدم وجود احتماالت عینی از عاید

 ت سود واطالعات صور "شود، این است که اب به صورت سود و زیان مخابره میمهمی که خط در این حالت پیام. خود وارد کنند
د، حاوي اطالعات سودمند نگذاران و شکل گیري احتماالت ذهنی آنها دارسرمایه گیري تصمیمقشی که در مدل زیان به دلیل ن

را  است، لذا بسیاري از محققان حوزه حسابداري سعی کردند عواملی که بر میزان سودمندي ارقام این صورت مالی اثرگذار. "هستند
موضوعی که در . مفهوم کیفیت سود بود ،رین مفاهیمی که در همین راستا بوجود آمدتیکی از مهم . ار دهندمطالعه و مورد آزمون قر

یک مفهوم چند بعدي است و  ،گویی یک تعریف عملیاتی باشدبیشتر از این که  شود، این است که آنرابطه با این مفهوم مطرح می
چندین سال است که در ادبیات  ،در همین راستا. پردازندبه کمی کردن آن میو  داشتهتأکید  هر زمان محققان بر روي بعدي از آن

                                                                                                                                                                                     
  salmanbeik@ut.ac.irدانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تھران  - ١
  دانشگاه تھران دانشجوی دکتری حسابداری - ٢
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به طور مکرر و در ارتباط با سایر موضوعات، در حال انجام است، ولی متاسفانه در  مفاهیم و تعاریف مختلفاین  ،خارجی و داخلی
جویان و محققان گرامی، بر روي مدل نشد که داتوان به سادگی متوجه شمیبرخورد با اغلب دانشجویان، در همان گام هاي نخست 

از این رو بر خود دانستیم که مدل هاي . سنجش کیفیت سود مورد نظر خود، تسلط مناسبی نداشته و از درك جزئیات آن ناتوانند
ت آن را نیز بیان د، را برشمرده و عالوه بر ذکر مدل، جزئیاندهتشکیل می رایج کیفیت سود که زیربناي سایر مدل هاي فرعی تر را

، در ادامه ابتدا بر روي مفهوم کیفیت اطالعات به صورت خالصه اشاره شده، و در ادامه مقاله، به منظور دستیابی به این اهداف. کنیم
بیان مدل هاي  هسپس ب. شودي آن بیان میها ویژگیان جزیی از سود به عنوان بخش از اطالعات بازار تعریف و مفهوم کیفیت به عنو

در پایان نیز در مورد . خواهیم پرداخت و مدل هاي مبتنی بر بازار حسابداريسنجش کیفیت سود در دو بخش مدل هاي مبتنی بر 
ي جاري، نیز چند کالمی بیان خواهد شد، تا ها ارزشها با توجه به روند استانداردگذاري فعلی و حرکت به سوي اهمیت این مدل

  .را نیز در تحقیقات خود مدنظر قرار دهندمحققان محترم این بعد تحقیقاتی 

  ت، سود و کیفیتااطالع -2
ده از مفهوم کیفیت اطالعات با استفا. کیفیت اطالعات در بازارهاي سرمایه براي تمام مشارکت کنندگان در آنها داراي منفعت است

لحاظ رعایت آن ساختار، دقت بیشتري ، اطالعاتی با کیفیت تر است که از 1ساختارياز دیدگاه . شودبررسی می "دقت"آماري
، بعد از دومو به منظور تخصیص بهینه منابع و  گیري تصمیم، قبل از اول: کیفیت اطالعات در دو مرحله اهمیت دارد. داشته باشد

  .مانند تعیین پاداش براي عملکرد ،و به منظور ارزیابی عملکردها گیري تصمیم

اطالعات به موقع به دست  اگر(به موقع بودن :تواند روي کیفیت اطالعات اثر بگذارد مانندهاي دیگري نیز وجود دارد که میویژگی
در این  .)یعنی اطالعات براي افراد مختلف یکسان تولید شود(، بی طرفی)هیچ ارزشی ندارد گیري تصمیمبراي  ،کننده نرسداستفاده
  . شودبر روي مفهوم دقت سود تمرکز می نوشتار

  گرددبا ارزش تر  یت در برگیرنده هر ویژگی است که باعث گردد اطالعات براي مشارکت کنندگان بازار سرمایه،به طور کلی کیف

باز الزم به یادآوري است، هرچند در این نوشتار، کیفیت اطالعات با دقت به عنوان یک ویژگی ذاتی اطالعات مرتبط شده است اما 
  :اطالعات با کیفیت هاي متفاوت است تأثیر کنند که بیانگربرخی تحقیقات از معیارهاي دیگري استفاده می

       Bid-Ask Spread :1997(2هانگ و استول. این اختالف بیشتر خواهد بود ،تري باشدهر چه اطالعات داراي کیفیت پایین (
 .درصد این تفاوت ناشی از عدم تقارن اطالعاتی است 10کنند که گزارش می

        Probability-Of-Informed Trading (PIN) :گذاري انجام شود دهد که یک معامله توسط سرمایهتمالی را نشان میمیزان اح
 .که داراي اطالعات محرمانه است

        Returns Synchronicity : را در بازده سهام آن ) بازده غیرسیستماتیک(درصد یا میزان انعکاس اطالعات خاص شرکت
 .کند میشرکت تعیین 

                                                                                                                                                                                     
نحوه استفاده استفاده (و رفتاری) مطابقت با واقعیت اقتصادی(، معنایی)قواعدتعیین سود(مفھوم کیفیت سود را می توان از سه بعد، ساختار ١

  .مورد بررسی قرار داد، که در این مقاله بر روی تعریف ساختاری تاکید می شود) کنندگان از آن
2 Huang And Stoll 
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ولی باید توجه . شوددر نظر گرفته می کیفیت اطالعاتبه عنوان مورد خاصی از  کیفیت گزارشگري مالی،ر تحقیقات مختلفد
د انواع مختلف اطالعات در بازار سرمایه وجو. در بازار سرمایه وجود دارد نمود که گزارشات مالی تنها یکی از انواع اطالعاتی است که

  :کند میسواالتی را ایجاد 

ردید رابطه متقابل بین اطالعات بازار  ؟ بدون ت)مکمل یا جانشین(ت رابطه بین انواع اطالعات موجود در بازار سرمایه چگونه اس) 1 
  .گذاردسرمایه وجود دارد و این رابطه بصورت بالقوه روي کیفیت گزارشگري مالی اثر می

اي از تواند نمایندهمیبه این موضوع آیا کیفیت گزارشگري مالی با توجه . گزارشگري مالی بخش کوچکی از این اطالعات است) 2 
  کیفیت اطالعات در بازار سرمایه باشد؟

  تواند جایگزین یا مکملی براي گزارشات مالی باشد؟آیا گزارشات غیر مالی می) 3 

  تواند کیفیت پایین برخی اطالعات دیگر را جبران کند؟آیا اطالعات با کیفیت باال، می )4

 ها گزارشي مالی، حسابرسی و انتشار این ها گزارشآیند گزارشگري مالی شامل بکارگیري استانداردهاي گزارشگري براي تولید فر
این فرآیند براي اهداف تخصیص سرمایه انجام می شود، بنابراین کیفیت هر یک از مراحل آن و کیفیت کل آن بسیار حائز . است

  .اهمیت است

د، معموال از این نکنمیی که اطالعات گزارشگري مالی را دریافت انکنندگان در بازار سرمایه یعنی کسرکتفرض بر این است که مشا
  : بنابراین اهداف ارائه گزارشات مالی با کیفیت عبارتند از. کند میمراه با سایر اطالعات استفاده اطالعات ه

از آنجاییکه افراد . گذاران استیت از تصمیمات و قضاوت هاي سرمایههدف اصلی ارائه اطالعات گزارشگري مالی در بازار سرمایه، حما
کنند، هر چه اطالعات با کیفیت تر باشد، تصمیمات مربوط در جهت تخصیص منابع استفاده می گیري تصمیماز این اطالعات براي 

 .به تخصیص منابع بهتر خواهد بود

ابرسان و کنندگان، حستهیه(ت کنندگان در فرآیند گزارشگريکیفیت گزارشگري مالی عالمت و سیگنالی را براي مشارک
کیفیت گزارشگري  FASBتا متوجه گردند که کارهاي خود را به خوبی انجام داده اند یا خیر؟ مثالً  کند میایجاد ) منتشرکنندگان

اي که باید در اینجا به آن نکته. گیردي حسابداري در نظر میمالی را به عنوان شاخصی غیرمستقیم براي تعیین کیفیت استانداردها
اخصی براي کارهاي خود استفاده اینکه حسابرسان یا استانداردگذاران از کیفیت گزارشگري مالی به عنوان ش: اشاره نمود این است

 .گذاردنها اثر اولیه و با اهمیتی روي کیفیت گزارشگري مالی میآه این فرض قرار دارد که اقدامات کنند بر پایمی

ا توجه به اینکه فرآیند گزارشگري مالی شامل تدوین استانداردها، تهیه اطالعات، حسابرسی و انتشارات اطالعات است، بسیاري از ب
ي بر تأثیر تحقیقات تالش نمودند تا اهمیت کیفیت گزارشگري مالی در هر مرحله را بررسی نموده و مشخص نمایند هر مرحله چه

را  تأثیر همچنین برخی محققین بررسی نمودند که کدام مرحله از فرآیند گزارشگري بیشترین. اردکیفیت نهایی گزارشگري مالی د
در تعیین  تواند میبا این حال وجود شاخص کلی خاص براي کیفیت گزارشگري ن. روي کیفیت گزارشگري مالی خواهد داشت

مثال رتبه . د به روشنی مراحل این فرآیند را تفکیک کندتوانسودمندي هر یک از مراحل گزارشگري مالی سودمند باشد زیرا آن نمی
در حالیکه چیزي در این باره که چگونه . بندي تحلیل گران از کیفیت گزارشگري شرکت شامل ارزیابی بیرونی گزارشگري مالی است

  .گویدرا در کیفیت دارد، نمی تأثیر توان این کیفیت را باال برد یا کدام مرحله مهم ترینمی
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از بیان اینکه کیفیت اطالعات براي مشارکت کنندگان در بازار سرمایه داراي اهمیت است و بیان این موضوع که گزارشگري پس 
مالی به عنوان یکی از این اطالعات باید با کیفیت باشد، در این قسمت روي کیفیت سود به عنوان شاخصی از کیفیت گزارشگري 

د زیر می توان به دالیل توجه به کیفیت سود به عنوان شاخصی از کیفیت گزارشگري مالی پی با توجه به موار. کنیممالی تمرکز می
  : برد

 .اي از بسته گزارشگري مالی استسود شاخص خالصه

 .ي بسته گزارشگري مالی استسود یکی از اجزا مهم و برجسته

 .گیردسود به طور وسیع در قراردادهاي پاداش و بدهی مورد استفاده قرار می

 .گیردگذاران مورد استفاده قرار میبراي سرمایه گیري تصمیمرزیابی و سود به طور وسیع در مدل هاي ا

نباید باعث شود که  ،البته این عقیده یا باور که کیفیت سود جزیی کلیدي یا شاخصی خالصه از کیفیت گزارشگري مالی است
متعددي است که هر یک رکز نمایند زیرا عدد سود حاصل جمع اقالم به صورت جامع روي سود تم ،محققان کیفیت گزارشگري مالی

. گردد این تفاوت ها نادیده گرفته شودگذاران داراي اهمیت متفاوتی است بنابراین بررسی سود به صورت کلی باعث میبراي سرمایه
 گیري تصمیمد و از آنجاییکه ترازنامه و سود در شونگرفته نمیدر ترازنامه ارقامی وجود دارد که در محاسبه سود در نظر  ،عالوه براین

  . اي و کیفیت آنها نیز توجه شودباید به ارقام ترازنامه در نتیجه ،گذاران نقش مکمل دارندسرمایه

 اجزا یا قسمت هاي کیفیت سود - 3

قسمت : ه دو بخش تقسیم نمودتوان کیفیت سود را بباشد، این است میتواند براي محققان این حوزه جذاب دیگري که می يمسئله
روي کیفیت  )اختیاري(در این تحقیقات اثر معیارهاي ذاتی و معیارهاي گزارشگري. 2اختیاريیا درونی و قسمت بیرونی یا  1ذاتی

  .گرفته است رسود و ارتباط آنها با هم مورد بررسی قرا

ی مدل هاي تجاري و محیط هاي عملیاتی است و هاي ذاتا درونی است که نشان دهنده ویژگیکیفیت سود شامل قسمت ذاتی ی
یعنی نه از (هر دو قسمت کیفیت سود ممکن است به طور مستقیم. باشدگزارشگري مالی یا بیرونی نیز می همچنین شامل قسمت

سود شامل همان طور که در باال نیز بیان گردید قسمت ذاتی کیفیت . داشته باشند تأثیر روي خروجی هاي بازار) طریق کیفیت سود
تواند شامل موارد که میمدل هاي تجاري و محیط هاي عملیاتی است و قسمت گزارشگري آن شامل فرآیند گزارشگري مالی است 

کیفیت سیستم هاي اطالعاتی استفاده ) 2تصمیمات کاربردي گزارشگري مالی مدیریت مانند قضاوت ها و برآوردها ) 1: زیر باشد
فعالیت هاي حاکمیتی شامل وظایف ) 4ي نظارتی شامل حسابرسی داخلی و مستقل ها فعالیت )3 راي تهیه گزارشات مالیشده ب

استانداردهاي گزارشگري ) 6و غیره  SECقوانین شامل قوانین اوراق بهادار) 5هیات مدیره، قراردادهاي پاداش و ساختارهاي مالکیت 
گر مانند هاي دیباشند اما برخی جنبهداراي تغییرات کند میي گزارشگري ها مانند استانداردهابرخی از جنبه( GAAPمانند 

  ).کنندي دیگر تغییر میاي به دورهتصمیمات مدیریت از دوره

                                                                                                                                                                                     
1 innate 
2 discretionary 
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گذارند به عنوان مثال استانداردها و می تأثیر با یکدیگر در ارتباط بوده و روي هم) ذاتی و گزارشگري(د این دو قسمت کیفیت سو
توجه به ساختار هیات مدیره با  ،شوند و از طرف دیگرتصویب میآورند هایی که عوامل ذاتی به وجود می تقوانین با توجه به محدودی

  .گرددمدل واحد تجاري تعیین می

بلکه در برخی . تفکیک کیفیت سود به دو قسمت ذاتی و گزارشگري به این معنی نیست که کل کیفیت سود براي ما بی اهمیت است
دهند، لذا نیازي نیست در همه تحقیقات کل کیفیت سود را به دو قسمت ذاتی و را مورد بررسی قرار می تحقیقات کل کیفیت سود
 .گزارشگري تفکیک نماییم

-دو رویکرد کلی وجود دارد که در ادامه تشریح می) اختیاري(و گزارشگري) ذاتی(به منظور تفکیک کیفیت سود به دو قسمت درونی
  .شود

را روي فاکتورهاي ذاتی که اعتقاد دارند مدل ) شامل قسمت ذاتی و قسمت گزارشگري(د کل کیفیت سو در رویکرد اول، محققان 
با استفاده از معیار کیفیت ) 2005(براي مثال فرانسیس و همکاران. زنند، رگرسیون میکند میاتی را توصیف تجاري و محیط عملی

آنها اندازه شرکت، نوسان پذیري جریان نقد عملیاتی، نوسان پذیري . کردنداز این رویکرد استفاده ) 2002(اقالم تعهدي دچو و دیچو 
 .فروش، چرخه عملیاتی و وقوع زیان را به عنوان فاکتورهاي ذاتی یا درونی کیفیت سود در نظر گرفتند

푇표푡푎푙퐸푄 , = 훽 + 훽 푠푖푧푒 , + 훽 휎(퐶퐹푂) , + 훽 휎(푆푎푙푒푠) , + 훽 푂푝푒푟퐶푦푐푙푒 , + 훽 푁푒푔퐸푎푟푛 , + 휖 ,   

 푇표푡푎푙퐸푄   .محاسبه می شود) 2002(کل کیفیت اقالم تعهدي که با استفاده از مدل دچو و دیچو:  ,

 푠푖푧푒  .tدر سال  jلگاریتم کل داراییهاي شرکت :  ,

 휎(퐶퐹푂)   .سال گذشته 10براي  tدر سال  jانحراف استاندارد جریان نقد ناشی از عملیات شرکت:  ,

 휎(푆푎푙푒푠)   .سال گذشته 10براي  tدر سال  jانحراف استاندارد فروش شرکت:  ,

 푂푝푒푟퐶푦푐푙푒   . jلگاریتم چرخه عملیاتی شرکت :  ,

 푁푒푔퐸푎푟푛   .سود قبل از اقالم غیرمترقبه منفی گزارش کرده است jسال گذشته شرکت  10اد دفعاتی که در تعد:  ,

مجموع ضرایب اندازه، نوسان جریان نقد عملیاتی، نوسان فروش، چرخه عملیاتی و تعداد دفعات اعالم زیان به عنوان قسمت ذاتی یا 
براین با بنا. گرددکیفیت سود تعریف می )اختیاري(گزارشگريدرونی کیفیت سود تعریف و جز اخالل مدل فوق به عنوان قسمت 

  .توان قسمت ذاتی یا درونی کیفیت سود را بدست آوردتخمین ضرایب مدل فوق می
퐼푛푛푎푡푒퐸푄 , = 훽 + 훽 푠푖푧푒 , + 훽 휎(퐶퐹푂) , + 훽 휎(푆푎푙푒푠) , + 훽 푂푝푒푟퐶푦푐푙푒 ,  + 훽 푁푒푔퐸푎푟푛 ,  

این است که در رویکرد اول، میزان دقت برآورد دو قسمت کیفیت سود بستگی به  ،نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه نمود
  .را توصیف کنندگیري فاکتورهایی دارد که بتوانند مدل واحد تجاري و محیط عملیاتی شرکت یی محققان براي شناسایی و اندازهتوانا

شود که این کار از طریق معادله رگرسیونی انجام می. شودفاکتورهاي ذاتی یا درونی موثر بر کیفیت سود کنترل می ،در رویکرد دوم
به عنوان . شودو کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می) متغیر کنترلی(در آن فاکتورهاي ذاتی به عنوان متغیر مستقل
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مرتبط ) یا باالتر(آیا انتخاب روش هاي استهالك با کیفیت سود پایین تر: ال فرض کنید محقق به دنبال پاسخ به این سوال باشدمث
 .توان از معادله زیر استفاده نمودمیسوال این براي پاسخ به . است

푇표푡푎푙퐸푄 = β + β DepnMethod + β Innate(k) + ϵ   

یک و در غیر این صورت  متغیري موهومی است، اگر شرکت از روش خط مستقیم استفاده کند عدد DepnMethodن که در آ
بزرگتر از صفر باشد  βاگر . است jنیز مجموع فاکتورهاي ذاتی موثر در کیفیت سود شرکت Innate(k). خواهد بود برابر صفر

کوچکتر از صفر باشد بیانگر این است که  βیفیت سود پایین تر و اگر بیانگر این است که استهالك به روش خط مستقیم با ک
با کنترل کردن فاکتورهاي ذاتی موثر بر کیفیت  ،به عبارتی دیگر. استهالك به روش خط مستقیم با کیفیت سود باالتر ارتباط دارد

به جاي (ت سسمت گزارشگري کیفیت سود اانتخاب روش خط مستقیم روي ق تأثیر نشان دهنده βسود، معنادار بودن ضریب 
  ).توان شهرت مدیر عامل یا پاداش مدیران را قرار داداستهالك در مدل فوق می

در این روش . با یک متغیر وابسته دیگر مانند هزینه سرمایه است 푇표푡푎푙퐸푄یک شکل متفاوت از رویکرد دوم، جایگزینی 
بخش  تأثیر نشان دهنده 푇표푡푎푙퐸푄ضریب برآوردي . فاکتورهاي ذاتی استو  푇표푡푎푙퐸푄متغیرهاي مستقل شامل 

رویکردهاي اول و دوم در تفکیک اجزا کیفیت سود به دو قسمت ذاتی و . گزارشگري یا بیرونی کیفیت سود روي متغیر وابسته است
تی کیفیت سود و قسمت گزارشگري کیفیت توان اثرات قسمت ذاتنها در رویکرد اول می) 1: گزارشگري، جانشین هم نمی باشند

اما . گیردزیرا در این رویکرد برآوردهاي مشخص و متمایزي از این دو قسمت صورت می ،سود را به طور مستقیم با هم مقایسه نمود
با کنترل  بلکه آن بر اثر قسمت گزارشگري ،کند میئه نبرآوردي متمایز و مشخص از قسمت گزارشگري کیفیت سود ارا ،رویکرد دوم

در . حساسیت رویکردهاي اول و دوم نسبت به حذف فاکتورهاي ذاتی نیز متفاوت است) 2. کردن فاکتورهاي ذاتی، داللت دارد
رویکرد اول حذف فاکتورهاي ذاتی باعث می شود توضیح دهندگی فاکتورهاي ذاتی در مورد کل کیفیت سود کاهش یابد و باعث 

در رویکرد دوم اگر متغیر ذاتی به صورت ناقص استفاده شود منجربه سوگیري به . گردد) رشگريقسمت گزا(نوسان بیشتر جز اخالل
؛ یعنی )کل کیفیت سود و قسمت ذاتی کیفیت سود، متغیر مستقل باشندزمانی که (د شومی 푇표푡푎푙퐸푄سمت باال روي ضریب 

دهند از کر شده در باال، محققان ترجیح میبا توجه به دو مورد ذ. کند مید را به اشتباه باالتر برآورد اثر قسمت گزارشگري کیفیت سو
هر دو رویکرد استفاده کنند زیرا انتظار می رود که در رویکرد اول اثر قسمت گزارشگري کیفیت سود پایین تر و در رویکرد دوم اثر 

، )ذاتی و گزارشگري(د ین دو قسمت کیفیت سوهمانطور که قبال نیز بیان گردید، براي تمایز قائل شدن ب .آن باالتر گزارش گردد
دچو ودیچو . را به درستی شناسایی کنند ،باشد میمحققان باید فاکتورهاي ذاتی که مرتبط با مدل واحد تجاري و محیط عملیاتی آن 

ان نقد ناشی از نوسان پذیري جری) 2اندازه شرکت ) 1: هاي ذاتی یا درونی را به صورت زیر شناسایی کردندفاکتور 2002در سال 
 2004فرانسیس و همکاران در سال ). زیان(تعداد دفعات اعالم سود منفی) 5چرخه عملیاتی ) 4نوسان پذیري فروش ) 3عملیات 

. که برابر با جمع هزینه هاي تحقیق و توسعه و هزینه تبلیغات بود 1شدت دارایی نامشهود) 1: فاکتور هاي زیر را به آن اضافه نمودند

ازي که مربوط جمتغیرهاي م) 3. کل داراییها بود که برابر با نسبت ارزش دفتري اموال، ماشین آالت و تجهیزات به 2مایهشدت سر) 2
  .به سال و نوع صنعت بودند

                                                                                                                                                                                     
1 Intangibles Intensity 
2 Capital Intensity 
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 70تا  50تحقیقاتی که توانایی توضیح دهندگی فاکتورهاي ذاتی کیفیت سود را بررسی کرده اند نشان داده اند که این فاکتورها 
باز هم یادآوري این نکته ضروري است که تفکیک دقیق اجزاي ذاتی و گزارشگري . سانات در کیفیت سود را نشان می دهنددرصد نو

  .کیفیت سود به توانایی محققان براي توصیف مدل تجاري و محیط عملیاتی آن مربوط می شود

  معیارهاي کیفیت سود -4 
سوال : خاب معیاري از کیفیت سود توسط محقق به عوامل زیر بستگی داردبنابراین انت ،کیفیت سود یک مفهوم چند بعدي است

  .نگرددر کل باید دید محقق از کدام بعد به کیفیت سود می. بکار گرفته شده يها و مدل هاي برآوردمحقق، در دسترس بودن داده

) 1: گرددیقات زیادي از آنها استفاده می، هفت معیار براي کیفیت سود بیان کردند که در تحق2004فرانسیس و همکاران در سال 
ه و مربوط به معیارهاي مبتنی بر حسابداري که شامل کیفیت اقالم تعهدي، پایداري سود، توانایی پیش بینی و هموارسازي بود

ط بودن، به موقع معیارهاي مبتنی بر بازار که شامل مربو) 2 ).ي حسابداري مربوط هستندها دادهتنها به (د باشنجریان نقد و سود می
ي بازار مربوط ها دادهي حسابداري و هم به ها دادههم به (د باشنمی بودن و محافظه کاري بوده و مربوط به بازده و قیمت سهام

  .در ادامه به بررسی هر یک از این معیارها خواهیم پرداخت). هستند

دچو و دیچو . نزدیک تر باشد، با کیفیت تر است فرض براین است که هرچه سود به جریان نقدي -1کیفیت اقالم تعهدي - 1
زیرا جریان هاي نقدي مرتبط با سرمایه در گردش معموال ظرف یکسال (با تقسیم کردن اقالم تعهدي سرمایه در گردش) 2002(

 .به جریان هاي نقدي عملیاتی دوره گذشته، دوره حال و دوره آینده، کیفیت سود را محاسبه کردند) محقق می شود

푇퐶퐴 ,

Assets ,
= φ , + φ ,

CFO ,

Assets ,
+ φ ,

CFO ,

Assets ,
+ φ ,

CFO ,

Assets ,
+ ε ,   

 푇퐶퐴  tکل اقالم تعهدي جاري در سال :  ,

 Assets  t-1و  tمیانگین کل داراییهاي شرکت در سال :  ,

 CFO که از طریق کسر کردن کل اقالم تعهدي از سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه  tجریان نقد ناشی از عملیات در سال :  ,
  .آیدبدست می

 ε   .شودفیت اقالم تعهدي در نظر گرفته میواریانس اجزا اخالل به عنوان کی:  ,

ند سال شرکت اجرا و اگر هدف صنعت باشد، مدل باال به اگر هدف یک شرکت خاص باشد، مدل باال به صورت سري زمانی براي چ
  .شودي مقطعی اجرا میها دادهصورت 

εهر چه ) 1: دلیل اینکه کیفیت اقالم تعهدي معیاري براي کیفیت سود است عبارتست از تعهدي  بزرگ تر باشد کیفیت اقالم ,
جاري به جریان هاي نقدي جاري، گذشته و آینده، صحت و دقت  دهد در رابطه با تبدیل اقالم تعهديضعیف تر است زیرا نشان می

اجزا اخالل بزرگتر در رگرسیون اقالم تعهدي روي جریانات نقدي، مشکل استنباطی براي پیش بینی سود ) 2. کمتري وجود دارد
انحراف . ایی و تعدیل کردتوان شناسستماتیک و منظم اجزا اخالل را میزیرا قسمت سی کند میآتی توسط سرمایه گذاران ایجاد ن

                                                                                                                                                                                     
1 Accruals Quality 
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ي با میانگین باال و ها شرکت. تواند عدد خیلی کوچکی باشد، یعنی مشکل استنباطی کم استار یک سري از اجزا اخالل بزرگ میمعی
ن یی با میانگین کوچک یا بزرگ که واریانس باالیی دارند، کیفیت سودشان پاییها شرکتاما . واریانس کم، کیفیت سود باالیی دارند

  ).شود نیز همین استاف معیار اجزاي اخالل استفاده میدلیل اینکه چرا براي محاسبه کیفیت اقالم تعهدي از انحر.(است

محدودیت استفاده از معیار کیفیت اقالم تعهدي این است که مدل دچو و دیچو تنها بخش نسبتا کوچکی از کل اقالم تعهدي را در 
دهد که بخش غیرجاري اقالم تعهدي بیش اما تحقیقات نشان می). گیردتعهدي را در نظر می یعنی بخش جاري اقالم(د گیرنظر می

اي براي کیفیت تواند نمایندهآیا کیفیت اقالم تعهدي جاري می: سوال اساسی این است. از سه برابر بخش جاري اقالم تعهدي است
  کل اقالم تعهدي باشد؟

هاي معکوس اید ظرف یکسال معکوس گردند، دورهد، برخالف اقالم تعهدي جاري که ببیان کردن 2005و همکاران در سال  1ایکر
دهد که برآوردهاي کیفیت اقالم تعهدي غیرجاري به طور مستقیم و مطالعه آنها نشان می. متغیر است شدن اقالم تعهدي غیرجاري

اي قابل تواند نمایندهالم تعهدي جاري مید کیفیت اقبنابراین برآور. معنادار با برآوردهاي کیفیت اقالم تعهدي جاري مرتبط است
  .قبول براي کیفیت کل اقالم تعهدي باشد

دارایی ثابت و (فرض بر این است که اقالم تعهدي که بوسیله اجزاي اصلی حسابداري -)اختیاري(2اقالم تعهدي غیرعادي
ز مدل تعدیل براي محاسبه اقالم تعهدي غیرعادي ا. دنداراي معکوس با کیفیت سود د، رابطهنقابلیت توضیح نداشته باش) درآمدها

 :شودشده جونز استفاده می

푇퐴 ,

Asset ,
= β

1
Asset ,

+ β
∆Rev ,

Asset ,
+ β

PPE ,

Asset ,
+ ε ,   

 푇퐴  tدر سال  jکل اقالم تعهدي شرکت :  ,

 ∆Rev  t-1و  tدر سال  jتفاوت میزان درآمد شرکت :  ,

 PPE  tدر سال  jخالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات شرکت :  ,

کنیم، سپس با استفاده از مدل زیر اقالم تعهدي نرمال برازش کرده و ضرایب را برآورد میمدل بیان شده در باال را براي دوره برآورد 
  .کنیمرا محاسبه می )اراییهاي دوره قبلدبه صورت درصدي از کل (یا عادي

푁퐴 , = β
1

Asset ,
+ β

∆REV , − ∆AR ,

Asset ,
+ β

PPE ,

Asset ,
  

هدي به منظور محاسبه اقالم تع. نشان دهنده حسابهاي دریافتنی است ARنشان دهنده اقالم تعهدي نرمال و  푁퐴در فرمول باال 
  .گردداختیاري از فرمول زیر استفاده میغیرعادي یا 

퐴퐴 , =
TA ,

Asset ,
− NA ,  

                                                                                                                                                                                     
1 Ecker  
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شگري مالی مدیریت با آن شود که به عنوان تصمیمات گزارتعهدي غیرعادي در نظر گرفته می به عنوان اقالم ARدر رابطه باال 
در تحقیقات مربوط به کیفیت سود، محققان به قدرمطلق . به نکته زیر دقت نمود به منظور استفاده از مدل فوق باید. گرددرفتار می

در این تحقیقات عالمت . این تحقیقات عالمت مهم نیست و کیفیت سود اهمیت دارد زیرا در. کنندي غیرعادي توجه میاقالم تعهد
AA در جستجوي صحت  در نتیجه ،کنندرا پیش بینی نمی  
دار اقالم تعهدي غیرعادي توجه از طرف دیگر در تحقیقات مربوط به مدیریت سود، محققان به رقم عالمت . بینی خود نیستندپیش

در تحقیقات (ت هایشان مهم اسبینیپیش و صحت نمایندیققان این عالمت ها را پیش بینی مزیرا در این تحقیقات، مح. کنندمی
به بررسی این  AAي خاصی را فرض کرده و سپس با توجه به عالمت او ساختار انگیزه مدیریت سود، محقق مفهوم گزارشگري

  ). صحیح است یا خیر؟ موضوع می پردازد که آیا پیش بینی هایش

نماینده اي براي کیفیت سود باشد، به این  تواند می) اختیاري(در تحقیقات مربوط به کیفیت سود، قدر مطلق اقالم تعهدي غیرعادي
بزرگ تر باشد، نشان دهنده کیفیت اقالم تعهدي پایین تر و در نتیجه کیفیت سود پایین تر است و  ترتیب که هر چه این مقدار

  .بالعکس

در این است که معیار کیفیت اقالم ) کیفیت اقالم تعهدي(و مدل دچو و دیچو) اقالم تعهدي اختیاري(تفاوت بین مدل جونز
بحث ) ذاتی و هم بخش گزارشگري هم بخش(فیت کل اقالم تعهدي، معیاري است که در رابطه با کی)مدل دچو و دیچو(تعهدي

بحث ) و نه قسمت ذاتی(م تعهدي در رابطه با قسمت گزارشگري کیفیت اقال) مدل جونز(، اما معیار اقالم تعهدي غیرعاديکند می
ایرادي  .درنظر گرفته شده استنی فاکتورهاي ذاتی و دروبه عنوان تغییرات در درآمد و داراییهاي ثابت  ، تنهادر مدل جونز. کند می

در درآمد و داراییها را  تنها تغییراتکنند چرا وي نیز در همین ارتباط بوده و منتقدین بیان می شودکه به مدل جونز وارد می
  .اي براي فاکتورهاي ذاتی در نظر گرفته استنماینده

در ساده ترین شکل، . ود بیشتر باشد، کیفیت آن باالتر استفرض بر این است که هر چه مقدار ثابت و پایدار س -1پایداري سود
 :مانند مدل زیر .آیدپایداري سود به وسیله ضریب شیب برآوردي ناشی از مدل رگرسیون روي وقفه سود به دست می

푋 , = φ , + φ , X , + ϵ ,   

푋که در آن  تقسیم بر میانگین موزون سهام در دست سهامداران در  tرقبه سال عبارت است از سود خالص قبل از اقالم غیرمت ,
φ (د ي سري زمانی و براي هر شرکت به طور جداگانه محاسبه می شوها دادهمعادله فوق معموال به صورت . tسال  در مدل باال  ,

φمقدار ). گیردین پایداري مورد استفاده قرار میبراي تعی ر و یک است، اگر مقدار آن نزدیک به یک باشد، در مدل باال بین صف ,
پایین و ناپایداري و موقت بودن سود  ،و اگر مقدار آن نزدیک به صفر باشد، پایداري سود سود و در نتیجه کیفیت سود باالپایداري 

  .باالست، در نتیجه کیفیت سود پایین است

سودي باعث تکرار شدن خودش شود، داراي  ، اگرض بر این استفر). توانایی سود براي پیش بینی خودش( -  2توانایی پیش بینی
دو معیار . یعنی پیش بین خوبی از سودهاي آتی است ،شودبا کیفیت باال، دوباره تکرار می به عبارت دیگر سود. کیفیت باالتري است

                                                                                                                                                                                     
1 Persistence  
2 Predictability  
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شود ناشی می )مدل صفحه قبل(د وسمعیاري که از مدل هاي تعیین پایداري ) 1: وجود دارد یمتداول براي محاسبه قدرت پیش بین
σ: که در آن قدرت پیش بینی عبارت است از (ϵ هرچه مقدار این عدد بزرگ تر باشد، کیفیت سود پایین تر است و .  (

  میانگین قدرمطلق خطاي پیش بینی ) 2. بالعکس
پیش بینی شده توسط  EPSبرابر است با  آید وگران بدست میساالنه پیش بینی شده توسط تحلیل گران که از سودتحلیل
سوگیري  تأثیر باید) گرانمعیار مبتنی بر تحلیل(معیار دوم هنگام استفاده از. گزارش شده شرکت EPSگران منهاي تحلیل
 .شود را مورد توجه قرار دادگذارد و به کیفیت سود مربوط نمیگران که روي پیش بینی سود اثر میتحلیل

ساختار  ،فرض براین است که جریانات نقدي. شودگیري میمعیارهاي جریان نقد اندازه سط برخی ازوت - 1هموارسازي سود
. توان مدیریت کرداین است که جریانات نقدي را نمی به عبارتی دیگر فرض بر. معتبري براي سودهاي هموارسازي نشده خواهد بود

فرض بر این است که مدیران از اطالعات محرمانه شان درباره سودهاي در مورد هموارسازي به عنوان شاخصی براي کیفیت سود، 
هر چقدر سودهاي . کنندعدد سودي نرمال شده را گزارش می کنند، بنابرایندن نوسانات موقتی سود استفاده میآتی براي هموار کر

ي هموارشده، شاخصی از کیفیت باالي سودها در نتیجه .جاري معرف بیشتري از سودهاي آتی باشند داراي کیفیت باالتري هستند
 .سود هستند

مدیران با استفاده از اطالعات محرمانه شان از ) 1: سازي سود دو دیدگاه وجود داردیحات بیان شده در رابطه با همواربا توجه به توض
د هموار شده شاخصی براي در این دیدگاه سو. کنند تا معرف بهتري براي سودهاي آتی باشدموار میسودهاي آتی، سود جاري را ه

، برخی از کند میدیدگاه دوم بیان ) 2). کند می زیرا سود هموار شده سودهاي آتی را بهتر پیش بینی(ت کیفیت باالتر سود اس
با این فرض که از منافعی که  ،دهند تا به طور مصنوعی نوسانات سود را کاهش دهنداستانداردهاي حسابداري به مدیران اجازه می

 .در این دیدگاه سود هموار شده شاخصی براي کیفیت پایین تر سود است. دهد، استفاده کنندمی ر سرمایه به جریان هموار سودبازا
  : گیري هموارسازي به یکی از طرق زیر صورت می گیرداندازه

 ر انحراف استاندارد جریان نقدي تقسیم ب) تقسیم بر کل داراییهاي اول دوره(انحراف استاندارد سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه
  ) تقسیم بر کل داراییهاي اول دوره(عملیاتی

 تقسیم بر داراییها(تقسیم بر انحراف استاندارد جریان نقد عملیاتی) تقسیم بر داراییها(انحراف استاندارد سود عملیاتی (  
 تقسیم بر انحراف استاندارد ) اقالم تعهدي غیر اختیاريبرابر است با مجموع جریان نقد عملیاتی و (انحراف استاندارد سود خالص اختیاري

 . جریان نقد عملیاتی

این معیار به لحاظ آماري و مفهومی به هموارسازي و کیفیت اقالم . برابر است با انحراف استاندارد سودها - 2نوسان پذیري سود
مشابه فرض موجود در  ،یاري از کیفیت سودبنابراین فرض موجود در نوسان پذیري سود به عنوان مع. شودتعهدي مربوط می

با توجه به توضیحات فوق، هرچه میزان هموارسازي یا . هموارسازي و کیفیت اقالم تعهدي به عنوان معیاري از کیفیت سود است
، نوسان )2002(دچو و دیچو. کیفیت اقالم تعهدي باالتر باشد، نوسان پذیري سود کمتر و در نتیجه کیفیت سود باالتر خواهد بود

 . تعریف کردند) تعدیل شده بوسیله کل داراییهاي اول دوره(پذیري را به عنوان انحراف معیار سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه

                                                                                                                                                                                     
1 Smoothness  
2 Earnings Variability 
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퐸푎푟푛푣푎푟 , = σ NIBE ,   
  .هرچه انحراف معیار بزرگ تر باشد، نوسان پذیري سود بیشتر خواهد بود و بالعکس

بنابراین مربوط . این است که ارقام حسابداري باید اطالعاتی که در بازده منعکس شده اند را توضیح دهند فرض بر – مربوط بودن
بودن، توانایی یک یا چند رقم حسابداري براي توضیح دادن نوسانات بازده است، در نتیجه سودهایی که قسمت بیشتري از نوسانات 

 . بازده را توضیح دهند، کیفیت شان باالتر است

푅퐸푇 , = δ , + δ , EARN , + δ , ∆EARN , + ϵ ,   

. است tبیانگر سود قبل از اقالم غیرمترقبه در سال  EARNو  tدر سال  jنشان دهنده بازده سهام شرکت  푅퐸푇در فرمول باال، 
قدرت توضیح دهندگی مدل فوق . کاربرد دارد ي ترکیبیها دادهي مقطعی و هم ها دادهي سري زمانی، هم ها دادهمدل فوق هم براي 

کیفیت (د نشان دهنده مربوط بودن کمتر سو ،تعدیل شده کمتر 푅. تعدیل شده بیانگر میزان مربوط بودن سود است 푅یعنی 
  . است) کیفیت سود باالتر(د نشان دهنده مربوط بودن بیشتر سو ،تعدیل شده بزرگتر 푅و ) سود پایین تر

δ(آگاهی دهندگی سود، ضریب شیب برآوردي سطح -)ضریب واکنش سود(1آگاهی دهندگی سود.  δ(ت یا تغییرا) , سود ) ,
تواند در رابطه قبلی متغیر وابسته می. شوداست یا به صورت مجموع ضریب سطح یا تغییرات در سود محاسبه می فرمول قبلیدر 

مثال بازده غیرعادي سه روز (د یا شاخصی براي واکنش کوتاه مدت بازار به یک رویداد باش و) مثل بازده ساالنه(ت معیاري بلندمد
استفاده از ضریب شیب روي سود به عنوان شاخصی براي کیفیت سود برمبناي مدل تحلیلی تئو و وونگ ). پیرامون تاریخ اعالم سود

-یافته هاي آنها نشان می. دقت عالئم سود را بررسی کردند آنها رابطه بین واکنش هاي قیمت سهام به سود و. است 1993در سال 
 .دهد که یک رابطه مثبت بین اعتبار اطالعات حسابداري و ضریب مربوط به بازده روي سود وجود دارد

یع واقعی سودهاي اقتصادي مقداري از توزیع سود گزارش شده است که در انعکاس صحیح و درست توز - 2عدم شفافیت سود
اي از زمان با میانگین سطح آگاهی دهندگی سود در همان زمان، باید رابطه معکوس سود در نقطه عدم شفافیت .خوردشکست می

، اجتناب از 3این شاخص ترکیبی از سودهاي جسورانه. سود تعریف کرد عدم شفافیتاي براي نماینده) 2003(باتاچاریا. ه باشدداشت

از عدم دالیلی که  در نتیجه ،تواند معیاري براي کیفیت سود باشدمیها مجموعهین زیر هر یک از ا. است و هموارسازي سود 4زیان
در شاخص فوق، . مانند دالیل بحث شده در قسمت هاي قبلی است، کند میحمایت  سود به عنوان معیار کیفیت سود شفافیت

ن کسر بزرگتر باشد هر چه ای(د شوگیري میازهبر کل دارییهاي دوره قبل اند سودهاي جسورانه از طریق کل اقالم تعهدي تقسیم
کنند به سودهاي مثبت خیلی کوچک گزارش می یی کهها شرکتبرابر است با نسبت درصد ، اجتناب از زیان). تر استسودها جسورانه

). یشتر استهر چه این نسبت بزرگتر باشد، اجتناب از زیان ب.(کنندي منفی خیلی کوچک گزارش مییی که سودهاها شرکتدرصد 
 .شودهاي نقدي محاسبه میجریانهموارسازي سود از طریق همبستگی بین اقالم تعهدي و 

                                                                                                                                                                                     
1 Earnings Informativeness 
2 Earnings Opacity 
3 Aggressiveness 
4 Loss Avoidance 
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به . به موقع بودن بر مبناي بازده سهام و قدرت توضیح دهندگی است. به موقع بودن مشابه مربوط بودن است - 1به موقع بودن
س خبرهاي خوب و بدي است که در بازده وجود دارد و بوسیله رگرسیون عبارت دیگر، به موقع بودن به معنی توانایی سود براي انعکا

مشابه دالیلی  ،دالیل استفاده از به موقع بودن به عنوان معیاري براي کیفیت سود. معکوس سود روي بازده اندازه گیري می شود
بال و . توضیح دهد، با کیفیت تر است است که براي مربوط بودن ذکر می شود، یعنی هر چه سود بتواند نوسانات بازده را بیشتر

 .تعدیل شده معادله زیر در نظر گرفتند 푅به موقع بودن را  2000همکاران در سال 

퐸퐴푅푁 , = α , + α , NEG , + β , RET , + β , NEG , ∗ RET , + δ ,    

 푅مقدار . تر از صفر باشد برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر استاگر بازده کوچک ،متغیري مجازي است NEGدر مدل باال 
  . مدل فوق اگر باال باشد به معناي این است که به موقع بودن سود و به تبع آن کیفیت سود باال خواهد بود و بالعکس

شود تا به ذي کاري باعث میمحافظه کاري یک ویژگی مطلوب سود است زیرا گزارشاتمحافظه کند میواتز بیان  - 2محافظه کاري
است، در حالیکه ما در این تحقیق  گیري تصمیمبیشتر بر مبناي رویکرد پس از د این رویکر. نفعان پرداخت هاي اضافی انجام شود

محافظه کاري  )2000(با توجه به رویکرد مبتنی بر بازار، بال و همکاران. را پذیرفته ایم گیري تصمیمرویکرد تخصیص سرمایه قبل از 
در مقابل سودهاي ) به عنوان بازده منفی سهام(را به عنوان توانایی تفاضلی سودهاي حسابداري براي انعکاس زیان هاي اقتصادي

را به عنوان نسبت ضریب شیب بازده منفی به  محافظه کاري) 1997(باسو. تعریف کردند) به عنوان بازده مثبت سهام(اقتصادي
 .گیردن معکوس سود روي بازده در نظر میدر یک رگرسیو ضریب شیب بازده مثبت

E- loading  -  معیاري مبتنی بر بازده را براي کیفیت سود معرفی کردند 2006ایکر و همکاران در سال.  
 E- Loading  ضریب شیب در یک رگرسیون بازده مازاد روي فاکتورهاي پرتفولیوي است که کیفیت سود)AQfactor ( را

نجایکه آاز . کنترل می شود BTM گیرد و بوسیله سایر فاکتورهاي کنترلی مانند صرف ریسک بازار، اندازه و نسبتینیز در برم
AQfactor توان براي ارتباط دادن بازده هر شرکت به میزان از آن می ،شوددر زمان خاصی و نه براي شرکت خاصی محاسبه می

قابل مقایسه با ارتباط دادن بازده مازاد شرکت  AQfactorاستفاده از (د ه کرریسک شرکت مربوط به کیفیت سود پایین، استفاد
ال از هر براي محاسبه موارد ذکر شده در با). به صرف ریسک بازار و برآورد بتاي شرکت خاصی براي درك ریسک سیستماتیک است

 .اکتوري استمدل اول یک فاکتوري و مدل دوم سه ف. توان استفاده نمودیک از مدل هاي زیر می

R , − R , = α , + β , R , − R , + e , AQfactor + ε ,    
푅 , − 푅 , = 훼 , + 훽 , 푅 , − 푅 , + 푠 , 푆푀퐵 + ℎ , 퐻푀퐿 + 푒 , 퐴푄푓푎푐푡표푟 + 휀 ,   

푒در هر یک از معادالت باال،  بنابراین نشان دهنده معیاري مبتنی بر بازده  بوده،برآوردي از حساسیت شرکت به کیفیت سود پایین  ,
-می را نشان BTMسایر ضرایب نشان دهنده ریسک شرکت بر مبناي بازده روي ریسک بازار، اندازه و نسبت . از کیفیت سود است

یی ها شرکت. بزرگ تر باشد نشان دهنده حساسیت بزرگتر شرکت به کیفیت سود پایین تر است e-loadingهر چه ضریب . دهد
  : ي زیر هستندها ویژگیباالیی دارند، داراي  e-loadingکه 

                                                                                                                                                                                     
1 timeliness 
2 Conservatism  
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 ضریب واکنش سود در آنها پایین است. 
 پراکندگی سود در آنها بزرگتر است. 
 حلیل گران کمتر استدقت و صحت پیش بینی هاي ت. 
  وضعیت مالی خوبی ندارند و این نشانه ایست که شرکت یا در حال ورشکستگی است یا تجدید ساختار است و یا سهامداران نسبت به

 .گزارشگري مالی دعواي حقوقی دارند

ین مزایا مربوط به اندازه ا: نسبت به سایر معیارهاي کیفیت سود از نظر ایکر و همکاران به صورت زیر است e-loadingمزایاي 
ي ها دادهشرکت نسبت به  e-loadingي مورد نیاز براي برآورد ها داده) 1. شودتخاب نمونه و انعطاف پذیري آن مینمونه، ان

 e-loading) 2). تعداد متغیرهاي مورد نیاز منظور است.(مورد نیاز براي برآورد سایر معیارهاي کیفیت سود، نسبتاً کم است
در نتیجه اندازه نمونه بزرگ و سوگیري . تواند محاسبه شودی در یک سال معین داشته باشد، میشرکتی که بازده روزانه کاف براي هر

توان آن را زیرا می ،نسبت به سایر معیارهاي کیفیت سود باالتر است e-loadingانعطاف پذیري ) 3. در انتخاب نمونه کم است
توان از این در نتیجه می. بنابراین نیازي نیست که حتما تا تاریخ گزارشگري منتظر ماند. ه کردبراي بازده هاي روزانه نیز محاسب

در مقایسه، سایر معیارهاي کیفیت سود با . معیار براي بررسی کیفیت سود در دوره هاي کوتاه مدت و رویدادهاي خاص استفاده نمود
  .هاي کوتاه تر کاربرد ندارندمرتبط هستند، بنابراین براي دورهدوره هاي گزارشگري 

 تحقیقات کیفیت سود، به کدامین سو؟ - 5

گرفت، لیکن بحث  هاي مختلف آن نیز مورد بررسی قرارحات کافی ارائه و مدلیي قبل، در مورد مفهوم کیفیت سود توضها بخش در
است؟ شاید بتوان با مروري بر روند همیت کیفیت سود در حال حاضر همچون گذشته ااین است که آیا  شود،ح میمهم تري که مطر

استانداردگذاري در سراسر دنیا تا حدودي به این سوال پاسخ داد، لیکن بررسی سودمندي یا عدم سودمندي سود حسابداري در طی 
 ههیات استانداردهاي حسابداري مالی امریکا و هیات تصویب کنند. زمان و با انجام تحقیقات مختلف قابل تعیین خواهد بود

در  سودمند اطالعاتاي مشترك، مهم ترین هدف گزارشگري مالی را ارائه با ارائه بیانیه 2008للی در سال استانداردهاي بین الم
اشاره به بحث سودمندي . ندشرکت از سوي عناصر بازار معرفی نمود عملکرد مالیو  وضعیت مالیدر خصوص  گیري تصمیم

ولی جالب اینکه در . العات عالوه بر مربوط بودن باید داراي قابلیت اتکاي مناسب نیز باشنداطالعات اشاره به این موضوع دارد که اط
توان اینگونه نتیجه گرفت که به دلیل وجود شرایط ها به میان نیامده است، ولیکن میاین بیانیه حرفی از توازن بین این استاندارد

نکته مهم دیگري که در این چارچوب مدنظر قرار گرفته، . ، الزم و ضروري استآل، لزوم توازن بین مربوط بودن و قابلیت اتکاغیرایده
بعبارت دیگر، منظور از قابلیت اتکا در این بیانیه مشترك، تنها صداقت در . است قابلیت اتکابا صداقت در ارائه جایگزینی مفهوم 

رسد قابلیت اتکا در لذا به نظر می. شودفته بود را شامل نمیدنظر قرار گرارائه بوده و بی طرفی و عینیت را که در بیانیه هاي قبلی م
در الویت باالتري قرار گرفته است، چه بسا که این موضع، با حرکت به سمت  نو مربوط بود این بیانیه مشترك کمرنگ تر شده

همخوانی دارد و طی آن بر روي ي منصفانه و جاري، که در سالهاي اخیر توسط استانداردگذراران مدنظر قرار گرفته است، ها ارزش
در این شرایط که ترازنامه نشان دهنده . گرددمیتأکید  گیري صحیح سود، بیشترها، نسبت به اندازهها و بدهیییارزشیابی دارا

نوسان  گیرد، ترازنامه داراي ثبات بیشتر و صورت سود و زیان اززیان در الویت بعدي قرار می و ي شرکت بوده و صورت سودها ارزش
که در اکثر (رسد که از بین دو شاخص خالصه ارزش دفتري و سود هر سهمواهد بود و بدین ترتیب به نظر میبیشتري برخوردار خ

جایگاه خود را از دست داده و  گیري تصمیمهاي ارزشیابی و به تبع آن در ، سودهرسهم در مدل)تحقیقات مدنظر قرار گرفته است
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اي به ادبیات ه باالتري داشته باشند، این که این ادعاها تا چه حد در سطح دنیا کاربرد دارد و با چه وقفهاي جایگامبالغ ترازنامه
  .داخلی خواهد رسید، موضوعی است که نیازمند تحقیقات آتی است
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