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 Rahmani@alzahra.ac.ir نویسنده مسئول:

      

  دهمین همایش ملی حسابداري ایران

  1391خرداد  4و  3

   هاي نرم افزاري در ایران شناسایی درآمد در شرکت

  منیر آقابابایی پور

  (س) کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

   *علی رحمانی 

   (س) استادیار دانشگاه الزهرا

      چکیده

فعال در این حوزه اهمیت زیادي یافته است. تحقیق  هاي شرکتشناخت درآمد نرم افزار با افزایش 

"SOP97-2"حاضر با بررسی بیانیه مواضع حسابداري 
شناسایی درآمد نرم افزار، لزوم آمریکا در زمینه  *

کند. از آنجا که در ایران پیشینه  می تهیه و تدوین یک چنین رهنمودهاي حسابداري در ایران را ارزیابی

تحقیقی در ارتباط با شناسایی درآمد نرم افزار مشاهده نشد، لذا در بخش پیشینه تحقیق از مبانی نظري 

درآمد "ایران با عنوان  3شرح استاندارد حسابداري شماره مرتبط با موضوع استفاده گردید که شامل 

باشد. از این استاندارد و این بیانیه جهت طراحی الگوي  می "SOP97-2"و مقایسه آن با بیانیه  "عملیاتی

نرم  هاي شرکتنمونه انتخاب شده در این تحقیق  .مفهومی تحقیق و پرسشنامه نیز استفاده شده است

تحقیق  هاي جهت جمع آوري داده باشند. می در شوراي عالی انفورماتیک ایران 2یا 1افزاري داراي رتبه 

نرم افزار مطابق با  شناخت درآمد فروش دهد که می نتایج تحقیق نشاناز پرسشنامه استفاده شده است. 

استانداردهاي حسابداري نیست، اما شناخت درآمد خدمات نصب و پشتیبانی نرم افزار مطابق با 

نرم افزاري ایران  هاي شرکتشناسایی درآمد در  هاي باشد. همچنین روش می اردهاي حسابدارياستاند

مشابه است. همچنین سایر نتایج حاکی از آن است که شناخت درآمد نرم افزار در ایران نیاز به استاندارد 

باشد  می ولکه مبتنی بر اص 3یا رهنمود خاصی ندارد. به عبارت دیگر استاندارد حسابداري شماره 

  باشد. می نرم افزاري هاي شرکتپاسخگوي نیازهاي 

حسابداري مبتنی بر قواعد، حسابداري استانداردهاي حسابداري، شناخت درآمد، : کلیدي هاي واژه

  مبتنی بر اصول

���ا �ه ا  دا
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  مقدمه

است که  اي   همالی و همانند نیروي محرک هاي صورتدرآمد به عنوان یکی از عناصر اصلی 

) از آنجا که ارائه یک 1باشد.( می اندازد و وجود آن باعث بقاء موسسه می ا به راهبقیه اجزاء ر

 ها مرتبط با درآمد را در تمامی صنایع و حوزه هاي استاندارد واحد و همه جانبه که بتواند کلیه جنبه

پوشش دهد، کار مشکلی است، لذا تدوین کنندگان استانداردهاي حسابداري در صدد این 

و صنایع مختلف با تفصیل بیشتري بیان  ها ند که این استانداردها را در حوزهموضوع هست

دارند.هرچند که اخیراً تدوین یک استاندارد جامع درآمد در دستور کار هیات تدوین 

استانداردهاي حسابداري مالی آمریکا قرار دارد. این تحقیق نیز بر آن است که لزوم تهیه و تدوین 

ردهاي خاص حسابداري را در زمینه شناخت درآمد در صنعت نرم افزار بررسی رهنمودها یا استاندا

  نماید.

  

  مسئلهبیان 

با وجود همه اهمیتی که درآمد دارد ولی ارائه تعریفی از آن به عنوان یک رکن حسابداري به 

مختلف تجاري  هاي و حوزه ها صنعتخودي خود کاري بسیار مشکل است. زیرا واژه درآمد در 

 هاي عوامل مختلف است که بیان یک تعریف واحد از آن که بتواند کلیه جنبه تأثیرتحت  آنچنان

مرتبط با آن را پوشش دهد، تقریباً غیر ممکن است. از طرف دیگر از آنجا که درآمد و هزینه 

 ترین مناسبدوره اجزاي تشکیل دهنده سود هستند، لذا براي شناسایی درست سود بایستی بتوان 

   )5( شناسایی درآمد و هزینه را تعیین کرد که این کار نیز بسیار مشکل است. زمان براي

یکی از این صنایع که انجمن حسابداران رسمی آمریکا، رهنمودهاي آن را به صورت یک 

-SOP97"باشد. این انجمن بیانیه  اي می هرایان بیانیه جداگانه منتشر نموده است، صنعت نرم افزار

منتشر نموده است که به شرح  1997اکتبر  27در  "اسایی درآمد نرم افزارشن"را با عنوان  "2

نرم افزار پرداخته است. برخالف  تولیدي و بازرگانی هاي شرکتتفصیلی شناسایی درآمد در 

در ارتباط با بحث شناخت درآمد نرم افزار هستند،  اي  هکشور آمریکا که داراي یک بیانیه جداگان

از استاندارد  در ارتباط با بحث حاضر وجود ندارد و اي  هجداگان بیانیهمود و در ایران یک چنین رهن

خواهیم این  می در این تحقیقد. شو می استفاده "درآمد عملیاتی"تحت عنوان  3حسابداري شماره 
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موضوع را بررسی کنیم که آیا ضرورت دارد که در ایران نیز یک چنین بیانیه و استاندارد مشخص 

نرم افزاري داشته باشیم یا نیازي به ورود جزئیات نیست؟ به عبارت  هاي شرکتاي و تفصیلی بر

و مبتنی بر اصول است،  المللی بینکه اقتباس از استانداردهاي  3دیگر استاندارد حسابداري 

  باشد؟ می پاسخگوي نیازهاي این صنعت نیز

  

  هاي شناخت درآمد عملیاتی در صنعت نرم افزار نمونه

نعت نرم افزار (به خصوص نرم افزارهایی که نصب آنها لزوماً نبایستی توسط اصوالً در ص

فروشنده انجام گیرد)، به محض تحویل قفل نرم افزاري و حتی پیش از نصب، درآمد فروش 

مدعی هستند که با تحویل قفل نرم افزاري به مشتري فرآیند  ها شرکتگردد چون این  شناسایی می

شود، به عبارت دیگر شناسایی  می نصب به صورت جداگانه شناسایی فروش تکمیل گشته و درآمد

نرم افزارهایی که نصب آنها حتماً و  گردد. اما در مورد درآمد فروش مشروط به تکمیل نصب نمی

. گردد نمیلزوماً بایستی توسط خود فروشنده صورت گیرد، درآمد فروش تا زمان نصب شناسایی 

  )sop97-2از 13(مطابق بند 

شود، مگر  ت نصب با توجه به میزان تکمیل عملیات نصب به عنوان درآمد شناسایی میاجر

تفکیک پذیر نباشد که در این صورت اجرت مربوط  اینکه اجرت نصب از بهاي فروش محصول

  )sop97-2از  66و  64شود. (مطابق بند  همزمان با فروش کاال شناسایی می

بلغ مشخصی در قیمت فروش منظور شده باشد، چنانچه بابت خدمات تضمینی پس از فروش م

معموالً مقتضی خواهد بود که شناخت آن بخش از قیمت فروش به عنوان درآمد به تعویق افتد و 

  )sop97-2از 57شود، آن بخش قیمت شناسایی شود. (مطابق بند  اي که خدمات ارائه می طی دوره

با توجه به مرحله تکمیل فرآیند تولید از با کاربرد خاص  افزار الزحمه حاصل از تولید نرم حق

از  7(مطابق بند شود. مد عملیاتی شناسایی میجمله تکمیل خدمات پشتیبانی بعدي به عنوان درآ

sop97-2 بلند مدت  هاي پیمانایران باید از حسابداري  3استاندارد حسابداري شماره  5و بند

 )9) و (2استفاده گردد.)(
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  ویکرد مبتنی بر قواعد در تدوین استانداردهاي حسابداريبر اصول و ررویکرد مبتنی 

رویکرد حسابداري مبتنی بر قواعد، مبتنی بر وضع راهکارهاي دقیق مورد به مورد است. این 

همچنین از آنجا که امکان . دهد می مالی را افزایش هاي صورتموضوع مقایسه پذیري میان 

  بیشتري در هنگام اظهارنظر دارند. طمینانشود، حسابرسان ا می سلب اي  هقضاوت تا انداز

شود تا محتواي اقتصادي معامالت  می در مقابل، در رویکرد حسابداري مبتنی بر اصول، تالش

بر شکل ارائه آنها رجحان داده شود. در چنین رویکردي ارائه چارچوب کلی و در عین حال ساده، 

   )3.(احتمالی، ممکن است هاي موقعیت امیمقدم بر جزئیات بیش از اندازه و ارائه تفصیلی تم

اثرهاي ناشی  اضافه بار ناشی از تعدد استانداردها است. قواعد براز معایب استانداردهاي مبتنی 

خواهد  می گردد که هنگامی که حسابدار می ر استانداردهاي حسابداري موجباز اضافه با

شود که در انجام وظیفه  می حد باعثبیش از  هاي استانداردهاي موجود را رعایت کند، وجود داده

شود که برخی  می و کار واقعی مسیر اصلی را گم کند و کثرت مقررات پیچیده حسابداري باعث

  )10.(خی از این مقررات را رعایت نکنندبا موافقت ضمنی حسابداران رسمی بر ها شرکتاز 

 ذ رویکردي مبتنی بر اصولبرون رفت از این نوع از استانداردها اتخا هاي اما یکی از راه حل

  باشد.  می

نبود یک راهنماي دقیق ممکن است منجر به ایجاد ناهماهنگی و ناسازگاري  اما از طرف دیگر

مچنین استانداردهاي مبتنی بر اصول ممکن است قابلیت مقایسه هاستانداردها شود.  کارگیري به در

  )6( کاهش دهد.و یکنواختی را که یک توصیه اصلی حسابداري مالی است را 

این تحقیق به طور کلی در صدد بررسی کارایی استاندارد مبتنی بر اصول در حوزه شناسایی 

  باشد. می )sop97-2نرم افزار در ایران و مقایسه آن با استاندارد مبتنی بر قواعد در آمریکا ( درآمد

  

  پیشینه تحقیق

توسط انجمن  1984ل تحقیقی در سا رباره زمان شناسایی درآمدهاي نرم افزاري،د

هاي  ) انجام گردید. طبق این تحقیق زمانADAPSOها ( خدمات پردازش داده هاي سازمان

تواند هنگام امضاي قرارداد، قابل تحویل  مختلفی براي شناسایی درآمد وجود دارد، درآمد می
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 شدن محصوالت، هنگام تحویل واقعی، زمان استقرار، پذیرش توسط مشتري، صدور صورتحساب

  یا هنگام پرداخت وجه شناسایی گردد. 

کند مورد پذیرش  می زمان پرداخت وجه به دلیل اینکه حسابداري به روش تعهدي را نقض

زیرا صدور این  نیست. از طرفی شناسایی هنگام صدور صورتحساب نیز از نظر تئوري ناقص است،

 ر تحقیق صورت گرفته توسط. دباشد نمیصورتحساب اختیاري بوده و دال بر زمان تکمیل معامله 

هنگام نصب  %51زمان امضاي قرارداد،  ها شرکت% 45 ها خدمات پردازش داده هاي سازمانانجمن 

 90روز استفاده یا  30دیگر مثل پس از  هاي روش% به 15% هنگام پذیرش مشتري و 44یا استقرار، 

% 80کنند. بیش از  می دسال شناسایی درآم 2روز پس از امضاي قرارداد یا به تناسب در طول 

) مجموع درصدهاي 8نمایند.( می نیز در زمان شناسایی درآمد صورتحساب صادر ها شرکت

از چند  ها شرکتباشد و این بدین معنی است که برخی از این  می درصد 100بیش از  الذکر فوق

بود  ها دادهخدمات پردازش  هاي سازمانانجمن  نمایند. انجام این تحقیق توسط می روش استفاده

 1987در آوریل  گردید. انجمن حسابداران رسمی آمریکاتوسط  SOP91-1که منجر به انتشار 

اي با موضوع درآمد  کمیته استانداردهاي حسابداري انجمن حسابداران رسمی آمریکا یک مقاله

ه این صنعت نرم افزار را براي هیات استانداردهاي حسابداري مالی آمریکا ارسال نمود. در نتیج

نویس نهایی  ) را نمود که پیشsopتحقیق، این انجمن درخواست چاپ یک بیانیه اعالم موضع (

بندي و خالصه کردن مطالب اصلی و  منتشر شد. هدف آن مقاله، تفسیر، طبقه 1989آن در اواخر 

 91sop-1افزار کامپیوتري بوده است.  فرعی قبلی در ارتباط با بحث شناخت درآمد محصوالت نرم

 و نتیجه تحقیق 1987در سال  انجمن حسابداران رسمی آمریکابر مبناي مطلب چاپ شده توسط 

در  sop 91-1) حاصل گردید و نهایتاً انتشار 1984( ها خدمات پردازش داده هاي سازمانانجمن 

  )8صورت گرفت.( انجمن حسابداران رسمی آمریکاتوسط  1991دسامبر 

-1، 1997افزار مکرراً توسعه یافته است. در سال  رآمد نرمقواعد تعیین شده براي شناسایی د

91sop 97-2وسیله بهsop )1997AICPA جانشین شده است که این (sop  4 وسیله بهنیز-

98sop  98-9وsop  اصالح گردید. 1998بعداً در سال  

 انافزاري تحقیقی است با عنو نرم هاي شرکتیکی دیگر از تحقیقات انجام شده درباره درآمد 

 در 91sop-1ي درآمد گزارش شده: مورد پذیرش ها زمان شناسایی درآمد و ویژگی"

انجام گردیده است. محقق در این تحقیق  2003که توسط یوآن زنگ در سال  "نرم افزار  صنعت
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را بکار گرفته  91sop-1، 1990افزاري که در اوایل دهه  نرم هاي شرکتاي از  با استفاده از نمونه

نماید که چگونه زمان شناسایی درآمد بر میزان درآمد گزارش شده اثر  سی میبودند، برر

  گذارد. می

  فرضیه اول محقق این است که شناسایی درآمد زودهنگام، به موقع بودن درآمد گزارش شده

دریافتنی در  هاي حسابرود که این عمل حجم  دهد. هرچند که انتظار می را افزایش می

 تی را کاهش دهد.صورت جریان وجوه نقد آ

 هاي زمانی تحت فرضیه  بینی درآمد سري فرضیه دیگر محقق این است که قابلیت پیش

  شناسایی درآمد زودهنگام نیز کمتر است. 

افزاري در طول دوره  شرکت نرم 122هاي خود را با استفاده از یک نمونه از  محقق فرضیه

ه، اصول شناسایی درآمد زودهنگام مطابق شرکت از این نمون 29نماید.  آزمون می 1997الی  1987

اند. محقق دریافته است  را براي شناسایی درآمد خود به کار گرفته 91sop-1با اصول قبل از انتشار 

شود و شواهد نیز حاکی  زود هنگام موجب ارائه اطالعات درآمدي به موقع می که شناسایی درآمد

باشد. محقق  می ها شرکتاقتصادي و بازده سهام  از یک همبستگی متقارن باالیی بین این اطالعات

دریافتنی تعهدي در صورت  هاي حسابه شناسایی زودهنگام، وسعت کبه این نتایج نیز دست یافته 

هاي  بینی درآمد گزارش شده براي سري دهد و قابلیت پیش جریان وجوه نقد آتی را کاهش می

  )11زمانی نیز کمتر است. (

افزار  افزار زمانی است که درآمد لیسانس نرم شناسایی درآمد نرم یکی از مسائل کلیدي در

ها اعتقاد داشتند که درآمد بایستی هنگام امضاي قرارداد شناسایی  بایستی شناسایی گردد. بعضی

افزار جزئی از فرآیند کسب درآمد است و اینکه  کردند که تحویل نرم گردد. آنها استدالل می

ام شده این معامله قبل از امضاي قرارداد اتفاق افتاده و هزینه شده است. بخش با اهمیتی از بهاي تم

افزار منتقل شده که  افزار، هنگام واگذاري لیسانس استفاده از نرم ) در صنعت نرم1992(موریس

این با فروش کامل محصول متفاوت است، بدین ترتیب که از فروشنده در مقابل تکثیر غیرمجاز 

بیان نمودند که تمام  گونه این).گروهی دیگر نیز 1998ماید. (کارمیشلن محصولش محافظت می

 که طوري بهافزار منتقل شده باشد  شود که مالکیت نرم هاي یک معامله زمانی انجام می بخش

بنابراین طبق این  از آن استفاده کند. بتواند وافزار را در اختیار داشته  مشتري به صورت کامل نرم
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افزار در اصل نوعی فروش یک محصول است و درآمد آن بایستی هنگام  رمدیدگاه، لیسانس ن

  ).1998تحویل شناسایی گردد. (کارمیشل 

اي است که  افزار، مطالعه یکی دیگر از مطالعات صورت گرفته در زمینه شناخت درآمد نرم

ي افزار، راهنمایی برا شناسایی درآمد نرم"توسط گروه دیلویت انجام شده است با عنوان

پرداخته است و با  97sop-2این مطالعه به شرح تفصیلی کلیه بندهاي  ."97sop-2 کارگیري به

از بندهاي این  یک هرعینی سعی بر توضیح و رفع ابهامات محتمل در  هاي مصداقو  ها مثالارائه 

sop ) .9دارد(  

قیق استفاده نامه تح این مطالعه مبناي کار تحقیق حاضر گشته است و از آن جهت تهیه پرسش

  شده است.

حلیل استاندارد هایی درباره مباحث درآمد، ت اخیر در ایران پژوهش هاي سالدر طی 

صورت گرفته است که برخی از آنها  و مبناي مناسب شناسایی درآمد، زمان ،3حسابداري شماره 

 باشد: به شرح زیر می

افزار که آن هم موضوع  افزار و در حوزه برآورد بهاي تمام شده نرم در مورد صنعت نرم

افزار و  برآورد بهاي تمام شده نرم هاي روش"تحقیقی با عنوان  1387جدیدي است، در سال 

توسط آقاي محمد نوري جاوید صورت گرفته  "ارائه یک مدل بهینه براي استفاده در ایران

  است. 

بهاي تمام شده  محقق در بحث پیشینه تحقیق خود این چنین عنوان نموده که در زمینه برآورد

  )4افزار نیز در ایران هیچ سابقه تحقیقی یافت نشده است.( نرم

افزار در ایران سابقه تاریخی ندارد، در  بدین ترتیب با توجه به اینکه مسئله شناخت درآمد نرم

این فصل از مبانی نظري مرتبط با موضوع یعنی استاندارد حسابداري درآمد عملیاتی ایران 

تحقیق و  سؤاالتبراي تدوین  sop97-2و ارتباط آن با بیانیه موضعی  ) و 3ه (استاندار شمار

  استفاده شده است. ها فرضیه
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  ي پژوهشها پرسش

  گردد : می ي زیر مطرحها پرسش ر تحقیق حاضرد

تولید نرم افزار ایرانی، در زمینه شناخت درآمد به چه صورتی  هاي شرکتنحوه عمل  .1

  ؟است

 لید نرم افزار ایرانی از رویه مشابهی براي شناخت درآمد استفادهتو هاي شرکتآیا تمامی  .2

 کنند؟  می

آیا ایران نیازي به استاندارد یا رهنمود حسابداري در خصوص شناخت درآمد در  .3

  تولید نرم افزار دارد یا خیر ؟ هاي شرکت

  

  ي پژوهشها فرضیه

  : اند شدهي زیر مطرح ها فرضیه، پژوهش هاي پرسشبا توجه به  

ستانداردهاي حسابداري شناسایی نرم افزار ایرانی طبق ا هاي شرکت: درآمد در 1رضیه ف

  گردد. می

: درآمد فروش نرم افزار پس از محقق شدن معیارهاي شناخت درآمد 1-1فرضیه فرعی   

  شود. حسابداري شناسایی می هاي فروش طبق استاندارد

کار  شرفتیافزار، به روش درصد پ درآمد خدمات نصب و استقرار نرم: 2-1فرضیه فرعی   

  .رددگ شناسایی می

شناسایی نرم افزار، به مرور زمان و تحقق قرارداد  یبانیدرآمد خدمات پشت: 3-1فرضیه فرعی  

  .دردگ یم

  نرم افزاري ایران مشابه است. هاي شرکتشناسایی درآمد در  هاي : روش2فرضیه 

  ز به استاندارد یا رهنمود خاصی ندارد.: شناخت درآمد نرم افزار در ایران نیا3فرضیه 

  

  روش تحقیق

و روش پیمایشی، که  اي  هاین تحقیق عبارتند از روش کتابخان هاي جمع آوري داده هاي روش

 در روش پیمایشی از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق بر اساس الگوي مفهومی تحقیق
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با عنوان شناخت درآمد نرم افزار و  "SOP97-2"ا طور کامل از بیانیه مواضع آمریک است که به

ایران با عنوان درآمد عملیاتی استخراج گردیده است. به دلیل  3نیز استاندارد حسابداري شماره 

بوده و براي اطمینان از پایایی  تأییدوجود این الگوي مفهومی تحقیق، روایی پرسشنامه مورد 

% بوده و آن ضریب گواه بر پایایی 81د که نتیجه آن نیز پرسشنامه نیز آلفاي کرونباخ محاسبه گردی

  باشد.  می پرسشنامه

  

  جامعه و نمونه آماري تحقیق

نرم افزاري در ایران است، که امکان  هاي شرکتجامعه آماري این تحقیق شامل تمامی 

 نمونه انتخاب شده در این تحقیق در دسترسی به اطالعات آنها براي محقق وجود داشته باشد.

باشد به  می نرم افزاري در شوراي عالی انفورماتیک ایران هاي شرکتدرجه اول بر اساس رتبه 

دسترسی به این  اساس برو سپس  اند گردیدهانتخاب  2یا  1داراي رتبه  هاي شرکتکه  اي  هگون

نها و پرسشنامه بین آ اند گردیدهشرکت به عنوان نمونه انتخاب  80در استان تهران تعداد  ها شرکت

آماري تحقیق مورد  هاي پرسشنامه برگشت شد و در تحلیل 42توزیع گردید که نهایتاً تعداد 

  .گرفت قراراستفاده 

  

  تحلیل اطالعات 

استفاده شده  SPSSدر این تحقیق براي پردازش اطالعات و اثبات فرضیات، از نرم افزار 

  است.

  

  اصلی تحقیق هاي توصیف متغیر

 زیر هاي نگارهپیرامون مشخصات عمومی پاسخ دهندگان به شرح  پرسشنامه 7الی  1 سؤاالت

  باشد. می
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  مدرك تحصیلی و رشته تحصیلی نمونه مورد بررسی )1(نگاره

  

  نمونه مورد بررسی و سابقه کار یشغل فعلتوصیف ) 2(نگاره

  

  نمونه مورد بررسی هاي شرکت تیو نوع فعال یحقوق تیشخصتوصیف ) 3(نگاره

  

  

  

  شاخص

  رشته تحصیلی  تحصیالت

کمتر از 

  لیسانس
  لیسانس

فوق 

  لیسانس

بدون 

  پاسخ
  حسابداري

مدیریت 

  مالی

هاي  سایرگرایش

  مدیریت

سایر 

  ها رشته
  بدون پاسخ

  3  3  7  1  28  2  6  30  4  فراوانی

  7.1  7.1  16.7  2.4  66.7  4.8  14.3  71.4  9.5  درصد

بقه کار شغل شاخص   (به سال) سا

مدیر 

 عامل

مدیر 

 مالی

رئیس 

 حسابداري

5تا  1 سایر حسابرس 10تا  6  15باالي   15تا  11   بدون پاسخ 

  2  24  7  5  4  6  1  7  19  9 فراوانی

  4.8  57.1  16.7  11.9  9.5  14.3  2.4  16.7  45.2  21.4 درصد

ص
خ

شا
 

نرم افزاري نوع فعالیت شخصیت حقوقی  

ام
 ع

ی
ام

سه
 

ص
خا

ی 
ام

سه
 

ود
حد

ت م
ولی

سئ
 م

خ
اس

ن پ
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 ب
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 ت

ش
رو

و ف
د 

ری
خ

 

ت
ما

خد
و 

ی 
بان

شتی
 پ

و 
د 

ری
خ

د، 
ولی

ت

ش
رو

ف
  

و 
ش 

رو
، ف

ید
خر

ی
بان

شتی
پ

  

و 
ی 

بان
شتی

، پ
ید

ول
ت

ت
ما

خد
 

د، 
ری

خ
د، 

ولی
ت

ی
بان

شتی
ش،پ

رو
ف

  

خ
اس

ن پ
دو

 ب

  2  17  7  9  3  1  1  2  2  2  31  7 فراوانی 

  4.8  40.5  16.7  21.4  7.1  2.4  2.4  4.8  4.8  4.8  73.8  16.7 درصد
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  ينرم افزار هاي شرکت تیدر باره حوزه فعال انینظر پاسخگوتوصیف  )4(نگاره

  

   : 1-1فرعی یان آماري فرضیهب

درآمد فروش نرم افزار پس از محقق شدن معیارهاي شناخت درآمد فروش طبق  "

  "شود. می حسابداري شناسایی هاي استاندارد

H0دارد حسابداري مساوي موارد غیر منطبق است.: موارد شناخت درآمد منطبق با استان  

H1.موارد منطبق با استاندارد حسابداري کوچکتر یا بزرگتر از موارد غیر منطبق است :  

 42براي  1-1فرضیه فرعی گویه مربوط به  17نمرات بدست آمده از ، براي آزمون این فرضیه

  شود. می سؤال-حد تحلیل شرکتتحلیل قرار گرفته است. لذا وا مورد زیر نگارهپاسخگو، طبق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ص
خ

شا
 

نرم افزاري هاي شرکت نوع فعالیت  

فروش، 

سانس لی

یا 

 اجاره

فعالیت 

خدماتی، 

پشتیبانی و 

 آموزش

طراحی و 

تولید 

وب 

 سایت

نرم افزار همراه 

تجهیزات 

مخابراتی و 

 ارتباطی

 الف

  و 

 ب

 الف

  و 

 ج

 ب

  و 

 ج

  الف

 ب و

  و ج

  ب

 و

 ج

  د و

الف 

ب  و

ج  و

د و  

بدون 

  پاسخ

  4  10  8  6  2  1  2  0  5  4  0 فراوانی

  9.5  23.8  19  14.3  4.8  2.4  4.8  0  11.9  9.5  0 درصد
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  1 -1فرضیه فرعی  هاي ها به گویه وضعیت پاسخ )5( نگاره

  موارد پرسش شده
رعایت 

  استاندارد

عدم 

رعایت 

  استاندارد

  آماره

χ2  

سطح معناداري 

P=0/05 

/  تأیید

   رد

 فرضیه

  نتیجه

 يدرآمد حاصل از فروش نرم افزارهازمان شناسایی  :8

 اربرک يآماده برا
31 8 1 0.000 

H0 
  رد

استاندارد 

 رعایت

 گردد می

از فروش محصوالت نرم  حاصل درآمدزمان شناسایی  :9

 که بر اساس نیاز مشتري تهیه و تولید خاص يافزار

 شود می

20 21 0.10 0.752 
H0 
  تأیید

استاندارد 

 رعایت

  گردد می

به درخواست خود مشتري،  که درآمدزمان شناسایی  :10

 ) (غیر از سایت اصلی به سایت واسطی م افزارتحویل نر

 صورت گیرد

12 25 0.033 4.57 
H0 
 رد

استاندارد 

رعایت 

  گردد نمی

ه بنرم افزار  که یدرآمد در صورتزمان شناسایی  :11

قرار  ها یندگیاز نما يسر کیصورت امانی در اختیار 

 شودداده 

22 10 1 0.034 
H0 
 رد

استاندارد 

 رعایت

 گردد می

 مشتريبه غیر از  نرم افزارفروش  درآمدمان شناسایی ز :12

 هایی توسط آنهافروش مجدد به مشتري نجهت  نهایی
18 16 0.118 0.732 

H0 
 تأیید

استاندارد 

 رعایت

 گردد می

 یکیالکترون لیدر فروش و تحو درآمدزمان شناسایی  :13

 رنرم افزا
19 15 0.471 0.493 

H0 
 تأیید

استاندارد 

 رعایت

 گردد می

در فروش به صورت نسیه  درآمدزمان شناسایی  :14

 فروش نرم افزار يماه) در قراردادها 12(کمتر از 
3 35 0.000 26.94 

H0 
 رد

استاندارد 

رعایت 

 گردد نمی

 صورت بهشرایط پرداخت در  درآمدزمان شناسایی  :15

فروش نرم  يماه) در قراردادها 12نسیه بلند مدت (بیش از 

 افزار

2 32 0.000 26.47 
H0 
 رد

استاندارد 

رعایت 

 گردد نمی
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  موارد پرسش شده
رعایت 

  استاندارد

عدم 

رعایت 

  استاندارد

  آماره

χ2  

سطح 

معناداري 

P=0/05 

/  تأیید

   رد

 فرضیه

  نتیجه

تحویل نرم افزار به  که هنگامیدرآمد زمان شناسایی  :16

قرارداد دوره لیسانس آغاز  طبق امامشتري صورت گرفته 

 باشد نشده

7 28 0.000 12.60 H0 رد 

استاندارد 

رعایت 

 گردد نمی

حاصل از نرم افزار به عنوان درآمد زمان شناسایی  :17

 به مشتريف تخفی
29 9 1 0.001 H0 رد 

استاندارد 

 رعایت

 گردد می

وب  دیو تول یدرآمد حاصل از طراحزمان شناسایی  :18

 يمشتر يبرا تیسا
15 17 0.125 0.724 

H0 
 تأیید

ستاندارد ا

 رعایت

 گردد می

قرارداد فروش و استقرار  کیر د درآمدنحوه شناسایی  :21

 یجزئ توسط خود فروشنده استقرار که با مبالغ جداگانه

 کارکرد محصول باشد يبرا يضرور

10 27 0.005 7.81 H0 رد 

استاندارد 

رعایت 

 گردد نمی

قرارداد فروش و استقرار  کیدرآمد در نحوه شناسایی  :22

 ياستقرار توسط خود فروشنده ضرور کهبا مبالغ جداگانه،

 نباشد

16 19 0.257 0.612 
H0 
 تأیید

استاندارد 

 رعایت

 گردد می

قرارداد همزمان فروش و در  درآمدنحوه شناسایی :30

انیپشت شده باشد یا به  کیاز اجزاء تفک کی،که مبالغ هر یب

 قابل تفکیک باشد یک هرارزش بازار 

29 10 1 0.002 H0 رد 

استاندارد 

 رعایت

 گردد می

قرارداد همزمان فروش و  کیدر  درآمدنحوه شناسایی  :31

انیپشت از اجزاء  کیمبالغ هر  که صورتینرم افزاري، در  یب

 قابل تفکیک هم نباشد شده نبوده و کیبه صورت تفک

5 32 0.000 19.70 H0 رد 

استاندارد 

رعایت 

 گردد نمی

 کی یچند محصول طر ارائه د ددرآمزمان شناسایی  :32

نگشته و جزء  لیاجزاء همزمان تحو نیا یتمام کهقرارداد 

شده  لینشده جهت کارکرد درست محصول تحو لیتحو

 ضروري باشد

15 24 2.08 0.150 
H0 
 تأیید

استاندارد 

 رعایت

 گردد می

نرم افزار به  لیکه تحو وقتی درآمدزمان شناسایی  :33

  دفتیب ریبه تأخ يبه درخواست خود مشتر يمشتر
9  31  0.001  12.1  H0 رد 

استاندارد 

رعایت 

 گردد نمی
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، در حالی شود نمیمورد استاندارد رعایت -شرکت 359دهد که، مجموعاً در  می نشان ها یافته

یعنی کوچکتر  Sig=000/0شود. با توجه به اینکه  می مورد استاندارد رعایت-شرکت 262که در 

شود و نسبت موارد عدم رعایت استاندارد بیشتر از موارد  می رد تحقیق H0است لذا  05/0از 

درآمد فروش نرم افزار  لذا: گردد نمی نتیجه گرفت که استاندارد رعایت توان می رعایت است و

پس از محقق شدن معیارهاي شناخت درآمد فروش طبق استانداردهاي حسابداري 

  .گردد نمی شناسایی

  

  2-1فرعی بیان آماري فرضیه

  ".گردد می شناساییکار  شرفتیدرآمد خدمات نصب و استقرار نرم افزار، به روش درصد پ"

H0: .تعداد موارد رعایت استاندارد حسابداري مساوي تعداد موارد عدم رعایت است  

H1 تعداد موارد رعایت استاندارد حسابداري کوچکتر یا بزرگتر از تعداد موارد عدم رعایت :

  است. 

 42براي  2-1فرضیه فرعی گویه مربوط به  3نمرات بدست آمده از ، فرضیهبراي آزمون این 

  شود. می سؤال-زیر مورد تحلیل قرار گرفته است. لذا واحد تحلیل شرکت نگارهپاسخگو، طبق 

، در حالی شود نمیشرکت استاندارد رعایت  -مورد 66دهد که، مجموعاً در  می نشان ها یافته

یعنی بزرگتر از  Sig=271/0شود. با توجه به اینکه  می  دارد رعایتشرکت استان –مورد  53که در 

شود و در حالتی که تعداد موارد منطبق با استاندارد مساوي  می ییدأتحقیق ت H0است لذا  05/0

درآمد گردد لذا:  می شود که استاندارد رعایت می موارد غیر منطبق است، فرض بر این گذاشته

  .گردد می شناساییکار  شرفتیافزار، به روش درصد پخدمات نصب و استقرار نرم 
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  موارد پرسش شده
رعایت 

  استاندارد

عدم 

رعایت 

  استاندارد

  آماره

χ2  

سطح 

معناداري 

P=0/05 

   / رد تأیید

 فرضیه
  نتیجه

نحوه شناسایی درآمد حاصل از ارائه خدمات نرم  -19

رتی افزاري (از قبیل استقرار نرم افزار و مشاوره) در صو

که الگوي مشخصی نداشته و براي کارکرد نرم افزار نیز 

  الزم و ضروري نباشد

18 22  0.527 
0.40 

 

H0 تأیید  

استاندارد 

 رعایت

  گردد می

نحوه شناسایی درآمد حاصل از ارائه خدمات نرم  -20

افزاري (از قبیل استقرار نرم افزار و مشاوره) در صورتی 

ضروري نبوده اما  که براي کارکرد نرم افزار الزم و

 داراي الگوي مشخصی براي اجراي این خدمات باشد

15  25  0.114 2.50  H0 تأیید 

استاندارد 

  رعایت

 گردد می

 رد  H0 0.026 0.873  19 20 زمانی شناسایی درآمد آموزش نرم افزار به مشتري -23

استاندارد 

 رعایت

 گردد می

  2 -1عی فرضیه فر هاي به گویه ها پاسخوضعیت  )6( نگاره

  

  3-1فرعی بیان آماري فرضیه

  ".دردگ می شناسایینرم افزار، به مرور زمان و تحقق قرارداد  یبانیدرآمد خدمات پشت"

H0.تعداد موارد منطبق با استاندارد حسابداري مساوي تعداد موارد غیر منطبق است :  

H1داد موارد غیر منطبق : تعداد موارد منطبق با استاندارد حسابداري کوچکتر یا بزرگتر از تع

  است. 

را براي  2-1فرضیه فرعی گویه مربوط به  3نمرات بدست آمده از ، براي آزمون این فرضیه

  شود. می سؤال-زیر مورد تحلیل قرار گرفته است. لذا واحد تحلیل نفر نگارهپاسخگو، طبق  42

شده، در حالی که مورد استاندارد رعایت ن-شرکت 96دهد که، مجموعاً در  می نشان ها یافته

یعنی بزرگتر  Sig=271/0شود. با توجه به اینکه  می مورد منطبق با استاندارد عمل-شرکت 104در 

شود و در حالتی که تعداد موارد منطبق با استاندارد مساوي  می تحقیق تایید H0است لذا  05/0از 

درآمد  گردد لذا: می شود که استاندارد رعایت می موارد غیر منطبق است، فرض بر این گذاشته

  گردد. شناسایی میکار  شرفتینرم افزار، به روش درصد پپشتیبانی  خدمات
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  موارد پرسش شده
رعایت 

  استاندارد

عدم 

رعایت 

  استاندارد

  آماره

χ2  

سطح 

معناداري 

P=0/05 

/  تأیید

   رد

 فرضیه

  نتیجه

انی نحوه شناسایی  -24 درآمد حاصل از قراردادهاي پشتیب

در صورتی که تعهد حاصل از قرارداد بدون الگوي نرم افزار، 

  مشخصی مرتفع گردد

25  12 0.033  4.56  H0 رد 

استاندارد 

  رعایت

 گردد می

خدمات  ي  هکه ارائیرآمد در صورتنحوه شناسایی د -25

انیپشت از  ریغ یبر اساس یک الگوي مشخص و با مبنای یب

  ردیصورت گ يبه مشتر میخط مستق يمبنا

22  11  0.056 3.66  
H0 
  تأیید

استاندارد 

  رعایت

  گردد می

نی نرم یدر صورتنحوه شناسایی درآمد  -26 که مبلغ پشتیبا

ي ها افزار جزئی از مبلغ خود نرم افزار بوده و پشتیبانی با هزینه

 یا کمتر ارائه گردد سال یکبرآوردي کم اهمیت به مدت 

26  12  0.023 5.16 H0 رد 

استاندارد 

  رعایت

 گردد می

انیرآمد حاصل از ارائه خدمات پشتنحوه شناسایی د -27  یب

 انییا کمتر به مشتر ساله یک یتلفن
9  23  0.013 6.12 H0 رد 

استاندارد 

رعایت 

 گردد نمی

درآمد در صورتی که شرکت در نحوه شناسایی  -28

کامالً مشخصی را براي  يچارچوب قرارداد پشتیبانی، ارتقا

نمای  دنرم افزار در قرارداد لحاظ 

16 19 0.612 0.257 
H0 
 تأیید

استاندارد 

  رعایت

 گردد می

قاء شناسایی -29 در صورتیکه نرم افزار درآمد حاصل از ارت

قا شرکت نامشخصی را  يدر چارچوب قرارداد پشتیبانی، ارت

در قرارداد ذکر  که طوريبگیرد، به  نظر دربراي مشتري 

ه محصوالت جدیدي ک وسیله بهارتقا محصول حاضر "شود 

 "آیند می وجود بهدر آینده 

6 19  0.009 6.76 H0 رد 

استاندارد 

 رعایت

 گردد نمی

  3 -1فرضیه فرعی  هاي به گویه ها پاسخوضعیت  )7( نگاره

  

  2بیان آماري فرضیه اصلی 

  "نرم افزاري ایران مشابه است. هاي شرکتشناسایی درآمد در  هاي روش"

H0 :به با یکدیگر ندارند.ي حسابداري مشاها نمونه روش هاي شرکت  

H1 :ي حسابداري مشابه با یکدیگر دارند.ها نمونه روش هاي شرکت  

  

  زیر آمده است:  نگارهدر  2مربوط به فرضیه اصلی  هاي خالصه از نتایج آزمون گویه
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  درصد  تعداد  پاسخ

  مورد 25  عملکرد مشابه
8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،

22 ،23، 24 ،25 ،26 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33  

عملکرد غیر 

  مشابه
  27  مورد 1

  ایرانی هاي شرکتروش عملکرد  جیخالصه نتا )8( نگاره

کنند و  می مشابه عمل ها شرکتمورد  25مورد پرسش شده در  26دهد که در  می نشان ها افتهی

  مورد عملکردي غیر مشابه دارند.  1فقط در 

یعنی مشابه بودن یا نبودن  2شد. فرضیه اصلی  می داري فرضیه صفر ردبا توجه به سطح معنا

نرم افزاري با دو متغیر دیگر یعنی مطابق استاندارد بودن یا نبودن  هاي شرکتروش شناسایی درآمد 

  ي نیز مورد تحلیل قرار گرفته استنرم افزار هاي شرکتو نیز با نوع درآمد  ها روش

چندان ارتباطی با منطبق با  ها شرکتیا غیرمشابه عمل کردن دهد مشابه  می نشان ها یافته

درصد موارد  95ندارد. بدین ترتیب که در بیش از  ها شرکتاستاندارد بودن یا نبودن عملکرد 

  نمایند حتی اگر عملکرد آنها منطبق با استانداردهاي حسابداري نیز نباشد. می مشابه عمل ها شرکت

توان چنین استدالل  می نرم افزاري نیز هاي شرکتو نوع درآمد  2در ارتباط بین فرضیه اصلی 

کسب درآمد خود مشابه عمل کرده و تنها  هاي نرم افزاري در تمامی زمینه هاي شرکتنمود که، 

براي  هایی روشیا کمتر است که شرکت از تنوع  ساله یکدر مورد ارائه خدمات پشتیبانی تلفنی 

  باشند.  می شناسایی درآمد خود برخوردار

گردد  می یدأیت 2توان چنین نتیجه گرفت که فرضیه اصلی  می با توجه به تمامی نتایج

  نرم افزاري ایران مشابه است. هاي شرکتشناسایی درآمد در  هاي روشیعنی:

  

  3اصلی  هیفرضبیان آماري 

  "نیاز به استاندارد یا رهنمود خاصی ندارد. ایران درشناخت درآمد نرم افزار  "

H0  :.شناخت درآمد نرم افزار در ایران نیاز به استاندارد یا رهنمود خاصی دارد  

H1  :شناخت درآمد نرم افزار در ایران نیاز به استاندارد یا رهنمود خاصی ندارد. 
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پرسشنامه که مؤید  سؤاالتحاصل از  هاي عالوه بر آزمون داده 3براي اثبات فرضیه اصلی 

نتایج آزمون فرضیات دیگر تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته  عدم نیاز به استاندارد خاص است،

  است.

 تأییداین تحقیق همگی  2و نیز فرضیه اصلی  3-1و  2-1با توجه به اینکه فرضیات فرعی

ایران، در زمینه شناسایی درآمد  3تیجه گرفت که استاندارد حسابداري شماره نتوان  می اند شده

روشنی کافی را داشته و لزومی به تدوین استاندارد یا رهنمود  نرم افزاري صراحت و هاي شرکت

خاصی در زمینه بحث شناسایی درآمد نرم افزار در ایران وجود ندارد. به عبارت دیگر با توجه به 

توان  می حسابداري، اي  هارجحیت رویکرد مبتنی بر اصول به رویکرد مبتنی بر قواعد در جوامع حرف

نرم افزاري،  هاي شرکته جاي تدوین استانداردهاي خاص شناخت درآمد که در ایران نیز ب گفت

که از نتایج این تحقیق  گونه همانباشد.  می صنعت نیز پاسخگوي آن 3ارد حسابداري شماره استاند

ایرانی مطابق  هاي شرکتآید، تنها در حوزه درآمدهاي حاصل از فروش نرم افزار است که  می بر

 فنی الزم و رهنمودهاي آنها هاي که در این موارد نیز وجود کمیته دکنن نمیاستاندارد عمل 

  تواند به حل این مشکل کمک نماید.  می

بیان نمود که در ایران نیز مانند استانداردهاي  گونه اینتوان  می بنابراین به صورت کلی

ندارد مبتنی بر که یک استا "درآمد عملیاتی"با عنوان  3حسابداري، استاندارد شماره  المللی بین

تواند جوابگوي صنایع مختلف از جمله صنعت نرم افزار باشد و برخالف آمریکا  می و اصول است،

  .باشد نمی) sop97-2نیازي به رهنمودها و استانداردهاي خاص این صنعت (

شناخت درآمد گردد یعنی:  می تأییدتحقیق  3با توجه به تمامی توضیحات فرضیه اصلی 

  .نیاز به استاندارد یا رهنمود خاصی ندارد یرانا درافزار  نرم
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  تیجه گیري ن

  باشد: می 9 نگارهخالصه نتایج به شرح 

  نتیجه آزمون فرضیه  تحقیق روش  متغیرهاي تحقیق  فرضیه

فرضیه اصلی 

1  

نرم  هاي شرکتروش شناسایی درآمد 

  افزاري در ایران

تفکیک  به

  زیر
  به تفکیک زیر

فرضیه فرعی 

1-1  

سایی درآمد فروش نرم افزار در روش شنا

  ایرانی هاي شرکت

آزمون کاي 

  دو

  آزمون نسبت

درآمد فروش نرم افزار پس از محقق شدن 

معیارهاي شناخت درآمد فروش طبق 

. گردد نمیاستانداردهاي حسابداري شناسایی 

  (رد فرضیه)

فرضیه فرعی 

1-2  

روش شناسایی درآمد خدمات نصب و 

  ایرانی هاي شرکتنرم افزار در   آموزش

آزمون کاي 

  دو

  آزمون نسبت

درآمد خدمات نصب و استقرار نرم افزار، به 

گردد.  می روش درصد پیشرفت کار شناسایی

  فرضیه) تأیید(

فرضیه فرعی 

1-3  

روش شناسایی درآمد خدمات پشتیبانی نرم 

  ایرانی هاي شرکتافزار در 

آزمون کاي 

  دو

  آزمون نسبت

زار، به مرور درآمد خدمات پشتیبانی نرم اف

گردد.  می زمان و تحقق قرارداد شناسایی

  فرضیه) تأیید(

فرضیه اصلی 

2  

 هاي شرکتتشابه روش شناسایی درآمد  -1

  نرم افزاري

رعایت یا عدم رعایت استانداردهاي  -2

  حسابداري

  نرم افزاري هاي شرکتنوع درآمد  -3

  آزمون نسبت

نرم افزاري در بحث شناسایی  هاي شرکت -1

  نمایند. می هاي خود مشابه عملدرآمد

 ها شرکتمشابه یا غیرمشابه عمل کردن  -2

چندان ارتباطی با منطبق با استاندارد بودن یا 

 ها شرکت% 95بیش از ندارد. آنها نبودن روش 

نمایند حتی اگر روش آنها  می مشابه عمل

  منطبق با استانداردهاي حسابداري نیز نباشد.

تمام انواع  نرم افزاري در هاي شرکت -3

درآمدهاي خود مشابه عمل کرده و تنها در 

یا  ساله یکمورد ارائه خدمات پشتیبانی تلفنی 

 هایی روشکمتر است که شرکت از تنوع 

  باشند می براي شناسایی درآمد خود برخوردار

فرضیه اصلی 

3  
  نیاز به استاندارد خاص

آزمون کاي 

  دو

  

  

 شناساییمورد در  ،3استاندارد حسابداري

صراحت و روشنی کافی را  نرم افزار درآمد

داشته و لزومی به تدوین استاندارد یا رهنمود 

خاصی در زمینه شناسایی درآمد نرم افزار در 

  ید فرضیه)أیایران وجود ندارد. (ت

  ها خالصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه )9( نگاره
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بتنی بر اصول (استاندارد حسابداري کارایی استانداردهاي مگیري  اندازه این تحقیق به نوعی

   باشد. می ) نیزSOPایران) در مقابل استاندارد مبتنی بر قواعد ( 3شماره 

نرم افزاري در ایران در زمینه  هاي شرکتآید این است که  می آنچه که از نتایج این تحقیق بر

اما در زمینه نصب و  کنند نمیحسابداري عمل  هاي شناسایی درآمد فروش، عمدتاً مطابق استاندارد

  نمایند. می حسابداري عمل هاي خدمات پشتیبانی نرم افزار مطابق استاندارد

نرم  هاي شرکتتحقیق نیز نتایج حاکی از آن است که  2همچنین در ارتباط با فرضیه اصلی 

  نمایند. می افزاري در ایران در بحث شناسایی درآمد به صورت مشابه عمل

رسد که  می د موجود، در ارتباط با فرضیه اصلی سوم تحقیق به نظربا توجه به تمامی شواه

خاص صنعت نرم افزار در حوزه شناسایی درآمد نبایستی تدوین  اي  هاستاندارد یا رهنمود ویژ

گردد، بلکه صرفاً الزم است تا کمیته فنی سازمان آراي تخصصی را در این زمینه تهیه نموده تا 

حسابداري، از استاندارد با رویکرد مبتنی بر اصول در  المللی بیناردهاي ایران نیز مطابق با استاند

  ایران) استفاده نماید. 3بحث شناخت درآمد (استاندارد حسابداري شماره 

  

  پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 

نرم افزاري ایران جهت شناخت درآمد  هاي شرکتتواند براي کلیه  می نتایج این تحقیق

کار رود. همچنین نتایج براي تدوین رهنمودهاي حسابداري جهت بحث شناخت  درست آنها به

فنی  هاي یی که یکنواختی روش وجود ندارد مورد استفاده سایر کمیتهها درآمد نرم افزار در حوزه

سازمان حسابرسی قرار گیرد و همچنین به عنوان مبنایی جهت ادامه تحقیقات در زمینه حسابداري 

  سایر محققان قرار گیرد.  استفاده موردزاري نرم اف هاي شرکت

  

  پیشنهاد براي انجام تحقیقات آتی

  شود: می ي جدید و تکمیلی شامل موارد زیر پیشنهادها تحقیق

نرم افزاري  هاي شرکتاز  تري وسیعانجام مطالعات مربوط به شناخت درآمد در حوزه  .1

 خارجی هاي شرکتدر کل ایران و مقایسه آنها با 
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نرم افزاري ایران  هاي شرکتانع موجود در زمینه شناخت درآمد بر سر راه بررسی مو .2

 براي ورود به بورس اوراق بهادار 

شناسایی  هاي محاسبه بهاي تمام شده نرم افزار و رویه هاي روشبررسی ارتباط بین  .3

 نرم افزاري هاي شرکتدرآمد در 

  همچون تولید نرم افزارنرم افزاري  هاي شرکتبررسی حسابداري سایر ابعاد فعالیت  .4

  

  تحقیق  هاي محدودیت

حاکم بر تنظیم پرسش نامه از جهت پوشش تمامی مسائل موجود.  هاي محدودیت .1

  (محدودیت ذاتی)

هیچگونه تحقیق مشابهی در ایران یا خارج از ایران در این زمینه مشاهده نشد و لذا امکان  .2

  مقایسه و مستندسازي نتایج فراهم نشد.

کسب و کار  هاي مدلود در سطح تخصص پرسنل مالی و تفاوت در موج هاي تفاوت .3

و نیز لزوم یا  ها شرکتمتفاوت این  هاي نرم افزاري تحقیق و همچنین اندازه  هاي شرکت

نیز موجب گردید که همگنی الزم در  ها شرکتعدم لزوم انجام حسابرسی در این 

 ها پاسخته و به تمامی نرم افزاري پاسخگو به دالیل مذکور وجود نداش هاي شرکت

  اعتماد برابر داشت. توان نمی

با توجه به اینکه تا به حال هیچ شرکت نرم افزاري در ایران وارد بورس اوراق بهادار  .4

 هاي سازمانیا  ها ارگاناز طریق  ها شرکتنشده است، لذا دسترسی به اطالعات این 

همین امر موجب گردید که به نبوده است و  پذیر امکانبیرونی مثل بورس اوراق بهادار 

نرم افزاري در تهران  هاي شرکتصرفاً میان  ها مکانی، پرسش نامه هاي محدودیتدلیل 

  بزرگ و عمده نیز در تهران مستقر هستند. هاي شرکتتوزیع گردیده است، اگرچه 
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  چکیده

    

 در مهم مسائل از اخص، طور به تجاري هاي عالمت و اعم طور به نامشهود هاي دارایی حسابداري

که  ،اس و خدمات به خصوصعالمت تجاري یک آرم مشخص است که اجن. است مالی گزارشگري

 از یکی تجاري عالمت .کند را متمایز می ،اند توسط شخص یا تشکیالت خاصی تولید و فراهم شده

 بنابراین. نماید ایجاد ها شرکت براي بلندمدت رقابتی هاي مزیت تواند می که ،است هایی دارایی محدود

در این  .گذارد می اثر شرکت مالی عملکرد و مالی وضعیت براي  هفزایند طور به ها آن با برخورد ي نحوه

و ایران با  المللی بینمقاله سعی شده است که در قالب ادبیات تطبیقی، موضع بیان شده در استاندارد 

مورد مطالعه و بررسی قرار  کنگ هنگاسترالیا و ، استاندارد حسابداري کشورهاي آمریکا، فرانسه، آلمان

  گیرد.

 المللی بین، استاندارد حسابداري نامشهود هاي داراییتجاري،  هاي عالمت :کلیدي هاي واژه

)IASC(استاندارد حسابداري استرالیا ، )AASB ( کنگ هنگ)، استاندارد حسابداريHKAS(.  
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    مقدمه

نامشهود به عنوان یک عامل مهم در افزایش عمر اقتصادي و موفقیت  هاي داراییاهمیت 

نامشهود بخش قابل توجهی از  هاي داراییحال گسترش است.  به روز در ، روزها شرکتعملیات 

نامشهود،  هاي داراییدهند. یک نوع از طیف بسیار گسترده  می ارزش شرکت را تشکیل

توان به عنوان یک کلمه، صدا(آهنگ)، نماد یا  می تجاري هستند. عالمت تجاري را هاي عالمت

حصوالت از سایر محصوالت تعریف طرحی براي تشخیص و تمیز یک محصول یا گروهی از م

شود. به طور کلی،  می تجاري بیشتر از یک نام یا نشان استفاده هاي عالمتنمود. اما، براي 

 تجاري تصویر منحصر به فردي از کاال یا خدمت و کیفیت آن در ذهن مشتري ایجاد هاي عالمت

یک عامل رقابتی و  به عنوان ها آنکند؛ خصوصاً در صنعت محصوالت مصرفی (تولیدي)،  می

   شرکت هستند. هاي فروشکلیدي مؤثر بر ترجیحات مصرف کننده محصول و در نتیجه سطح 

دارایی  ترین مهمعالمت تجاري، نامشهود خاصی است که در خیلی از واحدهاي تجاري 

بر انتخاب  ها آناثر اقتصادي است که عالمت تجاري دارد.  ،دهد. دلیل آن می را تشکیل ها آن

گذارند. در دنیاي پر از انتخاب،  می دولتی اثر هاي سازمانریان، کارمندان، سرمایه گذاران و مشت

 هاي سازمانتجاري و ایجاد ارزش براي سهامدار، نقش حیاتی دارد. حتی  موفقیتچنین اثري در 

 هاي حمایتغیر انتفاعی، عالمت تجاري را به عنوان یک دارایی کلیدي براي بدست آوردن هبه و 

سال قدمت  118کوال، بیش از  -عالمت تجاري در دنیا، کوکا ترین ارزشکنند. با  می مالی تلقی

   ].7[دارد

عمل  ي نحوهبه دلیل اهمیت عالمت تجاري در پیشرفت اقتصادي یک تجارت خاص، 

گردد؛ وقتی  منشأ آن به زمان باستان بر میحسابداري آن در بسیاري از کشورها مورد بحث است. 

کردند. در طی  ت گران امضاها یا عالئم خود را روي آثار هنري و کاربردي خود چاپ میکه صنع

ها جاي خود را به سیستم امروزي ثبت و حفاظت آرم تجاري دادند. این نظام به  این عالمت ،ها سال

مورد نظرشان  ها آنکند که از کاالها و خدماتی که ماهیت و کیفیت  کنندگان کمک می مصرف

و گیري  اندازه در ادامه، نحوه شناسایی، اند، بهره بگیرند. آرم مخصوص مشخص شده است و با

  .شود میمالی ارائه  هاي تحصیل و ثبت آن در صورت
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  تجاري به عنوان دارایی و اندازه گیري اولیه آن يها عالمتشناسایی 

ترازنامه بستگی به عنوان دارایی در  ها آنتجاري اقالم نامشهودي هستند. شناسایی  هاي عالمت

اقالم بندي  بنابراین طبقه نامشهود مطابقت داشته باشند. هاي داراییبه این دارد که با تعریف 

  ، گام اول در این بررسی است. نامشهود به عنوان دارایی

  

  نامشهود  هاي ییداراتعریف 

 یی و، قابل شناساپولی غیریک دارایی ") یک دارایی نامشهود به صورت 17(پ. IAS 38در 

توسط واحد انتفاعی منبعی است که (الف)"تعریف شده است. یک دارایی  "فاقد محتواي فیزیکی

ن رود که منافع اقتصادي آن به درو می انتظاریع گذشته قابل کنترل باشد؛ و (ب)به عنوان نتیجه وقا

اري یا ، توسعه، نگهدحدهاي انتفاعی دائماً بابت تحصیل. وا)8(پ. "واحد انتفاعی جریان یابد

جدید،  هاي سیستمجراي فرایندها یا ا ، طراحی وامشهود خود مثل دانش علمی یا فنیافزایش منابع ن

 هاي ناممل تجاري (شا هاي عالمت، دانش (آگاهی) بازار و معنوي هاي داراییحق االمتیازها، 

. همه )9(پ.کنند  می را تحمل هایی بدهیکنند و یا  می ) منابع خود را خرجتجاري و عناوین نشر

کنترل در مدت قابل ، قابل شناسایی"ک دارایی نامشهود را ندارند یعنی، اقالم نامشهود ویژگی ی

  ].4[)10 (پ."منبع و وجود منافع اقتصادي آتی استفاده از

IAS 38، از سرقفلی باید قابل شناسایی  دارایی نامشهود براي تمیز یک"کند که  می ملزم

، یک واحد باشد یعنی "تفکیک پذیر"ی است که مانی قابل شناساییک دارایی ز ).11(پ. "باشد

داگانه به صورت ج"فاعی نتواند آن را به منظور فروش، انتقال، اعطاي حق امتیاز، اجاره یا مبادلهانت

. )12 از واحد انتفاعی جدا کند(پ. ،با یک دارایی یا بدهی قابل شناسایی "یا همراه با یک قرارداد

 فرض IAS 38. به روش دیگري هم امکان پذیر است شناسایی بودن یک داراییاما اثبات قابل 

توانایی تحصیل جریان منافع اقتصادي " اگر "ترل داردواحد انتفاعی بر دارایی کن یک"کند که  می

منافع را محدود  آتی ناشی از منبع مورد نظر را داشته باشد و همچنین بتواند دسترسی دیگران به آن

، مد حاصل از فروش محصوالت یا خدمتدرآ"جریان منافع اقتصادي آتی شامل ). 13. (پنماید

( "سط واحد انتفاعی استدرآمد حاصل از تقلیل هزینه یا سایر منافع حاصل از استفاده دارایی تو

 ].4[)17 پ.
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، به ستاندارد آلمان و به ویژه فرانسهاز متن ابیش  IAS 38توضیح ارائه شده در  تعریف و

ود به طور قانونی تعریف مشه هاي دارایینامشهود همانند  هاي داراییپردازد. در آلمان  می جزییات

و اهداف حسابداري  "2طبق اصول مناسب حسابداري"در استاندارد حسابداري آلمان  .اند نشده

 نامشهود با هاي دارایی ،. بنابراینمشهود است هاي داراییهود همانند نامش هاي داراییمالی، تعریف 

یعنی بدون ماهیت پولی ( غیرقابل لمس و  ؛ ثابت اما غیرعمومی مطابقت دارد هاي دارایییف تعر

ه تعریف آلمان صریحاً بر ویژگی این است ک IAS 38. تفاوت عمده این تعریف با )فیزیکی

الینفک از دارایی  "ارزش اقتصادي". آلمان در مورد کند نمیتأکید  "ادي آتیمنافع اقتص"

برجسته  عنصر دهد. دو می ، منافع اقتصادي آتی را دخیلکند و به طور ضمنی حبت میصنامشهود 

دارد این است که دارایی باید قابل شناسایی  IASCدر تعریف آلمان از دارایی که شباهت کامل با 

. قابل شناسایی بودن به معنی آن است که آیتم شودو اتکاپذیر اندازه گیري  مستقل طورباشد و به 

شکلی  جداگانه و به هر ورمنافع اقتصادي آن را به ط هود را بتوان از واحد انتفاعی جدا کرد ونامش

 قابلیت اندازه ، اصطالح تفکیک پذیري یک قلم نامشهود از واحد انتفاعی ومصرف نمود. بنابراین

به موارد کامالً شبیه  ،نامشهود از استاندارد آلمان هاي داراییدر تعریف  گیري مستقل و اتکاپذیر

  ].7[است IASCاشاره شده در

، دارایی نامشهود را به صورت وجود دارایی ثابت غیر از 3در فرانسه، طرح حسابداري عمومی

شود  می رایی تعریفاکند. دارایی ثابت به صورت یک د می دارایی مشهود یا مالی (پولی) تعریف

 ت. تعریف عمومی از یککه براي استفاده بلندمدت در عملیات واحد تجاري کسب شده اس

زش اقتصادي مثبتی براي که ار ها دارایی... یک قلم از خالص ": دارایی به این صورت است

نشده اي  هاشار "تفکیک پذیري"و  "ودنقابل شناسایی ب ". در این تعریف به مفهوم "شرکت دارد

 هود شناساییمش هاي دارایینامشهود فقط از طریق مقایسه با  هاي داراییاست . بنابراین 

و فرانسه از  توان ادعا نمود که تعاریف ارائه شده در استاندارد آلمان می بنابراین]. 7[شوند می

نامشهود صراحت  هاي داراییاما در شناسایی  ،تضاد ندارد 38، با استاندارد نامشهود هاي دارایی

 بر، این سه استاندارد هوددارایی عمومی با دارایی نامش کمتري دارد و به دلیل متفاوت بودن تعریف

ین که متن استانداردهاي قابلیت مقایسه ندارند. با توجه به ا "منافع اقتصادي آتی"ویژگی  اساس

خود  ها آنذکر مجدد است از  المللی بیندر این زمینه شبیه استاندارد  کنگ هنگ ،استرالیا، ایران
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هاي مورد  اردنامشهود در استاند هاي یدارایتعریف به طور مقایسه اي،  )1( نگاره. داري شده است

  دهد. را ارائه میبررسی 

 

IAS 38 وHKAS 38  

AASB 138, S  17  
  آلمان  فرانسه

، پولی غیر دارایی قابل شناسایی،

  فیزیکی بدون ماهیت

ثابت غیر از  هاي دارایی

  مشهود یا پولی هاي دارایی

هیچ تعریف قانونی وجود ندارد . عمالً 

مشهود یا  هاي دارایی از غیرثابت هاي  داراي

  پولی

  نامشهود هاي داراییتعریف ) 1( نگاره

  

  اصول شناسایی عالمت تجاري

در حوزه آن  ترین مهمکه  ارائه شده عالمت تجاريتعاریف مختلفی از ، IAS 38در 

 اقالم ، عالمت تجاري به نوعی ازقوانین حسابداري فرانسه و آلمان دراما نامشهود است  هاي دارایی

  ]. 7[تواند ممکن یا حتی ضروري باشد می شود که شناسایی آن می امشهود مربوطن

 "تعریف دارایی نامشهود"ی مستلزم آن است که با به عنوان داراینامشهود شناسایی یک قلم 

در این بیان شده  "شناسایی معیار دو" آن ، عالوه بره در بخش قبلی مطابقت داشته باشدارائه شد

  :شته باشدرا دااستاندارد 

رون واحد تجاري الف. جریان منافع اقتصادي آتی مورد انتظار منسوب به آن دارایی به د

  ؛محتمل باشد

  ].4[)21بهاي تمام شده آن دارایی را بتوان به طور اتکاپذیري اندازه گیري کرد(پ. ب.

اره نمود باید اش ،آلمان قبل از بررسی دقیق امکان پذیري شناسایی عالمت تجاري در فرانسه و

 هاي دارایی ، به منظور شمول1978ژوئیه  25از رهنمود چهارم در  10و 9هاي  که طبق آرتیکل

  :دو ویژگی زیر را داشته باشد ، عالمت تجاري بایدنامشهود در ترازنامه

؛ شد که آن را در سرقفلی نشان دهیمتحصیل شود و نیازي نبا ارزشی باازاي  به مابا  .1

  یا
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 آن را به عنوان دارایی مجازی یشود تا اینکه قانون ملی شناسا بابت آن تعهد ایجاد .2

  ].7[بداند

  

  آتی احتمالی منافع اقتصادي 

آتی مورد انتظار را با احتمالی یک واحد انتفاعی باید منافع اقتصادي " IAS 38مطابق با 

یت از مجموعه استفاده از فرضیات منطقی و قابل تأیید ارزیابی کند که بیانگر بهترین برآورد مدیر

). استاندارد حسابداري 22(پ. "ر طول عمر مفید دارایی وجود داردشرایط اقتصادي باشد که د

در  کنند. می را بیان IAS 38همان شرایط  نیز 5کنگ هنگو استاندارد حسابداري  4استرالیا

دارایی  زمانی جریان منافع اقتصادي آتی مرتبط با" :سابداري ایران بیان شده استاستاندارد ح

  :باشد برقرارنامشهود به درون واحد تجاري محتمل است که سه شرط ذیل 

محتمل دستیابی به خالص جریان ورودي منافع اقتصادي آتی به درون واحد تجاري  .1

  باشد؛

  ؛اشته باشدستفاده از دارایی نامشهود را دواحد انتفاعی توانایی و قصد ا .2

شته اقتصادي آتی دارایی دسترسی دا عبه منافع فنی و مالی کافی براي کسب مناف .3

  ].8[)13(پ."باشد

تعریف دارایی  ، منافع اقتصادي آتی صراحتاً بهپیش از این ذکر شد در آلمان که طوري همان

  . اشاره نداردنامشهود 

  

   دارایی نامشهود بهاي تمام شده اندازه گیري اتکاپذیر

به دالیل ذکر شده حائز  ی کلیديولیت مدیریت، به عنوان یک مسئعالمت تجاريتعیین ارزش 

) 2؛ (کردن ارزش عالمت تجاري ) حداکثر کردن ارزش سهامدار از طریق حداکثر1:(اهمیت است

) براي 4؛ () تعیین حق االمتیاز عالمت تجاري3؛ (در ادغام و تحصیل برآورد ارزش یک شرکت

مه افشاء ترازنا جاري درعالمت تها، ارزش  با وجود آنکه در بسیاري از شرکتاهداف حسابداري. 

عالمت تجاري آن را در دفاتر  فرعی براي دستیابی و استفاده از هاي شرکت، بسیاري از شود می

آن  شوند که عالمت تجاري می به این دلیل تحصیل ها شرکتبیشتر  کنند و می خود محاسبه
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باشند زیرا،  تجاري باید داراي ارزش هاي عالمتهمچنین  .لحاظ شوددارایی شرکت به عنوان 

   ].7[اي موضوع دعاوي حقوقی هستند هبه طور فزایند ها آن

روي ارزشیابی و گزارشگري اي  ه، تأثیر عمدريجدید در حسابداهاي  و رویهمعرفی قواعد 

، به استثناي معتبر هاي شرکت ازبسیاري  اکنونهم  مالی دارد. هاي صورتنامشهود در  هاي دارایی

بزرگ آمریکاي جنوبی ملزم هستند که  هاي شرکتکانادا و  ، سوئیس،ژاپن، کره جنوبی

گزارش نمایند.  6IFRS المللی بیننامشهود را تحت قوانین استاندارد گزارشگري مالی  هاي دارایی

تحصیل  هاي شرکتنامشهود را در ترازنامه  هاي داراییافشاي جداگانه  IFRS، 2001بعد از سال 

نامشهود را داشته  هاي داراییمعیارهاي ارزشیابی  ي همهآنکه  البته به شرط ؛کننده الزامی نمود

کشورهاي مختلف را در خصوص جوامع حسابداري برخورد  ي نحوه )،2(نگاره ]. 2[باشد

  دهد. می نامشهود نشان هاي داراییگزارشگري 

  Teeceبرگرفته از 

  IFRSنامشهود تحت  هاي داراییگزارشگري ) 2( نگاره    

  

ع کلیدي در ارزشیابی ، موضودارایی هاي تجاري به عنوان عالمتنیاز به شناسایی با وجود 

، انتخاب یک روش ارزشیابی مناسب است که مبتنی بر قواعد عینی با تأکید بر تجاري هاي عالمت

نامشهود وجود دارد که  هاي دارایی گذاري ارزشمنافع اقتصادي آتی باشد. متدهاي مختلفی براي 

  شوند: می در کل به سه رویکرد تقسیم

  ده (رویکرد بهاي تمام شده تاریخی یا رویکرد بهاي جایگزینی)رویکرد بهاي تمام ش .1

  شود) می که رویکرد سود نیز نامیدهرویکرد درآمد ( .2

 ].7و2[در مقایسه با سایر رویدادهاي مالی)( رویکرد بازار .3

  

  کشور  پذیرش

  بله
سنگاپور، آفریقاي جنوبی،  ، ایتالیا، نیوزیلند،کنگ هنگفنالند، فرانسه، آلمان،  بلژیک، استرالیا،

  اسپانیا، سوئد و انگلیس.

  برزیل، کانادا، چین، هند، ژاپن، مالزي، مکزیک، روسیه، کره جنوبی، سوئیس، تایوان و آمریکا  خیر
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  رویکرد بهاي تمام شده .1

اي تمام آن یا به تولید " بهاي تمام شده"مبناي  رایی نامشهود ممکن است برارزشیابی یک دا

باشد. براي  ،شده بازآفرینی یک نوع دارایی مشابه با تقاضاي مصرف یا مطلوبیت تجاري یکسان

اعتبار(شهرت)، تحقیق  :بهاي تمام شده شامل، عموماً تجاري هاي عالمتنامشهود مثل  هاي دارایی

ن متد . ایفروش است، مخارج تبلیغاتی و زیبایی) نظر و طراحی محصول، طراحی بسته بندي (از

. در این متد بین کند نمیهیچ گونه منافع اقتصادي براي دارنده دارایی از طریق استفاده آن فراهم 

) ارتباط کم یا (یعنی درآمدها و سودهاشرکت روي عملکرد مالی آن بهاي طراحی محصول و اثر 

ایی ، ارزش دارن ایجاد یک عالمت تجاريچند در زما هر ؛وجود ندارداي  هاصالً هیچ رابط

  ].2[بهاي تمام شده آن باشد از بیشترد توان می نامشهود براي دارنده آن

  

  رویکرد درآمد( یا سود) .2

) منافع NPVدر این روش ارزش یک دارایی نامشهود با در نظر گرفتن خالص ارزش فعلی (

، بر مبناي اصل جایگزینی، جریان سودي که شود. به طور خالصه آتی برآورد میآتی تحقق یافته 

ارزش براي دارایی  ترین محتمل، منجر به سب با سطح ریسک داده شده را داردمتنا NPVباالترین 

  ].2[شود نامشهود می

  

  رویکرد بازار .3

، ارزش منصفانه یک دارایی معروف است "7شبه فروش"رویکرد بازار که به رویکرد  در

اما یک دارایی نامشهود همانند  ،شود می مشابه تعیین هاي دارایینامشهود در مقایسه با فروش واقعی 

یافتن  ،واحد تجاري فروخت. بنابراین هاي داراییبه طور جدا از سایر  توان نمیعالمت تجاري را 

جهت تقویت ویژگی قابل مقایسه بودن  ها داراییقیمت پرداخت شده در یک فروش قطعی براي 

نحصر به فرد هستند و صرف نظر ، مارزشمند هاي نامشهود داراییاز  همچنین، بسیاري آسان نیست.

ارزیابی  به تواند نمی، هیچ قیمت قابل قیاسی اي در مورد آن دارایی وجود ندارد هاز اینکه هیچ معامل

 ].2[کمک کند آن

به طور عملی، رویه حسابداري براي شناسایی عالمت تجاري و خصوصاً انتخاب یک رویکرد 

آورد: تحصیل جداگانه  می ت تجاري را به دستارزشیابی، به روشی بستگی دارد که شرکت عالم
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یل ادغام یا تحصبه عنوان بخشی از ترکیب تجاري ( ( تحصیل بدون هزینه یا با معاوضه )، تحصیل

  ].7[تولید (ایجاد کردن) در داخل شرکت، یا شرکت فرعی)

  

  :تحصیل جداگانه

بهاي تمام شده آن  ،"جزا تحصیل شوداگر یک دارایی نامشهود به طور م" IAS 38مطابق با 

زمانی که مالحظات خرید آن به  خصوص به ور قابل اتکایی اندازه گیري کرد؛توان به ط می را

ه ب (یا بخشی از آن) هنگامی که یک عالمت تجاري پولی است. هاي داراییشکل نقد یا سایر 

 ها آنش منصفانه باید به ارز، شود ) تحصیل می(مشهود یا نامشهود ها داراییبا سایر  صورت معاوضه

 اندازه گیري شود "گذار شده استقیمت نقدي دارایی وا یامعادل با ارزش منصفانه "که 

نیز به همین  9HKAS 38و  8AASB138ایران و  17در استاندارد شماره  ].4[)34و26پ.(

نشده ر استاندارد ایران بیان صراحتاً د المللی بینالبته قسمت اخیر استاندارد  .شود ل میصورت عم

ثابت  هاي داراییبا آن همانند  و شود کسب می آن عالمت تجاري براي منفعت ،فرانسهاست. در 

، حق کارمزد و حقوق مشابه، حق اختراعچون همچنین تحت عناوینی  ؛کنند نامشهود برخورد می

ثبت مشابه  هاي دارایی، حق تقدم خرید سهام و تولید، عالمت تجاري، فرایندها، نرم افزار امتیاز

بهاي تحصیل پرداخت  هاي تجاري، براي عالمتارزش ثبت شده  ها، همانند سایر داراییشوند.  می

، قیمتی که در ه روش معاوضه باید به ارزش بازار. یک دارایی کسب شده ب10است براي آن شده

. بنابراین اندازه گیري عالمت تجاري کسب شود، شناسایی شود می شرایط معامله آزاد پرداخت

  است.  مشابهو قوانین فرانسه  IAS 38ه در شد

، فروش 1994اکتبر  25ون عالمت تجاري در پذیرفتن قان پیش از ،آلمانجامعه حسابداري در 

 ، بلکه به طور مشترك با کل شرکت یا کسب وبه طور جداگانه امکان پذیر نبود عالمت تجاري

ان یک عالمت تجاري را به طور تو می شد. امروزه می کار شرکت داراي عالمت تجاري فروخته

حسابداري  استانداردروش کل شرکت یا اجزاي آن فروخت (جداگانه، بدون هرگونه ارتباطی با ف

اندازه گیري بهاي تمام شده قابل اتکا شرط ضروري براي با وجود آنکه، . 11)27آلمان، پ.

تحصیل از آن نیز منفعت قابل شناسایی یک دارایی نامشهود است، شناسایی عالمت تجاري به 

 يبستگی دارد تا قیمت مورد انتظار براي اندازه گیري بدست آید. بنابراین اگر یک عالمت تجار

دیگر به بهاي تحصیل  نامشهود هاي دارایی ي همه، باید مثل براي منفعتی تحصیل شده باشد
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را به ارزش  توان آن می ،ش معاوضهشناسایی اولیه عالمت تجاري به روبه هنگام  شناسایی شود.

 ].7[بهاي انتقالی آن اندازه گیري کردمنصفانه دارایی واگذار شده یا 

، HKAS 38, AASB138, IAS 38، یداد تحصیل مجزاي یک عالمت تجاريدر رو

 بررا ، اندازه گیري اولیه عالمت تجاري سه و آلمانایران و قوانین حسابداري فران 17استاندارد

؛ بنابراین فقط روش بهاي تمام شده تاریخی مناسب است. کند پیشنهاد میاي بهاي تحصیل مبن

. بهاي تحصیل مجزاي یک مجموعه استاندارد یکسان است ششتعریف بهاي تحصیل در هر 

) و مالیات غیر قابل استرداد خرید از قیمت خرید (شامل عوارض کاالهاي وارداتی ،داراي نامشهود

قصد استفاده از آن تشکیل  ده سازي دارایی بهو هرگونه مخارج مرتبط مستقیم در خصوص آما

و مخارج قانونی اي  هحرفهاي  الزحمه حقبرخورد با  ي نحوهآن به  با یک تفاوت که، شود می

شود که در استاندارد فرانسه جزء بهاي تمام شده نیست. در رابطه با عالمت تجاري  می مربوط

  کنند.  می به عملاستانداردها مشا ي همهکسب شده به روش معاوضه نیز 

  

  :مالی تلفیقی) يها صورت( تحصیل به عنوان بخشی از ترکیب تجاري

نامشهود تحصیل شده در ترکیب  هاي داراییبرخورد با  ي نحوه IAS 38 ،34-41 هايبند

ش مبتنی بر ارز"نامشهود  دهد. در این استاندارد بهاي تمام شده یک دارایی می تجاري را پوشش

. تعیین ارزش منصفانه یک دارایی نامشهود نیاز به )33(پ. "یخ تحصیل استمنصفانه آن در تار

اعالم شده در یک بازار  هاي قیمت"کند که  بیان می IAS 38قضاوت دارد. در چنین مواردي 

 اگر هیچ بازار"). 39(پ. "شهود استبرآورد از ارزش منصفانه یک دارایی نام اتکاترین، قابل فعال

، ارزش منصفانه آن مبلغی است که واحد ی نامشهود وجود نداشته باشددارایفعالی براي یک 

و  حقیقی و آزاد بین خریداراي  هتواند در تاریخ تحصیل، براي یک دارایی در معامل می اقتصادي

چندین  IAS. همچنین )40،78(پ.مبناي بهترین اطالعات موجود بپردازد  فروشنده آگاه و مایل بر

جوه نقد آتی تنزیلی، بیان جریان و همانندهاي نامشهود،  منصفانه دارايارزش  متد براي برآورد

ارزش  یا اگر بهاي تمام شده"بیان شده بود که  12قبلی المللی بین). در استاندارد 41(پ.کند می

منصفانه یک دارایی نامشهود را نتوان به طور اتکاپذیري اندازه گیري کرد، به عنوان یک دارایی 

اندارد جدید این بند ، در است"13شود بلکه در سرقفلی منظور می شود نمیاسایی نامشهود مجزا شن

شناسایی مجزاي عالمت تجاري فقط یک درخواست براي افشاي اطالعات ]. 4[حذف شده است
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اضافی است و هیچ تأثیر مهمی روي سود خالص ندارد زیرا حداقل، طول دوره استهالك سرقفلی 

اطالعات  گونه رهنمود اروپایی هیچ 15و پنجمین 14ارمینو عالمت تجاري یکسان است. چه

ادغام یا تحصیل یک  تحصیل شده از طریق هاي داراییبرخورد با  ي نحوهدر خصوص صریحی 

قابل شناسایی  هایی داراییتوان نتیجه گرفت که اگر چنین  می ، اماکند را بیان نمی شرکت تابعه

 ].7و6[یري شوندباشند باید به طور مجزا شناسایی و اندازه گ

کمی متفاوت از عملیات و قوانین فرانسه است. در  IASCشده توسط  گرفته کارموضع به 

، تفاوت بین بهاي تحصیل یقی باشدتلف هاي حساباگر شرکتی از ابتدا داراي  ،فرانسهاستانداردهاي 

ن ای شود. می تحصیل شده به عنوان عالمت تجاري ثبت هاي دارایییک شرکت و سهم از خالص 

تفاوت ارزش مثبت یا منفی دارایی نامشهود خاصی که به  ،: اوالًگیرد نشأت میتفاوت از دو عنصر 

تفاوت "، تخصیص داده شود تواند نمیکه  اي هارزش باقیماند ،شود و ثانیاً ش منصفانه بیان میارز

اي  هدر بیانی 16شوراي حسابداري ملی شود. در رابطه با تفاوت ارزش، می یا سرقفلی نامیده "تحصیل

امشهود ن هاي داراییزمره  نامشهود باید در این عناصر"بیان نمود که 171990ژوئیه  15به تاریخ 

. بیانیه مزبور دقیقاً به عالمت تجاري "ده و غیرهداهاي  پایگاه ،رسهام بازا ،هاي تجاري باشند: شبکه

  این بیانیه ارائه نمودند:فرانسوي دو تفسیر براي  هاي شرکتران و اما مفس کند نمیاشاره 

 از سهام بازار است  تر آسانتوان نشان داد که شناسایی عالمت تجاري  می به طور منطقی

 که صریحاً در استاندارد بیان شده است .

  اضافی مشابه باز  هاي آیتمدر انتهاي جمله لیست را براي ورود  "غیره"ارائه عبارت

 ].7[گذارد می

 ، بخشی از تفاوت را بهفرانسوي هاي شرکتاز  شماري ق عمالً، در جریان تلفیاز این رو

فرانسوي در  هاي شرکتبررسی ساالنه گروهی از  اساس بر. کنند حساب عالمت تجاري منظور می

تلفیق را به ، بخشی از تفاوت گروه بررسی شده 100مورد از  48، 1998زارشات منتشر شده سال گ

برخی از موارد هم عالمت تجاري منظور شده بیش از ور کردند و در ظحساب عالمت تجاري من

و به منظور  1990سال  به دنبال تفسیر ارائه شده در]. 7[داد رزش کل ترازنامه را تشکیل می% ا20

مالی  هاي صورت، مقررات جدیدي در استاندارد حسابداري فرانسه در خصوص آن تأکید بر

 نامشهود قابل شناسایی بیان هاي دارایییست تلفیقی وضع شد که صراحتاً عالمت تجاري را در ل
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توان عالمت تجاري را به عنوان دارایی شناسایی  می استاندارد مذکور، اساس برکند. بنابراین  می

ي شناسایی عالمت تجاري قبلی اشاره شد چندین متد برا هاي بخشدر  که طوري همانکرد. 

 را استن نقد آتی (یا متد سوددهی) اد جریاکه مبتنی بر ظرفیت ایج هایی : روشوجود دارد

توان براي ارزشیابی عالمت تجاري تحصیل شده در جریان ادغام یا تلفیق اولیه استفاده نمود که  می

  .18رود می در فرانسه اکثر اوقات به کار

شرکت تحصیل شده بیشتر باشد،  هاي داراییارزش خالص  از، اگر بهاي تحصیل آلمان در

 هاي بدهیمختلف تخصیص یابد یا در مقابل  هاي داراییاولیه باید بین تفاوت حاصل از تلفیق 

به دارایی خاصی تخصیص داد  توان نمی. بخشی از تفاوت را که 19شرکت تحصیل شده خنثی شود

نامشهود ثبت  هاي داراییرفصل و در ترازنامه تحت س 20باید با آن به عنوان سرقفلی برخورد شود

، هیچ اختیاري براي شناسایی جداگانه عالمت ده حسابداري آلماناصول پذیرفته شطبق ]. 7د[شو

. اگر شرکت تحصیل شده عالمت تجاري 22یا ممنوع باشد 21، چه الزامیري وجود نداردتجا

اندازه گیري آن  مبناي قابل اتکایی براي که صورتی در، (به طور داخلی ایجاد شده باشد) باشد

. به را در ترازنامه خود شناسایی کند نده باید عالمت تجاري، شرکت تحصیل کنوجود داشته باشد

 هاي شرکت، اکثر نامشهود قابل شناسایی هاي داراییذکر شده در خصوص تعیین  هاي تفاوتدلیل 

]. در 7[کنند شخصی را در سرقفلی منظور میآلمانی در جریان تحصیل شرکت فرعی، مبلغ نام

ارایی به قدر ، اندازه گیري عالمت تجاري به عنوان دسیاستانداردهاي مورد برراساس  نتیجه، بر

اما اینکه در استاندارد فرانسه بخشی از تفاوت در جریان تلفیق اولیه، از  ،کافی قابل اتکا است

تواند به دلیل اثر مثبتی باشد که عالمت تجاري در  می شود می سرقفلی به عالمت تجاري منظور

ند زیرا، در استاندارد فرانسه عالمت تجاري استهالك ناپذیر ک می فرانسوي ایجاد هاي شرکتسود 

مدت استهالك عالمت تجاري طبق " ،ایران 17از پیوست استاندارد شماره  7بند  اساس براست. 

و  "و بعد از آن نیز قابل تمدید است سال 10، 1310ثبت عالئم و اختراعات مصوب  قانون 14ماده 

   ].8[شود د و در طول عمر آن مستهلک میدر واقع عمر قانونی محدودي ندار

  :تولید داخلی عالمت تجاري

یک قلم نامشهود  گاهی اوقات ارزیابی اینکه آیا"کند : اظهار می IAS 38 که طوري همان

). استاندارد 51(پ."مشکل است ،، قابلیت شناسایی به عنوان یک دارایی را داردایجاد شده داخلی

توسعه (یا مرحله  به وجود آمده از" :کند نامشهود این چنین بیان می يها داراییمزبور در رابطه با 
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براي شناسایی بدست دهد در  را تري واقعی. شرایط خاصی که رهنمود "یک پروژه داخلی توسعه)

که  طوريفنی دارایی نامشهود به تکمیل )امکان a( بیان شده است: 57پاراگراف  a-f23بندهاي 

یی قصد واحد انتفاعی براي تکمیل دارا)b؛ (ه یا فروش در دسترس باشدي استفادبرادارایی مزبور، 

)اثبات احتمال d؛ (استفاده یا فروش دارایی نامشهود توانایی)c؛ (نامشهود و استفاده یا فروش آن

 ، مالی و سایر منابع جهت تکمیل توسعه و)قابلیت دستیابی به منابع فنیe؛ (منافع اقتصادي آتی

ارایی نامشهود و توانایی شرکت براي اندازه گیري اتکاپذیر مخارج منسوب به استفاده یا فروش د

) 63(پ. IAS 38]. مسئله جالب توجه آن است که 4ن[ی نامشهود در طول مرحله توسعه آدارای

ري که عالمت تجا":کند برآورده شدن یا نشدن شرایط واقعی، بیان میبدون در نظر گرفتن میزان 

 IASC زیرا ،"نامشهود شناسایی شود هاي دارایی، نباید تحت عنوان شود یبه طور داخلی ایجاد م

 توان نمیشود را  می مخارجی که براي ایجاد عالمت تجاري به صورت داخلی تحمل ،معتقد است

. با وجود این ممنوعیت )64تفاعی به عنوان یک کل متمایز کرد(پ.از مخارج توسعه واحد ان

  .کند ورد قابل اتکا بودن تأکید مینقطه نظر خود در م بر اي محتاطانهبه طور  IASCواقعی، 

 IAS 38با  HKAS 38و  AASB 138) و 50و49ایران (پ. 17دیدگاه مطرح شده در استاندارد 

د که در عمل با آن مطابقت در تضاد است هرچن IASمطابقت دارد. اما دیدگاه فرانسه در اصل با 

هاي تحمل شده در ترازنامه، به منظور  هزینه سه براي ثبتطرح حسابداري عمومی فران در .کند می

تفسیر هیئت  اساس بر .24نظر گرفته شده است ، عنوان خاصی ( عالمت تجاري) درذینفع حمایت از

تواند عالمت تجاري تولید شده خود را  می ، شرکتاي حسابداري فرانسه از این عنواناستاندارده

ه تجاري تولید شده داخلی را ب هاي عالمتفرانسوي  هاي کتشراما در عمل  در ترازنامه بیاورد.

ماهیت  نسبت بهباالي عدم اطمینان  ي درجه. دلیل این تضاد، کنند نمیعنوان دارایی شناسایی 

وابستگی  اثر آن روي سود مشمول مالیات وتوانست سرمایه گذاري شود و  می است کهاي  ههزین

 ].7[ستفرانسه ا مالیاتی در زیاد بین حسابداري مالی و

کند یک قلم  می به این صورت قابل توجیه است که بیان 25CNCاولین تضاد در گزارش 

 نامشهود ایجاد شده داخلی در صورتی تحت عنوان دارایی ثابت در ترازنامه واحد انتفاعی شناسایی

  :شود که شرایط ذیل را داشته باشد می
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 شهود قابلیت ایجاد منافع اقتصادي آتی را با احتمال منطقی بتوان اثبات کرد که آیتم نام

 به درون شرکت دارد؛

 قصد استفاده مداوم از آن در واحد انتفاعی وجود داشته باشد؛ 

 7[ه طور اتکاپذیري اندازه گیري کردبتوان بهاي تمام شده آن را ب.[ 

مت براي شناسایی یک بازده ( عال ،. بنابراینمبتنی است "پروژه"همه دالیل بر مفهوم یک 

  هفت شرط زیر الزم است: تجاري) به عنوان دارایی،

  پاسخ سؤال چه چیز؟)تشخیص یک عالمت تجاري ( .1

  (پاسخ سؤال چگونه؟) شناسایی فرایند ایجاد این عالمت تجاري .2

  چه منابعی؟) به پروژه (پاسخ سؤال با بازرگانی وتخصیص منابع انسانی، مالی  .3

 اندازه گیري بهاي(الف) جهتترل فرایند ی به منظور کنپیاده سازي ابزارهاي مدیریت .4

با مراحل مختلف پروژه؛  ها هزینهتطبیق تمام شده عالمت تجاري ایجاد شده؛ (ب)

اسخ سؤال با چه ابزارهاي یا شکست تجاري در هر مرحله (پ موفقیتارزیابی احتمال (پ)

  )کنترلی؟

  ایند توسعه یافته است.) که در فرعالمت تجاري(استفاده از اي  هتعهد صریح به تولید بازد .5

  )ایجاد مزایاي آتی (سوددهی تجاري احتمال منطقی .6

  ).ولید شده (عالمت تجاري ایجاد شدهاستفاده بلندمدت از بازده ت .7

به  5تا  1وجود دارد. اگر معیارهاي  "پروژه"، یک ) قابل قبول باشند5) تا (1رهاي (اگر معیا

 ].7[اي نمود توان سرمایه می مت تجاري) را، بازده (عالل قبول باشندقاب 7و 6 شرایط عالوه

، کند ت براي استفاده خود تولید میبراي تعیین بهاي تولید عالمت تجاري که یک شرک

  :که این متد نشان داده استحسابداري در فرانسه  اخیر هاي بررسی

 عالمت تجاري به مفهوم پروژه که در فرایند ایجاد  کارگیري به، به دلیل قابل اتکاست

 ؛شده است گرفته ارک

 سوددهی  هاي فرصت، خصوصاً در ارزشیابی عالمت تجاري با یکسري مربوط است

 تجاري. 
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، شود سایی جداگانه عالمت تجاري می، روش بهاي تمام شده تولید منجر به شنالذا در فرانسه

اما در آلمان هیچ شاخص رسمی در خصوص شناسایی عالمت تجاري تولید شده داخلی وجود 

ن ، به دلیل فقداشده داخلینامشهود غیرتجاري تولید  هاي دارایید. در مقابل شناسایی ندار

دو ویژگی قابل  پیدا کردن متدي که هر]. 7[26، غیر قانونی استاتکاپذیري کافی در اندازه گیري

بعید باشد، گرچه ممکن است ، ستانداردهاي فرانسه در نظر بگیرداتکا بودن و مربوط بودن را در ا

IASC  غیرممکن در عالمت تجاري ایجاد شده داخلی آلمان معتقدند که اتکاپذیرياستاندارد و ،

 IAS 38 57، الزامات مشخص شده در بند CNCپیشنهاد شده توسط  7تا  1 هاي گاماست اما با 

ایران) کامالً برطرف  17 استاندارد 44و بند  HKAS 38و  AASB 138(معادل همین بند در 

حسابداري فرانسه نسبت به سیستم کشورهاي دیگر،  هاي سیستمبه این معنی نیست که  . البتهشود می

 "بودن اتکاقابل "فرانسه هوش بیشتري دارند بلکه بار فرهنگی  "متخصصان"دقت کمتري دارد یا 

حسابداري  سیستمدر سیستم کشورهاي دیگر اهمیت بیشتري دارد و در فرانسه هنوز امکان اصالح 

  موجود ندارند. هاي سیستمکشورهاي دیگر هیچ الزامی به رعایت وجود دارد و 

  

   اندازه گیري بعد از شناخت اولیه

، باید ارزش آن را در ترازنامه شود ي به طور جداگانه شناسایی میعالمت تجار هنگامی که

، نامشهود هاي داراییاندازه گیري  کند که یک واحد انتفاعی براي می بیان IAS 38محاسبه نمود.

یا مدل تجدید ارزیابی به شرح  74به شرح پاراگراف  "بهاي تمام شده"یکی از دو روش 

  کند .  می همین استاندارد را به عنوان رویه حسابداري خود انتخاب 75پاراگراف 

  انعکاس کلی استهالك عالمت تجاري

را  در خصوص این مسئله وجود دارد که آیا باید عالمت تجارياي  همباحث قابل مالحظ

 حمایت قانونی از بسیاري از کشورها، در ؟شود آن تعیین می مفید عمرچگونه  و مستهلک کرد؟

عالمت تجاري نامحدود است یا حداقل به طور نامحدودي قابل تجدید نظر است (مثالً براي 

 نقطه از . از این رو،ه، آلمان و ایاالت متحده آمریکا)، فرانسعالمت تجاري جوامع اتحادیه اروپا

 نظر قانونی کاربرد عالمت تجاري براي مالک آن محدودیتی ندارد. 
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 150خاصی به  هاي بخشتجاري خیلی قدیمی هستند و گاهی اوقات در  هاي عالمت برخی از

 Remy Martin" ،150-100"و  "Martell"رسند. به عنوان مثال در فرانسه کنیاك با نام  می سال

 عمر. گرچه کوال و... است-و مثال دیگر کوکا سال Lustucrul ،100-50،سال و براي اسپاگتی

 اقتصادي عمرولی سن یک فاکتور پیش زمینه براي  با اطمینان تعیین نمود، توان نمیرا  مفید

حتی با تحمل  ،ماند می بلندمدت است. برخی از محققان معتقدند که ارزش عالمت تجاري ثابت

 ،مفید بنابراین استهالك یا محدودیت عمر .دشون می مخارج تبلیغاتی که به عنوان هزینه شناسایی

گذارد  می این مستهلک کردن عالمت تجاري اثر دوبل بر حاشیه سود . افزون برقابل توجیه نیست

 .27(استهالك و نگهداري)

قواعد کاهش  مورد دریابد اما،  می هیچ شکی وجود ندارد که ارزش عالمت تجاري کاهش

نه اینکه راین الزم است که عالمت تجاري کاهش ارزش داده شود اما ارزش تردید وجود دارد. بناب

  ].7[به طور مرتب مستهلک شود

  

   استهالك عالمت تجاري تحت استانداردهاي مورد بررسی

، یعنی ایی اولیه باید به ارزش دفتري آنیک دارایی نامشهود بعد از شناس" IAS 38مطابق با 

شناسایی ك انباشته و هرگونه زیان انقضاي انباشته به بهاي تمام شده بعد از کسر استهال

 ].1،3،4،8["شود

 عمرمبلغ استهالك پذیر یک دارایی نامشهود با "کند که  بیان می IAS 38، 97در پاراگراف 

 . استاندارد مزبور"آن تخصیص یابد مفید عمرمبناي سیستماتیک در طول  محدود باید بر مفید

آنکه  ایی نامشهود نباید بیش از دوره حقوق قانونی آن باشد مگریک دار مفید عمر"افزاید که  می

؛ اما به دلیل )94(پ. "بی نیز غالباً مسلم باشدحقوق قانونی آن قابل تجدیدنظر باشد و تجدید ارزیا

فاکتورهاي اقتصادي و دوره تعیین شده توسط  ازتر  ، کوتاهمفید عمر"جود فاکتورهاي اقتصادي،و

یک دارایی  مفید عمروجود دارد که اي  هبه عالوه شواهد متقاعد کنند). 95(پ."قانونی است

بیان  IAS 38سال خواهد بود. در چنین مواردي  10از  تر طوالنینامشهود در یک دوره خاص 

مفید  عمر") و 107(پ."شود نمینامحدود مستهلک  مفید عمردارایی نامشهود با "کند که  می

باید در هر دوره بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد که  دشو نمیدارایی نامشهود که مستهلک 

در غیر این صورت  ،کنند می آن پشتیبانی مفید عمرشرایط همچنان از نامعین بودن  رویدادها و
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 "شود در برآورد حسابداري محسوب میتغییر  IASمفید از نامعین به معین طبق ر عمرد تغییر

نامعین به معین بیانگر این امر است که دارایی  مشهود ازیک دارایی نا مفید عمرتبدیل ". )109(پ.

، آزمون کاهش ارزش دارایی نامشهود را از طریق مقایسه ، بنابراین واحد انتفاعی"شود می منقضی

دهد :(الف) به طور ساالنه؛ (ب) هنگامی  می ، در مقاطع زیر انجاممبلغ بازیافتنی با مبلغ دفتري آن

  ].4[رزش دارایی وجود داشته باشداهش اکه شواهدي در خصوص ک

ان به دلیل فقد CNC(1992)، ماهیت کاهش ارزش عالمت تجاري در گزارش سهدر فران

رسد که  می نظره مورد بحث است. باي  ه، به طور قابل مالحظشفافیت در طرح حسابداري عمومی

حق ، کارمزدعنوان دارایی (استهالك  ، در زیرعالمت تجاري مستثنی شده است زیرااستهالك 

، کارمزد، حق اختراعذکر نشده است؛ در حالیکه در عنوان دارایی (اختراع و...) عالمت تجاري 

افزاید که هیچ استهالك  می CNCعالمت تجاري و...) وجود دارد. با در نظر گرفتن این مسئله 

عالمت نتیجه گرفت که یک  توان می ، بنابراینرگشتی از عالمت تجاري وجود نداردغیرقابل ب

، در مقابل آزمون انقضاي ارزش نباید مستهلک شود "تحصیل شده یا تولید شده داخلی"تجاري 

   ].7[شودباید به طور مرتب انجام 

، باید در طول عمر ی شده به استثناي سرقفلی کسب شدهنامشهود شناسای هاي داراییدر آلمان 

 عمرتجاري  زد که آیا یک عالمتپردا می . بررسی اخیر به این مسئلهمستهلک شوندمفید خود 

در  مناسب است؟اي  هتعیین شده دارد و اگر چنین است براي اهداف حسابداري مالی چه دور مفید

برآورد قابل اتکایی براي  هیچ، دادگاه فدرال براي امور مالیاتی قوانینی وضع کرد که 1996سال 

 ي وجود ندارد. بنابراین عالمتت تجارمو در نتیجه مستهلک کردن عال مفید عمرمحدود نمودن 

، موضع 1998دارایی) در سال  . وزارت امور مالی (اقتصاد وتجاري نباید موضوع استهالك باشد

 15عالمت تجاري همانند سرقفلی باید  مفید عمربیان نمود  که طوريمخالفی را مطرح کرد به 

حسابداري  در نماید. این قوانینرا توجیه  تري سال باشد به شرط آنکه مالک آن نتواند دوره کوتاه

حسابداري مالیاتی بسیار به هم مربوط هستند. این  کند زیرا حسابداري مالی و می مالی نیز صدق

سال خیلی طوالنی است؛ در  15که فرض  گفتندبیانیه بعدها مورد انتقاد قرار گرفت و منتقدین 

، این دوره زه گیري قابل اتکاعدم وجود اندا . به دلیلسال پیشنهاد شد 3-5 مفید عمرعوض 

 مفید عمر، تجاري خیلی قوي هاي عالمتو براي با رعایت اصل احتیاط قابل توجیه است تر  کوتاه
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، مسئله استهالك عالمت راین به دلیل گستردگی اظهارنظرها. بنابشود به کار برده می تر طوالنی

   ].7[اندم مالی و مالیاتی، نامعلوم میدو، حسابداري  تجاري براي هر

 یک عالمت تجاري که در جریان تحصیل یک شرکت (ادغام یا سایر اشکال ترکیب ) کسب

و شود. این سرقفلی ( ناسایی جداگانه و اتکاپذیر ندارد، در سرقفلی بیان میشود و قابلیت ش می

سال یا  4، در طول حداکثر آلمان درتواند  آن شده است) میبنابراین عالمت تجاري که جزئی از 

مستهلک شود یا اینکه مستقیماً تحت عنوان یک هزینه با آن برخورد شود. اگر  تر طوالنی مفید عمر

 در، معموالً سال باشد 4امشهود در طول حداکثر ن هاي داراییشرکت در صدد مستهلک کردن 

براین در . بناشود می گرفته کاربه  ،قوانین ساالنهسال به دلیل انطباق با  15 مفید عمرمالی  حسابداري

شده است و  که آیا عالمت تجاري از سرقفلی جدا قوانین حسابداري آلمان این مسئله اهمیت دارد

. در حالیکه در شود یا اینکه با سرقفلی ترکیب میبه عنوان یک دارایی مستقل قابل شناسایی است 

 واند در طولت می ، در مورد دومآن مستهلک شود مفید عمرید در طول مورد اول عالمت تجاري با

نکه مستقیماً به سرقفلی مستهلک شود یا ای مفید عمر، در طول سال مستهلک شود 4 اي بیش از دوره

ثبت عالمت تجاري تحصیل شده در  ي نحوه. این مسئله به معنی آن است که هزینه منظور شود

  ].7[اهمیتی است جریان ترکیب تجاري موضوع با

نظر در رابطه با استهالك عالمت تجاري یک اختالف  در مفاهیم حسابداري آلمان و فرانسه

کلی وجود دارد که ناشی از درك متفاوت تابع استهالك است. در آلمان، هدف استهالك به 

 آن است. مفید عمربردن کاهش ارزش دارایی نیست بلکه توزیع بهاي تمام شده در طول  حساب

در حالیکه در حسابداري فرانسه، هدف  شود، مفهوم از استهالك استنباط مینیز همین  IASCدر 

بنابراین تفاوت مهمی در  ."ارزش یا توزیع بهاي تمام شده استارزیابی کاهش "از استهالك 

در حالیکه در آلمان با  .آید با دوره استهالك به وجود می حسابداري آلمان و فرانسه در رابطه

، در شود نسبتاً کوتاه رفتار می فیدم عمربا  عالمت تجاري به عنوان یک دارایی استهالك پذیر

با در نظر گرفتن  ،IAS 38فرانسه عالمت تجاري، دارایی نامشهود ثابت و غیرقابل استهالك است. 

 است و با تر نزدیکسال نیست به موضع آلمان  10عالمت تجاري بیش از  مفید عمراین فرض که 

است پس  IAS 38برگرفته از  یزو استاندارد ایران ن HKAS 38و  AASB 138توجه به اینکه 

  ].1،3،4،7[دهد می را نشان تفاوت این )،3( نگارهان موضع آلمان را دارند. هم
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IAS 38, AASB 138 

HKAS 38 , S  17 (IR)  
  آلمان  فرانسه

الزامی  مفید عمراستهالك در طول 

 مفید عمربه طور نرمال حداکثر ؛ است

ثبات) 10  :سال است(فرض قابل ا

سال  10 ستهالك بیش ازاگر دوره ا -

 بود افشا شود

سال  10اگر دوره استهالك بیش از  -

  باشد آزمون انقضاي ارزش انجام شود

بلکه آزمون  شود نمیمستهلک 

 گیرد. می انقضاي ارزش صورت

  

سال 3-5استهالك در طول 

 عمرالزامی است ؛حداکثر 

سال  10احتمالی به  مفید

 شود. می محدود

  

  المت تجارياستهالك ع )3( نگاره

  

  تجدید ارزیابی

IAS 38 ، یک نحوه عمل معیار و یک نامشهود در پایان سال مالی هاي داراییبراي ارزیابی ،

عمل معیار، مبتنی بر اندازه گیري اولیه یک دارایی  ي نحوه. کند مل جایگزین را معرفی مینحوه ع

(مدل بهاي تمام شده).  ه استباشته و زیان انقضاي انباشتگونه استهالك ان نامشهود به کسر هر

، ارزش منصفانه باید به مبلغ تجدید ارزیابی شده یک دارایی نامشهود"تحت روش جایگزین مجاز 

هرگونه استهالك انباشته و زیان انقضاي ارزش پس از تجدید  آن در تاریخ تجدید ارزیابی به کسر

اما ،)75(پ."شود فعال تعیین می ه به یک بازارشناسایی شود...ارزش منصفانه با مراجع ،ارزیابی

IAS 38  براي عالمت تجاري و  تواند نمیهیچ بازار فعالی "کند که  بیان می 78در پاراگراف

وجود  ، حق اختراع و...، حق نشر فیلم و موزیکها روزنامهنامشهود مثل  هاي داراییهمچنین سایر 

نسبتاً غیر  ها آنو معامالت مربوط به .منحصر به فرد هستند .. هایی داراییداشته باشد زیرا، چنین 

هد کافی براي ارزش شوا ،ت پرداخت شده بابت معامالت اخیر، قیمبنابراین ."تکراري است

 ،یک معیار اندازه گیري قابل اتکا به دلیل فقدان IAS 38. کند نمیعالمت تجاري فراهم  منصفانه

به دلیل اتکاپذیر نبودن "تاندارد ایران نیز اس 63-64. در پاراگراف داند نمیتجدید ارزیابی را مجاز 

کند که باید به بهاي تمام شده پس از کسر استهالك  می بیان هایی داراییارزش منصفانه چنین 

اصالً در این مورد، موضع آلمان و فرانسه ]. 4،8["و زیان انقضاي ارزش شناسایی شودانباشته 
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نامشهود اصالً مجاز  هاي داراییتجدید ارزیابی  ،28شفاف نیست. مطابق با چهارمین رهنمود اروپایی

، تجدید ارزیابی براي هیچ دارایی مجاز نیست. در فرانسه، نیست. در آلمان به دلیل اصل احتیاط

  ].7[29مالی و ثابت مشهود محدود شده است هاي داراییاختیار تجدید ارزیابی به 

استاندارد ، IAS 38 ،AASB 138 ،HKAS 38شده توسط  گرفته کاردر عمل موضع به 

تجدید ارزیابی عالمت تجاري "شود: آلمان به یک نتیجه منتهی میایران و قوانین فرانسه و  17

  ."ممنوع است

  

  بازیافت مبلغ دفتري

کاهش  ممکن است ارزش دفتري عالمت تجاري به دلیل شرایط خاصی که منجر به یک

نین شرایطی شامل فقدان اعتماد مشتري از چ هاي مثال، کاهش یابد. شود غیرمنتظره در ارزش می

  یک واقعه ناخوشایند یا فقدان تصویر ذهنی خوب از یک کاال است . به دلیل وقوع

 ، استاندارد بیان شده دریک واحد انتفاعی ،یی نامشهودیک دارا(عدم) انقضاي  براي تعیین

IAS 36  ه زمانی دهد که چ می نشان وراستاندارد مزب برد. می را به کار "ها داراییانقضاي "با عنوان

بازیافت  چگونه مبلغ قابل ؛کند تري یک دارایی را بازبینی می، مبلغ دفو چگونه یک واحد انتفاعی

 شود یا به عنوان زیان انقضاي ارزش عکس می چه زمانی شناسایی ؛شود یک دارایی تعیین می

باید در تاریخ گزارشگري مالی  واحد انتفاعیاستاندارد ایران  87ق پاراگراف ). طب111شود(پ. می

بررسی نماید که آیا شواهدي دال بر کاهش ارزش دارایی نامشهود وجود دارد، در صورت وجود 

کمتر از مبلغ  مبلغ بازیافتنی که صورتی. در بلغ بازیافتنی دارایی برآورد شودچنین شرایطی باید م

لغ بازیافتنی کاهش داده به مب ها سابح، مبلغ دفتري از طریق ایجاد ذخیره در دفتري دارایی باشد

بهاي تمام شده یک قلم دارایی "کند که  می هم بیان 88. در بند "موقتی باشد"شود مگر اینکه  می

اما در شرایطی ممکن است مبلغ بازیافتنی کمتر از ، "شود می آن بازیافت مفید عمرنامشهود طی 

 ارزش در "کاهش دائمی"الی منجر به مبلغ دفتري باشد که در صورت تداوم طی چند سال متو

نقد منفی  هاي جریان(ج) ؛عملیات دارایی دهی زیان: (الف)بالاستفاده ماندن دارایی؛ (ب)شود می

بازیافت مبلغ دفتري دارایی و تغییرات قانونی یا محیطی مؤثر بر قابلیت یی؛ (د)ناشی از دارا
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، نتیجه مستقیم کاربرد اصل الزامی اهش ارزش. این کغییرات ساختاري در شرایط اقتصاديت(ه)

  ].4،7،8[در فرانسه و آلمان هم سازگار استاست که  "اقل بهاي تمام شده یا ارزش بازار"جهانی 

کند که مدیریت مسئول تعیین معیارهاي عینی و قابل تأیید در  می بیان COB 30در فرانسه ،

 ].7د[شو نه تعیین میکه بر مبناي ساالنامشهود است  هاي داراییخصوص ارزش عناصر 

با  هاي شرکت، بین جاري غیرجاري و  هاي دارایی ،کاهش ارزش دفتريقوانین آلمان در رابطه با 

. در متفاوت است ،طول دوره کاهش ارزش اساس برخصوصی و  هاي شرکتو ماهیت دولتی 

طبقه  رایی غیر جاريدولتی که عالمت تجاري آن به عنوان دا هاي شرکتاستاندارد مربوط به 

. اگر رویدادي موجب ه ارزش منصفانه آن کاهش داده شود، عالمت تجاري باید ببندي شده است

بازیافت ارزش دیرتر  که صورتی، در مت تجاري در یک دوره طوالنی شودکاهش ارزش عال

صورت بگیرد، واحد اقتصادي باید مجدداً عالمت تجاري را به اقل بهاي تمام شده یا ارزش بازار 

  ].7[31کندافشا 

  

   ءالزامات افشا

و در انطباق با اهمیت اطالعات از جنبه  المللی بینهمانند سایر استانداردهاي حسابداري 

افشاي  عموماً شامل قوانین افشاي زیادي است که بیش از IASC ،IAS 38 مفاهیم حسابداري

ري آلمان و فرانسه، یک نامشهود در آلمان و فرانسه است. طبق قوانین حسابدا هاي داراییمورد نیاز 

، مصرف و استهالك را به لحاظ تحصیل "دارایی نامشهود"ک آیتم با عنوان شرکت باید ایجاد ی

، کاهش و و دوره استهالك ها روشبه عالوه  .ثابت در ترازنامه نشان دهد هاي دارایی نگارهدر 

ط در شرایط خاص فق IAS 38،تجاري عالمت باا در رابطه افزایش ارزش باید افشا شوند. ام

در سایر  ؛سال مستهلک شود 10تجاري بیش از ، مثالً اگر عالمت کند اضافی را الزامی می يافشا

  ].6[قوانین افشاي فرانسه و آلمان است، افشاي عالمت تجاري مطابق با موارد

  

   تحقیق هاي یتمحدود

  توان به شرح زیر برشمرد: می این مقاله را هاي محدودیت
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بعضاً برخی از انداردهاي حسابداري کشورهاي مورد بررسی مشکل و دسترسی به است .1

؛ در نتیجه اطالعات بعضی از استانداردها از جمله فرانسه و آلمان به غیرممکن بود ها آن

  روز نیست.

و بسیاري  کنگ هنگ، استرالیا و و بالتبع آن ایران المللی بیند با توجه به اینکه در استاندار .2

لذا  ،تجاري وضع نشده است هاي عالمتدیگر، هیچ قانونی براي  از کشورهاي آسیایی

 هاي عالمتو  ها نام، جامع و کافی نبود؛ در حالیکه اطالعات براي انجام یک تحقیق

تجاري نقش بسیار مهمی را در پیشرفت اقتصادي و سطح درآمد اکثر واحدهاي انتفاعی 

و  طول عمر، گیري شناسایی، اندازه ي نحوهداردي صراحتاً به کنند ولی هیچ استان می ایفا

  تجاري نپرداخته است. هاي عالمتاستهالك 

  

  پیشنهادات برگرفته از تحقیق

برخورد با  ي نحوهاهمیت در جامعه است و  ، یکی از موضوعات باتجاري هاي عالمتموضوع 

ر در بررسی موارد زی آن در کشورهاي مختلف به لحاظ اتکاپذیري و مربوط بودن متفاوت است.

  تواند جالب توجه باشد: می هاي تجاري زمینه عالمت

  ؛تجاري که در ایران وجود دارد هاي عالمتبررسی انواع  .1

یران در مقایسه با تجاري در اقتصاد ا هاي عالمتارزش مالی و اجتماعی بررسی  .2

  ؛کشورهاي خارجی

هاي  گیري عالمت تدوین استاندارد مستقل در خصوص نحوه شناسایی و اندازه .3

 تجاري.

 

   نتیجه گیري

با سایر کشورها در  ایرانحسابداري این مقاله بررسی تطبیقی استاندارد  با توجه به اینکه هدف

بررسی بوده،  المللی بینمسئله هماهنگ سازي حسابداري  تشریحتجاري و  هاي عالمتخصوص 

ر زیادي با استاندارد مطابقت بسیا کنگ هنگمذکور نشان داده است که استاندارد ایران، استرالیا و 

فرانسه در رابطه با ، اما استاندارد آلمان و برگرفته از همان استاندارد است دارد و بعضاً المللی بین
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متفاوت از استاندارد اي  ه، ارزشیابی و استهالك و تلفیق اولیه عالمت تجاري به گونسرمایه گذاري

  دهد.  می مهم را نشان هاي تتفاواز این  برخی) 4( نگارهکند.  می عمل المللی بین

  

IAS 38  آلمان   فرانسه              

 کردن عالمت تجارياي  هسرمای

  به وجود آمده در داخل شرکت

  غیر ممکن

  

  قابل اتکا

  تا حدودي ممکن 

  

  مربوط

  غیر ممکن 

  

  قابل اتکا

 تلفیق ازتخصیص تفاوت ناشی 

  اولیه به عالمت تجاري

 به لحاظ تئوري ممکن،اما در

  .مشکل استعمل 

  قابل اتکا

  

  

  مربوط

  

  

  قابل اتکا

  سال 10  استهالك 

  

  مربوط-قابل اتکا

  شود نمیمستهلک 

  

  مربوط

کوتاه  استهالك

  مدت

  قابل اتکا

  اساسی هاي تفاوت )4نگاره(

  

، استاندارد آلمان به وجود آمده داخلیتجاري  هاي عالمتبدیهی است که در رابطه با 

 ، تا آنجا که به عالمتمالی تلفیقی هاي صورتدارد. در  IASCمطابقت بیشتري با اظهارنظر 

صراحتاً قصد ترك تمرکز روي اصل احتیاط و حرکت به فرانسه ، استاندارد شود ط میتجاري مربو

به جاي جنبه مربوط بودن در رابطه با  IASC. براي حسابداري را دارد تر اقتصاديسمت یک متد 

اندازه "و  "قابلیت شناسایی"، "تفکیک پذیري"کا بودن به قابل اتعالمت تجاري بیشتر به جن

م عالمت تجاري و دوره . خالصه در رابطه با مفهوکند تأکید می "تکا بهاي تمام شدهگیري قابل ا

، بررسی این مقاله است. تر نزدیکبه موضع آلمان نسبت به فرانسه  IASC، موضع استهالك آن

دهد که عالمت تجاري به طور خاص و دارایی  می نشاناي از عالمت تجاري است اما  بسیار ساده

  به عنوان یک چالش عمده در حسابداري آتی باقی است.، نامشهود به طور عام

پی نوشت
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  دهمین همایش ملی حسابداري ایران

  1391خرداد  4و  3

ارائه مدل سنجش و گزارشگري سرمایه فکري در 

هاي  راي دانشکدههایی ببا تأکید بر رهیافت:آموزش عالی

  حسابداري و علوم مالی

 غالمحسن تقی نتاج

  عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

  *محمد مهدي مومن زاده

  کارشناسی حسابداري

      چکیده

ها و مؤسسات آموزش عالی دارایی دانشگاه ترین بزرگهاي فکري هستۀ اصلی دانش و سرمایه  

سب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و بنیان، جهت کهاي دانشاست. سازمان

رویکردي مناسب براي  کارگیري بهباشند. به همین منظور طراحی و  می هاي فکري خودمند سرمایهنظام

ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این پژوهش هاي فکري آنشناسایی، ارزیابی و مدیریت سرمایه

. روش آن نیز است محتواهاي کیفی تحلیل دي و از نوع پژوهشاز نظر هدف، کاربر

باشد و با رویکردي فرا تحلیلی انجام گرفته است. بر  می  اي (بررسی اسناد و مدارك) توصیفی/کتابخانه

مبناي مطالعات نظري، سرمایه فکري به سه بخش یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه 

ها و گزارشگري امه الگویی شامل پنج گام اساسی به منظور تدوین شاخصارتباطی تقسیم و در اد

هاي ، از صورتتر اتکاتر و قابل هاي فکري ارائه شد. این الگو به منظور گزارشگري مربوطسرمایه

هایی به منظور جوید. در پایان نیز رهیافت می هاي فکري بهرهوضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه

مالی بیان  علوم و هاي حسابداريهاي فکري در دانشکدهایی، سنجش و گزارش سرمایهتوسعه، شناس

  شده است. 

  ها، مدل گزارشگري سرمایه فکري، آموزش عالی سرمایه فکري، دانشگاه هاي کلیدي:واژه
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    مقدمه

ها و مراکز ها از جمله دانشگاهمبتنی بر دانش، سازمان ظهور اقتصاد دانش محور و رقابت

و تلقی ارزش راهبردي از  1هاي دانشیموزش عالی را بر آن داشته است که به سازماندهی داراییآ

 ترین مهم) در اقتصاد جهان امروز دانش به عنوان 1390،20آن اهمیت دهند. (سلیمی و راثیان،

)به طوري 1385،126لی و مشبکی،هاي مالی و فیزیکی شده است. (قلیچسرمایه جایگزین سرمایه

 )Bukhe etal,2001,102(کنندپیامد آن یاد می ترین مهماز آن به عنوان ماده اولیه اقتصاد و که 

ها هاي نامشهودي است که دستیابی به آنها منوط به کسب سرمایهدر این دوران موفقیت سازمان

یبی و سرمایه فکري که به ترک) Pedrini,2007,352. (تواند منجر به مزیت رقابتی پایدار گرددمی

دهد منابع مالی، مادي و ها اجازه میشود که به سازمانهایی اطالق میاز منابع نامشهود و فعالیت

 Ramirez( انسانی خود را طوري تغییر شکل دهند که منجر به خلق ارزش گردد

etal,2007,734(  به عاملی مهم در توسعه اندیشمندانه)Cuganesan,2005,368(  و

 Wang and(قدرتمندترین سالح رقابتی مبدل شده است  ارزشمندترین دارایی و

Chang,2005,228.(فونت  :متن مقالهb zar  این تنظیمات در 12اندازه ،heading با عنوان

  طراحی شده است. "قالب متن"

هاي هایی پیشرفت خواهند کرد که خود را سازماندر محیط راهبردي جدید، سازمان

از مزایاي  )Bonits,1998,65(بهبود مداوم سرمایه فکري است  اي بدانند که هدفشانیادگیرنده

هاي ناملموس، تشخیص الگوهاي توان شناسایی و تعیین داراییمی فکري هاي سنجش ابعاد سرمایه

دهی به الگوهاي یادگیري بندي مباحث کلیدي دانش، سرعتجریان دانش در سازمان، اولویت

) لیکن با وجود 1387،20را برشمرد. (جعفرنژاد و قاسمی، سازمانی، ایجاد فرهنگ عملکردگرا و...

ها، درك محدودي از آن وجود اهمیت فزاینده سرمایه فکري به عنوان منبع حیاتی رقابت سازمان

ها اجازه خلق، دارد. این در حالی است که اندازه گیري و مدیریت سرمایه فکري به مدیران سازمان

دهد، چیزي که به سادگی به  می حکم مزیت رقابتی راپرورش، کنترل و حفظ یک منبع مست

آنها  ها نیز که هدف عمدهدر این راستا دانشگاه )Bart,2001,324( تصرف رقبا در نخواهد آمد.

ها گذاري در تحقیق و توسعه است و دروندادها و بروندادهاي آنتولید و نشر دانش و سرمایه

  ) Sanchez and Elena,2006,537(ی نیستند. عمدتاً نامشهود هستند، از این امر مستثن
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دهد تا از موقعیت بهتري در  می ها اجازهگیري و مدیریت سرمایه فکري به دانشگاهاندازه

  موارد ذیل برخوردار شوند: 

  افزایش کیفیت در آموزش و پژوهش  

  انعطاف پذیري و واکنش سریع نسبت به تغییرات)Sanchez and Elena,2006,539 (  

 هاي دولتی ت در چگونگی استفاده از سرمایهشفافی  

 ها پیشرفت در امر تحقیق، نوآوري، آموزش و مزایاي حاصل از آن  

 هاي نامشهود توسعه دارایی)Ramirez etal,2007,734(   

 گذاران دولتی و خصوصی جذب بهترین دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و سرمایه

)Sanchez etal,2007,418(  

آفرینی، این نوع سرمایه فکري در فرآیند ارزش العاده فوقبا وجود اهمیت  با این حال و

هاي معتبر جهان در فکر باشد و فقط تعداد کمی از دانشگاه می هاسرمایه کمتر مورد توجه دانشگاه

  )Rojas,2007,3(گیري، مدیریت و گزارشگري سرمایه فکریشان هستند. اندازه

در ادبیات 3یا توسعه نظریه2و با توجه به رسالت نظریه پردازي اینک با توجه به موارد یاد شده

هاي نظري در این مقاله، در پی آنیم که با طراحی آموزش عالی و سرمایه فکري و با اتکا به شالوده

هاي کشور و ارائه راهکارها و الگویی مناسب براي سنجش و گزارشگري سرمایه فکري دانشگاه

گیري سرمایه هاي حسابداري و علوم مالی به فرآیند مدیریت و اندازههایی براي دانشکدهرهیافت

ها را جهت نیل به اهداف ها جهت دهیم و امکان مقایسه تحلیلی سرمایه فکري آنفکري دانشگاه

یی براي ها ها، فراهم سازیم. این نوشتار در صدد یافتن پاسخراهبردي و رقابت با سایر سازمان

  ي ذیل است: ها پرسش

 ارزیابی سرمایه فکري آموزش عالی  کاربردي وهاي بومی ها و شاخصلفهمؤ

  کدامند؟ 

 ،دهی سرمایه فکري آموزش عالی چیست؟ سنجش و گزارش  مدل مناسب شناسایی 

هاي یاد شده، پس از معرفی سرمایه فکري، براي پرداختن به مسئله مقاله و پاسخ به پرسش

 موردهاي علوم مالی، مدل ي دانشکدهها ش عالی و چالشعناصر آن و اهمیت ارزیابی آن در آموز

شود. این مدل براي گزارشگري از ابزارهایی همچون  می مقاله در پنج گام اساسی تشریح نظر
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و  ي توضیحی و گزارش روندها (کوتاه مدت، میان مدت، ها صورت وضعیت و عملکرد، یادداشت

یی براي مدیریت، توسعه و گزارشگري سرمایه برد. در پایان نیز راهکارها می بلند مدت) بهره

  شود.  می هاي حسابداري و علوم مالی ارائهفکري دانشکده

  

  چیستی سرمایه فکري 

ها و منابع ذهنی و نامشهودي است که سازمان با برگردان سرمایه فکري یک سازمان، دارایی

پردازد. (فطرس و  یم ها به فرآیندهاي جدید براي تولید کاال و خدمات به خلق ارزشآن

  ) 1389،103بیگی،

گردد. سرمایه فکري از دید ) باز می1969(5دیرینه سرمایه فکري به گالبرایت4به روایت شیح 

این اندیشمند به عنوان شکلی از دانش، ظرفیت ذهنی و فعالیت ذهنی که موجب خلق ارزش براي 

اولین  1980. در اواخر دهه )Shih etal,2010,7(شود مورد توجه قرار گرفته است دانش می

هاي ها یا صورتها به وسیله مشاوران سازمانی براي عملی ساختن حسابها و تالشکوشش

براي اولین بار نقش  1990در سال  )Sveiby,1988,176(هاي فکري شروع شد. گزارش سرمایه

) از 1389،4مدیریت سرمایه فکري ظهور کرد و داراي یک پست رسمی شد (عزتی و دیگران،

ها و سرمایه فکري به عنوان یک موضوع معروف و مهم شناخته شد، کنفرانس 1990اواخر دهه 

هاي تحقیقاتی سمینارهاي بسیاري در این زمینه برگزار، مقاالت با ارزشی به مخاطبان ارائه و پروژه

  )Petty and Guthrie,2000,162(با هدف پیوند تئوري و عمل سرمایه فکري اجرا شد. 

شود و هر فرآیندي که از قدرت مایه فکري به تمام دانش و توان کارکنان اطالق میسر

بشري، دانش، اطالعات، تجربه، نوآوري، توانایی یادگیري سازمانی، ارتباط با مشتریان و ساختار 

بندي شود؛ به شرط آنکه بتواند دانش تواند به عنوان سرمایه فکري طبقهگیرد میسازمانی ریشه می

کند یا دانش ضمنی کارکنان را به دانش صریح ترجمه  گذاري ارزشدر آینده ذخیره سازي یا را 

اخیر به این موضوع اشاره دارد که سرمایه فکري حرکت از  ) نکته1390،22کند. (سلیمی و راثیان،

دانش به سمت استفاده از دانش است، یعنی روابط و فرآیندها براي اینکه به عنوان سرمایه فکري 

حسوب گردند باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که براي سازمان ارزشمند باشد. م

  )1389،26(همتی و دیگران،
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 نه تنها بیشتر با استفاده یعنی کند؛ می عمل فراوانی (فزاینده) اقتصاد اصول تحت سرمایه این 

 و اصلی محرکه نیروي و ،شد خواهد افزوده نیز آن ارزش بر بلکه شود نمی کاسته آن ارزش از

  کند. می منعکس را سازمان واقعی ارزش چیزي هر از که بهتر است سازمانی عملکرد پایدار

سرمایه فکري با برنامه ریزي راهبردي و تهیه نقشه استراتژي سازمان ارتباط نزدیکی دارد؛ از 

ش و استفاده از این دیدگاه راهبردي از یک سو استفاده از سرمایه فکري براي ایجاد و خلق دان

طراحی  گیرد و از سوي دیگر، از جنبهدانش براي ارتقاء ارزش شرکت مورد توجه قرار می

هاي فکري را به طور هایی براي گزارشگري که موارد کیفی (غیر مالی) و مالی سرمایهسازوکار

  همزمان اندازه گیري کند، مورد توجه است. 

ایه فکري ذکر شده است و تعریف واحد و منسجمی به طور کلی تعاریف متنوعی براي سرم

از سرمایه فکري ارائه نشده است، برخی تعابیر که از سرمایه فکري ارائه شده آن را یک چیز فرار 

هایی که در ترازنامه نشان داده فرآیندها و دارایی شامل همه )Bontis,1996,42(و گریزان 

مواد فکري از قبیل  )،Roos etal,1997,154(و حاصل جمع دانش اعضاي یک سازمان  شود نمی

منحصر به فردي از منابع مشهود و نامشهود  ي  ه، مجموع)Bontis,1998,68(دانش و اطالعات 

هاي جایگزینی تفاوت بین ارزش بازاري یک شرکت و هزینه)، Gupta etal,2001,306(سازمان 

ارزش بازاري و ارزش دفتري ، فاصله میان )Seetharaman etal,2002,135(هاي آن دارایی

سازمان و منابع سازمانی از قبیل کارکنان، مشتریان، فن آوري اطالعات، وظایف اداري و دانش 

) ذکر شده است. اگرچه تاکنون تعریفی از سرمایه فکري که مورد 1389،4(عزتی و دیگران،

سرمایه فکري به  پذیرش همگان باشد، ارائه نشده است، ولی اکثر محققان و صاحب نظران حوزه

  ). 1387،98تعریف سرمایه فکري بر حسب اجزاي تشکیل دهنده آن اجماع نظر دارند. (میر کمالی،

  

 عناصر سرمایه فکري 

 :شود می تقسیم اصلی گروه سه به فکري سرمایۀ

 هستند ؛ نوآوري و ابداع منبع که انسانی: افرادي سرمایۀ :یک

 رود ؛ می کار به دانش انتقال و قسیمت که براي ساختاري: ابزاري سرمایۀ :دو

  .کند می ارزش ایجاد تجارت در که است روابطی از عبارت : اي)(رابطه : سرمایۀ ارتباطیسه
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 و ساختاري انسانی، سرمایه عناصر از یک هر میان تعامل و اثر متقابل وسیله به فکري سرمایه

 عنصر دو با آنکه مگر نیست ارزش ایجاد به قادر تنهایی به انسانی شود. سرمایۀ می اي خلقرابطه

  .شد خواهد توصیف و تشریح عوامل این از هرکدام شود. در ادامه همراه دیگر

  

  سرمایه انسانی  

 Bontis etal(سرمایه انسانی نشان دهنده موجودي دانش افراد یک سازمان است 

ا از طریق، شایستگی، سرمایه فکري ر روس و همکارانش بر این باورند که کارکنان )2002,441,

  سرمایه انسانی شامل:  )Roos and Roos,1997,418( کنند. می نگرش و چاالکی فکریشان ایجاد

  هاي نیروي کار ها و شایستگی) مهارت 1

  هایی که براي موفقیت سازمان مهم و ضروري هستند و ها در زمینه رشته) دانش آن 2

  هاست. ناخالق و رفتار آ، ) استعدادها، خالقیت 3

  

  سرمایه ساختاري 

گردند. وظیفه مدیران ساخت  می هایشان بازهاي انسانی هر شب به خانهبه طور کلی سرمایه

تواند از طریق سرمایه ساختاري  می هاي دانشی است که شب به خانه باز نگردند. این مهمدارایی

شود، انجام شود میها، انتشارات، فرآیندها و سازمان ، شبکه دادهها فناوريکه شامل 

)Brown,2002,36( کند، که دانش از طریق آن خلق و آماده سرمایه ساختاري، محیطی ایجاد می

سرمایه ساختاري شامل تمامی ذخایر غیر انسانی  )Sveiby,1997,47( شود.ورود به بازار می

عاتی، ساختار ي اطالها نرم افزار، پایگاه  دانش در سازمان است. این سرمایه شامل سخت افزار،

حق ثبت اختراعات، عالئم تجاري و هرگونه قابلیت سازمانی دیگري است که از   سازمانی،

  کارکنان پشتیبانی کند. وري بهره

  

  اي) سرمایه ارتباطی (رابطه

اي، دانش موجود در مسیرهاي بازاریابی و روابط با مشتریان است. موضوع اصلی سرمایه رابطه

نده توانایی بالقوه یک سازمان به سبب عوامل نامشهود بیرونی است. (علوي سرمایه مشتري نشان ده

  ) 1386،134و قرشی، 
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هاي توزیع، شرکاي همکار، قراردادهاي خوب و سرمایه ارتباطی به وفاداري مشتریان، کانال

   )Shih etal,2010,79( .شود می ها اطالقگواهینامه

  

  اهمیت سرمایه فکري در نظام دانشگاهی 

بنیان جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی هاي دانشها به ویژه سازمانزمانسا

 کارگیري بهها هستند. بنابراین طراحی و هاي فکري خود و همچنین مدیریت کارآمد آنسرمایه

هاي فکري یعنی (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري و رویکردي مناسب براي مدیریت سرمایه

طه اي) از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مؤسسات هدف اصلی تولید و توسعه سرمایه راب

باشد. از آنجا که قسمت  می ها در حوزه پژوهش و منابع انسانیگذاريدانش است و اغلب سرمایه

ها و ها و مؤسسات آموزش عالی به صورت کیفی است و وروديهاي دانشگاهاعظم فعالیت

  اساساً نامشهود هستند، ابزارهاي بسیار محدودي براي  ها نیزهاي آنخروجی

  ) .82، 1388گیري و سنجش این عوامل وجود دارد (فقیهی و رفیعی،اندازه

ها، مدیریت سرمایه هاي دانشگاههاي نامشهود از کل داراییبه واسطه باال بودن سهم دارایی

ت. اما تاکنون به دالیلی همچون عدم ها از قابلیت اجرایی باالیی برخوردار اسفکري در دانشگاه

ي موجود در زمینه سرمایه فکري استقبال و ها گیري مناسب و پیچیدگیاندازه هايشیوه وجود

ها به عمل ها به خصوص دانشگاهتالش چندانی در زمینه مدیریت سرمایه فکري در اکثر سازمان

  )1388،11است. (نظري پور و پرویزي،نیامده

 کنار آن باشند،که درمی دانشجویان و اساتید فوق پژوهشگران، هادهاين ارزش با منابع

 از جزیی منابع این همه .دارند خود درون در نیز را داخلی ارتباطات شبکه و سازمانی فرآیندهاي

(ارباب شیرانی و  .شوند می محسوب عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه فکري هايسرمایه

  )1388،7عباسی،

هاي دانشگاهی پاسخگویی ست در خصوص راهبري و مدیریت مطلوب محیطشایان توجه ا

ي مدیریتی است که بتواند ها به نیازهاي امروزي نیازمند انواع گوناگون منابع جدید و سبک

هایی تهیه کند که اشخاص ها را بسان مؤسسات پویا توانمند سازد و ارتقا بخشد و گزارشدانشگاه

عالی باید از  آموزش کردشان را ارزیابی کنند. در واقع مؤسساتبتوانند عمل خارجی وداخلی 
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هاي مدیریتی و چارچوب ارزیابی سرمایه فکري به عنوان ابزار ابتکاري براي رویارویی با چالش

هایی هاي اخیر مطالعات و پژوهشگسترش منابع نامشهود و دانشی به جامعه استفاده کنند. در سال

عام و در بخش آموزش عالی  هاي خصوصی و عمومی به طورخشدر ب در حوزه سرمایه فکري

ها و مؤلفه بررسیها هدف محققین بطور خاص صورت پذیرفته است.در اکثر این پژوهش

هاي فکري هاي سرمایه فکري بوده است و کمتر به ارائه مدلی براي گزارشگري سرمایه شاخص

  اند.پرداخته

شاخص را جهت مدیریت  45حاصل از پژوهش خود، دري و صلواتی با در نظر گرفتن نتایج 

نمایند(دري و صلواتی  هاي فکري در مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی پیشنهاد می سرمایه

هاي انسانی و ارتباطی و ).پژوهش جعفرنژاد و قاسمی نیز از عدم توجه کافی به سرمایه1387،223،

پارك علم و فن آوري دانشگاه تهران  هاي مستقر درتوجه ضعیف به سرمایه ساختاري در شرکت

  )33، 1387خبر داد. (جعفرنژاد و قاسمی ،

پژوهشگران در پژوهش دیگري نشان دادند، مراحل فرآیند مدیریت راهبردي (تدوین، اجرا و 

شود. که این امر هاي انسانی و ساختاري در دانشگاه میارزیابی استراتژي) موجب افزایش سرمایه

هاست. اما ارائه ها با مدیریت راهبردي و استراتژي محور بودن آندانشگاه تأییدي بر آشنایی

بازنگري در ساختارهاي دانشگاهی جهت توجه عمده به سرمایه مشتري  هاي الزم وآموزش

ضروري  ها، والدین، دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه)(نمایندگان صنعت، جامعه، سازمان

 کارکردهاي دهد بینپژوهش دیگري نشان می هاي) یافته1389،122است. (سیادت و همکاران،

مشارکت  و منابع تأمین ارزیابی عملکرد، پاداش، انسانی (آموزش، منابع راهبردي مدیریت

 چندگانه اي) همبستگی رابطه ساختاري، هاي انسانی،فکري (سرمایه سرمایه اجزاي با کارکنان)

پور و همکاران انجامد. (رجاییربخشی آموزش عالی میدارد و به افزایش اث وجود معناداري

،1389 ،101(  

  ها نیز به شرح زیر است:نتایج برخی دیگر از پژوهش

 اي)  رابطه ساختاري، هاي انسانی،فکري دانشگاه (سرمایه سرمایه اجزاي مختلف بین

یت بیشتري ارتباط قوي و متقابلی وجود دارد، و سرمایه انسانی نسبت به سایر اجزا از اهم

 )1389،10برخوردار است. (میرکمالی و ظهورپرونده ،
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 انسانی، سرمایه زیرساختی، فکري دانشگاه پیام نور از چهار مؤلفه اصلی سرمایه سرمایه 

ارتباطی و سرمایه معنوي (ثروت ذهنی) تشکیل شده است. (فقیهی و  سرمایه

 )1389،273رفیعی،

 یادگیري به عبارتی، دارد. مثبتی تأثیر هاسازمان فکري سرمایه بر سازمانی ابعاد یادگیري 

 مشتري)(اي رابطه سرمایه بر گروهی دارد، یادگیري مثبتی تأثیر انسانی سرمایه بر فردي

انسانی به عنوان  دارد. به عالوه سرمایه ساختاري تأثیر سرمایه بر سازمانی یادگیري و

 )44-45، 1390و مطلبی ،شود. (ناظم فکري شناخته می شاخص سرمایه ترین مهم

ها جاي خالی ارائه مدلی جامع جهت سنجش، ارزیابی و گزارشگري سرمایه در این پژوهش

یابد که خورد. طراحی چنین مدلی زمانی اهمیت بیشتري میفکري در نظام دانشگاهی به چشم می

ر نیز ارزیابی شوند. هاي کشوهاي دیگر در کنار سایر سازمانها عالوه بر رقابت با دانشگاهدانشگاه

 Iran() با برگزاري نخستین دوره جایزه سازمان دانشی برتر در کشور2011( 1390از سال 

MAKE Award( معتبرترین  زهیجا نیا در حال شکل گیري است.تر  این فضاي رقابتی گسترده

آوري و هاي دنیا در حوزه مدیریت دانش، نومرجع ارزیابی و به اشتراك گذاري تجربیات سازمان

خود از  نفعانیذ ياست که در خلق ارزش برا ییها دنبال شناساندن سازمان به سرمایه فکري است و

 يراهکارها به محصوالت، خدمات و یو ضمن حیصر يفکر يها هیها و سرما دانش لیتبد قیطر

 است این برتر دانشی سازمان ارزیابی مدل . خصوصیتدارند يبرتر گرید يها بهتر نسبت به سازمان

 البته برد کار به ها سازمان تمامی در را آن توان می و است کار و کسب از مستقل و تجویزي غیر که

 نکات و هاشاخص از درستی درك باید آن از مدل استفاده و کارگیري به هنگام در ها سازمان

 محیط با را آن دانش و سرمایه فکري، مدیریت رویکردهاي طراحی در و داشته ارزیابی چارچوب

  .کنند متناسب خود سازمان فضاي و
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  برتر یسازمان دانش زهیجا یاصل معیار 8 )1نگاره(

http://makeaward.sharif.ir  

  

 در اما گردد،می برگزار شریف صنعتی دانشگاه همت به برتر دانشی سازمان جایزه گرچه

 حامیان از اعم آن مختلف هايبخش در کشور هايدانشگاه از کدام هیچ برگزاري سال نخستین

 کنفرانس در حاضر هايسازمان یا و جایزه ناظر در هايکننده و سازمان شرکت هايسازمان اصلی،

تر دانشگاه و دانشگاهیان خصوصاً  رنگ هاي آتی حضور پررود در سالانتظار می .نداشتند حضور

  هایی شاهد باشیم.زي، بسترسازي و اجراي چنین برنامهحسابداران را در فرهنگ سا
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  هاي علوم مالیسرمایه فکري در دانشکده

؛ تاریخ حسابداري به عنوان یک رشته دانشگاهی سابقه زیادي ندارد، نظران صاحببه عقیده 

ز دهد که ا می نشان  نتایج پژوهشی که اخیراً در رابطه با رشته دانشگاهی حسابداري صورت گرفته،

  )fogarty and gaten,2006,3( نحیف بودن این رشته کاسته شده است.

اي که امروز پیش روي حرفه حسابداري قرار دارد، ساختاردهی با این حال چالش عمده

هاي آموزش حسابداري براي برآوردن مجدد آموزش حسابداري است. وضعیت کنونی اکثر برنامه

. انجمن حسابداري آمریکا بر این باور است که باشد ینمیافته کافی توسعه نیازهاي این حرفه

را اشاعه » آموزش جهت یادگیري« فلسفه، »انتقال دانش« آموزش حسابداري باید به جاي فلسفه

بر اساس تحقیقات انجام شده، در حرفه حسابداري تعامل   )1390،75نماید. (خواجوي و منصوري،

فه حسابداري وجود ندارد، هر آنچه به عنوان تحقیق اي بین تحقیقات، آموزش و حرموثر و سازنده

شود، در حرفه حسابداري و در توسعه و پیشرفت دانش حسابداري فاقد ارزش  می حسابداري نامیده

محسوب شده و یا ارزش ناچیزي دارد، در حالی که هدف تحقیقات حسابداري باید بهبود حرفه 

روهی از پژوهشگران پا را از این فراتر نهاده بر ) گ1389،87رودپشتی وطاهرآبادي،باشد. (رهنماي

بینانه، اشتقاقی و فاقد تنوع و نوآوري است این باورند که تحقیقات حسابداري کوته

)Grasso,2008,24(  آنان بر این نظرند که چارچوب مفهومی مدت مدیدي است که ثابت باقی

ري با اصول پایه اقتصاد مطابقت ندارد، بودن و اتکاپذیي کیفی مربوطها مانده، اساس و پایه ویژگی

) و درك 90،1390دانش اطالعات مدرن بخشی از برنامه تحصیلی حسابداران نیست (محمدیان،

  دهد وجود ندارد.  می روشنی از این که چگونه ثبت دو طرفه به صورت مؤثر اطالعات را انتقال

)Fellingam and Daug,2006,33( داري، همگن و قبیلههمچنین معتقدند نشریات حساب-

شوند، تنوع الزم براي نوآوري را  می هدایت 6هاي اجتماعی خود محافظو توسط شبکه اند شدهاي 

اما در نهایت  )Fellingam,2007,159( هستند. 7ندارند، داراي تمرکز درونی زیاد و خود ارجاع

شگاهی تلقی شود به نظر تواند و باید به عنوان یک رشته دانپژوهشگران معتقدند که حسابداري می

است که حسابداران بازي را به نفع خود تغییر داده و مطمئن شوند که آنان زمان آن فرا رسیده 

در این راستا  )Demski,2007,156(حسابداري یک شخصیت ستودنی در دانشگاه است.

دانشگاه  حسابداري نه تنها باید به نسل حاضر دانشجو کمک کند و ارتباط متقابلی بین حرفه و
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وجود داشته باشد. بلکه باید دانشجویان خالق و باهوش جذب شوند و کمبود دانشجویان دکتراي 

چرا که نظام حسابداري تنها یک سیستم  )Fellingam,2007,160( حسابداري نیز کاهش یابد.

به مندي نظام حسابداري اطالعاتی نیست، بلکه نظام انسانی نیز هست و آنچه اهمیت دارد فایده

  ) 1383،159عنوان یک کل است (باباجانی و پوریا نسب،

هاي برخالف این که خاستگاه اصلی مطالعات حوزه سرمایه فکري و مدیریت دانش دانشکده

هایی که به طور خاص به سنجش، ارزیابی حسابداري و مدیریت است، با فقر پژوهش

توان به طور . با این حال میوگزارشگري سرمایه فکري در این مراکز بپردازد مواجه هستیم

هاي نزدیک به این مباحث وضعیت و هاي صورت گرفته در حوزهغیرمستقیم با نگاهی به پژوهش

  شماي کلی سرمایه فکري این مراکز را استنباط کرد.

هاي حسابداري و ها و عناصر سرمایه فکري در دانشکدهآنچه مسلم است این است که مؤلفه

  مساعدي برخوردار نیست. علوم مالی از وضعیت 

 برنامه در ،تغییر حال در محیط نیازهاي به پاسخگویی براي که نوروش بر این باور است

 پذیرش کسباز نظر وي  .شود نوسازي برنامه و لحاظ، تغییراتی باید حسابداري دانشگاهی درسی

رد. ها قرارگیمندي مشتري مهم است و باید جزء الینفک کلیه تالشو رضایت عمومی

دهد شکاف زیادي بین ) این در حالی است که نتایج یک پژوهش نشان می1382،32(نوروش،

-دیدگاه نمایندگان طیف عملی و نمایندگان طیف تئوریکی حسابداري راجع به نیازها و اولویت

ها و هاي تحقیقاتی موضوعات عملی وجود داشته و همچنین بین تحقیقات انجام شده در دانشگاه

  )1383،24اي وجود ندارد. (اعتمادي و فخاري ،اي رابطهاعالم شده توسط افراد حرفهنیازهاي 

 افراد و دانشگاهیان طیف دو يها دیدگاه بین فاصله وجود از نتایج پژوهش دیگري نیز حاکی

 و مدیریت حسابداري ي پیشرفتهها روش و مفاهیم مورد مدیریت در حسابداري حرفه در شاغل

 به ورود متمایل حسابداري التحصیالن فارغ براي نیاز مورد هايویژگی و هامهارت برخی نیز

 آن درك ابتدا در فاصله، پوشش این براي عملی حل راه است. مدیریت حسابداري مشاغل

 يها تازه از آگاهی شده، براي یاد گروه دو تعامل سپس و حرفه در شاغلین و دانشگاهیان توسط

 دانشگاهیان از سوي عمل در موجود مشکالت با آشنایی و حرفه، در شاغلین سوي از علمی
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توان به نامساعد بودن وضعیت ) از نتایج این تحقیقات می1384،133(نوروش و مشایخی ، .است

  هاي حسابداري پی برد.سرمایه ارتباطی (مشتري) دانشکده

دند در پژوهشی دیگر پاسخگویان که همگی از اساتید دانشگاهی حسابداري هستند معتق

آموختگان براي ورود به بازار کار عالوه بر رشد مدرك گرایی در سیستم آموزشی، تربیت دانش

هدف آموزش عالی باید  ترین مهمهدف آموزش عالی در حال حاضر است در حالی که  ترین مهم

معتقدند در یک  دهد پاسخگویانپژوهشگران حسابداري باشد. نتایج پژوهش نشان می تربیت

زشی با کیفیت اساتید و دانشجویان نقشی تعیین کننده و کلیدي بر عهده دارند. (قدیري سیستم آمو

  )1387،64مقدم و دیگران ،

 خدمات کیفیت مختلف ابعاد که دهد می نشان دیگري میدانی پژوهش از آمده بدست نتایج

سترسی د قابلیت اعتماد، و دانشگاهی، اعتبار پاسخگویی(حسابداري  تحصیالت تکمیلی آموزشی

 يها دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان منظر از) هاي آموزشیبه امکانات و تجهیزات و برنامه

 قرار سازي بهینه و بازبینی که مورد دارد جا و شده ارزیابی نامطلوب و پایین بسیار ایران، منتخب

  )1390،225(ناصري و دیگران ، .گیرند

 آموزش کنونی هايبرنامهین نتیجه رسیدند که مجتهدزاده و همکارانش نیز در پژوهشی به ا

 .ندارد را الزم کفایت آموختگان،شدان به نیاز مورد هايمهارت و دانش ارائه در حسابداري

سطح  با مقایسه در حسابداري آموزش کنونی هايبرنامه وسیله به هامهارت و دانش ارائه همچنین

(مجتهدزاده  .نیست برخوردار الزم کفایت زا حسابداري رشته وختگانمآ دانش براي آن اهمیت

  )1389،85و دیگران ،

هاي انسانی و ساختاري نتایج این مطالعات نیز نشان دهنده وضعیت نامطلوب و نامناسب سرمایه

  هاي حسابداري است.در دانشکده

هاي قابل قبول ارزیابی عملکرد،  ها و مؤسسات آموزش عالی ایران از شاخص دانشگاهگرچه 

باشند. ولیکن سیستم حسابداري و  گویی مالی و عملیاتی برخوردار نمی ایفاي مسئولیت پاسخجهت 

هاي  کننده اطالعات، از قابلیت هاي موجود تأمین گزارشگري مورد عمل و همچنین سایر سیستم

هاي مورد اجماع جامعه تخصصی کشور، جهت  الزم براي تأمین اطالعات مالی و غیرمالی شاخص
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. (باباجانی و ستایش باشند ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می لکرد دانشگاهارزیابی عم

،1386،45 (  

هاي بالقوه موجود را فراهم اکنون با امید به آنکه بتوانیم زمینه بهره گیري بیشتر از ظرفیت 

ها به طور هاي پیش روي دانشگاهآوریم و گامی هر چند کوچک در جهت حل مسائل و چالش

  پردازیم. می هاي حسابداري به طور خاص، برداریم به تشریح مدل مقالهدانشکدهعام و 

  

  مدل پژوهش 

ها و سایر مؤسسات تا با ارائه مدلی کاربردي و جامع، دانشگاه هستیم آندر این پژوهش در پی

  هاي فکري یاري رسانیم. دهی سرمایهگیري و گزارشبنیان را در امر اندازهدانش

  گام اساسی است: 5ادي این مقاله شامل الگوي پیشنه

  

هاي دانشگاه (با تأکید بر الگوي اسالمی ـ انداز، بینش، اهداف و ارزشتبیین چشم گام اول:

   ایرانی پیشرفت)

است  آن ایجاد دنبال به سازمان که است آینده از تصویري از عبارت دورنما یا انداز چشم

 به خواهدمی دقیقاً آینده، در معلوم افق زمانی یک در سازمان که دهد می نشان انداز چشم بیان

 جهت انداز چشم بودن، عینی و ملموس خصلت خاطر برسد. به اي   هنقط چه به یا برود کجا

 راستاي در را سازمان اعضاي هايهدف تنظیم و دهدمی نشان به روشنی را سازمان آینده گیري

   سازد. می ممکن سازمان دورنماي

 هایی هستند که به طور همزمان محصوالت متنوعی را تولیدش عالی بنگاهمؤسسات آموز

هاي مختلف ها و گروههاي علمی و دانش افراد، سازمانها توسعه تواناییکنند. محصوالت آن می

جامعه و پیشبرد مرزهاي دانش از طریق آموزش و پژوهش است این محصوالت و اهداف، 

هایی است که باید در د این اهداف دانشی تعریف کننده حوزهشون می گذارينام» اهداف دانشی«

سازي هاي ویژه، ساختارها و روابط شکل گیرند یا افزایش یابند تا بدین ترتیب پیادهها مهارتآن

 کارگیري بهچارچوب و ساختاري را براي   هاي سازمان تضمین شود. این اهداف،استراتژي

  ) 1387،2کنند. (دري و صلواتی،هاي فکري سازمان فراهم میسرمایه
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  توان برشمرد: ها را به شرح زیر میبرخی از اهداف دانشی دانشگاه

 کشور  کمک به توسعه و ارتقاي علمی  

  مشارکت در تربیت و تأمین منابع انسانی با رویکرد تربیت نیروي انسانی متخصص و

  متعهد 

  نوین  هاي وريفناتحقیق، تولید و توسعه دانش، نوآوري و جذب و تولید  

 هاي گوناگون جامعه توسعه خدمات علمی و تخصصی مورد نیاز بخش  

  توأم ساختن آموزش با پژوهش و کمک به تأمین نیازهاي بنیادي پژوهش کشور  

 هاي پژوهشی ارتباط با صنعت و تجاري سازي یافته  

  نوین  هاي فناوريبومی سازي علوم و  

 هاي علمی، هاي داخلی و خارجی و سایر بخشههاي همکاري با سایر دانشگاایجاد شبکه

  فرهنگی و صنعتی 

  

  هاانتخاب و تدوین استراتژي گام دوم:

مقابله با چگونگی استراتژي به مفهوم  هاي دانشگاه تدوین گردد.در این گام باید استراتژي

رآیند ف تدوین استراتژي هاي جدید است.نسبت به موقعیت العمل عکساوضاع و شرایط جدید یا 

نماید الزم را برقرار می هاي موجود هماهنگیهاي سازمان با فرصتقابلیت بیناست که  اي   هپیچید

 ها نیز باید در نظر گرفته شود. تدوین استراتژيروابط علت و معلولی بین استراتژي فرآیند. در این 

تبدیل  و نامشهود شهودهاي م هاي نامشهود سازمانی به خروجیها و دارایی شود سرمایه می باعث

 ایکنند یم دیسازمان را تهد یخارج طیکه در مح یعوامل ییمرحله به شناسا نیا درشوند. 

نقاط ضعف و قوت داخل  نیهمچن ؛شود می پرداختهدارد سازمان وجود  يبرا یی کههافرصت

 يهاياستراتژ، مشخص شده و چشم انداز بلند مدت يهاهدف بر اساس شده، ییسازمان شناسا

  .ندشو می انتخاب تیادامه فعال يمناسب برا يهاياستراتژ تاًیشوند و نها می یبررس نگوناگو
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  ها و منابع نامشهود ها و فرآیندهاي مرتبط با داراییفعالیت گام سوم:

ي گوناگون که در درون سازمان ها ها و وظایف اصلی دانشگاه در فرآیندها و پروژهفعالیت

-دهند، صورت میهاي نامشهود سازمان را ترکیب و مورد استفاده قرار میداراییشوند و انجام می

  کند. ها براي سازمان تحقیقاتی ارزش و مزیت رقابتی ایجاد میپذیرد. این فعالیت

-هاي آموزشی و پژوهشی مشترك، انجام پروژهو پژوهش، برگزاري دوره آموزش کناردر 

تحقیقاتی، استفاده از تجهیزات زیر ساختی نظیر آزمایشگاه و هاي تحقیقاتی، تسهیم و فروش نتایج 

هاي پژوهشی و اجرایی ملی، منابع عملی براي متقاضیان خارج از دانشگاه، حضور در پروژه

ها به ایجاد هاست که گسترش و بسط آنهاي دانشگاهبرخی از فعالیت ها کنفرانس و انتشارات

بنیان هاي دانشهاي جامعه علمی و سازمانزومات و ویژگیاي که خود نیز یکی از ملساختار شبکه

  شود. است منجر می

  

  ها تعیین و تدوین شاخص گام چهارم:

هایی متناسب با اهداف و فرآیندهاي در گام چهارم، نوبت به تعیین و فرمول بندي شاخص

یابی میزان تحقق هایی براي ارزها، تعیین سنجهرسد. هدف اصلی از تدوین این شاخصدانشگاه می

هاي فکري هاي دانشگاه است، همچنین براي مدیریت منابع و سرمایهاستراتژي اهداف دانشی و

  گیرند. ها و فرآیندهاي سازمان مورد استفاده قرار میمورد نیاز فعالیت

هایی براي اندازه گیري سرمایه فکري پرداخته شده، از در مقاالت متعددي به ارائه شاخص

هاي این مسئله همواره از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار بوده است، برخی از ویژگیآنجا که 

  کنیم:  می ها را بیانالزم براي تدوین شاخص

 ها باید به عنوان ابزار ارتباطی براي جذب منابع مالی و انسانی عمل کنند. شاخص  

 ها باید بروندادهاي تجسمی اهداف راهبردي را ارتقاء بخشد.شاخص  

 ها باید براي مقایسه در طول زمان قابل اعتماد، شفاف و واضح باشند. شاخص 

 هاي مالی است و ها فرآیند ارزش سازي مؤسسه است که این ماوراي شاخصشاخص

-البته، قابل تأیید، پیگیري و جمع آوري است و به راحتی در دسترس همگان قرار می

  )Kok,2007,98(گیرد. 
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هاست. به عنوان ترین نکته قابل مقایسه بودن شاخصید بتوان گفت مهمدر بین این موارد شا

، از قابلیت ISIهاي کشورهاي مختلف شاخص تعداد مقاالت در مجالت مثال براي مقایسه دانشگاه

مجالت براي محققانی که زبان  گونه اینمقایسه باالیی برخوردار نیست. زیرا چاپ مقاله در 

از محققانی است که زبان مادریشان انگلیسی نیست چرا تر  مراتب راحتمادریشان انگلیسی است به 

ها تمام انگلیسی است. بنابراین الزم است که در تدوین شاخص ISIکه زبان نوشتاري مجالت 

  جوانب لحاظ شوند. 

  

  هاي فکري گزارش سرمایه گام پنجم:

هاي سرمایه کارگیري بههاي فکري در این مدل، همه دستاوردهاي حاصل از گزارش سرمایه

کند. به عبارتی هم دستاوردهاي کیفی (غیرمالی) و هم نتایج کمی (مالی) فکري را تجمیع می

هاي دانشی شود. گرچه سود مالی یکی از نتایج سازمان می هاي فکري گزارشاستفاده از سرمایه

بیشتري از بودجه  ها و مؤسساتی که سهماست، اما نکته حائز اهمیت به خصوص در مورد دانشگاه

ها و دولتی دارند گزارش نتایج نامشهود دانشی است. به عبارتی در ارزیابی عملکرد دانشگاه

هاي کند مدیریت صحیح، کارا و اثر بخش سرمایهها آنچه بیش از همه خودنمایی میمدیران آن

ت سرمایه هاست. در این مدل عالوه بر بررسی وضعیت و نوسانافکري موجود در این سازمان

 کارگیري بهفکري و میزان دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده نتایج و ارزش افزوده حاصل از 

هاي فکري به صورت ارزش افزوده مالی و اقتصادي، ارزش افزوده دانشی و ارزش افزوده سرمایه

  شود.  می اجتماعی گزارش
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  لیمالی / غیرما  هاي ارزش افزودهها و شاخصبرخی مؤلفه

  مالی  مالی و اقتصادي

  مالی  کل درآمدها

  مالی  سرانه درآمدي هر پژوهشگر

  مالی  میزان صرفه جویی ارزي مستقیم ناشی از نتیجه تحقیقات

  غیرمالی  دانشی

  غیرمالی  سرانه کتاب هر پژوهشگر

  غیرمالی  ارائه سخنرانی در مجامع علمی

  غیرمالی  اجتماعی

  غیرمالی  ویاننرخ جذب، پژوهش و تعداد دانشج

  غیرمالی  و ملی سازمانی فراي ها میزان مشارکت در طرح

  غیرمالی  ي گوناگون جامعهها میزان ارائه خدمات به بخش

  هاي ارزش افزودهو شاخص ها مؤلفه )2( نگاره

  هاي زیر است: هاي فکري در این مدل شامل بخشدهی سرمایهگزارش

  

  هاي ساالنه گزارش

  صورت وضعیت  

  شامل:

 صورت (وضعیت) سرمایه انسانی  .1

 صورت (وضعیت) سرمایه ساختاري  .2

 صورت (وضعیت) سرمایه ارتباطی .3
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  نمونه گزارش صورت وضعیت سرمایه) 3نگاره (

  

 ي عملکرد ها صورت  

  شامل: 

 هاها و پروژهصورت گزارش فعالیت .1

 هاي فکري هاي ارزش افزوده سرمایهصورت .2

 ها یا ارزش افزوده) نمونه صورت عملکرد (فعالیت) 4نگاره (

  صورت وضعیت سرمایه..... دانشگاه ..... سال....

  هاشاخص
مالی/ 

  غیرمالی
 وضعیت tسال  tهدف سال  t-1سال   عطف

هدف سال 

t+1 

                

                

                

                

                

  .ها یا ارزش افزوده) سرمایه..... دانشگاه ..... سال...صورت عملکرد(گزارش فعالیت

ها و مؤلفه

  هاشاخص
 tسال  tهدف سال  t-1سال   عطف  مالی/ غیرمالی

ابی  میزان دستی

 به هدف/درصد

 پوشش

 t+1هدف سال 
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به این معنی است که هر کدام از » ها شاخص وها مؤلفه«صورت عملکرد  نگارهول ادر ستون 

تر است از آنجا که هاي فرعیهاي ارزش افزوده خود شامل شاخصمؤلفهها و ها، پروژهفعالیت

توان مدل همگن و یکسانی هاي فکري هر سازمان مخصوص همان سازمان هستند و نمیسرمایه

باال  نگارهها ارائه داد لذا برخی موارد مثل ستون هفتم براي اندازه گیري سرمایه فکري همه دانشگاه

هاي  شود. به طور مثال براي شاخص می هاي متناسبی ارائهسازمان با طیفبا توجه به محیط خاص 

» ضعیف، متوسط، خوب«یی همچون ها هاي غیر مالی از طیفمالی از درصدد پوشش و شاخص

  گردد.  می استفاده

  

  یادداشت توضیحی  

ي ساالنه، توضیحاتی در مورد اجزاي ها در این یادداشت با توجه به شماره عطف گزارش

  شود.  می هاي فکري بیانمایهسر

  

  گزارش روند تغییرات سرمایه فکري 

هاي هاي فکري براي بازهها وضعیت، تغییرات و توضیحاتی پیرامون سرمایهدر این گزارش

شود. از آنجاکه بسیاري  می ساله) ارائه) و بلندمدت (دهساله پنجمدت () میانساله سهکوتاه مدت (

هاي ها در کنار گزارشهایی کیفی است این گزارشکري شاخصهاي فهاي سرمایهاز شاخص

دهد. چرا که بازدهی تري در اختیار استفاده کنندگان قرار میساالنه اطالعات مفیدتر و مربوط

شود و با تأخیر بیشتري نسبت به  می هاي فکري مشمول مرور زمانها در سرمایهگذاريسرمایه

  ست. هاي مشهود قابل دستیابی ادارایی

   نامشهود دو امر مهم باید محقق شوند: هاي داراییبراي ارزش آفرینی از 

  ي سازمان که قرار است اجرا شوند.ها نامشهود با استراتژي هاي داراییهمسویی یا انطباق  .1

  نامشهود انجام شود. هاي داراییبرنامه ریزي منسجم و مدیریت یکپارچه براي استفاده از  .2

نامشهود به نتایج مشهود و سپس تبدیل آنها به ارزش مالی و سود  ايه داراییفرایند تبدیل 

نام دارد که به معنی  8"آمادگی"رسد. مرحله اول  می ها در دو مرحله به انجامآوري براي سازمان

هاي سازمان است. هر چه درجه آمادگی هاي نامشهود با استراتژيمیزان همسویی و انطباق دارایی

 تر سریعباالتر باشد، تبدیل آن به ارزش و سود با استفاده از فرآیندهاي داخلی  هاي نامشهوددارایی
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هاي نامشهود به وجه نام دارد و میزان سادگی تبدیل دارایی 9"نقدینگی"خواهد بود. مرحله دوم، 

هاي نامشهود را نشان هاي روند سرمایه فکري میزان آمادگی داراییدهد. گزارش می نقد را نشان

  شود.هاي یاد شده سنجیده میها با توجه به کلیه صورتو میزان نقدینگی آن دهدمی

رسد و قابل تبدیل به ارزش مالی است که  می هاي نامشهود تنها زمانی به نتایج مشهوددارایی

ها تأثیر گذار باشد و این امر ممکن نیست مگر زمانی که در رشد درآمد شرکت یا کاهش هزینه

هاي سازمان همسو شده باشند و هم راستا با آنها در جهت به خوبی با استراتژي هاي مذکوردارایی

-تواند و نباید ارزش پولی معنی داري براي داراییتحقق اهداف سازمان عمل کنند. سازمان نمی

هاي هاي نامشهود تعیین کند. زیرا ارزش مورد بحث تنها زمانی قابل حصول است که دارایی

مشهود تبدیل شوند، آنگاه قابلیت نقد شدن را دارند و این امر تنها زمانی میسر نامشهود به نتایج 

هاي سازمان اجرا و اهداف سازمانی محقق شوند. ضمن اینکه تأثیرگذاري است که استراتژي

  گیرد. می هاي نامشهود بر عملکرد سازمانی از طریق فرآیندهاي داخلی صورتدارایی
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  هادي سنجش و گزارشگري سرمایه فکري در آموزش عالیپیشن مدل)  5نگاره (

  

  هاي حسابداري و علوم مالی هایی براي دانشکدهجمع بندي و رهیافت

هاي مبتنی بر دانش نقش اساسی ایفا سرمایه فکري در زمینه سازي و ایجاد جامعه و سازمان

شود. این سرمایه در  می هاي مبتنی بر دانش محسوبکند و خود نیز محصول جامعه و سازمانمی

هایی فکري کشور را ها داراییسطح جامعه، دولت، صنعت و دانشگاه مطرح است و تجمیع آن

). در این مقاله با توجه به نقش کلیدي دانشگاه 1388،9دهد (میرکمالی و ظهور پرونده، می تشکیل

ها مد نظر رمایه در دانشگاهگیري این نوع از سهاي مبتنی بر دانش، اندازهدر ایجاد جامعه یا سازمان

هاي حسابداري سنتی و قرار گرفت. در اقتصاد دانش محور امروزي، ضروري است که روش

آفرین مورد تجدید نظر هاي گزارشگري فعلی به منظور لحاظ نمودن عوامل نامشهود ارزششیوه

ارزش اقتصادي قرار گیرند. بر اساس ادبیات سرمایه فکري، ارایه فرمولی واحد براي محاسبه 

سرمایه فکري تقریباً غیر ممکن است، اما این بدین معنی نیست که طراحی ابزاري براي 
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-هاي کیفی اندازهاي از شاخصگیري سرمایه فکري بی اهمیت است. بلکه طراحی مجموعه اندازه

 ,Chen etal,2004( باشد.ها باشد مفید میگیري که قادر به تشخیص موقعیت موجود سازمان

سرمایه فکري در این پژوهش بر مبناي مطالعات نظري به سه سرمایه انسانی، ساختاري و  )201

) و پس از بررسی اهمیت شناسایی و گزارشگري 1388،49ارتباطی تقسیم شد (محمودي و کیوان،

دهی سرمایه فکري در نظام آموزش عالی الگویی شامل پنج گام اساسی براي مدیریت و گزارش

انداز،گام دوم تدوین کري ارائه شد. در این مدل که گام اول، تبیین مأموریت و چشمهاي فسرمایه

هاي مرتبط با منابع نامشهود و گام چهارم، تعیین و ها، گام سوم شناسایی فرآیندو طراحی استراتژي

هایی شامل صورت وضعیت، صورت عملکرد و هاست در گام پنجم، گزارشتدوین شاخص

هاي پیش گفته طراحی و ارائه شد. از هاي فکري براي ارزیابی شاخصرمایههاي روند سگزارش

ها با تأخیر زمانی هاي سرمایه فکري کیفی است و نتیجه سرمایه گذاريآنجا که اکثر شاخص

  تر وهاي ساالنه اطالعات مفیدشود، گزارش روند تغییرات در کنار گزارش می بیشتري حاصل

   دهد. می تري به دستمربوط 

دهد سرمایه انسانی نسبت به سایر اجزا از اهمیت بیشتري  می ها نشانبا توجه به اینکه پژوهش

هاي مدیریت ) از این رو امروزه یکی از چالش1389،10برخوردار است. (نظري پور و پرویزي،

ها چگونگی تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه ساختاري و توجه هر چه سرمایه فکري در دانشگاه

شتر به سرمایه ارتباطی است و از آنجا که در صورت حذف کنکور در چند سال آینده، رقابت بی

هاي فکري به عنوان یک عامل شود؛ مدیریت سرمایه می ها براي پذیرش دانشجو شدیدتردانشگاه

هاي حسابداري حائز اهمیت بیشتري مهم مزیت رقابتی ضروري است. این نکته در مورد دانشکده

ها و هاي پیش گفته مؤلفهو با توجه به نتایج پژوهش که بر اساس رویکرد فراتحلیلی است. چرا

هاي حسابداري و علوم مالی از وضعیت مساعدي برخوردار عناصر سرمایه فکري در دانشکده

هاي فکري در این مراکز به مرحله اجرا در نیامده نیست، و مدیریت، سنجش و گزارشگري سرمایه

روش براي خالصه سازي  ترین مهم، کرد فراتحلیلی از آن روست که، فراتحلیلاست. اتخاذ روی

حجم نمونه در یک مطالعه،  که شود میبه کار گرفته  خصوصاً هنگامی و تحقیقات گذشته است

گیري مطمئنی رسید و یا به لحاظ روشی برخی از عناصر مفهومی  آنقدر کم باشد که نتوان به نتیجه
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زمینه موضوعی  رد و ما دنگذشته نیز تحت عناوین متفاوتی بررسی شده باش مورد نظر در تحقیقات

  )1385،169.(ناطق پور و فیروزآبادي،داشته باشیم يمشخص کمتر اتخود، تحقیق

ها و به طور خاص با توجه به آنچه گفته شد عالوه بر پیشنهاد اجراي مدل مقاله در دانشگاه

و تصمیم گیري  گذاري ، سیاستریزيهاي برنامهي بخشهایی براهاي حسابداري رهیافتدانشکده

  شود: می هاي حسابداري و علوم مالی به شرح زیر پیشنهاددانشکده

  

  سرمایه انسانی

 اي   هتوأم ساختن آموزش با پژوهش، حمایت از پژوهشگران و توسعه مطالعات میان رشت  

 به منظور به ساتیدا براي خارجی و داخلی مطالعاتی هايفرصت امکان سازي فراهم 

 آنان هايدانسته رسانی روز

 اساتید علمی هايتوانایی مستمر ارزیابی 

 افزایش منظور به دانشکده کارکنان و اساتید براي مستمر آموزشی يها برنامه وضع 

 هااستراتژي اجراي در آنان کارایی

 هاي تحصیالت تکمیلی هاي تخصصی در دورهایجاد گرایش 

 دانشجویان نیازهاي با متناسب و کاربردي آموزشی هايفعالیت و هابرنامه ارائه 

 و بازار کار در دانشجویان آتی نیازهاي با متناسب افزارهاي نرم و هامهارت آموزش 

 جامعه

 و علمی هايتوانایی به نحوي که دانشجویان از ارزیابی مناسب يها روش از استفاده 

 در موقع به ارزیابی این نتایج همچنین وارزیابی کند  زمان هم را دانشجویان ادراکی

  .گیرد قرار دانشجو اختیار

 کنفرانس و سمینارها در هادانشکده اساتید و دانشجویان حضور امکان آوردن فراهم-

 کشور از خارج داخل و در تخصصی و علمی هاي

 

 سرمایه ساختاري

 هاتبیین اهداف و چشم انداز آتی و تدوین استراتژي دانشکده 

  هااستراتژي هاي فکري و ارتباط آن باوضعیت فعلی سرمایهشناخت 
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 ها هاي ارزشیابی و گزارشگري آنهاي فکري و اجراي مدلرصد دقیق سرمایه 

 جایزه اساس بر سازمان توانمندسازي و ارزیابی فرایند اجراي MAKE  

 هاي فکريمدیریت دانش و سرمایه طریق از ذینفعان براي ارزش خلق 

 تعریف و ها پروژه ها ،مستندسازيدانش، مدیریت آموخته نشر و ثبت فرهنگ بهبود 

  موفق هاي تجربه انتقال فرآیند

 آن اثربخشی پایش کنار در سازمانی طراحی مدل آموزش 

 با  کارکنان وهاي جدید جذب، نگهداشت و ارتقاي اساتید، دانشجویان تدوین برنامه

  هدف توسعه سرمایه فکري

 ندگان برون سازمانی در مدیریت راهبردي دانشگاه، عدم مشارکت ذینفعان و نمای

 گیري یکجانبه مدیران و توجه به مشتریانتصمیم

 هایی براي افزایش رضایتمندي دانشجویان و اساتید و حل مسائل مالی آنانتدوین برنامه 

 گروه مصوبات و آموزشی يها نامه آیین به دانشجویان سریع و آسان دسترسی امکان 

 مانند (پژوهشی و آموزشی هايزمینه در مناسب و کافی امکانات و یالتتسه ارائه 

 …) و علمی مجالت هاي علمی،سایت کتاب،

 پیوسته و منسجم آموزشی هايفعالیت و هابرنامه ارائه 

 هاي جدید پذیرش دانشجویان و اعضاي هیئت علمی و گسترش تدوین سیاست

 تحصیالت تکمیلی 

 اساتید استفاده مورد تدریس منابع و هاروش سازي متنوع و رسانی روز به 

 اصلی دروس ترکیب تناسب همچنین و عملی و نظري دروس ترکیب تناسب رعایت 

 هاتمامی گرایش در تخصصی و

 هاي مختلفها و ارائه گرایشیکسان نبودن محتواي آموزشی در همه دانشکده 

 افزایش منظور به دانش تسهیم و مدیریت و دهنده یاد و یادگیرنده محیط ایجاد 

 ذینفعان براي ارزش ایجاد و هزینه کاهش ،وري بهره
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 سرمایه ارتباطی

 هاي ملی، صنعتی و حرفه ايشرکت در اجراي پروژه 

 هادانشگاه تجارب دانشی تبادل و هادانشگاه میان اندیشی هم  

 اعتبار از که هاارزیابان مدیریت دانش و سرمایه فکري دانشگاه جامعه گیري شکل 

 برخوردارند فکري سرمایه و دانش، نوآوري مدیریت حوزه در شخصی و اجرایی علمی،

 اي با نهادهاي مرتبط همچون (مؤسسات هاي علمی و حرفهایجاد شبکه همکاري

 حسابرسی، بازار سرمایه و شبکه بانکی و....) 

 هاي داخلی و خارجی ایجاد شبکه همکاري با دانشگاه 

 هايدیدگاه داشتن نظر در ، بدوناجتماعی مسئولیت رویکرد بسترسازي و فرهنگ سازي با 

  هاي فکريسودانگارانه براي توسعه سرمایه و کاري و کسب

هاي آموزش عالی براي مفهوم سرمایه فکري در پژوهش بودن نوظهورشک به دلیل بی

ه طور هاي فکري نظام آموزش عالی و بدهی سرمایهدستیابی به الگوي جامع ارزیابی و گزارش

هاي تري، الزم و راهکارها و رهیافتهاي حسابداري، انجام تحقیقات گستردهخاص دانشکده

  هاي آغازین این راه است. بیشتري نیز قابل ارائه است. مقاله حاضر یکی از قدم

  

پی نوشت

  
1  Knowledge Assets 
2 .Theory Building  
3 .Theory Development  
4 .Shih  
5 .Galbraith  
6 Self-Protective Social Networks 
7 Self-referential   
8  Readiness 
9 Liquidity 
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  zgzghasemi@gmail.comنویسنده مسئول: 

      

  دهمین همایش ملی حسابداري ایران

  1391خرداد  4و  3

 هاي مالی بداري در صورتکفایت استانداردهاي حسا رعایت و

  هاي لیزینگ ایران شرکت
  * زهرا قاسمی

  دانشگاه الزهرا ارشد حسابداري یکارشناس

   علی رحمانی

     استادیار حسابداري دانشگاه الزهرا    

      چکیده

. شود می مالی اتخاذ هاي صورتبسیاري از تصمیمات بر اساس اطالعات حاصل از امروزه، 

کیفیت مطلوبی بر اساس ضوابط معتبر و معین، یعنی استانداردهاي حسابداري  مالی باید با هاي صورت

به استفاده کنندگان ارائه کند.این تحقیق  و با کیفیت بهتر تر مناسباطالعات الزم را  تا .تهیه شده باشند

لیزینگ ایران  هاي شرکت مالی هاي صورتبه بررسی کفایت استانداردهاي حسابداري و رعایت آن در 

رداخته است. به این منظور در ابتدا روند استانداردهاي حسابداري لیزینگ و تحقیقات پیشین مورد پ

استانداردهاي مربوط چک لیست گزارشگري و افشا در این صنعت تهیه  اساس بربررسی قرار گرفت. 

مرحله  مالی با استانداردها از این چک لیست استخراج شد. در هاي صورتموجود در  هاي تفاوتشد و 

طراحی گردید و در اختیار  ها تفاوتمشتمل بر اي  هپرسشنام بعد جهت اطالع از نقطه نظر صاحب نظران،

 هاي و تحلیلگران مالی قرار گرفت . داده ها شرکتلیزینگ، حسابرسان این  هاي شرکتمدیران مالی 

، کنند میي را رعایت لیزینگ استانداردهاي حسابدار هاي شرکتبدست آمده نشان داد که به طور کلی 

در افشاي  هایی تفاوترهنمودي روشن در استانداردهاي حسابداري مشاهده نشود،  که مواردياما در 

معنادار در  هاي تفاوتدر پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و  ها مغایرت. این شود میاطالعات دیده 

لیزینگ را  هاي شرکت هاي فعالیتاین است که استانداردهاي حسابداري کلیه  دهنده نشان ها پاسخ

  .دهد نمیپوشش 

    لیزینگ لیزینگ، حسابداري هاي شرکتمالی، هاي  صورت، حسابداري استانداردهاي:کلیدي هاي واژه
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    مقدمه

آن داشته است که  را در سراسر جهان بر ها شرکتاقتصادي،  هاي محیطرقابت روز افزون در 

نند. همان گونه که هر سال میلیاردها دالر صرف مخارج پیرامون نقدینگی خود هوشیارتر عمل ک

پیش مورد توجه  ، یافتن مؤثرترین راه براي تحصیل تجهیزات هر روز بیش ازگردد میاي  هسرمای

. بنابراین اجاره در برابر خرید، به عنوان جزء الینفک تصمیم گیري جهت تحصیل گیرد میقرار 

. با افزایش نماید میوسعه صنعت لیزینگ کمک موثري به ت و می گیرده قرارتجهیزات مورد توج

حسابداري خاص این صنعت و عملیات قراردادهاي اجاره، در کشورهاي صنعتی استانداردهاي 

یک  1(CPA) حسابدار هاي روشکمیته  در کشور آمریکا،به عنوان مثال  لیزینگ تدوین شد.

یأت استانداردهاي حسابداري مالی ه و، پنج استاندارد ) (APBاصول حسابداري ، هیأتاستاندارد

(FASB) .نیز  2010در سال  ده استاندارد را درباره این موضوع تاکنون تدوین کرده است

هر دو هیأت استانداردهاي  کار دستوراستاندارد حسابداري قرارداد اجاره در کانون توجه و 

  واکنش واداشته است. قرار گرفته و ذینفعان زیادي را به الملل بینحسابداري آمریکا و 

هاي حسابداري قراردادهاي اجاره در برخی از کشورها شده است، که به استاندارد توجهی

 هاي روش کردن استاندارداز اجاره و نیاز به  اقتصاديانعکاسی از استفاده روز افزون واحدهاي 

  .شود میکه روز به روز پیچیده است  لیزینگ حسابداري مربوط به

لیزینگ رشد چشمگیري یافت و با تصویب قانون بازار غیر  1380از اوایل دهه در ایران نیز 

محیط  هاي پیچیدگیمتشکل پولی، صنعت لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزي قرار گرفت. 

کسب و کاري شده است که نیازمند استاندارد حسابداري  هاي مدلمنجر به  ها شرکتفعالیت این 

منتشر شد و قبل آن نیز استانداردهاي  ها اجارهتاندارد اس 1380خاصی است. اگرچه در سال 

 هاي شرکتمالی  هاي صورتمالی اسالمی تدوین شده است، ولی بررسی  مؤسساتحسابداري 

مالی و نیز گزارشگري و افشاء است. این  هاي صورتلیزینگ نشان دهنده تفاوت در شکل 

  موضوع انگیزه انجام این تحقیق گردید.

. در مرحله بعد به بیان شود میتدا به مبانی نظري و پیشینه تحقیق پرداخته در این مقاله اب

  .گردد می و نتایج تحقیق ارائه و تحلیل ها یافته آخر درو  پردازد میروش انجام تحقیق  موضوع و
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  مبانی نظري

  دیدگاه موجر :اجاره تکامل تدریجی استانداردهاي حسابداري

  APB-7)(ي هیأت اصول حسابدار 7بیانیه شماره 

 در این استاندارد اولین استاندارد اجاره مربوط به موجران منتشر گردید. 1966در سال 

 5اما ضوابط آن با مفاد بیانیه شماره است، محسوب کردن قراردادهاي اجاره توصیه شدهاي  هسرمای

د، طبق این استاندارمتفاوت است. ، باشد می،که مربوط به مستأجران هیأت اصول حسابداري 

   که ضوابط زیر برقرار باشد: شوند میمحسوب اي  هسرمای در صورتیاجاره قراردادهاي نوع 

 (بدهی) به نحوي معقول قابل برآورد باشد.  مخاطرات اعتباري .1

 موجر (فروشنده) مخاطرات چشمگیري را در ارتباط با مالکیت به عهده نگرفته باشد. .2

رتباط با بهاي تمام شده یا درآمد فروش در ااي  هبر اساس قرارداد اجاره، ابهام عمد .3

  .وجود نداشته باشد

  

 (APB-27)هیأت اصول حسابداري  27بیانیه شماره 

تأمین  نوعاز محسوب نکردن بسیاري از قراردادهاي اجاره اي  هانتقادهایی که از لحاظ سرمای

میالدي  1972در سال 27به عمل آمد، منتج به تدوین و انتشار بیانیه شماره 7مالی از بیانیه شماره 

محسوب کردن قراردادهاي اجاره توسط موجران اي  هضوابط سرمایش شد. قصد بیانیه اخیر، گستر

  :باشد میبوده است. ضوابط جدید به شرح زیر 

 از قابلیت وصول اقساط اجاره اطمینان معقولی وجود داشته باشد. .1

 وجود نداشته باشد.ابهام با اهمیتی در باره مخارج دیگري که باید انجام شود  .2

 از شرایط زیر احراز شود: یکی در .3

      قراردادالف. انتقال مالکیت قانونی در خاتمه 

   .به خرید دارایی با قیمتی کمتر از قیمت بازار ب. اختیار 

 ) به اضافه هر نوع معافیتآینده درمربوطه  هاي ج. ارزش فعلی اجاره بها(منهاي هزینه 

اري برابر با قیمت فروش عادي دارایی باشد، یا به بیش مالیاتی مربوط به سرمایه گذ

  از آن برسد، یا

  باشد. عمر مفید باقیمانده دارایی استیجاري حدود د. مدت قرارداد اجاره
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 هیأت استانداردهاي حسابداري مالی 13استاندارد شماره 

شماره  میالدي انتشار یافت. استاندارد 1976در سال  )SFASNO.13( 13استاندارد شماره 

محسوب کردن تعداد بیشتري از قراردادهاي اجاره بوده است. این اي  هبه وضوح در پی سرمای 13

ماشین آالت، یا  استاندارد، اجاره را به عنوان قراردادي مبتنی بر انتقال حق استفاده از اموال،

  .ندک میتجهیزات (زمین/ یا دارایی استهالك پذیر)، براي یک دوره زمانی معین تعریف 

اي  هبراي سرمای در این راستا، چهار آزمون که به هر دو طرف مبادله یعنی مستأجر و موجر

  شده است:تعیین به شرح زیر  استمربوط  کردن قرارداد

 مالکیت حقوقی در پایان مدت قرارداد اجاره به مستأجر منتقل شود. .1

 قرارداد اجاره شامل اختیار خرید دارایی با تخفیف باشد. .2

 برآوردي دارایی باشد. مفید عمردرصد 75رداد اجاره دست کم معادل مدت قرا .3

درصد ارزش متعارف دارایی  90اجاره، معادل  هاي پرداختارزش فعلی حداقل  .4

 استیجاري در شروع قرارداد پس از کسر تخفیف مالیاتی سرمایه گذاري باشد.

  :نیز باید احراز شودموجر هردو معیار اضافی زیر براي 

 عقولی نسبت به قابلیت وصول حداقل مبالغ اجاره وجود داشته باشد.اطمینان م .1

غیر قابل برگشت وجود نداشته باشد، که  هاي هیچ گونه ابهامات با اهمیتی پیرامون هزینه .2

 .شود میتحت قرارداد اجاره به موجر تحمیل 

 هاي روشتا حدودي تقارن  ،هیأت استانداردهاي حسابداري مالی 13در استاندارد شماره 

  .گردید برقرارحسابداري از دیدگاه مستأجران و موجران 

  

  حسابداري المللی ینبهیأت استانداردهاي  17استاندارد شماره 

 2003اما در سال  ،منتشر شد 1982ابتدا در سال  17حسابداري شماره  المللی بیناستاندارد 

عملیاتی و تأمین  هاي اري اجارهحسابد المللی بینمورد تجدید نظر قرار گرفت. هیئت استانداردهاي 

از نوع تأمین مالی محسوب  صورتی دربر طبق آن، قرارداد اجاره را  و مالی را مورد توجه قرارداد

آن به مستأجر منتقل شود، در غیر این صورت، آن را عملیاتی  مخاطرات وکه تمامی مزایا  کند می

  .کند می قلمداد
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  : اجاره و اجاره به شرط تملیک8هاستاندارد حسابداري مالی اسالمی شمار

 مالی اسالمی اقدام به تدوین مؤسساتسازمان حسابداري و حسابرسی  1999در پایان سال 

استانداردي در زمینه اجاره و اجاره به شرط تملیک نمود. این استاندارد اجاره را به اجاره عملیاتی 

  د بر شکل قانونی تأکید دارد.و اجاره به شرط تملیک طبقه بندي نموده است. این استاندار

  

  در ایراناجاره تدوین استاندارد 

عیناً  که یافت انتشار سازمان حسابرسیتوسط  1380در سال  21استاندارد حسابداري شماره 

  .باشد می 17رهحسابداري شما المللی بین ضوابط مندرج در استاندارد حاوي همان اصول و

طبقه اي  هسرمای هاي عملیاتی و اجاره هاي دو نوع اجاره ، قراردادهاي اجاره را به21استاندارد 

بندي نموده است. در این استاندارد به طور صریح از قراردادهاي اجاره تأمین مالی مستقیم، اهرمی 

  و اجاره به سبک فروش یاد نشده است.

ی است. مبتنی بر میزان مخاطرات و مزایاي ناشی از مالکیت دارای، ها اجارهطبقه بندي مبناي  

یا عملیاتی) اي  هطبقه بندي نوع اجاره(سرمای .گیرد میدر آغاز اجاره صورت  ها اجارهطبقه بندي 

  .نه شکل قرارداد بستگی دارد به محتواي معامله و

  :طبق این استاندارد به شرح زیراست اي بودن قرارداد اجاره ضوابط سرمایه مالك و

 تملیک  شرط به  شود (اجاره  منتقل  کننده اجاره  به  اجاره  دوره  در پایان  دارایی  مالکیت ( 

 تاریخ اعمال اختیار خرید به قیمتی که انتظار  مستأجر اختیار داشته باشد که دارایی را در

 در آن تاریخ باشد خریداري کند و به مراتب کمتر از ارزش منصفانه دارایی در رود می

که مستأجر از این اختیار استفاده خواهد باشد  داشته وجوداجاره، انتظار معقولی  آغاز

  کرد.

 اگر مالکیت  گیرد، حتیبر دررا   دارایی  درصد عمر اقتصادي 75  حداقل  اجاره  دوره  

  نشود.  نهایتاً منتقل  دارایی

 منصفانه  درصد ارزش 90برابر با   حداقل  در آغاز اجاره  اجاره  مبالغ  حداقل  فعلی  ارزش  

  باشد، و   همورد اجار  دارایی
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 بتواند بدون  کننده تنها اجاره  که  اي گونه باشد به  خاصی  ماهیت  داراي  مورد اجاره  دارایی  

  .کند  استفاده  ، از آن مالحظه  قابل  تغییرات  انجام

  

  بازنگري در استانداردهاي اجاره

منتشر  اه اجارهنظرخواهی حسابداري  براي بحث واي  هبیانی G4+1٢گروه 1996در سال "

قراردادهاي اجاره  هاي بدهیمستأجر براي شناسایی دارایی و  منظرنگرشی جدید از و  کردند

که  کند می بیان 3"رویکردي جدید -ها اجارهحسابداري ". این تحقیق، تحت عنوانمطرح کرد

بسیار پیچیده است و  "مزایا و مخاطرات براي مالکیت "جاري مبتنی بر چارچوب  هاياستاندارد

که این مسئله باعث کاهش  شود میی براي معامالت مشابه از رویکردهاي متفاوت استفاده حت

   vol17.no1,1999, Barents Group LLC) (.شود میمالی  هاي صورتقابلیت مقایسه 

هیئت استانداردهاي حسابداري  توسطنظرخواهی  براي بحث واي  هبیانی 2009در مارس 

مهمی از مدل  هاي قسمتدر رابطه با  المللی بینابداري آمریکا و هیئت استانداردهاي حس

همچنین بعضی از مسائل استاندارد جدید براي حسابداري موجر را ارائه  حسابداري براي مستأجر و

  نموده است.

روي این موضوع تمرکز دارد  )17شماره  المللی بین( استاندارد حسابداري  استاندارد موجود

با مدل حق  اما بیانیه جدید ،یا خیر مورد اجاره منتقل شده است اراییدمخاطرات  آیا مزایا وکه 

 هاي بدهی و ها داراییاستفاده براي موجران جایگزین خواهد شد. تحت مدل حق استفاده، موجر 

که در آن مدل  شود می رائهاناشی از قرارداد اجاره را شناسایی خواهد کرد. در این بیانیه دو نگرش 

در  شخصیبراي موجران به کار برده شود. تحت نگرش اول، موجر به عنوان  واندت می حق استفاده

فیزیکی) را به مستأجر منتقل کرده  دارایی معموالً ( که بخشی از قلم مورد اجاره شود مینظر گرفته 

که حق جدیدي را ایجاد  شود میاست. در نگرش دوم، قرارداد اجاره به عنوان قراردادي دیده 

  .گذارد می باقی رابطه با قلم مورد اجاره بدون تغییرر وق موجر را دو حق کند می
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  پیشـینه تحقیـق

انجام شده بر روي موضوع تحقیق، در سایر کشورها تحقیق مرتبطی مشاهده  هاي بررسیبا 

، به اند پرداختهنشد. برخی از دیگر تحقیقاتی که به موضوع رعایت استانداردهاي حسابداري 

  ش مرور شده است.اختصار در این بخ

) تحقیقی در رابطه با بهبود حسابداري اجاره و پیامدهاي اقتصادي آن 2001بتی و همکارانش( 

. این تحقیق از طریق پرسشنامه صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد اند دادهدر انگلستان انجام 

ارائه دهندگان سوي هر دو گروه ( از ،SSAP21موجود،  که استانداردهاي حسابداري اجاره

  مالی و استفاده کنندگان) ناکارآمد شناخته شده است. هاي صورت

) در تحقیقی به بررسی رعایت استانداردهاي حسابداري 2008( 4همکارانش الشماري و

 حسابداري از سوي کشورهاي عضو شوراي خلیج فارس المللی بین
پرداختند. نمونه آماري شامل 5

استاندارد حسابداري  14بوده است. چک لیستی از 1996 -2002 هاي سالشرکت براي  137

استانداردهاي  14مبناي کار قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که سطح رعایت  المللی بین

  درصد بوده است.75 ها سال کل و ها شرکتبه طور میانگین براي کل  المللی بینحسابداري 

اي حسابداري انجام شده است که در ایران نیز تحقیقاتی در خصوص رعایت استاندارده

  در زیر مرور شده است. ها آنبرخی از 

مالی  هاي گزارش) به بررسی میزان رعایت استانداردهاي افشاء در 1376علیزاده گیاشی (

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق استانداردهاي  هاي شرکت

ان مبنا در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از بررسی هر به عنو المللی بینحسابداري 

مالی نتیجه گیري شد که میزان رعایت استانداردهاي افشاء در تهیه و ارائه  هاي گزارشیک از 

  % است.90دار تهران اپذیرفته شده در بورس اوراق به هاي شرکتمالی  هاي گزارش

استانداردهاي حسابداري قراردادهاي اجاره  یريکارگ به) به بررسی چگونگی 1378عقیلی(

ایرانی پرداخته است. براي بررسی رعایت وعدم رعایت استانداردها،  هاي شرکتبلند مدت در 

چک لیستی از استانداردها تهیه شد و مبناي تحقیق قرار گرفت. نتایج حاکی از ان است که در 

) اجاره دهنده ایرانی در معدن فعلی ت و(صنعنمونه آماري (لیزینگ ایران، پی خرید هاي شرکت

  % موارد استاندارهاي حسابداري قراردادهاي اجاره بلند مدت را رعایت ننموده است.60
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  ها یهفرضپژوهش و  يها پرسش

 این ازاهداف متفاوتی براي تهیه استانداردهاي حسابداري مدنظر قرارگرفته است. یکی 

شامل وضعیت مالی و نتایج عملیات استفاده  مالی، هاي صورتاطالعات  تر مناسباهداف ارائه 

کنندگان است. فرض بر این است که این اطالعات باید مربوط، قابل اتکا، داراي ثبات رویه و قابل 

  مقایسه باشند. 

 ها شرکت هاي فعالیتو به تفصیل به  شوند میاستانداردها به طور فراگیر تدوین  که آنجایی از

پوشش دهد. از طرف دیگر مشخص نیست  تواند نمی را ها شرکت هاي فعالیتلذا کلیه  پردازد نمی

 .کنند میچه تفسیري و به چه میزان استانداردهاي مربوط را رعایت  با ها شرکتکه 

 استاندارد(اي  جداگانه حسابداري صنعت لیزینگ یک صنعت تخصصی است که استاندارد

ورود  ی تحوالت گسترده در این صنعت و) براي آن تدوین شده است. ول21شماره حسابداري

 در خصوص کفایت و سؤاالتی پیچیده فعالیت باعث شده است که مسائل و هاي به حوزه ها شرکت

 لیزینگ مطرح شود.  هاي شرکت دررعایت استانداردهاي حسابداري 

   :زیر مطرح است، که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آن است هاي پرسش

لیزینگ در ایران با استانداردهاي حسابداري  هاي شرکتمالی  هاي صورتآیا  )1

  ایران تطابق دارد؟

آیا استانداردهاي حسابداري ایران تمامی جوانب مختلف فعالیت صنعت لیزینگ  )2

 ؟دهند می را پوشش

 پژوهشی به شرح زیر است: هاي تحقیق فرضیه سؤاالتبا توجه به 

ان مطابق با استانداردهاي ایران تهیه و لیزینگ در ایر هاي شرکتمالی  هاي صورت: 1فرضیه 

  شوند. می ارائه

هاي لیزینگ را  هاي شرکت فعالیت: استانداردهاي حسابداري ایران کلیه عملیات و 2فرضیه

  دهد. پوشش می
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  روش تحقیق

لیزینگ پرداخته شد  هاي شرکت هاي فعالیتدر این تحقیق ابتدا با بررسی میدانی به شناسایی 

در استانداردهاي موجود و مرتبط گیري  اندازه شناخت، افشاء و موارد ازیستی و پس از ان چک ل

لیزینگ تهیه شد. بر مبناي چک لیست تهیه شده، بررسی شد که آیا چه  هاي شرکت هاي فعالیتبا 

و در  شوند می لیزینگ رعایت هاي شرکتمالی  هاي صورتمیزان از استانداردهاي مربوط در 

که استاندارد  هایی فعالیت د رعایت نشده استخراج شد. در این مرحلهصورت عدم رعایت، موار

نیز مشخص  اند کردهمختلف استفاده  هاي لیزینگ از رویه هاي شرکتحسابداري مشخصی ندارد و 

 افشاء درموجود  هاي مغایرتبراي شناخت دیدگاه استفاده کنندگان در رابطه با شد. در مرحله بعد 

  ستفاده شد.از پرسشنامه ا اطالعات

  

  جامعه آماري

  در این تحقیق دو جامعه آماري در نظر گرفته شده است:

هاي لیزینگ بورسی و  هاي لیزینگ در این تحقیق شامل شرکت جامعه آماري شرکت .1

هاي پذیرفته شده در بورس  هاي لیزینگ خارج از بورس که تابعه شرکت شرکت

 باشند. ورس میهاي لیزینگ خارج از ب باشند و نیز دیگر شرکت می

هاي لیزینگ  هاي مالی شرکت جامعه آماري تهیه کنندگان و استفاده کنندگان صورت  .2

ها یا خودشان درگیر سرمایه  هاي آن شامل کارشناسان سرمایه گذاري که شرکت

باشند، نیز کارشناسان مالی  هاي غیر بورسی می هاي بورسی یا لیزینگ گذاري در لیزینگ

لیزینگ و مؤسسات حسابرسی که درگیر حسابرسی هاي  و حسابداري شرکت

 اند. هاي لیزینگ بوده شرکت

 

  روش نمونه گیري

لیزینگ  هاي شرکتمالی  هاي صورتنمونه آماري در جامعه آماري اول بر مبناي دسترسی به 

لیزینگ خارج از  هاي شرکتانتخاب شده است که شامل چهار شرکت لیزینگ بورسی و هشت 

شرکت لیزینگ خارج از  هفتو  باشند میپذیرفته شده در بورس  هاي تشرکبورس که تابعه 

آماري دوم نمونه شامل  جامعه در. باشند میشرکت لیزینگ  19که در مجموع  باشند میبورس 
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توزیع گردید  مالی تحلیلگران ولیزینگ  هاي شرکتپرسشنامه بین حسابرسان و مدیران مالی  120

  پرسشنامه پاسخ داده شد. 59بوده است. در مجموع که انتخاب آنان بر طبق دسترسی 

  

  تحقیق هاي نتایج آزمون فرضیه

لیزینگ در ایران مطابق با استانداردهاي  يها شرکتمالی  يها صورت: 1فرضیه 

  .شوند یمایران تهیه و ارائه 

  بخش گردآوري شد. 5 اطالعات بر مبناي چک لیست در قالب،براي آزمون این فرضیه

، 2، ب)موارد عمومی افشاء طبق استاندارد 1استاندارد طبق افشاءومی شناخت و الف)موارد عم

 خاص افشاءو) ، 6افشاء طبق استاندارد عمومی موارد، د) 3استاندارد  طبق بر افشاء مواردج)

 21لیزینگ طبق استاندارد هاي شرکت

ورد طراحی شد تا مشخص گردد که شرکت مورد نظر در آن م سؤالدر هر مورد تعدادي 

مطابق با استاندارد عمل کرده است یا خیر. به لحاظ توزیع پراکندگی نمرات هر بخش، فرضیه فوق 

بخش و نیز کل موارد آزمون شد. براي آزمون رعایت و عدم رعایت استانداردها از  5به تفکیک 

ه از نمرات بدست آمد ،استفاده شده است. براي آزمون این فرضیهاي  هناپارامتري دو جمل آزمون

به  و صفربه پاسخ غیر منطبق با استاندارد نمره  سؤالشود. در هر  هر بخش، با یکدیگر جمع می

  ارائه شده است. 1خالصه نتایج در نگاره پاسخ منطبق با استاندارد نمره یک داده شده است. 
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  درصد  تعداد  پاسخ  موارد افشاء
ید یا رد أیت

  فرضیه

 طبق ءافشاموارد عمومی شناخت و 

  1استاندارد

  3/96  387  رعایت استاندارد

  یدتای

  7/3  15  عدم رعایت استاندارد

  2موارد عمومی افشاء طبق استاندارد 

  2/98  213  رعایت استاندارد

  یدتای

  8/1  4  عدم رعایت استاندارد

  3استاندارد  طبق بر افشاء موارد

  9/5  2  رعایت استاندارد

  رد

  1/94  32  عدم رعایت استاندارد

  6افشاء طبق استاندارد عمومی موارد

  1/97  34  رعایت استاندارد

  یدتای

  9/2  1  عدم رعایت استاندارد

لیزینگ طبق  هاي شرکت خاص افشاء

  21استاندارد

  4/81  259  رعایت استاندارد

  یدتای

  6/18  59  عدم رعایت استاندارد

  کل

  89  111  رعایت استاندارد

  یدتای

  11  895  دعدم رعایت استاندار

  لیزینگ هاي شرکتآزمون فرضیه رعایت استانداردها در ) 1نگاره(

  

ید و در بخش ج ردمی شود أیالف، ب، د، و ت هاي بخشفوق فرضیه اول در  نگارهبا توجه به 

   .شود میید أیت 1و در کل فرضیه 

. اشدب میکه توزیع اختالف در دو وضعیت فوق معنی دار  دهد میآزمون کاي دو نیز نشان 

)05/0<P (لذا فرضیه صفر H0  و فرضیه  شود میتحقیق ردH1مالی  هاي صورتیعنی  شود می تأیید

  .شوند می لیزینگ در ایران مطابق با استانداردهاي ایران تهیه و ارائه هاي شرکت
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 يها شرکت هاي یتفعال فرضیه دوم: استانداردهاي حسابداري ایران کلیه عملیات و

  .هدد یملیزینگ را پوشش 

مالی(صورت  هاي صورتدیده شده در  هاي تفاوتبراي آزمون این فرضیه در بخش اول، 

استخراج شده و مورد بررسی قرار  ها شرکتجریان وجوه نقد، صورت سود و زیان و ترازنامه) 

که در مباحث استاندارد  ییناشی از خالء استاندارد است یا خیر؟ از آنجا ها تفاوتکه آیا  گیرند می

ي روز دنیا بر تدوین استانداردهاي حسابداري مبتنی بر اصول تأکید شده است و استدالل گذار

که نیازي به تدوین قواعد و جزئیات در استانداردهاي حسابداري نیست، ما در صدد بر  شود می

که آیا کارشناسان و متخصصان در مواردي که در  دهیم قرارآمدیم که این مهم را مورد توجه 

. لذا کنند می، چگونه قضاوت دارد وجودلیزینگ اختالف در شکل یا نحوه شناخت  هاي شرکت

که در  باشد میدر رابطه با مواردي  سؤاالتیطراحی و تدوین گردید. پرسشنامه شامل اي  هپرسشنام

   لیزینگ تفاوت دیده شده است. هاي شرکتمالی  هاي صورتدر  ها آننحوه گزارشگري 

لیزینگ در بخش  هاي شرکتمالی  هاي صورتدیده شده در  هاي تفاوتبه طور خالصه 

  :باشد میترازنامه شامل موارد زیر 

خرید پرداخت  شیپ تسهیالت اعطایی، حصه بلندمدت ،انیبه مشتر ییاعطا التیتسه

 تسهیالت افشاء. نحوه اند شدهمتفاوتی افشاء  هاي سرفصلمورد لیزینگ، در ترازنامه با  هاي دارایی

 طورشان به  افشاءنحوه  ها شرکتمتفاوت بود، به طور مثال بعضی از  ها شرکتن اعطایی در ای

با  خالص افشاء ها شرکت، بعضی ناخالص با کسر کسورات، بعضی از دوره یبا گردش ط خالص

دیده شده در ترازنامه با توجه به آزمون کاي دو معنا دار بوده  هاي تفاوتبوده است.  اقساط معوق

  است.
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انیبه مشتر ییاعطا التیتسه  

 درصد تعداد پاسخ

يتجار یافتنیدر اسناد و ها حساب  11 9/57  

انیمشتر ياجار یافتنیدر اسناد و ها حساب  1 3/5  

ها اجارهخالص در  يگذار هیسرما  1 3/5  

ییاعطا التیخالص تسه يحصه جار  1 3/5  

يا هیسرما هاي اجاره  4 1/21  

هاي اجاره هیسرما  1 3/5  

 100 19 مجموع

001/٠=Sig   ۵=df    ۵٣/٢۵= 
2χ 

  خالصه نتایج ترازنامه)2نگاره(

اعطایی به  تسهیالت افشاءلیزینگ در رابطه با  هاي شرکتکه روي ترازنامه  هایی بررسیبا 

  در افشاء این مورد در ترازنامه دیده شد. هایی تفاوتمشتریان صورت گرفت. 

  )P>05/0. (باشد میگروه معنی دار  اختالف بین نسبت چهار دهد مینتایج نشان 

 .باشد میلیزینگ  هاي شرکتنتایج حاکی از تفاوت در نحوه افشاء تسهیالت اعطایی در 

  

  اعطایی یالتافشاء تسه

لیزینگ، دیده شد که در  هاي شرکتمالی  هاي صورت روي برانجام شده  هاي بررسیبعد از 

وجود دارد. در استانداردها نسبت  هایی تفاوته همرا هاي یادداشتتسهیالت اعطایی در  نحوه افشاء

  .آید نمیاقالم مطالبی بیان شده است. اما به نظر کافی  گونه اینبه نحوه افشاء 
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  اعطایی تسهیالت افشاء

  درصد  تعداد  پاسخ

  9/78  15  کسورات کسر باافشاء ناخالص 

  3/5  1  ناخالص افشاء

  5/10  2  دوره یبا گردش ط خالص افشاء

  3/5  1  +اقساط معوق خالص افشاء

  100  19  مجموع

001/0=Sig   3=df    63/29= 
2χ 

  ) افشاء تسهیالت اعطایی3نگاره(

  

  )P>05/0. (باشد میاختالف بین نسبت چهار گروه معنی دار  دهد مینتایج نشان 

که  باشد میهمراه  هاي یادداشتنتایج حاکی از تفاوت در نحوه افشاء تسهیالت اعطایی در 

  .باشد میهمراه،  هاي یادداشتکفایت در بیان نحوه افشاء تسهیالت در  عدم ازود نشان این خ

لیزینگ در بخش صورت  هاي شرکتمالی  هاي صورتدیده شده در  هاي تفاوتخالصه 

  :باشد میسود و زیان شامل موارد زیر 
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 درصد تعداد پاسخ

 ها هزینهتفکیک 

 4/47 9 عمومی هاي شده و هزینه به بهاي تمام ها هزینهتفکیک      

 8/36 7 عمومی هاي به هزینه ها هزینهاختصاص 

 5/10 2 به بهاي تمام شده ها هزینهاختصاص 

 3/5 1 فروش وعمومی  هاي به هزینه ها هزینهتفکیک      

 100 19 مجموع

024/0=Sig   3=df    42/9= 
2χ 

 مالی هاي هزینه

 9/52 9 اتیمالی بعد از سود عملی هاي هزینه

 4/29 5 مالی قبل از سود عملیاتی هاي هزینه

 8/11 2 تمام شده ارائه خدمات بهاي دردرج 

 9/5 1 مد حاصل از عملیات لیزینگدرج در درآ

 100 17 مجموع

028/0=Sig   3=df    11/9= 
2χ 

  خالصه نتایج صورت سود و زیان )4( نگاره

  

را به بهاي تمام شده و  ها هزینهت بوده است برخی متفاو ها شرکتنحوه انعکاس هزینه در این 

نحوه افشاء اند،  گرفتهعمومی در نظر  هاي برخی فقط هزینه اند کردهعمومی تفکیک  هاي هزینه

مالی را قبل از سود  هاي به طور متفاوت عمل شده است: هزینه ها شرکتمالی که در  هاي هزینه

عمومی که در این  هاي م شده در بهاي تمام شده و هزینهعملیاتی یا بعد از سود عملیاتی و یا تسهی

در تاریخ  69مورد حتی کمیته فنی اظهار نظري داشته است. کمیته فنی بر طبق نامه شماره 

لیزینگ با فعالیت  هاي شرکتبه تشابه ماهیت فعالیت  توجه با "اعالم داشته است که 2/6/1388

عموماً ماهیت عملیاتی  ها شرکتگونه  ین مالی در اینهاي تأم اعتباري، هزینه مؤسساتها و  بانک
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بندي شود، مگر اینکه  هزینه عملیاتی در صورت سود و زیان طبقه عنوان بهبایستی  داشته و لذا می

در موارد متفاوت استخراج "عملیاتی استفاده شده باشد. هاي فعالیتتسهیالت مالی دریافتی در غیر 

  و تفاوت معنا داري دیده شده است.نیز با توجه به آمون کاي د شده

لیزینگ در بخش صورت جریان  هاي شرکتمالی  هاي صورتدیده شده در  هاي تفاوت

   :باشد میوجوه نقد شامل موارد زیر 

 افتیدري، گذار هیسرما لیبابت تحص یوجوه پرداختی، مال نیبابت تأم یپرداخت سود

ی، این موارد در صورت جریان وجوه نقد تافیدر یمال التیبازپرداخت اصل تسهی، مال التیتسه

لیزینگ  هاي شرکتدیده شده در نحوه گزارشگري  هاي تفاوت. اند شده افشاءدر طبقات متفاوتی 

  نمونه با آزمون کاي دو معنا دار بوده است.

  

 پاسخ تعداد نسبت

بابت تأمین مالی وضعیت سود پرداختی  

ابت تأمین مالیپرداختنی ب سود وبازده سرمایه گذاري  11 73  

 تطبیق سود عملیاتی 4 27

 وضعیت وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاري

سرمایه گذاري هاي فعالیت 16 94  

 تطبیق سود عملیاتی 1 6

 وضعیت دریافت تسهیالت مالی

تأمین مالی هاي فعالیت 14 88  

 تطبیق سود عملیاتی 2 12

قدوجوه ن گردشخالصه نتایج صورت  )5نگاره (  
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به بررسی دیدگاه صاحب نظران در در آخر پرسشنامه در اختیار صاحب نظران قرار گرفت که 

  هاي دیده شده پرداخت. تفاوت

  باشد: آمارهاي توصیفی بخش دوم به شرح زیر می

 
ها گروه شاخص  درصد فراوانی 

سمت 

 شغلی

2/32 19 حسابرس  

5/30 18 تحلیلگر  

3/37 22 مدیر  

 100 59 مجموع

نمونه مورد بررسی یشغلتوصیف سمت  )6اره (نگ  

 

  درصد  فراوانی  ها گروه  شاخص

سابقه 

  کاري

از    7/23  14  سال 5کمتر 

  8/28  17  سال 10تا  5

  6/13  8  سال 15تا 10

از    9/33  20  سال 15بیش 

  100  59  مجموع

  ي نمونه مورد بررسیسابقه کارتوصیف  )7نگاره(
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ها در  خالص در اجاره يگذار هینظر شما سرمابه  پرسشنامه: 1گویه شماره 

  ابد؟یانعکاس  دیبا یتحت چه عنوان ترازنامه

 
  درصد  تعداد  پاسخ

  3/15  9  تسهیالت اعطایی

  8/28  17  ها سرمایه گذاري خالص در اجاره

  1/27  16  (اجاره سرمایه اي)اي  هسرمایه اجار

  8/28  17  هاي دریافتنی حساب

  0/100  59  مجموع

386/0=Sig   3=df    03/3 =2χ 

  1به گویه شماره  ها پاسختوصیف  )8نگاره(

  

دریافتنی را در یک دسته و سایر موارد را در یک دسته قرار  هاي حسابدر مورد فوق اگر 

مورد نظر  هاي به گزینه ها پاسخکه توزیع اختالف در تعداد  دهد میدهیم آزمون کاي دو نشان 

  . باشد میمعنی دار 

  

 نگیزیل يها شرکتدر  یمال هاي نهیبه نظر شما هز پرسشنامه: 12گویه شماره 

 ؟ منعکس شود یانو زسود  در صورت دیچگونه با

 
  درصد  تعداد  پاسخ

  1/24  14  مالی قبل از سود عملیاتی به طور مجزا گزارش شود هاي هزینه

  9/37  22  هزینه مالی در سرفصل بهاي تمام شده خدمات یا درآمد منظور شود

  5/34  20  مالی بعد از سود عملیاتی به طور مجزا گزارش شود هزینه

  4/3  2  گزارش شود يو ادار یعموم هاي نهیدر هز

  0/100  58  مجموع

001/0=Sig   3=df    76/16 =2χ 

  12به گویه شماره  ها پاسختوصیف  )9نگاره(
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 هاي گزینه به ها پاسخاختالف در تعداد  گفت که توان میبا توجه به نتایج آزمون کاي دو 

  )>05/0P. (باشد میمورد نظر معنی دار 

که در استانداردهاي حسابداري  دهد می، نشان سؤالاین تفاوت معنادار در پاسخ به این 

  مالی وجود ندارد. هاي رهنمودي روشن نسبت به نحوه افشاء هزینه

  

وجوه  انیدر صورت جر یمال هاي نهیبه نظر شما هز پرسشنامه: 15گویه شماره 

  ؟ منعکس شود دیچگونه با نگیزیل يها شرکتقد ن

 

  درصد  تعداد  پاسخ

  2/54  32  عملیاتی هاي فعالیتدر قسمت 

  4/42  25  یمال نیبابت تأم پرداختی سودو  يگذار هیدر قسمت بازده سرما

  4/3  2  سایر

  0/100  59  مجموع

٠٠١/٠=Sig   ٢=df    ٠۵/٢۵= 
2χ 

  15 به گویه شماره ها پاسختوصیف  )10نگاره(

  

 هاي به گزینه ها پاسخاختالف در تعداد  گفت که توان میبا توجه به نتایج آزمون کاي دو 

  )>05/0P. (باشد میمورد نظر معنی دار 

که در استانداردهاي حسابداري  دهد می، نشان سؤالاین تفاوت معنادار در پاسخ به این 

 هاي شرکتوجوه نقد  انیجر در صورت یمال هاي نهیهزرهنمودي روشن نسبت به نحوه افشاء 

  وجود ندارد. نگیزیل
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 4به  نگیزیل التیدارد تسه یضرورت ایبه نظر شما آ پرسشنامه: 20گویه شماره 

گذشته، معوق و مشکوك الوصول)  دیسررس ،يدسته (جار

  ؟ شود يطبقه بند

ه طرح اعتباري ب مؤسساتدر  ها داراییبا توجه به بخشنامه بانک مرکزي در مورد طبقه بندي 

  پرداختیم. سؤالاین 

  

  درصد  تعداد  پاسخ

  6/77  45  بلی

  4/2  13  خیر

  0/100  58  جمع

001/0=Sig   1=df    65/17= 
2χ 

 20به گویه شماره  ها پاسختوصیف  )11نگاره(

  

 هاي به گزینه ها پاسخاختالف در تعداد  گفت که توان میبا توجه به نتایج آزمون کاي دو 

  )>05/0P. (باشد میمورد نظر معنی دار 

لیزینگ و اینکه  هاي شرکتمالی  هاي صورت روي برانجام شده  هاي بررسیبا توجه به 

و همچنین  مالی وجود دارد. هاي صورتمعناداري در نحوه افشاء موارد ذکرشده در  هاي تفاوت

 بدست آمده از موارد ذکر شده در اظهار نظر پاسخ دهندگان که در سطح معنی داري هاي یافته

که این تفاوت ناشی از عدم وجود رهنمودي روشن  دهد مینشان  اظهار نظرها متفاوت بوده است

رد  H1شود و فرضیه  تأیید میتحقیق  H0. بنابراین فرضیه صفر باشد میدر رابطه با موارد فوق 

لیزینگ را  هاي شرکت هاي فعالیت استانداردهاي حسابداري ایران کلیه عملیات ولذا: گردد می

   .دهد نمیشش پو

آید که این  می وجود بهبه عبارت دیگر در نبود رهنمودهاي روشن، تفاوت دیدگاه و نظر 

  منجر به عدم یکنواختی شود و قابلیت مقایسه را با مشکل مواجه کند. تواند می تفاوت
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  نتیجه گیري

 مالی هاي صورتاستانداردهاي حسابداري در  کفایت ودر این تحقیق به بررسی رعایت 

لیزینگ  هاي شرکتنتایج بدست آمده نشان داد که  لیزینگ ایران پرداخته شد. هاي شرکت

 صورت و(موارد عمومی  21و2،6 ،1استانداردهاي مربوط به موارد عمومی افشاء بر طبق استاندارد 

سطح رعایت موارد فوق به  و کنند می) را رعایت ها اجارهجریان وجوه نقد،عملکرد مالی، 

درصد 9/5را(فروش اقساطی)با 3و استاندارد شماره  باشد میدرصد  81و97، 2/98، 3/96ترتیب

  .کنند میدرصد رعایت 89و به طور کلی استانداردها را به میزان  کنند میرعایت 

انجام شده به این نتیجه رسیدیم که مواردي  هاي بررسیدر رابطه با کفایت استانداردها با 

 هایی پاسخو حتی  اند داشتهتفاوت عملکرد  ها آنسبت به لیزینگ ن هاي شرکتوجود دارد که 

ناشی از عدم وجود رهنمودي  ها تفاوتکه این  اند دادهمطرح شده در این باب  سؤاالتمتفاوت به 

مالی در  هاي هزینه اردي از این قبیل، نحوه افشاءمناسب در این خصوص است. به اختصار مو

در صورت سود و زیان، نحوه افشاء تسهیالت اعطایی  اه هزینهصورت سود و زیان، نحوه تفکیک 

همراه، نحوه افشاء سود پرداختی بابت تأمین مالی در صورت جریان  هاي یادداشتدر ترازنامه و در 

  .باشند میوجوه نقد، نحوه افشاء دریافت تسهیالت نالی در صورت جریان وجوه نقد 

  

  پیشنهادات مبتنی بر نتیجه تحقیق

 مالی هاي صورتاستانداردهاي حسابداري در  کفایت وبه بررسی رعایت در این تحقیق 

  لیزینگ ایران پرداخته شد. هاي شرکت

لیزینگ  هاي شرکتمالی  هاي صورتنسبت به مواردي که در  ها شرکتتفاوت در عملکرد 

است. از آنجائیکه  ها فعالیت گونه ایندیده شد نشان از نبود رهنمودي روشن در رابطه با 

استانداردهاي مربوط به  شود میانداردها به طور تفصیلی تدوین نگردیده است پیشنهاد است

یا حداقل یک صورت مالی نمونه  گیرد قرارتخصصی صنعت مورد نظر مورد بازنگري  هاي فعالیت

که در بعضی موارد دیده شده است(مانند  طور همانلیزینگ تهیه و ارائه شود.  هاي شرکتبراي 

زینه تأمین مالی در صورت سود و زیان) براي حل مشکالت از رأي کمیته فنی نحوه افشاء ه

 آیینانجام شده در طی تحقیق بعضی از مواردي که در  هاي بررسیاستفاده شده است. با توجه به 

) مطرح گردیده است مناسب و در خور توجه 2823 /مب شماره بخشنامهنامه بانک مرکزي (
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منجر به باالتر رفتن کیفیت  تواند مینامه  آیینارد مندرج در این و رعایت مو باشد میبیشتري 

مالی گردد. اما عدم هماهنگی بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزي و نبود این موارد  هاي صورت

در استانداردهاي حسابداري باعث شده است که این موارد رعایت نگردد. اگر بین این نهادهاي 

ین نامه به استاندارد اضافه گردد باعث یشود و موارد مندرج در آ مسئول هماهنگی الزم برقرار

مالی از کیفیت  هاي صورتگردد و هم  تر کاملکه هم استانداردهاي مربوط به لیزینگ،  شود می

رأساً  توانند میباالتري برخوردار گردند. البته سازمان بورس و اوراق بهادار و یا بانک مرکزي 

  لیزینگ وضع کنند. هاي شرکتالزاماتی براي 
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  دهمین همایش ملی حسابداري ایران

  1391خرداد  4و  3

  

هاي  هاي افشاي جریان اتی روشبررسی محتواي اطالع

  عملیاتی  نقد

 *آرش قربانی

  کارشناسی ارشد حسابداري، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد

      چکیده

نقد عملیاتی (روش مستقیم و روش غیر مستقیم)، هاي  تلف افشاي جریانمخهاي  روشي  هدر زمین

ي  هعمل حرفي  ههمواره نوعی تضاد میان موضع استاندارد گذاران و ادبیات دانشگاهی از یک سو و نحو

 SFASبا  راستا همایران،  2استاندارد حسابداري شماره  حسابداري از سوي دیگر، وجود داشته است.

در انگلستان،  FRS 1و  المللی بیندر مجموعه استانداردهاي حسابداري  IAS 7متحده، در ایاالت  95

حسابداري و در ي  هداند. با این وجود، در حرف می نقد عملیاتی را مفیدترهاي  روش مستقیم افشاي جریان

عمل، روش غالب روش غیر مستقیم است. تحقیق حاضر در این راستا کوشیده است تا محتواي 

عضو بورس هاي  ساله شرکت 12هاي  نقد را با استفاده از دادههاي  اتی دو روش افشاي جریاناطالع

هاي  ) مورد مقایسه قرار دهد. نتایج آزمون فرضیه1388لغایت  1377اوراق بهادار تهران (دوره زمانی 

تی آتی را نقد عملیاهاي  تواند جریان می تحقیق نشان داد که به طور کلی روش مستقیم به شکل بهتري

که حجم بدهی پایین دارند داراي قدرت پیش  هایی شرکتدر  پیش بینی کند. هرچند،روش غیر مستقیم

با پیچیدگی ساختار سازمانی زیاد، بازده هاي  کنندگی باالتري است. از سوي دیگر، در شرکت بینی

قیم و غیر مستقیم با و حجم بدهی فزاینده، محتواي اطالعاتی دو مدل رگرسیونی مستها  باالي دارایی

  یکدیگر تفاوت معناداري ندارد.

روش مستقیم، روش غیر مستقیم، پیچیدگی سازمانی، هاي نقد عملیاتی،  جریان:  کلیديهاي  واژه

  .ها حجم بدهی، بازده دارایی

���ا �ه ا  دا
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  مقدمه

جدیدي در ادبیات نظري ي  هسرمایه پس از دهه شصت میالدي، با گشودن جبه نظریه

 هاي روشتجربی و اثباتی را درباره محتواي اطالعات و انتخاب هاي  شهپژو انجام ،حسابداري

حسابداري مطلوب در دستور کار خود قرار داد. بر اساس رویکرد جدید تئوري حسابداري، 

توان پیش بینی متغیرهاي حسابداري رهنمودي جهت ارزیابی محتواي ي  همشاهده و مقایس

اب یک معیار بهتر براي پیش بینی رویدادهاي تجاري در حسابداري و انتخهاي  اطالعاتی داده

دهد. همچنان که مروري کوتاه بر تاریخچه  می مالی قرارهاي  اطالعات صورت کننداختیار استفاده 

بر سر روش  یگوناگونهاي  دهد، نظرورزي می ) نشانSFAS 95( 95شماره وضع استاندارد 

جریان بوده است. هیات استانداردهاي حسابداري مالی  نقدي عملیاتی درهاي  جریاني  هارائتر  مفید

)FASB ،(IAS7  استاندارد المللی،  بیندر مجموعه استانداردهاي حسابداريFRS 1  در انگلستان

داراي اطالعاتی مفیدتر براي کاربران در روش مستقیم را ایران  2و استاندارد حسابداري شماره 

کند. این مدعا بر این عقیده استوار است که روش مستقیم با  می روش غیر مستقیم ارزیابی مقایسه با

هاي  و پرداختها  دریافتي  هاهداف اولیه صورت جریان وجوه نقد ـ که بایستی اطالعاتی را دربار

این ي  هدارد. به هر روي، با وجود همبیشتري  همخوانینقدي یک واحد تجاري فراهم آورد ـ 

ران، ایاالت متحده و بسیاري از کشورها روش غیر مستقیم را در ایها  ، اکثریت شرکتها توصیه

  کنند. می انتخاب

 ساله 12مقطعی زمانی هاي  در تحقیق حاضر، ما بر اساس یک نمونه تصادفی، شامل داده

، میزان همبستگی دو مدل ترکیبی اجزاي تهران شرکت عضو بورس اوراق بهادار 208مربوط به 

نقدي عملیاتی آتی مورد هاي  وش مستقیم و غیر مستقیم را با جریاننقدي عملیاتی به رهاي  جریان

توانند متغیر وابسته را پیش  می آزمون قرار دادیم تا نشان دهیم کدامیک از دو روش به شکل بهتري

تحقیق را با کنترل متغیرهاي مداخله گري چون پیچیدگی ي  هبینی نمایند. ما همچنین آزمون فرضی

 دوباره تکرار نمودیم. نتایج تحقیق نشانها  و میزان سالمت مالی شرکتها  سازمانی، حجم بدهی

اگر چه مدل مستقیم بدون در  ثانیاً هر دو روش افشا داراي محتواي اطالعاتی هستند، اوالًدهند  می

هاي  نظر گرفتن متغیرهاي کنترل، داراي محتواي اطالعاتی بیشتري است، با این وجود نتایج آزمون

  کند.  می کنترل متغیرهاي مداخله گر تغییرآماري با 
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  مروري بر تحقیقات قبلی 

تنها نهاد مقتدري نیست که روش مستقیم افشاي  هیات استانداردهاي حسابداري مالی

) IASCحسابداري ( المللی بینکند. کمیته استانداردهاي  می نقدي عملیاتی را توصیههاي  جریان

باشد. در  می نقدي عملیاتی روش مستقیمهاي  جریاني  هي ارائدارد که روش بهتر برا می نیز بیان

) بیان AIMR، انجمن مدیریت و پژوهش سرمایه گذاري (1993یک تحقیق انجام گرفته در سال 

توسط هیات  SFAS 95پس از تصویباي  هکرد که بسیاري از تحلیلگران مالی احساس دوگان

ن از یک سو از انتشار این استاندارد خشنود بودند، استانداردهاي حسابداري مالی داشتند؛ تحلیلگرا

توانایی اي  هکردند که مجاز شمرده شدن روش غیر مستقیم به شکل عمد می با این وجود احساس

  ). 2000دهد (استات،  می تحلیلگران را براي تحلیل کلی شرایط مالی کاهش

تر  و شفافتر  واقع بینانهبا این وجود، بسیاري از پژوهشگران به طور کلی روش مستقیم را 

بر این باور هستند که روش مستقیم درك بهتري از  ها آن). 2007دانند (زانگ و اورپورت،  می

هاي  دهد و این امر به ویژه از طریق نمایش جریان می وضعیت نقدي جاري به تحلیلگران مالی

قدي عملیاتی آتی را نهاي  جریانتر  نقدي عملیاتی ورودي و خروجی که امکان پیش بینی شفاف

دهند امکان پذیر است. براي مثال، روش مستقیم پیش بینی وجوه  می در اختیار تحلیلگر قرار

 تسهیل» موقتی«یا » پایداري«ي  هتجاري خاص را بر حسب دو مقولهاي  گردآوري شده از فعالیت

 ن گردآوريمعیي  هشود که آنچه در طی یک دور می کند. وجه نقد زمانی پایدار خوانده می

هاي  آن در فعالیت منشأشوند که  می شود دائمی باشد و به همین ترتیب وجوهی موقتی خوانده می

نقدي عملیاتی به هاي  مخارج افشاي جریان مورد دردیگر ي  هواحد تجاري مشخص نباشد. مسئل

ي باالي تهیه یک صورت جداگانه براي  ههزین معموالًحسابداري ي  هروش مستقیم است. حرف

. با این وجود زانگ و شمارد برمیروش غیر مستقیم  کارگیري به روش مستقیم را به عنوان دلیلی بر

تواند مقرون  می نقدي به روش مستقیم نیزهاي  دهند که صورت جریان می ) نشان2007اورپورت (

را ملزم  خود هاي شرکت، تاکنون سه کشور نیوزیلند، استرالیا و چینش ها آنبه صرفه باشد. به زعم 

و با این وجود تا به امروز هیچ بازخورد اند  نقدي به روش مستقیم کردههاي  به تهیه جریان

  با افشاي روش مستقیم مشاهده نشده است.ي  هاین سه کشور در رابط هاي شرکتمعکوسی از 
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هاي  شرکتهاي  ) در تحقیقی که با استفاده از داده2006در همین راستا، دینگ و همکارانش (

هاي  کلی روش غیر مستقیم را داراي همبستگی معنادارتري با جریانینی انجام گرفت به طور چ

دو روش بسته به پایداري  بینی پیشدریافتند که توان ها  نقدي عملیاتی آتی یافتند . با این وجود آن

هاي  ویژگی« ) در تحقیقی با عنوان 2008نت و همکارانش (ها متفاوت است.ها  و ثبات شرکت

کنند نشان دادند که  می استفاده» نقدي هاي  متفاوت جریانهاي  که از روش هایی شرکت

کوچکتر و با پراکندگی جغرافیایی کمتر گرایش بیشتري به استفاده از روش مستقیم هاي  شرکت

  دارند. 

، استات نشان داد که مدل پیش بینی مبتنی بر روش غیر مستقیم به طور کلی به 2000در سال 

نمایند. در تحقیق دیگري توسط چنگ و هولیو  می هتري ارزش بازار شرکت را تشریحشکل ب

نقدي هاي  جریان بینی پیشنقدي را براي هاي  جریاني  ه)، پایداري اجزاي تشکیل دهند2002(

نقدي را (که معادل روش مستقیم هاي  شش جزء جریان ها آنآتی مورد آزمون قرار گرفت. 

د) را مورد ارزشیابی قرار دادند و دریافتند که پایداري هر یک از این صورت جریان وجوه نقد بو

مفید بودن هر دو روش مستقیم و غیر ها  آنهاي  اجزاء با یکدیگر متفاوت است. در مجموع یافته

   نقدي آتی مورد تایید قرار دادند.هاي  جریان بینی پیشمستقیم را براي 

) شواهدي را ارائه نمودند که براي 1996انش (در طیف دیگري از تحقیقات، میلر و همکار

به طور بند بند با اقالم اي  هترازنام هاي حسابسهامی عام، تغییرات در هاي  تعدادي از شرکت

نتیجه گرفتند که روش  ها آنو لذا  شود نمیمربوطه در صورت جریان وجوه نقد توضیح داده 

بازار سرمایه را افزایش خواهد داد . به شکلی بخشد و کارایی  می مستقیم گزارشگري مالی را بهبود

) به طور اخص تفصیل بند به بند بین روش مستقیم و غیر مستقیم را 1996مشابه، روي و کیرك (

قادر شدند تا وجوه نقد  ها آنشرکت ـ سال  108شامل اي  هبررسی نمودند. با استفاده از نمون

% برآورد  1مالی دیگر با خطایی کمتر از اي ه دریافتی از مشتریان را از سایر اطالعات صورت

کاال از دقت کمتري برخوردار بود.  کنندگاننمایند. با این وجود برآورد وجوه پرداختی به عرضه 

کند و توسط کلینچ و  می همچنین در پژوهشی دیگر که بر محتواي اطالعاتی روش مستقیم تاکید

در » نقدي به روش مستقیم و غیر مستقیمهاي  یانمفید بودن افشاي جر«) با عنوان 2002( همکارانش
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شود که روش مستقیم به شکل بهتري  می استرالیایی انجام گرفته است، نشان دادههاي  مورد شرکت

  کند. بینی می پیشبازده سهام را در مقایسه با روش غیر مستقیم 

نجام شده ا 1387همچنین نتایج تحقیق مشابهی که در ایران توسط محمد طایفی در سال 

 بینی پیشدهد که هیچ تفاوت معناداري بین دو روش مستقیم و غیر مستقیم در  می نشان است،

عضو بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد. همچنین مدل مبتنی بر هاي  ارزش بازار سهام شرکت

  نماید.  بینی پیشآتی را ي  هتواند سود عملیاتی دور می روش مستقیم به شکل بهتري

  

  تحقیق هاي  یهفرض

  باشند: می این تحقیق به شرح زیرهاي  فرضیه

نقدي هاي  نقدي عملیاتی به روش مستقیم و جریانهاي  جریانفرضیه اول: بین مدل مبتنی بر 

  معناداري وجود دارد.ي  هعملیاتی آتی رابط

هاي  نقدي عملیاتی به روش غیرمستقیم و جریانهاي  جریانفرضیه دوم: بین مدل مبتنی بر 

  معناداري وجود دارد.ي  هنقدي عملیاتی آتی رابط

نقدي عملیاتی هاي  نقدي عملیاتی به روش مستقیم با جریانهاي  فرضیه سوم: همبستگی جریان

نقدي عملیاتی به روش غیر مستقیم با هاي  از همبستگی جریانتر  قوي، آتی

   نقدي عملیاتی آتی است.هاي  جریان

  

  روش شناسی تحقیق

گیرد،  می تحقیقات تجربی و نظري حسابداري قراري  هحقیق حاضر که در حوزموضوع ت

آماري این تحقیق ي  هنقدي است. جامعهاي  افشاي جریانهاي  مقایسه محتواي اطالعاتی روش

در فهرست  ها آننام  1388لغایت  1377است که از ابتداي سال مالی  هایی شرکتشامل کلیه 

س اوراق بهادار تهران درج شده است. در این تحقیق با استفاده از پذیرفته شده در بورهاي  شرکت

 الزم را مشخصي  هروش نمونه گیري تصادفی ساده، و با استفاده از فرمول کوکران که حجم نمون

آماري تحقیق انتخاب و استخراج ي  هشرکت به عنوان نمون 208ي  هساالنهاي  نماید، داده می
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هم  ها آنباشد که در  می ترکیبیهاي  دادهدر این تحقیق، از نوع  استفاده شدههاي  گردید. داده

  قابل مشاهده هستند. زمانی هاي  سري هم هاي مقطعی و داده

  

  رگرسیونی مورد استفاده هاي  متغیرهاي تحقیق و مدل

در این تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره براي بررسی روابط میان متغیرها استفاده 

به جهت ) 2002کلینچ و همکارانش (ن منظور دو مدل رگرسیونی مورد استفاده توسط شد. براي ای

  تعدیل و استفاده گردید: ایران 2انطباق با استاندارد حسابداري شماره 

 نقدي عملیاتی در روش مستقیم:هاي  ) شامل اجزاي جریانDM )Direct Methodمدل 

tittttt
CASHOTHERCASHSUPPCASHCOLLCFOCFO  


)()()()(

432101

 نقدي عملیاتی در روش غیر مستقیم:هاي  ) شامل اجزاي جریانIM )Indirect Methodمدل 

ttt
ACCREVCFOCFO  


 (ACCOTHER)(ACCSUPP))()(

432101
  

  باشند :  می که متغیرها در هر دو مدل بدین شرح

CFOt+1نقدي عملیاتی سال هاي  : خالص جریانt+1 ،CASHCOLL:  وجوه نقد دریافتی از

   مشتریان،

CASHUPنان، ه عرضه کنندگان کاال و کارک: وجوه پرداختی بCASHOTHER:  خالص

: اقالم تعهدي مربوط به بخش غیر ACCREV، عملیاتی هاي فعالیتسایر وجوه نقد حاصل از 

: اقالم ACCSUPPهاي دریافتنی تجاري طی دوره)،  حسابنقدي درآمد فروش (تغییر در 

در  کاال و کارکنان (تغییر کنندگانمربوط به عرضه هاي  تعهدي مربوط به بخش غیر نقدي هزینه

: اقالم تعهدي مربوط به اقالم غیر ACCOTHER، پرداختنی طی دوره) هاي حسابو ها  موجودي

عملیاتی هاي  نقدي (همچون استهالك) و خالص اقالم تعهدي مربوط به سایر درآمدها و هزینه

نت و ها با تحقیق راستا ما همهمچنین  .)ها دریافتو پیش ها  (براي مثال تغییر در پیش پرداخت

براي اي  هشرکت (به عنوان نمایندهاي  مجموع داراییمداخله گر  اثر سه متغیر) 2008کارانش (هم

هاي  براي حجم بدهیاي  همیزان پیچیدگی سازمانی)، نسبت بدهی به ارزش ویژه (به عنوان نمایند

  . دیمرا کنترل نمو براي میزان سالمت مالی شرکت)اي  ه(به عنوان نمایندها  شرکت) و بازده دارایی
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  آماري مورد نیاز هاي  آزمون

رگرسیونی خطی جهت بررسی روند و بررسی روابط متغیر وابسته هاي  در این تحقیق از مدل

اول و دوم تحقیق، هاي  مستقل استفاده شده است. بر این اساس، براي آزمون فرضیه و متغیرهاي

رها و همچنین ضریب برازش و ضرایب متغی الذکر فوقرگرسیونی هاي  نخست هر یک از مدل

از  یک هر) برآورد گردید. براي آزمون معنی داري 2R(ها  هر یک از مدلي  هتعیین تعدیل شد

درصد  5استفاده شد. چنانچه مقدار این آماره براي یک مدل در سطح خطاي  Fاز آزمون ها  مدل

متغیرهاي مستقل غیر صفر است و به معنی دار باشد، به این معناست که حداقل یکی از ضرایب 

خطی دارد. در مرحله ي  هعبارت دیگر، الاقل یک متغیر مستقل وجود دارد که با متغیر وابسته رابط

به شکل بهتري  IMو  DMبعد، براي آزمون این فرضیه که کدام یک از دو مدل پیش بینی 

برابري ضرایب تعیین تعدیل آزمون ، دهد می نقدي عملیاتی آتی را توضیحهاي  تغییرات جریان

شود. بر این اساس  می کرامر انجام Zآزمون با استفاده از  IMو  DMرگرسیونی هاي  شده مدل

 بیان آماري آزمون فوق به شرح زیر خواهد بود : 

22
0 : IMDM RRH   

22
1 : IMDM RRH   

باشد  05.0متر از کرامر ک Zبدست آمده براي آماره آزمون  P-Valueچنانچه مقدار 

نقدي عملیاتی به روش مستقیم هاي  شود؛ یا به عبارت دیگر اطالعاتی که جریان می رد 0Hفرض 

نقدي هاي  آورد به میزان معناداري با اطالعاتی که متغیر جریان می در مورد متغیر وابسته فراهم

آورد متفاوت است؛ در غیر این صورت فرضیه صفر رد  می اهمفر عملیاتی به روش غیر مستقیم

تفاوت معناداري  IMو  DM رگرسیونیو بدین معناست که محتواي اطالعاتی دو مدل  شود نمی

دو ي  هکرامر نشان دهد که ضرایب تعیین تعدیل شد Zبا یکدیگر ندارند. در صورتی که آزمون 

رابر نیست، آنگاه براي مشخص ساختن این مسئله که با یکدیگر ب ها آنمدل یا محتواي اطالعاتی 

کدام یک از دو مدل محتواي اطالعاتی بیشتري دارد ضرایب تعیین تعدیل شده دو مدل 

  گیرد. می با یکدیگر مورد مقایسه قرار IMو  DMرگرسیونی 
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  تحقیقهاي  نتایج آزمون آماري فرضیه

 هاي نگارهدر به ترتیب کرامر  Zن و نتایج آزمو IMو  DMنتایج برازش دو مدل رگرسیونی 

آید هر دو مدل داراي محتواي اطالعاتی  می بر Fاز آزمون  که همچنان .اند شدهخالصه  3تا  1

درصد معنی دار است). به عبارت دیگر،  5براي هر دو مدل در سطح خطاي  Fهستند (مقدار آماره 

کرامر بدون در نظر  Zمقدار آماره  شوند. همچنین، می اول و دوم تحقیق پذیرفتهي  ههر دو فرضی

 0.007محاسبه شده براي آن  P-Valueباشد که مقدار  می 2.706 گرفتن متغیرهاي کنترل، برابر با

توان  می شود و رد میباشد، لذا فرض صفر  می کوچکتر 0.05است که از سطح خطاي قابل پذیرش 

توان نتیجه گرفت  می دیگرگفت اختالف ضرایب تعیین دو مدل معنی دار است. به عبارت 

بزرگتر از ضریب تعیین مدل روش غیر مستقیم  )0.44مدل روش مستقیم ( محتواي اطالعاتی

  است.) 0.25(

  باشند . می معنی دار 0.05شده در سطح خطاي  Boldمقادیر 

  1377-1388هاي  با استفاده از داده DMضرایب برآوردي مدل رگرسیون  )1(نگاره

  

  

  

  

  DMمدل رگرسیون 

tittttt CASHOTHERCASHSUPPCASHCOLLCFOCFO   )()()()( 432101

  

  سطح معناداري  tمقدار آماره   ضرایب برآوردي  پارامترهاي مدل

  0.000  152.844  ٣.٩٨۵  مبدأ ازعرض 

CFO 4.237E-06 13.056  0.000  

CASHCOLL 1.983E-07 4.424  0.000  

CASHSUPP  9.599E-07  9.489  0.000  

CASHOT HER  -2.77E-06  -7.633  0.000  
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  IMمدل رگرسیون 

ttt ACCREVCFOCFO    (ACCOTHER)(ACCSUPP))()( 432101
  

  tمقدار آماره   ضرایب برآوردي  پارامترهاي مدل
سطح 

  معناداري

  0.000  150.067 4.181  مبدأ ازعرض 

CFO 5.510E-06 11.883  0.000  

ACCREV -1.97E-08 -0.294  0.769  

ACCSUPP  -5.98E-08  -0.334  0.739  

ACCOTHER  1.79E-06  -4.272  0.000  

  باشند . می معنی دار 0.05سطح خطاي شده در  Boldمقادیر 

  1377-1388هاي  با استفاده از داده DMضرایب برآوردي مدل رگرسیون  )2نگاره(

  

 

مدل 

 رگرسیون

ضریب تعیین 

  تعدیل شده

 

 

 Fآماره 
sig Z کرامر sig 

صفر  فرض

 

DM 0.44 0.00 101.441 
2.706  

 

0.007  

 
 شود می رد

IM 0.25 0.00 35.902 

  باشند . می معنی دار 0.05شده در سطح خطاي  Boldمقادیر 

  )کرامر (بدون در نظر گرفتن متغیرهاي کنترل Zخالصه نتایج آزمون  )3(نگاره

  

  نتایج آزمون فرضیه سوم با کنترل متغیر پیچیدگی سازمانی

خالصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق با استفاده از متغیر کنترل اندازه شرکت به عنوان 

 مشاهده که همچنانارائه شده است.  4در نگاره ها  براي پیچیدگی سازمانی شرکتاي  هنمایند

هاي  براي مقایسه محتواي اطالعاتی روش مستقیم و غیر مستقیم در شرکت Zشود، مقدار آماره  می

با پیچیدگی سازمانی کم، معنادار است و بر همین اصل و با توجه به بزرگتر بودن ضرایب تعیین 

پیچیدگی  باهاي  توان نتیجه گرفت که در شرکت می )0.34 < 0.20مستقیم (هاي  روشهاي  مدل

نقدي عملیاتی به روش مستقیم داراي محتواي هاي  سازمانی کمتر، مدل ترکیبی اجزاي جریان

22
0 : IMDM RRH 
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باشد. همچنین با افزایش پیچیدگی سازمانی  می اطالعاتی بیشتري در مقایسه با روش غیر مستقیم

 Zمیان محتواي اطالعاتی روش مستقیم و غیر مستقیم مشاهده نگردید (مقدار  تفاوت معنی داري

  ).باشد نمیمعنی دار  0.05است که در سطح خطاي  1.388بدست آمده برابر با 

   

پیچیدگی 

  سازمانی
  مدل

ضریب تعیین 

  تعدیل شده

  آماره

F 

  

sig  Z    کرامر  sig  

فرض صفر 

22
0 : IMDM RRH 

  

  

  زیاد

  

DM  0.168  11.169 0.00 

  شود رد نمی  0.18  1.97

IM  0.096  5.442 0.00 

  کم

DM  0.341  31.268 0.00 
  شود رد می  0.00  2.82

IM  0.203  11.974 0.00 

  

  باشند .  می معنی دار 0.05شده در سطح خطاي  Boldمقادیر 

  انیکرامر با در نظر گرفتن متغیر کنترل پیچیدگی سازم Zنتایج آزمون  )4(نگاره 

  

  ها ییدارانتایج آزمون فرضیه سوم با کنترل متغیر بازده 

براي دو  مجدداًبه عنوان متغییر کنترل، آزمون فرضیه سوم ها  با در نظر گرفتن بازده دارایی

 5باال و پایین انجام شد. خالصه نتایج ارائه شده در نگاره هاي  با بازده داراییهاي  گروه از شرکت

پایین در مجموع هیچ یک از متغیرهاي هاي  با بازده داراییهاي  رکتدهد که در ش می نشان

نقدي عملیاتی دوره آتی ندارد هاي  معناداري با جریاني  همستقیم و غیر مستقیم رابطهاي  مدل

بر همین اساس و با توجه به  درصد است). 5براي هر دو مدل بزرگتر از  F(سطح معنی داري آماره

 )P-Value = 0.399باال (هاي  با بازده داراییهاي  شرکت کرامر در Zمعنی دار نبودن آماره 

باال و پایین تفاوت معنی داري میان محتواي ها  با بازده داراییهاي  توان نتیجه گرفت در شرکت می

   نقدي عملیاتی به روش مستقیم و غیر مستقیم وجود ندارد .هاي  جریان هاي ترکیبی اطالعاتی مدل
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  باشند . می معنی دار 0.05شده در سطح خطاي  Boldدیر مقا

  ها کرامر با در نظر گرفتن متغیر کنترل بازده دارایی Zنتایج آزمون  )5(نگاره 

  

  نتایج آزمون فرضیه سوم با کنترل متغیر حجم بدهی 

 ارائه شده 6در نگاره ها  مربوط به آزمون فرضیه تحقیق با کنترل اثر حجم بدهی نتایجخالصه 

 Fبا حجم بدهی باال مقدار آماره هاي  شود در شرکت می مشاهده جدولدر این  که همچناناست. 

آزمون معنی اختالف  براي Zمعنی دار است. همچنین مقدار آماره  IMو  DMبراي هر دو مدل 

 0.97بدست آمده براي آن  P-valueباشد که مقدار  می 0.030ضرایب تعیین دو مدل برابر با 

توان نتیجه گرفت محتواي اطالعاتی اجزاي  می باشد و لذا می بزرگتر 0.05که از باشد  می

   نقدي عملیاتی به روش مستقیم و غیر مستقیم تفاوت معناداري به لحاظ آماري ندارد.هاي  جریان

 IMو  DMبراي هر دو مدل  Fبا حجم بدهی کم، سطح معنی داري آماره ها  در شرکت

 باشد که نشان می معنی دار Zباشد. همچنین مقدار آماره  می عنی داردرصد است و م 5کوچکتر از 

دهد دو مدل مستقیم و غیر مستقیم محتواي اطالعاتی متفاوتی با یکدیگر دارند. نتایج مزبور  می

با حجم بدهی پایین ها  در شرکت اوالًدهد که با کنترل متغیر نسبت بدهی به سرمایه  می نشان

ش مستقیم و غیر مستقیم تفاوت معناداري با یکدیگر ندارد و از سوي محتواي اطالعاتی دو رو

بازده 

  دارایی
  مدل

ضریب تعیین 

  تعدیل شده

  آماره

F 

sig  Z کرامر  sig 

فرض صفر 
22

0 : IMDM RRH 

  

  

  زیاد

  

DM  0.193  13.13 0.00 

  شود رد نمی  0.39  0.84

IM  0.139  7.081 0.00 

  کم

DM  0.018  1.950 0.10 

  شود رد نمی  0.94  0.06

IM  -0.008  0.690 0.60 

 



  حسابداري ایران ملیدهمین همایش       

  1391خرداد  4و  3

    

118 

���ا �ه ا  دا

، با حجم بدهی باال با افزایش معنادار محتواي اطالعاتی روش غیر مستقیمهاي  دیگر در شرکت

نقدي عملیاتی آتی هاي  جریان، اجزاي این مدل به شکل بهتري در مقایسه با اجزاي روش مستقیم

  نمایند .  می را پیش بینی

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  باشند . می معنی دار 0.05شده در سطح خطاي  Boldقادیر 

  ها داراییکرامر با در نظر گرفتن متغیر کنترل بازده  Zنتایج آزمون  )6(نگاره 

  

  نتیجه گیري

دهد که به طور کلی هر دو مدل  می نتایج این تحقیق، بدون کنترل متغیرهاي مداخله گر، نشان

هاي  ي محتواي اطالعاتی هستند؛ با این وجود مدل مبتنی بر اجزاي جریانمستقیم و غیر مستقیم دارا

همچنین  باشد. می نقدي آتیهاي  نقدي به روش مستقیم به شکل بهتري قادر به پیش بینی جریان

با حجم هاي  دهد در شرکت می نتایج آزمون فرضیه تحقیق با کنترل متغیرهاي مداخله گر نشان

دهد محتواي  می اتی روش غیر مستقیم بیشتر است. همین نتایج نشانبدهی پایین محتواي اطالع

هاي  با پیچیدگی سازمانی باال، در شرکتهاي  اطالعاتی دو روش مستقیم و غیر مستقیم در شرکت

با حجم بدهی باال به لحاظ آماري تفاوت معناداري با یکدیگر هاي  با بازده دارایی باال و شرکت

  ندارد. 

نسبت بدهی 

  به سرمایه
  مدل

ضریب تعیین 

  تعدیل شده
  F sigآماره 

Z 

  sig  کرامر
فرض صفر 

22
0 : IMDM RRH   

  

  زیاد

  

DM  ٠.٠٠ ١٠.٠٣  ٠.١٧٨ 

  شود نمیرد   ٠.٩٧  ٠.٠٣
IM  0.176  ٠.٠٠ ٧.٨٧٩ 

  کم
DM  0.054  ٣.۵۴۵ ٠.٠٠ 

  شود می رد  ٠.٠۴  ١.٩٨
IM  0.104  ۵.٠.٠٠ ٣٨٠ 

 



  

  گزارشگري مالی): 8جموعه مقاالت (م

    

 

119 

  تحقیق پیشنهادهاي این 

نهادهاي استاندارد گذار در خصوص مفیدتر بودن افشاي هاي  نتایج تحقیق حاضر توصیه

نقدي به روش هاي  نماید. افشاي جریان می نقدي عملیاتی به روش مستقیم را تاییدهاي  جریان

نقدي را براي هاي  تواند دورنماي بهتري از عملیات آتی شرکت و چشم انداز جریان می مستقیم

نقدي عملیاتی هاي  آورد. با این وجود افشاي جریان می ه گذاران و اعتباردهنده گان فراهمسرمای

دهد که به رغم  می به روش غیر مستقیم نیز خالی از محتواي اطالعاتی نیست. تحقیق حاضر نشان

  روش مستقیم، هر دو روش افشا داراي محتواي اطالعاتی هستند.تر  محتواي اطالعاتی قوي

  

  تی براي تحقیقات آینده پیشنهادا

  سازد : می آینده مطرحهاي  این تحقیق پیشنهادهاي ذیل را جهت پژوهش

که از روش مستقیم یا غیر مستقیم  هایی شرکتمالی و ساختاري هاي  بررسی ویژگی .1

هاي  تواند موضوعی براي پژوهش می کنند می نقدي عملیاتی استفادههاي  افشاي جریان

 آتی باشد. .

هاي  زمانی اقالم تعهدي مدل جریانهاي  تواند بررسی پایداري سري می گرپیشنهاد دی .2

زمانی هاي  پایداري سريي  هتواند دربار می نقدي به روش مستقیم باشد . آزمون مشابهی

 نقدي عملیاتی به روش مستقیم صورت گیرد .هاي  اجزاي جریان

 روش باال و پایینبا رشد فهاي  مقایسه محتواي اطالعاتی دو روش افشا، در شرکت .3

نقدي عملیاتی آتی یا هاي  تواند به تحلیلگران مالی در خصوص پیش بینی بهتر جریان می

که رشد فروش باال در  هایی شرکتبازده سهام کمک کند . چرا که اقالم تعهدي در 

تواند عامل موثري جهت استفاده از  می نمایند می قبال افزایش اقالم تعهدي را تجربه

 ستقیم باشد.روش غیر م

نقدي را هاي  افشاي جریانهاي  توان محتواي اطالعاتی روش می آیندههاي  در پژوهش .4

افول ) مورد آزمون و مقایسه ، بلوغ، ( رشدها  چرخه عمر شرکتهاي  در هر یک از دوره

 قرار داد .
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  تقدیر و تشکر

دانشگاه آزاد این مقاله مستخرج از طرحی پژوهشی است که با استفاده از بودجه پژوهشی 

  اسالمی، واحد بجنورد به انجام رسیده است.
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  بررسی ارتباط بین بدهی و مدیریت سود 

 کیهان مهام

 استادیار گروه حسابداري دانشگاه آزاد قزوین 

  سعید علی پور -*بهمن طالبی

  ارشد حسابداريکارشناسان 

  

      چکیده

بـراي   شاخصـی ارتباط بین بدهی و اقالم تعهدي اختیاري به عنوان  بررسی، مطالعه این از هدف

نیاز به  ها زمانی که شرکت است. بهادار تهران اوراق بورس در شده پذیرفته هاي مدیریت سود شرکت

دهی  ، لی داشـته باشـند  ارائه تصویر مطلوبی از خود دارند تا دسترسی آسانی به منـابع مـا   ی ـب د بـا    ـم تواـن

ق مـدیریت      ها . زیرا مدیران این گونه شرکتمدیریت سود مرتبط شود د تـا از طرـی انگیزه بیشتري دارـن

با اهرم مالی باال ممکن است با کنترل  هاي اعتباردهندگان را راضی نگه دارند . مدیران در شرکت، سود

، مشکل است تا در مدیریت سود شرکت نمایند. از سوي دیگر ها آنافراد بستانکار مواجه شوند که براي 

 تنوع احتماالًسازد. زیرا  می حسابداري فراهم هاي تنوع بخشی محصوالت زمینه مورد نیاز را براي فعالیت

نظارت بر افراد بستانکار  هاي سازد تا از فعالیت می فرصتی را فراهم ها براي شرکت، بخشی محصوالت

که ارتبـاط منفـی بـین     دهد می، نتایج نشان 89 -84يها شرکت طی سال170بررسی با  جلوگیري کند .

دیریت سـود   با اهـرم مـالی بـاال     هاي مدیران در شرکتبدهی و مدیریت سود وجود دارد به عبارتی  ـم

رل     ها شرکتکمتري دارند و  دگان  هـا  از تنوع بخشی محصـوالت جهـت جلـوگیري از کنـت ي وام دهـن

  .زنند میست به مدیریت سود و د نمایند میاستفاده 

  مدیریت سود و اقالم تعهدي اختیاري ، تنوع بخشی محصوالت، بدهی ي کلیدي :ها ژه وا

���ا �ه ا  دا
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  مقدمه

مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال  هاي یکی از اهداف صورت 

مالی که در ارزیابی  هاي قرار گرفته است. از جمله صورت ها باشد که در اختیار آن می منابعی

و  ها باشد. بدهی می وظیفه مباشرت مدیریت از اهمیت زیادي برخوردار است صورت سود و زیان

از  ها منابع مالی هستند که شرکت براي به دست آوردن دارایی ي  هحقوق صاحبان سهام نشان دهند

آن  تر پایینویی مالیانی و نرخ مالی از طریق بدهی به دلیل صرفه ج تأمینکند. غالباً  می آنها استفاده

از ارجحیت برخوردار است.  ها در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، براي مدیران شرکت

براي جلب نظر مساعد اعتبار دهندگان وضعیت مطلوبی از  ها بنابراین ممکن است مدیران شرکت

م بتوانند هزینه بدهی را نیز را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه الز ها سودآوري شرکت

نوعی دستکاري مصنوعی سود توسط مدیریت ، منظور از مدیریت سود در واقع کاهش دهند.

 از اهرم مفهوم که دارند توافق امر این بر مالی مدیران اکثر جهت رسیدن به اهداف دلخواه است .

 با باشد. مطابق می مایهسر ساختار در اي   هجایگاه ویژ داراي و بوده مالی مفاهیم ترین مهم

 نسبت یک انتخاب لذا باشد. می مالی اهرم ریسک، کننده ایجاد عوامل یکی از مالی، هاي تئوري

در نتیجه  برساند؛ حداقل به را ریسک بتواند مناسب بازدهی داشتن نظر در با که مطلوب بدهی

 و شرکت ارزش افزایش که ها شرکت مالی مدیران اصلی هدف جهت رسیدن به در گامی موثر

  باشد. می سهامداران ثروت افزایش نتیجه در

فرض بر این است که همه در وهله اول ، از دیدگاه اقتصادي با فرض منطقی بودن رفتار افراد 

مدیران نیز از این قاعده مستثنی نیستند . مدیران ، به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند

، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، نافع شخصیعالقمندند در راستاي حداکثر کردن م

ارائه نمایند. لیکن  نفع ذيتصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاري به سهامداران و سایر افراد 

از  نفع ذي هاي گروهافزایش ثروت مدیران در راستاي افزایش ثروت سایر  الزاماًدر برخی موارد 

در  نفع ذي هاي ر نیز عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروهجمله سهامداران نیست . و این ام

دهد . با در نظر گرفتن تئوري تضاد منافع میان مدیران و سهامداران  می واحد تجاري را نشان

الزم براي دستکاري سود به منظور حداکثر کردن  ي  هتجاري از انگیز هاي مدیران واحد، (مالکان )

  باشد . می منافع خود برخوردار
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توان استدالل کرد تنوع بخشی محصوالت شرکت با  می مطابق با فرضیه شفافیت 

بین مدیران و نابرابري اطالعاتی یابد و منجر به سطح باالتر  می سازمانی افزایش هاي پیچیدگی

را نابرابري اطالعاتی مختلف ممکن است این  هاي شود، مدیران در شرکت می کنندگان مالی تأمین

ت ب(نس کنند تا در مدیریت سود شرکت کنند.در نتیجه بهتر است ماهیت رابطه اهرم مالی برجسته

تنوع بخشی  توضیح داده شود .زیرا ها بدهی ) و مدیریت سود با سطح تنوع محصوالت شرکت

نظارتی بر افراد بستانکار  هاي سازد تا از فعالیت می فرصتی را فراهم ها براي شرکت، محصوالت

مدیران چنین  عبارتی بهبدهی بر مدیریت سود را افزایش دهد . تأثیر نتیجه درو  جلوگیري کند

  یی دست به مدیریت سود زنند.ها شرکت

  

  مسئله یانب

بیانگر تالش محققان در درك این موضوع است که ، بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود

کنند و تبعات این گونه  می یتچگونه سود را مدیر، هستند ها چرا مدیران به دنبال دستکاري سود

بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداري و سؤاالت، رفتارها چیست . پاسخ به این 

 مدیریت از گوناگونی تعاریف حسابداري ادبیات دهد . در می گزارشگري مالی به خود اختصاص

  :شود می اشاره آنها از یکی ادامه به در که است شده ارائه سود

شده  پذیرفته اصول چارچوب در عمدي يها گام برداشتی فرایند یعنی سود ریتمدی

خودشان  مطلوب سطح به را شده گزارش سود تا سازد می قادر را مدیران که، حسابداري

  . ]12[دبرسانن

  تعریف کرده است : گونه اینمدیریت سود را   1آنگلوساکسون

به خصوص افزایش سود از طریق  ي باالتر وها مدیریت سود به طور تجربی به بدهی

  . ]21[ندعهدي را گویتصمیمات درباره اقالم ت

 ساختار ترکیب تأثیر بررسی به که باشد می سرمایه ساختار مالی، مدیریت يها چالش از یکی

 به مالی اهرم .پردازد می سرمایه هزینه بر دیگر نوعی به و شرکت ارزش بر ها شرکتسرمایه 

 اهرم چه هر . دارد اشاره کند، می ایجاد مالی ثابت هزینه شرکت که براي وجوهی و منابع کاربرد

 بیشتر کند می ایجاد ثابت هزینه شرکت براي که سهام ممتازي و ها بدهی میزان استفاده مورد
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 . است مدیریت کنترل در تقریباً اهرم از تغییرات ناشی ریسک . شود می بیشتر مالی ریسک باشد؛

 محاسبه نحوه از کافی باید اطالعات مدیر یک شرکت، ارزش و سودآوري بر اهرم ثیرأت دلیل به

  . ]1[باشد  داشته اهرم ارزیابی و

کنند. از یک سو،  می  تحقیقات قبلی در رابطه با بدهی و مدیریت سود نتایج متفاوتی را ارائه 

زایش اقالم تعهدي دهد که بین بدهی و مدیریت سود از طریق اف می نتایج بسیاري از مطالعات نشان

با اهرم مالی باال ممکن  هاي کنند که مدیران در شرکت می اختیاري رابطه منفی وجود دارد و ارائه

است تا در مدیریت سود شرکت است با کنترل افراد بستانکار مواجه شوند که براي آنها مشکل 

که بین بدهی و  دهد می بسیاري از مطالعات نشان از سوي دیگر نتایجو  ]22[و]10[و]7[نمایند

بخواهند بدهی را کاهش  ها شود یعنی هنگامی که شرکت می مدیریت سود رابطه مثبتی تداعی

مدیریت ، دهند و قدرت معامالت شرکت را در هنگام بحث و گفتگو در مورد بدهی بهبود بخشند

  .]20[و]11[دهند  می سود را افزایش

بدهی ارتباط منفی ها،  اي برخی از شرکتدهد که دست کم بر می نتایج تحقیقات قبلی نشان

شوند  می کنترل را متقبل هاي فعالیتبستانکاران ، با اقالم تعهدي اختیاري دارد. در چنین مواردي

کنترل و نظارت  تأثیردهد. اما،  می که به طور موفقیت آمیزي محدوده مدیریت سود را کاهش

  .]14[شد ها داشته با شرکتوالت محص بستانکاران ممکن است بستگی به سطوح تنوع بخشی

آورد تا منافع و درآمدها را اداره و  می ی را براي مدیران به وجودهای انگیزه ها افزایش بدهی

سازد.  می حسابداري ممکن فراهم هاي فعالیتکنترل کنند و تنوع بخشی زمینه مورد نیاز را براي 

 هاي فعالیترا فراهم سازد تا از  فرصتی ها براي شرکت، بخشی محصوالت تنوع احتماالًزیرا 

خاصی دارند تا  هاي متنوع انگیزه هاي شرکت عبارتی ، بهنظارت بر افراد بستانکار جلوگیري کند

یابد دستکاري کنند فرایند تنوع بخشی ممکن  می افزایش ها ي رو به باال را هنگامی که بدهیها سود

بزرگ و  هاي شرکتزمینه هنگامی که مالی خارجی حاصل گردد. در این  تأمیناست از طریق 

، متنوع نیاز به ارائه تصویر مطلوبی از شرکت دارند تا دسترسی آسانی به منابع مالی داشته باشند

تواند با مدیریت سود مرتبط شود . در نتیجه، اثرات تنوع بخشی ممکن است ماهیت  می بدهی

 اساس در کل این براري را تغییر دهد. ارتباط بین بدهی و افزایش سود از طریق اقالم تعهدي اختی

کنند تا  می یی که اقالم تعهدي اختیاري را با حجم کافی ادارهها توان استدالل کرد شرکت می
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 ها کنند شرکت می کنترل آنها را محدود دهندگاندرآمد را افزایش دهند و چون در این میان وام 

ي وام دهندگان استفاده نمایند و از این ها از تنوع بخشی محصوالت جهت جلوگیري از این کنترل

  .]2[بدهی بر مدیریت سود را کاهش دهند تأثیررو، 

  

  پیشینه تحقیق 

 .بوده است پژوهشگران توجه مورد موضوعات از اخیر هاي سال طی سود مدیریت موضوع

 وزهح این در کشور داخل و خارج در که گردد می اشاره تحقیقاتی ترین مهم از برخی به ادامه در

  .است شده انجام

  

  تحقیقات خارجی

منفی بر روي سود دارد. یعنی  تأثیردهد بدهی  می نشانرودریگز و هیمن نتایج تحقیقات 

گردد . و  می شود و باعث کاهش دستکاري سود می بدهی بیشتر با کنترل بیشتر بستانکاران تداعی

یت سود کمتري دارند و در ) مدیر ترند متنوعکه داراي محصوالت بیشتري هستند ( هاي شرکت

مستقیمی بر روي  تأثیردهد و  می آخر تنوع بخشی توانایی بستانکاران را در کنترل مدیران کاهش

مدیریت سود از طریق بدهی دارد .نتایج آنها با فرضیه شفاف سازي پیشنهاد شده توسط توماس 

 دهد که می نشان نتایج تحقیقات جورج التریدیس و جورج کادورینیس. ]14[سازگاري دارد

کنند احتمال کمتري دارد که به مدیریت  می افشاي داوطلبانه اطالعات اقدام ی که بههای شرکت

 براي جلوگیري از نقض قراردادهاي بدهی اقدام به مدیریت سود ها سود دست بزنند و شرکت

بر روي نتایج تحقیق جلینک حاکی از آن است که تغییرات اهرم و سطوح اهرمی . ]13[کنند می

کاهش مدیریت سود تعهدي  کند که افزایش اهرم با می مدیریت سود اثرات متفاوتی را دارد و بیان

دهد که حمایت از سرمایه گذار نقش  می نشان اهد توصیفی لیوز و همکارانشو.  ]15[تهمراه اس

و نتایج کند  می بازي ها در مدیریت سود شرکت المللی بیني ها گذاري بر تفاوت تأثیرمهمی در 

در مطالعه خود بر مدیریت سود ، 2روي چودهري. ]18[مطابقت دارد  ها بینی پیش باتجربی آنها 

ي واقعی ها مدیریت فعالیت هاي روشکید و عنوان کرده که مدیران از أي واقعی تها فعالیت

و یا کاهش مخارج  ها ي فروش محصوالت به منظور افزایش فروشها کاهش قیمت، همچون
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هستند که به مدیران در  اي   هبهین هاي روشکنند و  می ي اقتصادي استفادهها در بحراناختیاري 

 در مطالعات خود بیان، 3و سیمکوبارتون .]19[نماید می جهت تحقق اهداف شخصی کمک

توانند تا پایان سال مالی منتظر بمانند و از اقالم تعهدي اختیاري براي  می کنند که مدیران می

 ارائه، 4هلی و والن. ]9[ت دست یابی به سطح مورد انتظار سود استفاده کنند مدیریت سود جه

ي شخصی خود ها از قضاوت ها افتد که مدیران شرکت می مدیریت سود زمانی اتفاق کنند که می

ساختارهاي معامالت و ، اساس جهت تغییر گزارشات مالی این بردر گزارشات مالی استفاده کنند. 

  .]16[ ندنمای می اريرا دستک ها رویداد

  

  تحقیقات داخلی

گیرد . و  می هموارسازي سود کمتر صورت، دهد با افزایش بدهی می نتایج مهدي مرادي نشان

بین اهرم مالی و هموارسازي ، نقدي آزاد باالتري دارند هاي ی که جریانهای همچنین در شرکت

 شمی و احسانها ات سیدعباستحقیق . نتایج]5[سود رابطه معنی دار منفی بیشتري وجود دارد

 طلبانه فرصت رفتارهاي تأثیر کاهش مالی اهرم تدریجی افزایش صرف که دهد می کمالی نشان

 و شود نمی غالب بدهی قرارداد حفظ شرایط منظور به سود نمودن مدیریت به نیاز بر مدیران

در  تأثیرگذار عواملی شرکت رشد و آزاد نقدي جریان و اینکه .یابد نمی کاهش سود مدیریت

 سود در مدیریت رفتارها این گونه نقش به توجه با که است مدیران طلبانۀ فرصت رفتارهاي میزان

. نتایج تحقیق امید پور حیدري و داود همتی ]8[باشد  تأثیرگذار سود مدیریت میزان در تواند می

تکاري سود ارتباط دهد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دس می نشان

مثبت و معناداري وجود ندارد. بررسی ارتباط متغیر اندازه (کل فروش )و دستکاري سود نشان داد 

که برخالف نتایج تحقیقات غربی با افزایش اندازه شرکت مدیریت انگیزه بیشتري جهت افزایش 

ی های ند . و شرکتسود در جهت ارائه تصویري بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسئولین دار

که از تعداد بیشتري کارمند برخوردار هستند فشارهاي سیاسی وارده بر آنها نیز بیشتر است . در 

نمایند . نتیجه  می اقدام به کاهش سود وارده فشارجهت کاهش  ها نتیجه مدیریت این گونه واحد

ذکر شده و  هاي بین متغیرمتغیر پاداش و مالکیت حاکی از عدم ارتباط معناداري  هاي آزمون فرضیه

  ]4[ دستکاري سود بوده است
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  روش تحقیق

  جامعه آماري و نمونه تحقیق

بین  در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت کلیه پژوهش آماري جامعه

همراه  يها یادداشت ویژه به نیاز مورد مالی اطالعات که اند بوده1389 تا1384 يها سال

در  اختیاري تعهدي اقالم حساب جمله از نیاز مورد يها داده استخراج منظور به مالی يها صورت

  که : اند شدهانتخاب  اي   هي این تحقیق به گونها نمونه باشد. دسترس

 اسفند ماه باشد.  29منتهی به ها سال مالی شرکت  

 سال مالی خود را تغییر نداده باشند.، در دوره مورد مطالعه ها شرکت  

 مالی و هلدینگ نباشند. زیرا  تأمیني سرمایه گذاري ،واسطه گري، ها جزء شرکت

  ي تولیدي است .ها متفاوت از سایر شرکت ها ساختار سرمایه این شرکت

 در سبد تولیدات خود حداقل دو محصول داشته باشند . ها شرکت  

منتشر  مالی هاي ، از گزارشاند بودهکه جهت محاسبه متغیرهاي تحقیق مورد نیاز  هاي داده

و ره آورد نوین  پرداز تدبیر هاي نرم افزاري شرکت هاي شده توسط بورس اوراق بهادار و بسته

   . اند شدهگردآوري 

انتخاب و سپس ، شرکت بودند 170حائز شرایط نمونه که  هاي در این تحقیق ابتدا شرکت

اهرم مالی بیشتر به  محاسبه و سپس به ترتیب از1384اهرم مالی اولین سال دوره نمونه یعنی سال 

شرکتی تقسیم گردیدند . سپس اهرم مالی  43اهرم مالی کمتر ردیف و به چهار گروه مساوي

شرکتی  43نیز محاسبه و سپس به چهار گروه مساوي1389آخرین سال دوره نمونه یعنی سال 

  تقسیم گردیدند. 

اهرم مالی عمده  کنترل انتخاب گردیدند که به طور ثابت هاي ی به عنوان شرکتهای شرکت

نیز 1389در گروه یک باالترین میزان اهرم و در سال 1384ی که در سال های . یعنی شرکتاند داشته

نیز در 1389در گروه دو و در سال 1384ی که در سال های ، یا شرکتاند ماندهدر گروه یک باقی 

  . اند ماندهگروه دو باقی 

که اهرم مالی آنها افزایش  اند گردیدهاب آزمون انتخ هاي ی به عنوان شرکتهای سپس شرکت

در گروه چهار (کمترین میزان اهرم ) ولی 1384ی که در سال های یعنی شرکتاند،  داشته اي  هعمد
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در گروه سه و در سال 1384ی که در سال های یا شرکت اند شدهبه گروه یک منتقل 1389در سال 

  .  اند شدهدو منتقل  یا وبه گروه یک  1389

  

  ه متغیرها و الگوهاي پژوهش محاسب

 فرآیند تقسیم کرد. در 7و غیر اختیاري 6توان به اجزاي اختیاري می را 5کل اقالم تعهدي

 مدیریت تعهدي اختیاري اقالم دستکاري با توانند می مدیران اقتصادي، بنگاه مالی گزارشگري

خصی در جهت کشف نمایند بنابراین جزء اختیاري اقالم تعهدي به عنوان شا اعمال را سود

مطابق ]3],[6[مدیریت سود در واحدهاي تجاري ،در مطالعات حسابداري به کار گرفته شده است

اسبه مدیریت سود تحقیق از اقالم تعهدي اختیاري براي تعیین و مح این دربا تحقیقات قبلی، 

شده جونز . در این تحقیق براي محاسبه اقالم تعهدي اختیاري از مدل تعدیل استفاده شده است

  استفاده گردیده است .

قابل محاسبه است . در این  زیانی وو سود  اي   هجمع اقالم تعهدي از دو روش ترازنام  

  پژوهش جمع اقالم تعهدي از طریق سود و زبان به شرح زیر محاسبه شده است :

 TAit  = EARNit – CFOit                                                      (1)               

  که :    

it TA جمع اقالم تعهدي در سال :T  براي شرکتi  

EARNit  سود عادي و نرمال یعنی سود قبل از اقالم غیر مترقبه :  

CFOit ي عملیاتی ) ها ي نقدي ناشی از فعالیتها عملیاتی ( جریان : وجوه نقد  

شدن اعداد و تر  نظور کوچکسپس مدل زیر در مورد کل اقالم تعهدي برازش شده است به م

  . ي اول دوره تقسیم شده استها ارقام و سهولت محاسبات دو طرف معادله بر دارایی

 

TAi،t/Ai،t-1 = a0(1/A i،t-1) + a1(ΔREV i،t/A i،t-1) +a2(PPEi،t/Ai،t-1) (2)      

  که در این مدل :

REVi,tΔ ي منهاي مبلغ درآمدهاي : تغییر در درآمد ساالنه (مبلغ درآمد فروش در سال جار

 )iسال قبل براي شرکت 
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: PPEi,t ثابت در سال  هاي اموال و ماشین آالت همان سال (مبلغ خالص داراییT  براي

  ) iشرکت 

Ai,t-1 دارایی در سال  : جمعTt-1  براي شرکتi  

 εi,t  باقیمانده و خطاي مدل:  

a0 ،a1و a2 آید می ت بدستضرایب مدل که از طریق روش تخمین حداقل مربعا.  

  اقالم تعهدي غیر اختیاري به شرح زیر محاسبه شده است : 

NDAi،t= a0(1/A i،t-1) + a1(ΔREV i،t - ΔREC i،t /A i،t-1)  

              +a2(PPEi،t/Ai،t-1)                                                (3) 

ي دریافتنی پایان هر سال با ها حسابي دریافتنی (تفاوت ها تغییر در حساب ΔRECtiکه   

  . است iبراي شرکت  Tسال ي دریافتنی ابتداي همان سال ) درها حساب

 شرح بهاقالم تعهدي اختیاري ، از تفاضل جمع اقالم تعهدي کل و اقالم تعهدي غیر اختیاري

  :آید می زیر بدست

DAi،t = TA i،t/ _ NDAi،t                                                   (4)  

که  ایم گرفتهمدیریت سود در نظر  هاي متغیرهاي کنترلی مطالعه را بر اساس تاریخچه انگیزه

  :عبارتند از

زیر  شرح به ها بر مجموع دارایی ها اهرم مالی از تقسیم مجموع بدهی:  اهرم مالی -الف

    محاسبه شده است:

TA / TD LEV=   
    است. ها داراییجمع TAو  ها جمع بدهیTD، اهرم مالیLEV  که

 ها که اشاره به تنوع محصوالت شرکت، است مجازي متغیر:  تنوع بخشی محصوالت -ب 

دارد . در این تحقیق فرض بر این است که اگر تنوع محصول شرکت بیشتر از میانگین تنوع 

کمتر محصول شرکت  تنوع اگربرابر عدد یک و  DIVباشد متغیر موهومی  ها محصوالت شرکت

  باشد، برابر عدد صفر خواهد بود .  ها و یا مساوي میانگین تنوع محصوالت شرکت
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که به عنوان شاخص اندازه در  ها برابر با لگاریتم کل دارایی:  ها لگاریتم کل دارایی -ج

بزرگتر  هاي شرکت، تئوري نمایندگی اساس برنتایج مطالعات قبلی نشان داد نظر گرفته شده است. 

ي مدیران براي ها در نتیجه انگیزه، کنند می بیشتري را به عنوان عدم تقارن اطالعاتی ارائهاطالعات 

و نتایج دیگر مطالعات ] 10] ,[20[شود تر می وسیله مدیریت سود تشدید بهحفظ منافع خودشان 

سیاسی تمایل به  هاي بزرگتر ممکن است به خاطر کاهش هزینه هاي دهد شرکت می محققان نشان

دهد که بین  می محققان نشان و همچنین نتایج برخی از ]22], [17[سود داشته باشندکاهش 

در نتیجه در این مطالعه با . ]15[مدیریت سود (اقالم تعهدي ) و اندازه ارتباطی پیدا وجود ندارد 

رود که شاخص اندازه با مدیریت سود رابطه مثبتی  می محققان پیشین انتظار هاي یافته براستناد 

    شته باشد.دا

  

  و تجزیه و تحلیل نتایج  ها فرضیه آزمون

 معنی آزموناز جمله؛  جنبه چند ازآنها  ،ها فرضیه آزمون جریان در همواره تحقیق این در 

 همبستگی ضریب بودن دار معنی آزمون، مستقل متغیر بودن دار معنی آزمون، ها فرضیه بودن دار

  گرفتند. قرار آزمون و بررسی مورد مشاهدات بین همبستگی خود آزمون و

  اول: فرضیه آزمون -الف 

در اهرم مالی دارند ؛ از  ي عمدهی که افزایش های مدیران شرکت، شد بیان قبالًکه  طور همان  

نشان دادن وضعیت مطلوب عملکرد ، مالی تأمینیک سو براي رعایت کردن شروط قراردادهاي 

و به تبع آن کاهش نرخ بهره اعتبارات  ي سرمایه گذاري در شرکتها شرکت ،کاهش ریسک

ممکن است به هموارسازي سود اقدام نمایند . البته درخواست گزارش حسابرسی سالیانه ، دریافتنی

، کنندگان منابع مالی هست تأمینجزو شرایط برخی  عمدتاًمعتبر حسابرسی که  هاي توسط شرکت

دستکاري سود ، ش عمده در اهرم داردشود مدیران در زمینه هموارسازي سود که افزای می موجب

کمتري اتفاق افتد . و از سوي دیگر افزایش اهرم مالی با کنترل شدید بستانکاران (از جمله 

ي ساالنه و ...) مواجه خواهد شد .لذا مدیران کمتر قادر به مدیریت سود هستند. در ها حسابرسی

رابطه منفی ، که شاخصی براي مدیریت سود رود اهرم مالی با اقالم تعهدي اختیاري می نتیجه انتظار

  زیر تدوین شد: شرح بهبنابراین اولین فرضیه داشته باشد.
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  "بورسی ارتباط منفی وجود دارد .  هاي بین اهرم مالی و مدیریت سود شرکت "

  : مدل رگرسیونی مورد استفاده جهت بررسی فرضیه اول عبارت است از

ΔDACi،t = a0 + a1DEBTi،t  + a2LOGTAi،t + εi،t 

ي بورسی رابطه منفی ها بین اهرم مالی و مدیریت سود شرکت آیا اینکه به منظور بررسی

، α1 یعنی DEBTit تعیین عالمت ( مثبت و یا منفی بودن )ضریب دنبال به تحقیق این وجود دارد،

 مدل رگرسیونی فوق است . در

متغیر موهومی ، ه باشداهرم مالی شرکت افزایش عمده داشت، اگر در طول دوره بررسی

DEBTit  و اگر شرکت در طول دوره مورد بررسی ،اهرم مالی افزایش عمده  یک عددبرابر

  خواهد بود. صفر عددنداشته باشد، برابر 

  مدل برازش شده نیز عبارت است از : 

ΔDACi،t= -245610 - 24513 DEBT  +12492 LOGTA 

. 000و سطح معنی داري نیز برابر با  8.574ابر با مدل بر F) آماره 1با عنایت به نگاره شماره (

% مدل رگرسیون خطی از نظر آماري معنی دار است. و 99دهد در سطح اطمینان  می است که نشان

دهد که مقدار این آماره در مدل  می نشان مشاهدات بین همبستگی خود آزمون نظر ازهمچنین 

توان اظهار داشت که در  می هست . از این روتر  نزدیک 2است که تقریباً به عدد  1.852برابر با 

باشد و  می 0.413مدل خود همبستگی بین مشاهدات وجود ندارد . همچنین ضریب تعیین مدل برابر

% از تغییرات متغیر وابسته (مدیریت سود) به وسیله متغیرهاي مستقل 41بدین معنی است که حدود

فرض صفر آماري مبنی بر عدم وجود ارتباط بین احتمال مربوط به  مقدار وقابل توصیف است . 

است، بنابراین تر  کوچک0.05 که از باشد می0.007) برابر H0 : α1 = 0اهرم مالی و متغیر وابسته (

  شود .  مشاهده می متغیر، ارتباط معنی داري بین دو 0.95با اطمینان 

ی که اهرم مالی های تنشان دهنده تغییرات در مدیریت سود را براي شرکα1 در نهایت ضریب

 نشان، ی که همیشه اهرم مالی باال دارندهای نسبت به شرکت، آنها دستخوش افزایش شده است
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ها  منفی است افزایش اهرم باعث کاهش در مدیریت سود شرکت α1دهد و از آنجا که ضریب  می

  گیرد . می و بدین ترتیب فرضیه شماره یک تحقیق مورد تایید قرار، شود می

  

 یندورب

 واتسون
 ضریب تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

مقدار 

ضریب 

متغیر 

 مستقل

مقدار احتمال 

 متغیر مستقل
  Fآماره 

سطح 

 معناداري

1.852 0.413 0.394 24513-  0.007 8.574 0.000 

  نتایج فرضیه اول ) 1نگاره(

  

  دوم فرضیه آزمون -ب

سازمانی  هاي پیچیدگیها،  با تنوع بخشی محصوالت شرکت، شد بیان قبالًکه  طور همان 

یابد و این امر منجر به سطح باالتر نابرابري اطالعاتی بین مدیران و  می هم افزایش ها شرکت

 و از آنجا که کنترل شرکت توسط مدیران با افزایش بدهی محدودشود.  می مالی کنندگان تأمین

ابرابري اطالعاتی را مختلف این ن هاي اساس احتمال دارد مدیران در شرکت این بر، شود می

ي وام ها از تنوع بخشی محصوالت جهت جلوگیري از این کنترل ها شرکتبرجسته کنند در واقع 

 هاي رود در شرکت می در نتیجه انتظار دهندگان استفاده نمایند و دست به مدیریت سود زنند.

غیر متنوع و  يها در شرکت و باشدبدهی بر روي مدیریت سود مثبت  تأثیر محصولی چندمتنوع و 

  زیر تدوین شد: شرح بهبنابراین دومین فرضیه  منفی باشد . تأثیراین ، تک محصولی

بورسی ارتباط مثبتی  هاي بین اهرم مالی و مدیریت سود شرکت، ي متنوعها در شرکت " 

  "وجود دارد . 

  : عبارت است از مدل رگرسیونی مورد استفاده جهت بررسی فرضیه دوم

DACi،t = a0 + a1DEBTi،t  + a2 DIVi،t*DEBTi،t + a3 LOGTAi،t + εi،t 
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 هاي بین اهرم مالی و مدیریت سود شرکت، ي متنوعها در شرکت اینکه به منظور بررسی 

 ضریبتعیین عالمت ( مثبت و یا منفی بودن ) دنبال به تحقیق این بورسی ارتباط مثبتی وجود دارد،

DEBTit * DIVit یعنی α2 ،فوق است . مدل رگرسیونی در 

باشد متغیر موهومی  ها اگر تنوع محصول شرکت بیشتر از میانگین تنوع محصوالت شرکت  

DIV  محصول شرکت کمتر و یا مساوي میانگین تنوع محصوالت  تنوع اگربرابر عدد یک و

  باشد، برابر عدد صفر خواهد بود .  ها شرکت

  مدل برازش شده نیز عبارت است از : 

ΔDACi،t= 15621 - 105521 DEBT  +215431 DIVi،t*DEBTi،t 

. 003و سطح معنی داري نیز برابر با  6.532مدل برابر با  F) آماره 2با عنایت به نگاره شماره (

% مدل رگرسیون خطی از نظر آماري معنی دار است. و 99دهد در سطح اطمینان  می است که نشان

دهد که مقدار این آماره در مدل  می ننشا مشاهدات بین همبستگی خود آزمون نظر ازهمچنین 

توان اظهار داشت که در  می هست . از این روتر  نزدیک 2است که تقریباً به عدد  1.912برابر با 

باشد و  می 0.356مدل خود همبستگی بین مشاهدات وجود ندارد . همچنین ضریب تعیین مدل برابر

(مدیریت سود) به وسیله متغیرهاي مستقل  % از تغییرات متغیر وابسته36بدین معنی است که حدود

احتمال مربوط به فرض صفر آماري مبنی بر عدم وجود ارتباط بین  مقدار وقابل توصیف است . 

است، بنابراین با تر  کوچک0.05 که از باشد می0.042) برابر H0:α1=0اهرم مالی و متغیر وابسته (

  شود .  اهده میمش متغیر، ارتباط معنی داري بین دو 0.95اطمینان 

ی که اهرم های نشان دهنده تغییرات در مدیریت سود را براي شرکتα2 در نهایت ضریب 

دهد و  می ی که متنوع نیستند نشانهای اند نسبت به شرکت آنها دستخوش افزایش شده و متنوع مالی

 اند هکرداستفاده  ها از متنوع بودن محصوالت شرکت ها مثبت است شرکت α2از آنجا که ضریب 

و بدین ترتیب فرضیه اند،  شدهي داراي اهرم مالی باال ها و باعث افزایش در مدیریت سود شرکت

گیرد . نتایج این تحقیق منطبق با نتایج مطالعه رودریگز و  می شماره دو تحقیق هم مورد تایید قرار

  هیمن است.
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  مدل برازش شده نیز عبارت است از : 

  

 دوربین

 واتسون
 ضریب تعیین

ریب تعیین ض

 تعدیل شده

مقدار 

ضریب متغیر 

 مستقل

مقدار احتمال 

 متغیر مستقل
  Fآماره 

سطح 

 معناداري

1.912 0.356 0.337 215431+  0.042 6.532 0.003 

  نتایج فرضیه دوم ) 2نگاره(

  

 آماري آزمون نتایج . است شده ارائه )3نگاره شماره (ر تحقیق د يها یافته و نتایج خالصه

  .باشد می حقیق بیانگر قبول هر دو فرضیه تحقیقت يها فرضیه

  

  فرضیه تحقیق  ها فرضیه
نتیجه 

  آزمون
  ي تحقیقها یافته

  اول
منفی وجود هاي بورسی رابطه  بین اهرم مالی و مدیریت سود شرکت

  دارد .
  رابطه منفی  قبول

  دوم
 هاي بین اهرم مالی و مدیریت سود شرکت، ي متنوعها در شرکت

  تی وجود دارد .بورسی ارتباط مثب
  مثبت رابطه  قبول

  ي تحقیقها خالصه نتایج و یافته )3(نگاره 

  

  نتیجه گیري 

با اهرم مالی باال ممکن است با  هاي دهد مدیران در شرکت می نشان اول فرضیه آزمون نتایج

کنترل افراد بستانکار مواجه شوند که براي آنها مشکل است تا در مدیریت سود شرکت نمایند . 

مرادي و رودریگز و هیمن است. و همچنین  ،  نتیجه منطبق با نتایج مطالعه آدابشن و سوینی این

ي متنوع با هدف جلوگیري از کنترل ها دهد که مدیران شرکت می نشان فرضیه دوم آزمون نتایج

شود، در واقع با شفافیت  می بستانکاران از متنوع بودن محصوالت (که باعث پیچیدگی اطالعاتی

ي داراي اهرم مالی ها و باعث افزایش در مدیریت سود شرکت اند کردههمراه است) استفاده کمتر

    . مطابقت دارد نتایج پژوهش رودریگز و هیمن با نتیجه ، ایناند شدهباال 
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  تحقیق هاي یتمحدود

در این تحقیق فرض شده است که تفاوت در رفتار اقالم تعهدي به دلیل مدیریت سود  .1

گذاران  سرمایه ، رفتارابراین آثار عوامل خارجی (مداخله گر) از قبیل تورمبوده است . بن

  ثابت فرض شده است. ، و عواملی از این دست

مدیریت سود، تا کنون به نتایج  هاي طراحی شده براي انجام آزمون هاي هیچ یک از مدل .2

انجام  ي مدیر ازاساسی مانند انگیزه هاي ضایت بخشی منتهی نشده است و به سؤالر

 مدیریت سود، پاسخ کاملی داده نشده است.

  

 ات تحقیق پیشنهاد

علیرغم تحقیقات گسترده انجام شده هم در خارج و هم در داخل کشور در زمینه مدیریت 

ي مدیریت سود در سراسر کشور ها شیوهچون ، سود و ارتباط آن با سایر مفروضات حسابداري

مفید باشد  ها ممکن است در توضیح این تفاوت المللی ینببدین ترتیب شواهد بیشتر ، متفاوت است

 این ، برمقایسه کنیم المللی بینرا با نتایج  نتایج خودتوان  ، میچنین موضوعاتی مطالعه با در واقع و

  : اساس

چون در تحقیق حاضر، اقالم تعهدي اختیاري جهت تعیین مدیریت سود با استفاده از  .1

دیگر اقالم  هاي شده بود و از به کار گیري مدلري گی اندازه مدل تعدیل شده جونز

 ها توان این تحقیق را با دیگر مدل می صرف نظر شده است.در نتیجه، تعهدي اختیاري

  انجام داد . 

توان این  می بوده، در نتیجه 84-89ي ها در تحقیق حاضر، بازده زمانی مطالعه بین سال .2

 ي متفاوت انجام داد .ها تحقیق را در بازده

 چون در تحقیق حاضر، از یک نسبت بدهی که آن هم اهرم مالی بود استفاده کردیم، .3

 ي بدهی تحقیق را انجام داد .ها توان با دیگر نسبت می

مورد  يها شرکت که صنعتی به توجه بدون تحقیق يها فرضیه آزمون تحقیق این در .4

 سطح در را تحقیق يها توان آزمون فرضیه می .شد انجام کنند می فعالیت آن در پژوهش

  .دهند انجام نیز صنعت هر
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حسابداران در  یاخالق يثر بر تصمیم گیروعوامل م تأثیر

  ایران

 * محمد حسین ودیعی

  سید محمد حسینی- امیر متحدین

  گروه حسابداري دانشگاه فردوسی مشهد

      چکیده

 یک رسوایی مهم حتی داشتن بدون بزرگ را کار و یک کسب توان می سختی به وزهامر

 خدمات در را درستی صحت و از باالیی سطح باید حسابداري حرفه افراد .کرد پیدا حسابداري

 و و منصفانه کارا سرمایه بازار کسب براي کنند و تصمیم گیري اخالقی آنان رعایت خود اي   هحرف

، حسابداري ي بزرگها رسوایی و ها طوفان از بسیاري دنبال به .باشد می ضروري بعمنا تخصیص بهینه

 در اخالق آموزش حرفه حسابداري و در اخالق کارگیري به خواستار سهامی بسیاري يها شرکت

، گرایانه منفعت اخالقیهاي در این تحقیق، رویکرد.اند شده کالسیک حسابداري، تحصیالت دوره

استفاده و عدم ارتباط بین اخالق و حسابداري با  خودخواهانه، گرایانه نوتیک، وظیفهگرایانه، هرم مذهب

کمی شد. در گرایش اخالقی حسابداران با استفاده از مقیاس لیکرت از پرسشنامه سنجیده شد. سپس، 

از  متغیرهاي جنسیت ،سطح تحصیالت، مذهب گرایی و تجربه کاري بر نهایت، اثر هر کدام 

دهند که فقط در رویکرد  می ي دریافتی نشانها نتایج پاسخ بررسی شد. القیاخ هاي گرایش

بین مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد و سطح تحصیالت، مذهب گرایی و تجربه  گرایانه منفعت

رسد که در ایران بحث به نظر می حاضرهاي با توجه به یافته کاري روي گرایشات اخالقی موثر نیست.

  گذار باشد. تأثیرتواند در گرایش به هر کدام از رویکردهاي اخالقی فوق  می مذهب جنسیت و

  تصمیم گیري اخالقی، رویکردهاي اخالقی، اخالق در حسابداري: ي کلیديها واژه
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  مقدمه

امروزه رعایت اخالق در حسابداري، بحثی درخور مطالعه است و حرفه حسابداري با 

ي اخیر به آرامی ها ، در دههها . حساب سازي و حرص شرکتي اخالقی بیگانه نیستها بحران

هایی نظیر انرون وآرتوراندرسن باعث شده ). همچنین سقوط ناگهانی غول1افزایش یافته است(

). محققان و دانشمندان 2است که موضوع رعایت اخالق در شرکت بیشتر مورد توجه قرار گیرد(

گذاري  قانون ون کردند: اول، فقدان نظارت دولتی دو علت اصلی این مشکالت را این چنین عنوا

ي آموزش حسابداري. تعدادي از منتقدانی که گفته شد، ها و دوم: کمبود محتواي اخالقی دوره

معتقدند که کمبود نظارت دولتی و قانون گذاري است که امکان رخداد این چنین فسادهایی را 

 1آکسلی ساربینزآنها، قانون  ترین مهمدادند که از دهد. لذا باید به افزایش قوانین توجه نشان می

) معتقد است این قوانین بی 4)است. درباره موفقیت این قوانین، نظرات مختلفی ارائه شد. میلز(3(

) با اشاره به این موضوع که سوء ظن عمومی هنوز وجود دارد، اعتقاد 5است. نیومن و ایوریو ( تأثیر

کند که هرچند قانون ساربینز ) بیان می6ناقص است. اسمیت ( آکسلی ساربینزدارند که قانون 

ها غیر موثر بودن و افزایش هزینهست اعتماد به حرفه را بازگرداند.آکسلی مفید است ولی نتوانسته ا

) به این نتیجه رسیدند 8). کالرك، دیین و الیور (7( ایرادات منتقدان به این قانون است ترین مهم

هاي حسابداري، الزم است ولی کافی براي جلوگیري از حساب سازي و تقلب که افزایش قوانین،

  نیست.

ي تحصیل در دانشگاه ها دانشجویان حسابداري همگام شدنشان با حرفه حسابداري را در سال

تصمیم گیري درست و قضاوت  هاي روشست که آنها باید ها ). لذا در این سال9کنند( می شروع

کنند، قبل از اینکه دانشجویان وزند. مطالعاتی وجود دارد که اظهار میرا بیام صحیح اي   هحرف

الزام شوند، بیشتر گرایش به استفاده از قضاوت فردي در  اي   هحسابداري به کاربرد قضاوت حرف

  یشان دارند.ها تصمیم گیري

که هر  اند شدهدر طی سالیان اخیر شش مدل تئوریک در جهت توصیف رفتار اخالقی ارائه 

ي خاص خود را دارند. این شش مدل که از آنها به گرایشات اخالقی حسابداران و ها کدام ویژگی

  شوند عبارتند از : می به طور کلی تصمیم گیرندگان تعبیر
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 ٢(اصل فایده) یانهگرا منفعت رویکرد

جاي  شخصی منافع از فراتر سطحی در عمومی منافع گرایی، منفعت رویکرد اساس بر

 معیار و کندمی تمرکز عمل یا شیوه اقدام پیامدهاي گرایی بر منفعت ) رویکرد10گیرد ( می

 داشته همراه به عمل آن که است جمعی خیرمیزان  نیز رفتار شیوه هر یا اقدام هر بودن اخالقی

 و فایده یا لذت بیشترین به که کنند می دنبال را هدفی گراها منفعتتر،  روشن بیان ) به11است (

ممکن  اخالقی رویکرداین  .شود. منتهی جامعه افراد تعداد بیشترین براي یا زیان ردد کمترین

اخالقی نباشد تا حدي که از آن به رویکردي غیر اخالقی نیز  خواهی زیادهاست به دلیل افراط و 

  شود.  می تعبیر

  

  ٤(عملگرایانه) ٣رویکرد خودخواهی

 را چگونگی رفتاري مورد هر در بلکه ؛کند نمی ارائه مطلقی اخالقی اصل هیچ عملگرایی 

 فایده یا سود تنها رویکرد عملگرایی، از )بنابراین12باشد ( موفقیت موجب که شماردمی خوب

 کارکردي و استفاده قابل وجه مبناي هیچ به است. خودخواهی شناخت مستلزم تصمیم گیرنده

 استانداردي را رویکرد این انتو میحال،  این با . نیست اخالقی استاندارد تدوین و طرح براي

 این توان نمی اگرچه، . است اخالقی عمیقی مفاهیم داراي که شناخت باز گیري تصمیم براي

 گیرند،می غیراخالقی هايتصمیم اساس، همیشه آن بر افراد که کرد قلمداد مبنایی را رویکرد

 اقتصادي نظریه شخصی، عمناف و بین اخالقیات انتخاب با رویارویی هنگام که کرد اذعان باید

  ).13باشد ( اولویت در شخصی منافع که کند می اقتضا

  

  (دینی) ٥انهگرای مذهب یکردرو

شدن از نظر  ترین عالیفرد را به سمت بهترین و  کهست اگرایش اخالق مذهبی، گرایشی 

ر کند و منبع شناخته شده این گرایش اخالقی خداوند است. خداوند مسی می اخالقی راهنمایی

کند.  می براي ما تبیین هایشان کتاباخالقی را به کمک پیامبران و بزرگترین معجزات آنها یعنی 

اخالق دینی، الزامات اخالقی مانند صادق و درست کار بودن، احترام به زندگی دیگران، احترام 

کند. اما اغلب  می را به مردم پیشنهاد ها اینبه دارایی دیگران، مهربانی به یکدیگر و مواردي مانند 
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اندیشند و اخالق مذهبی را در انجام امور و اهداف خود قرار  می بیشتر به سود مادي خود ها شرکت

. عالوه بر این ممکن است شرایطی رخ دهد که فرد در تعیین صحیح عمل اخالقی دهند نمی

قابل بحث  گرایانه نیز رویکردي توسعه یافته و مذهب رویکرددرست دچار مشکل شود. بنابراین، 

  ).14است که بایستی در شرایط مختلف آن را مورد مطالعه قرار داد(

  

 ٦رویکرد وظیفه گرایی

بر روي خود عمل متمرکز است تا بر روي نتایج رفتارها. بر طبق این  بیشتر رویکرداین  

ی وظیفه اخالقی براي بیان منصفانه و اظهار نظر صادقانه درباره عملکرد مال حسابدار رویکرد

گرایانه رفتارهاي یک حسابدار بر مبناي وظایف گفته شده در  وظیفه شرکت را دارد. در رویکرد

کند از او انتظار رفتاري اخالقی را  می باشد و شخصی که حسابدار را استخدام می حرفه حسابداري

ت فراهم گرایی این است که هیچ مبنایی را براي تداوم ارزیابی آنچه بهترین اس دارد. مشکل وظیفه

کید بر صرف انجام وظایف و الزامات اولیه اخالقی خود را أگرایان، با ت به عبارتی، وظیفه. کند نمی

مند و مأمور بررسی و مالحظه و یا محاسبه پیامدها و فواید  دانند نه دغدغه موظف به انجام وظیفه می

  .)14(اعمال

  

  (تفسیري) ٧رویکرد هرمنوتیک

پردازد. در واقع بحث اصلی هرمنوتیک  می تفسیر متونشیوه هرمنوتیک دانشی است که به 

توان دانش تفسیرشناسی یا هرمنوتیک را می .گیرد این است که فرایند فهمیدن چگونه صورت می

الهیات، فلسفه، اخالق،ي مختلفی چون: ها معناشناسی قلمداد کرد به همین خاطر است که با حوزه

 مرتبط عمیقاًو...  حسابداري، مدیریت، ، اقتصادیر متون مقدسهنر، زیبایی شناسی، نقد ادبی، تفس

در حسابداري گرایش به رویکرد هرمنوتیک به معناي گرایش به تفسیر وقایع و  شود می

 ).15باشد( ها می ي اقتصادي گذشته شرکتها رویداد
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  اصلی تحقیق مسئله

 وند : ش می زیر مطرح سؤاالت ها نقش اخالق در تصمیم گیري با توجه به

آیا جنسیت، سطح تحصیالت و تجربه کاري در رعایت استانداردهاي اخالقی در تصمیم 

  گیري موثر است؟

نسبت به گرایش به سایر ، آیا در اندیشه حسابداران، گرایش به رویکرد مذهب گرایی

 ي اخالقی تفاوت دارد؟ها رویکرد

  

  تحقیقات پیشین

 از حسابداران نفر 338 از متشکل اي   هنمون مورد در پژوهشی ) با16همکاران( و دیویدسون

 رسمی حسابداران که رسیدندبه این نتیجه  حسابداري المللی بین بزرگ مؤسسه دو عضو اي   هحرف

  مبتدي  کارمندان رسدمی نظر . بهگیرند می تصمیمتر  خالقیامرد، رسمی حسابداران به نسبت زن

 اگرچه یافته، کنند.این اتخاذ تري اخالقی هاي صمیمت و مرد) (زن مدیران به نسبت ) مرد و زن (

 با مردان و زنان اخالقی يها تصمیم هاي تفاوت که داد می نبود، ولی نشان معنادار آماري نظر از

   .یابدکاهش می تجربه افزایش

 و تعصب مذهبی تحصیالت، سطح جنسیت، عوامل تأثیر بررسی )به17همکاران ( و کلر

 چهار این که تمامی دادند نشان و پرداختند افراد اخالقی گیري تصمیم دفراین بر کاري تجربه

   .شودمی افراد اخالقی استانداردهاي در هایی تفاوت بروز موجب عامل

 بري حسابدار اول سال انیدانشجوی لیتحص شیگرا وی اخالق شاتیگرا تأثیر )18( وانیسول

 نیب که دیرس جهینت نیا به و کردی بررس را شانیها يریگ میتصم در اخالق از استفاده به آنها لیتما

 وی اخالق شیگرا نیب رابطهی ول. ندارد وجود اي   هرابط اخالق کاربرد به لیتما وی لیتحص شیگرا

  . است داریمعن اي   هحرف قضاوت از استفاده به لیتما

 تیریمد اررفت بري ا حرفه تعهد وی) اخالق شیگراي (ریگ جهت ریتأثی بررس به )19کاردان(

 میتصم با فردی اخالق شیگرا ایآ که بود مسئله نیا نییتع شانیای بررس اول هدف. پرداخت سود

 و فردی اخالق شیگرا نیب ریچشمگي ا رابطه قیتحق نیا جینتا. ریخ ای داردی ارتباط سود تیریمد

  دهد. یم نشان را اوي ریگ میتصم
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تأثیرگذار  مختلف عوامل دیران مالی و) در تحقیقی به بررسی گرایش اخالقی م20مهدوي (

مذهبی،متغیرهاي  بر رویکرد سن متغیر تأثیر جز بر آنها پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که به

 میرفت انتظار تجربه کاري، جنسیت، سطح تحصیالت، اندازه شرکت و محیط کاري که

 معنادار آماري نظر از دهد قرار تأثیر تحت را بررسی اخالقی مورد گیري تصمیم رویکردهاي

  .نبود

   

  فرضیات تحقیق

ده با دانشجویان حسابداري و ي انجام شها بر مبناي تحقیقات گذشته و مصاحبه

  فرضیات زیر گردآوري شده است .، التحصیالن حسابداري فارغ

  فرضیه اول : رعایت استانداردهاي اخالقی در بین زنان و مردان تفاوت دارد.

  اي اخالقی در بین افراد با سطوح متفاوت تحصیلی، متفاوت است.فرضیه دوم : استاندارده

 هایی که افراد با آن تصمیمات اخالقیبا دیگر مدل گرایانه، رویکرد مذهبفرضیه سوم:

 گیرند، تفاوت دارد. می

نسبت به کسانی که تجربه کاري ندارند، در ، افراد با تجربه کار حسابداري:فرضیه چهارم

 .اخالقی تفاوت دارند رعایت استانداردهاي

  

  روش تحقیق

تدوین  منظور به. است کمی پیمایشی نیز استفاده مورد روش و کاربردي پژوهش، این  

 ترین میدانی، رایج بخش در . است شده استفاده اي   هکتابخان مطالعات از پژوهش ادبیات و متون

 پرسشنامه از استفاده و شخصی مصاحبه، پیمایشی پژوهش روش در ها داده گردآوري يها شیوه

 .است استفاده شده پرسشنامه از ها داده جمع آوري براي پژوهش این در که است

 

  و نمونه پژوهش جامعه آماري

 8کرونباخ آلفاي بازآزمایی، هايروش از پرسشنامه اطمینان آزمون براي پژوهش این در 

 هاآزمودنی از واحدي به گروه نوبت دو در پرسشنامه 20 تعداد منظور، بدین. است شده استفاده
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-تمامی سؤال اعتماد از نامه حاکی پرسش دوم و اول سري بین زیاد همبستگی ضریب. شد داده

 ها فرضیه کل براي کردن کرونباخ آلفاي نتایج. است بازآزمایی آزمون طریق از نامه پرسش هاي

 روایی پرسشنامه، اعتبار زا اطمینان حصول منظور پرسش نامه را تایید نمود.همچنین به 9پایایی

 نهایی وسپس اصالح مرحله چندین در نظران صاحب و نظر متخصصان با پرسشنامه هايسؤال

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته  التحصیالن فارغجامعه آماري پژوهش حاضر شامل .شد

  باشد. می يآخر کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابدار هاي سالحسابداري و همچنین دانشجویان 

ها از در این تحقیق به دلیل ناهمگون بودن جامعه مورد بررسی و تفاوت در محیط آن

  بندي با گزیش تصادفی استفاده شده است.گیري طبقه نمونه

حسابداري  التحصیالن فارغي همگون دانشجویان و ها بدین شکل که ابتدا جامعه به گروه

ینش تصادفی از بین جامعه آماري بر مبناي فهرست تقسیم شده و سپس نمونه آماري به صورت گز

 اقالم تصادفی انتخاب با پژوهش هاي سراسري (حضوري) در ایران انتخاب شد.در این دانشگاه

  .شد دریافت پرسشنامه124 نهایت در که شد توزیع پرسشنامه 150نمونه، 

  

  روش آماري

شنامه استفاده شد. این پرسشنامه ي مورد نیاز این پژوهش از پرسها به منظور جمع آوري داده

شامل دو بخش بود که در بخش اول دو داستان مطرح، که پس از هر داستان پنج گویه بیان شده 

عبارت مخالف با آن نیز ذکر شده و اعضاي نمونه میزان موافقت با هر ، که در مقابل هر گویه

در بخش دوم عباراتی پرسیده مشخص نمودند.  موافق و ممتنع، موافق عبارت را در سطوح کامالً

ها در مقیاس پنج سطحی لیکرت خود را با عبارت شده است که افراد میزان موافقت یا مخالفت

  هاي اخالقی بود. پاسخ دادند که هر عبارت درباره یکی از دیدگاه

گرایی، رویکرد هرمنوتیک  در این پژوهش استانداردهاي اخالقی شامل رویکرد منفعت

گرایانه، رویکرد مذهب، رویکرد عدم ارتباط بین حسابداري و اخالقیات، ي)(رویکرد تفسیر

هاي ذکر شده میزان باشد که به کمک آزمونگرایانه و رویکرد خودخواهانه میرویکرد وظیفه

گرایش هر گروه از نمونه آماري به هر کدام از این استانداردها سنجیده شده و در صورت وجود 

یید شده و در غیر أهاي پژوهش تفرضیه، ختلف در گرایش به استانداردهاهاي متفاوت بین گروه
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 مختلف جنسیت با رویکردهاي متغیر بین رابطه آزمون . براياند شدهرد  ها این صورت فرضیه

استیودنت و براي آزمون رابطه بین سطح تحصیالت t اخالقی (فرضیه اول) از آزمون گیريتصمیم

ي دوم و چهارم ) از آزمون ها ( فرضیه گیريتصمیم مختلف ردهايو سطوح تجربه کاري با رویک

( فرضیه سوم) از  ها گرایی با سایر رویکرد و براي تعیین تفاوت رویکرد مذهب 10کروسکال والیس

 . استفاده شده است 11آزمون ولش

  

 هاي پژوهش یافته

 د.رعایت استانداردهاي اخالقی در بین زنان و مردان تفاوت دار :فرضیه اول

استیودنت استفاده  tبراي بررسی تفاوت در استانداردهاي اخالقی بین زنان و مردان از آزمون 

 . نشان داده شده است 1شده است. نتایج آزمون فرضیه اول در نگاره 

 

رویکردهاي 

 اخالقی

 ها آزمون برابري میانگین
 95فاصله اطمینان در سطح 

 درصد

  نتیجه

آماره 

t 

درجه 

 آزادي
p-value 

اختالف 

 میانگین
 حد باال حد پایین

 ��  رد 0.06- 1.39- 0.73- ٠.٠٣ ١٢٢.٠٠ 2.17- منفعت گرایی

 �� قبول ٠.۴٨ 0.74- 0.13- ٠.۶٧ ١٢٢.٠٠ 0.43- هرمونوتیک

 �� قبول 1.06 0.43-  0.31 0.40 ١٢٢.٠٠ 0.84 عدم ارتباط

 �� بولق 0.31 1.20- 0.45- 0.25 ١٢٢.٠٠ 1.17- مذهب گرایی

 �� قبول 0.38 0.92- 0.27- 0.41 ١٢٢.٠٠ 0.83- وظیفه گرایی

 �� قبول 0.19 0.96- 0.38- 0.19 118.30 1.32- خودخواهی

  ستیودنت براي مقایسه گرایش به رویکردهاي اخالقی بین زنان و مردان t آزمون نتایج )1(نگاره 

اوت در میزان گرایش به هر کدام از نتایج حاصل از آزمون فرضیه براي مقایسه تف

داري رویکرد  رویکردهاي اخالقی در بین زنان و مردان نشان داد که باتوجه به سطح معنی

درصد است، بین زنان و مردان در این دیدگاه اخالقی تفاوت  5) که کمتر از 0.03گرایی (سود

  مشاهده نشد. اي   همالحظدیگر تفاوت قابل  اخالقی رویکردوجود دارد اما در گرایش به پنج 
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استانداردهاي اخالقی در بین افراد با سطوح متفاوت تحصیلی، متفاوت :  فرضیه دوم

  است.

ي اخالقی با سطوح متفاوت تحصیلی از آزمون ها براي بررسی تفاوت در گرایش به رویکرد

  . ه شده استنشان داد 2کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه چهارم در نگاره 

  ي اخالقی بین افرادها نتایج آزمون کروسکال والیس براي مقایسه استاندارد )2(نگاره 

  با سطوح تحصیلی                  

  

داري  دهد باتوجه به سطح معنینشان می 2نتایج آزمون کروسکال والیس در نگاره 

یابیم ،که تفاوتی در بین افراد با درصد هستند، در می 5 ي اخالقی که همگی بیشتر ازها رویکرد

سطوح مختلف تحصیلی و گرایش آنها به رویکردي خاص وجود ندارد به عبارت دیگر سطح 

 .ثیري بر گرایش افراد به رویکردهاي مختلف اخالقی نداردأتحصیالت ت

  

 تصمیمات اخالقی هایی که افراد با آنبا دیگر مدل گرایانه، رویکرد مذهب :فرضیه سوم

  گیرند، تفاوت دارد. می

هایی که افراد با آن تصمیمات گرایانه، با دیگر مدل مذهب رویکردبراي بررسی تفاوت در 

نشان  4و3 نگارهگیرند از آزمون ولش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه سوم در  می اخالقی

  داده شده است. 

 هايرویکرد

 اخالقی
 نتیجه p-value درجه آزادي آماره کی دو

 �� قبول ٠.١٩١ 3 4.744 منفعت گرایی

 �� قبول ٠.٩١٧ 3 ٠.۵٠٧ هرمونوتیک

 �� قبول ٠.٣۵۵ 3 3.25 عدم ارتباط

 �� قبول ٠.۵٩٢ 3 1.907 مذهب گرایی

 �� قبول ٠.٢٩۵ 3 3.71  وظیفه گرایی

 �� قبول ٠.٢٨۴ 3 3.801 خودخواهی
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 متغیر

I 

 متغیر

J 

اختالف 

  ها میانگین

)I-J( 

خطاي 

 استاندارد

p-

value 

 95فاصله اطمینان 

 درصدي

 حد باال حد پایین

ت
منفع

 
ی

گرای
 

2 1.016* 0.225 0 0.348 1.684 

3 2.161* 0.25 0 1.424 2.898 

4 -0.169 0.251 1 -0.913 0.575 

5 -0.104 0.232 1 -0.790 0.580 

6 0.298 0.223 0.949 -0.362 0.958 

ک
هرمونوتی

 

1 -1.016* 0.225 0 -1.684 -0.348 

3 1.145* 0.239 0 0.437 1.852 

4 -1.185* 0.241 0 -1.900 -0.470 

5 -1.120* 0.221 0 -1.774 -0.467 

6 -.717* 0.212 0.012 -1.344 -0.090 

عدم
 

ط
ارتبا

 

1 -2.161* 0.249 0 -2.898 -1.424 

2 -1.145* 0.239 0 -1.852 -0.437 

4 -2.330* 0.263 0 -3.110 -1.550 

5 -2.266* 0.245 0 -2.990 -1.541 

6 -1.862* 0.236 0 -2.563 -1.162 

  ي اخالقیها نتایج آزمون ولش جهت مقایسه اهمیت رویکرد )3(نگاره 

 درصد 95در سطح  "Iمتغیر "نشان دهنده معنی دار بودن تفاوت آن گرایش اخالقی با گرایش اخالقی ستون * 

 .باشد می
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  ي اخالقیها نتایج آزمون ولش جهت مقایسه اهمیت رویکرد) 4(نگاره

 درصد 95در سطح  "Iمتغیر "ون * نشان دهنده معنی دار بودن تفاوت آن گرایش اخالقی با گرایش اخالقی ست

  باشد. می

نیز نشان داد که اگر چه تمایل افراد به  هاي فرضیه (ولش) درباره این رویکردنتایج آزمون

گرایانه نسبت به سایر رویکردهاي اخالقی بیشتر است اما این تمایل از  مذهب رویکردگرایش به 

نیز با اختالف کمی نسبت  و این رویکرد کید نبوده استأرنگ و قابل ت نان پرچرویکردآماري آن 

 .به سایر رویکردهاي اخالقی قرار دارد

  

  

  

 متغیر

I 

 متغیر

J  

اختالف 

   ها میانگین

 )I-J( 

خطاي 

 استاندارد

p-

value 

 95فاصله اطمینان 

 درصدي

 حد باال حد پایین

ب
مذه

 
ی

گرای
  

1 0.169 0.251 1 -0.575 0.913 

2 1.185* 0.241 0 0.470 1.900 

3 2.330* 0.263 0 1.550 3.110 

5 0.064 0.247 1 -0.667 0.796 

6 0.467 0.239 0.546 -0.240 1.176 

وظیفه
 

ی
گرای

 

1 0.104 0.232 1 -0.580 0.790 

2 1.120* 0.221 0 0.467 1.774 

3 2.266* 0.245 0 1.541 2.990 

4 -0.064 0.247 1 -0.796 0.667 

6 0.403 0.218 0.637 -0.243 1.049 

ی
خواه

خود
 

1 -0.298 0.223 0.949 -0.958 0.362 

2 .717* 0.212 0.012 0.090 1.344 

3 1.862* 0.236 0 1.162 2.563 

4 -0.467 0.239 0.546 -1.176 0.240 

5 -0.403 0.218 0.637 -1.049 0.243 
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نسبت به کسانی که تجربه کاري ندارند، در ، افراد با تجربه کار حسابداري فرضیه چهارم:

 رعایت استانداردهاي اخالقی تفاوت دارند.

ف تجربه کاري از ي اخالقی در سطوح مختلها براي بررسی تفاوت در گرایش به رویکرد 

نشان داده شده  5آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه چهارم در نگاره 

  .است

  

  نتایج آزمون کروسکال والیس براي مقایسه استانداردهاي اخالقی بین افراد با سطوح تجربی مختلف )5(نگاره 

  

داري  دهد باتوجه به سطح معنینشان می 5س در نگاره نتایج آزمون کروسکال والی

درصد هستند، تفاوتی در بین افراد با با تجربه کار  5ي اخالقی که همگی بیشتر از ها رویکرد

حسابداري و گرایش آنها به رویکردي خاص وجود ندارد به عبارت دیگر تجربه کار حسابداري 

 ثیري ندارد.أتبر گرایش افراد به رویکردهاي مختلف اخالقی 

  

 گیريو نتیجه بحث

، سطح تحصیالت، تحقیقات گذشته در سایر کشورها نشان دادندکه فاکتورهایی نظیر جنسیت

مذهب و تجربه کاري ممکن است با استانداردهاي اخالقی هر فرد مرتبط باشند.نتایج تحقیق 

ري بر گرایش افراد ي جنسیت، سطح تحصیالت و تجربه کاها ) نشان داد که متغیر25کریگ کلر (

التحصیالن و دانشجویان در حال  گذار است .سایر تحقیقات از فارغ تأثیربه رویکردهاي اخالقی 

هاي مهمی را در ارتباط با جنسیت بیان کرد. نتایج )، تفاوت26تحصیل توسط بروسکی و اوگراژ (

 نتیجه p-value درجه آزادي آماره کی دو رویکردهاي اخالقی

 �� قبول 0.966 3 0.269 منفعت گرایی

 �� قبول 0.077 3 6.857 هرمونوتیک

 �� قبول 0.895 3 0.605 عدم ارتباط

 �� قبول 0.63 3 1.733 مذهب گرایی

 �� قبول 0.591 3 1.912 وظیفه گرایی

 �� قبول 0.063 3 7.292 خودخواهی



  

  گزارشگري مالی): 8جموعه مقاالت (م

    

 

153 

تحصیالت و تجربه کاري دو متغیر سطح ، ژوهش حاظر در ایران نشان داد که به جز متغیر جنسیت  پ

رویکرد ، . همچنین بر اساس نتایجکند نمیي اخالقی ایجاد ها تفاوتی در گرایش به دیدگاه

التحصیالن حسابداري با سایر رویکردها تفاوت دارد.به  دانشجویان و فارغ گرایی در دیدگاه مذهب

گردد  می اخالقی پیشنهادکید دین مبین اسالم بر پایبندي به اصول أو ت دلیل اهمیت مباحث اخالقی

تري در ارتباط با گرایش سایر اقشار جامعه به خصوص مدیران مالی و مدیران  تا تحقیقات گسترده

هاي ارتقاي سطح اخالقی جامعه مورد  ي اخالقی انجام شود و نتایج آن براي یافتن راهها به دیدگاه

هاي  ع مختلف تحصیلی پاسخاستفاده قرار گیرد.این احتمال وجود دارد که دانشجویان مقاط

گردد این تحقیق بر روي دانشجویان سایر مقاطع  متفاوتی به پرسشنامه بدهند. لذا پیشنهاد می

  افزایش تحصیالت بررسی گردد. تأثیرتحصیلی اعم از کاردانی و دکترا انجام پذیرد تا 

 

    پژوهش  پیشنهاد

 زایش فگرا، براي ا یفهگرا و وظ استفاده بخش خصوصی از کارمندان با گرایش سود

 منافع؛

 ي کارشناسی و کارشناسی ها در دوره اي  هاخالقی و اخالق حرف گیري ارائه درس تصمیم

  ارشد ؛

 انتشار منشور اخالقی متناسب با هر صنعت و الزام حسابداران به پیروي از آن؛  

 ا براي ي اخالقی و تبیین مفیدترین رویکردهها انتشار نشریاتی در زمینه معرفی رویکرد

  گیري. تصمیم

  

پی نوشت

  
1
 Sarbanes-Oxley Act 

2 Utilitarianism 
3 Pragmatism 
4 Egoism 
5 Religious 
6 Deontological 
7 Hermeneutical 
8
 Cronbachs Alpha 
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9
 Reliability  

10
 Kruskal – Wallis  

11
 Welch 
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اطالعات حسابداري و اطالعات کوانتومی :کاربردهاي 

  مفهومی توپولوژي

 *سید احمد خلیفه سلطانی

  استاد یار دانشگاه الزهرا 

  گودرزي  نرگس

  دانشجوي کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا 

      چکیده

در این مقاله سعی گردیده است با دیدگاهی نوآورانه با استفاده از توپولوژي مشکل غیر 

هاي توپولوژیک  دقیق بودن و عدم بهم پیوستگی محاسبات کوانتومی را حل کرد. از وضعیت

اي براي مداخله در اطالعات کوانتومی درون سیستم استفاده  به عنوان واسطهتوان  میموجود 

غیر دقیق بودن و عدم جه فرآیند محاسبه کوانتومی برایپیش بینی هاي مالی، در برابر در نتی کرد.

هاي مالی ممکن است در تقابل با  شود. مبالغ پولی موجود در صورت محافظت می بهم پیوستگی

در حسابداري و کوانتوم زمینه هاي گیري  اندازه اگرچههاي داخلی باشد.  خطاهاي کنترل

یک ویژگی مهم توپولوژي کاربرد آن در ایجاد ا در هردو همراه با خطاست. اممتفاوتی دارند، 

است که نشان دهنده ارتباط بالقوه دیگري بین حسابداي و ها  و ارتباط آنها با سایر طبقهها  طبقه

استفاده دیگر حسابداري از توپولوژي، ویژگی همئومورفیسم در ارتباط بین  باشد. می توپولوژي

  باشد. می اجزاي حسابداري

توپولوژي، اطالعات کوانتومی، محاسبات کوانتومی توپولوژیک، توپولوژي کلیدي:هاي  واژه

  نواري، کاربردتوپولوژي در حسابداري

���ا �ه ا  دا
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  کاربرد توپولوژي در اطالعات کوانتومی .1

 مهمقد1.1      

هاي  در این مقاله سعی بر معرفی حسابداري به عنوان یک منبع اطالعاتی با نگاهی به پیشرفت

باشد. تمرکز این مقاله بر محاسبات  می جدید در تئوري اطالعات کوانتومی و محاسبات کوانتومی

کاربردهاي بالقوه توپولوژي براي سیستم حسابداري و ي  هکوانتومی توپولوژیک است و دربار

  شود. می اطالعات حسابداري صحبت

یار قانونمندتر کرد و مرز بین اطالعات حسابداري را بس 2002اکسلی در سال -قانون ساربنز

ي بررسی توپولوژي و  حسابداري مالی و حسابداري مدیریت را حذف کرد. همین موضوع انگیزه

دهد و کمک شایانی به اطالعات حسابداري کنونی بویژه  می کاربردهاي آن در حسابداري را

که رفتار فرصت  ه زمانینماید. البت می داخلی برقرار شده توسط قانون ساربنزـ اکسلیهاي  کنترل

به اینکه چگونه کاربرد توپولوژي  براي صاحبان سهام در پی داردطلبانه مدیران بیشترین نگرانی را 

  مشخص نیست. به صورت دقیق کند  می اطالعات حسابداري کمک

نماید. با این پیش زمینه  از مفاهیم کلیدي در توپولوژي را ارائه میاي  هخالص 1-2ش بخ

دیدگاه توپولوژیک درباره هاي  بانی محاسبات کوانتومی معرفی شده و ویژگیم 1-3بخش 

 2-1شود. سپس در بخش می محاسبات کوانتومی ارائه شده است. قسمت اول به این صورت کامل

به موضوع سفته بازي و حسابداري براي بررسی کاربردهاي توپولوژي در حسابداري در پایان 

دیگر هاي  چند ویژگی توپولوژي که مربوط به کاربرد آن در زمینه پردازیم. در نهایت می 2قسمت 

  با نتیجه گیري است. 3نیز پایان بخش قسمت  3-2شود. بخش  می بررسی 3-1است، در بخش 

  

  برخی مفاهیم کلیدي در توپولوژي1.2     

 فضاهاي توپولوژیکیاست که به بررسی  ریاضیاتاي از  شاخه شناسی یا توپولوژي مکان

 یونانیهاي  این رشته از واژه .هاي نسبتاً جوان ریاضیات است ازد. توپولوژي یکی از شاخهپرد می

 است. بنابراین، توپولوژي معناي شناخت گرفته شده  به (Logos) معنی مکان و  به (τόπος) توپو

ها مانند فضا، بعد،  توپولوژي از پیشرفت مفاهیم هندسی و تئوري مجموعه .شناسی یعنی مکان

اي در ریاضیات است و  لغت توپولوژي هم به معناي زمینه است. اشکال، تبدیالت و... بوجود آمده



  

  گزارشگري مالی): 8جموعه مقاالت (م

    

 

159 

تعریف فضاي توپولوژیک،  دراي  هویژها که داراي خصوصیات  اي از مجموعه هم براي خانواده

  .شود شیء بنیادین توپولوژي است، استفاده میکه 

صورت   به آنالیز مکان و با نام) 1854-1912( آنري پوانکارهبار توسط  ین مبحث نخستینا

هایی بنیادین داشت و  بندي شد. این مبحث در ادامه پیشرفت ها و مسایل، دسته اي از روش مجموعه

تواند  فرد می توپولوژيدر  .در شکل دادن به ریاضیات قرن بیستم و امروز، نقشی اساسی بازي کرد

ل انجام دهد و ها، روي آنها عم اي سادگی اعداد و اشکال را با هم ترکیب کند، مانند چندجمله به

  به نتایج جدید و متقن هندسی دست پیدا کند. 

میان دو  هاي نگاشتي پیوستگی است و این مفهوم برا  مفهوم بنیادین در توپولوژي، اندیشه

یعنی همان فضاهاي (شود  باشند تعریف می» نزدیک بودن«مجموعه که مجهز به مفهومی از 

شود. توپولوژي نوعی  هاي پیوسته حفظ می این نزدیک بودن، تحت نگاشتتوپولوژیکی) و البته 

شوند که تحت  است که در آن خواص مهم یک شکل، آنهایی درنظر گرفته می  هندسه

ي  صورت هندسه حفظ گردند. در این دیدگاه، توپولوژي به) ها همئومورفیسم( هاي پیوسته حرکت

  .شود گونه تعریف می صفحاتی الستیک

ترین زیرشاخه، توپولوژي  ترین و قدیمی هاي زیادي است. بنیادي توپولوژي داراي زیرشاخه

هاي فشردگی،  است و به مطالعه در زمینه است که بنیادهاي توپولوژي بر آن بنا شده  مجموعه-نقطه

هاي توپولوژي است که  توپولوژي جبري یکی دیگر از زیرشاخه .پردازد پیوستگی و اتصال می

هایی مانند توپولوژي هندسی، توپولوژي  سعی در محاسبه درجه اتصال دارد. همچنین زیرشاخه

 .گراف و توپولوژي ابعاد کم نیز وجود دارند

ها  ها، ضربه خوردن ه ریاضیاتی روي خصوصیاتی است که در طی تغییر شکلتوپولوژي مطالع

باشد). یک دایره  شوند (البته عمل پاره کردن مجاز نمی و کشیده شدن اشیاء، به طور ثابت حفظ می

تواند در داخل آن با کشیده شدن تغییر شکل  باشد که می به لحاظ توپولوژیکی هم ارز بیضی می

سطح بیضی وار هم ارز است(یعنی یک منحنی بسته تک بعدي و بدون هیچ  ایابد و یک کره ب

ممکن براي هاي  تواند در فضاي دو بعدي جاي گیرد)، مجموعه تمام وضعیت محل تقاطع که می

هاي ساعت شمار و دقیقه شمار با هم، به لحاظ توپولوژیکی با چنبره هم ارز است (یعنی یک  عقربه

هاي  داخل فضاي سه بعدي جاي گیرد) و مجموعه تمام وضعیت تواند در سطح دوبعدي که می
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هاي ساعت شمار، دقیقه شمار و ثانیه شمار با هم، به لحاظ توپولوژي با یک  ممکن براي عقربه

  .باشد شیء سه بعدي هم ارز می

ها، سطوح، فضایی که ما آن را  توپولوژي با مطالعه مواردي چون اشیاء فضایی از قبیل منحنی

ها (اشیایی  ها، چند شکلی ها، گره زمان با نسبیت عمومی، فراکتالـ نامیم، پیوستار فضا یجهان م

اي که  باشد)، فضاهاي مرحله ها مشابه با جهان ما می هستند که برخی خصوصیات فضایی اصلی آن

ها در ساعت)،  هاي قرار گرفتن عقربه شویم (مثل فضاي وضعیت ها مواجه می در فیزیک با آن

 .هاي چرخاندن یک رأس و غیره در ارتباط است اي متقارن همچون مجموعه شیوهه گروه

توپولوژي براي جدا سازي اتصال ذاتی اشیاء و در عین حال کنار گذاشتن ساختار جزء به 

باشد. اشیاء توپولوژیکی اغلب به صورت رسمی به عنوان فضاهاي  جزء آنها قابل استفاده می

اگر دو شیء داراي خصوصیات توپولوژیکی مشابه باشند، گفته شوند.  توپولوژیکی تعریف می

البته اگر دقیق تر بگوییم، خصوصیاتی که با کشیدن یا کج  .ها هم ریخت هستند شود که آن می

شوند، در واقع خصوصیاتی هستند که به واسطه همسانگري حفظ  کردن یک شیء تخریب نمی

 حالیکه در است ارتباط در دیگر اشیاء کردن کج با همسانگري همریختی؛ ي شوند نه به واسطه می

 .است ذاتی خصیصه همریختی،

 (Homotopy)، پوانکاره معیاري از توپولوژي را تحت عنوان هوموتوپی 1900حدود سال 

شوند که یکی از  طراحی کرد. به طور خاص دو شیء ریاضیاتی زمانی هوموتوپیک خوانده می

، موبیوس نوار 1865در سال  .ی مشابه شکل دیگري تغییر یابدآنها بتواند به طور پیوسته به شکل

آید که قبل از چسباندن دو  خود را معرفی کرد که فقط یک رویه دارد و از نواري بدست می

درجه بچرخانیم و بعد بچسبانیم. توپولوژي مدرن وابسته به 180سرش به یکدیگر، یک سر را 

 .شد مطرح 19 قرن اواخر در هک باشد می کانتر هاي مجموعه تئوري ي ایده

  T، ومجموعهیک  X است که در آن)  T,X(مانند  زوج مرتبی، توپولوژیکیفضاي یک 

  :اي که گونه است، به  Xهاي زیرمجموعهاز  اي گردایهنیز 

 قرار داشته باشد؛  Tدر  Tهاي عضو مجموعهاجتماع هر گردایه از  .1

قرار داشته باشد؛ یعنی اشتراك هر  Tدر   Tاشتراك هر تعداد متناهی مجموعه عضو .2

  قرار داشته باشد؛ Tدر   Tهاي عضو گردایه متناهی از مجموعه
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 .باشند  Tعضو، Xهاي تهی و  مجموعه .3

  Xلوژي تعریف شده رويارد. اگر توپونام د  X، توپولوژي تعریف شده روي Tيگردایه

گفته  Xنوشته و به آن فضاي  Xشده  طور ساده ، به) T,X(مشخص باشد، فضاي توپولوژیکی 

نام  Xهاي بسته در  مجموعهو متمم آنها،  Xهاي باز در  مجموعه، Tچنین، اعضاي شود. هم می

اي از  نقطه ᵡ شود. اگر گفته می نقطهیک فضاي توپولوژیکی باشد، به اعضاي آن  Xدارند. اگر 

 .شود نیز گفته می ᵡ »یک همسایگی از «، Uباشد، به  U مانند بازیک مجموعه 

نیز  T2، عضوي ازT1هستند. اگر هر عضو X دو توپولوژي روي T2وT1حال فرض کنید

است. در این صورت اثباتی که براي وجود یک مجموعه  T1ظریفتر از T2گوییم باشد آنگاه می

  .تر هم برقرار است دهیم در مورد توپولوژي ظریف معین ارائه میباز 

پیوسته باشد.  A صورتی که در تمام نقاط دراست   پیوسته X واقع در  Aتابع در مجموعه

، BY مانند Y است اگر و تنها اگر به ازاي هر زیر مجموعه باز در پیوسته X قضیه: تابع در

f[BY]ي مجموعه
دو فضاي  Y و X باشد. به طور خالصه: فرض کنید X زیر مجموعه باز 1-

گوییم اگر تصویر معکوس هر مجموعه باز  را پیوسته می Y و X توپولوژیکی هستند. یک تابع بین

دهیم که هیچ شکستگی یا انفصال در تابع  باشد. در واقع نشان می Y یک مجموعه باز در X در

  .وجود ندارد

) T,Xک نامتغیر است. اگر یک فضاي توپولوژیک (به صورت توپولوژیها  مجموعه Pبخش 

را دارد. فضاهاي توپولوژیک  P) نیز جز  T,Xرا داشته باشد، هر فضاي همئومورفیک با ( Pجز 

)T,X ) و (Y,�∗ همئومورفیک هستند اگر تابعی مانند (f:X→ Y  وجود داشته باشد کهf
 fو  1-

  توابعی پیوسته باشند.

توپولوژي ) که توپولوژي ترکیبی نامیده میشود( توپولوژي جبري :است توپولوژي بر سه قسم

  .توپولوژي کم بعدي و نا همسان

با کشیدن،  هاي بین دو نوار نواري است. اگر تفاوت توپولوژي، توپولوژياز یک نمونه 

برش یا حرکت دادن نقاط پایانی رشته  .کشش یا کاهش دادن از بین برود، دونوار هم ارز هستند

 Bnنواري در  nدو  β2و  β1شود. می نشان داده Bnنوار با  nي از ا باشد. مجموعه مجاز نمی وارهان

βهستند که ضرب آنها (
1
β

2
،(n   سازد. ضرب نوارها به صورت  مینواري سوم راβ3 )β1β

2
) با 
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β1(β2 βضرب آنها به صورت (
3

β1βابجایی ندارد. به عنوان مثال هم ارز است اما خاصیت ج 
2

با  

β2β
1

  دهند. یک گروه را تشکیل می Bnنواري  nهاي هم ارز در  هم ارز نیست. مجموعه گردایه 

نوار پایه و معکوس آنها تجزیه شود. براي مثال  n-1تواند به ترکیباتی از  می ��هر نوار در 

)σi
-1(σi  رشتهتحت  �به عنوان رشتهi+1  کند. حرکت می 1 نگارهمطابق 

 

  
 پایههاي  دو نواري )1نگاره(

شود. یک ویژگی مهم این نوار این است که  ایجاد می σ2و  σ1توسط  ��گروه 

σ1σ2σ1=σ2σ1σ2 نواري لزوماً منحصر بفرد نیست. نوار سمت چپ  3، به طور مثال ارائه یک

شامل  نواري nبه طور ذاتی هر  شود. راست می نوار سمت چرخد و مشابه درجه می 180 ،)2نگاره (

و اطالعات  است آیتم (نقاط پایانی رشته ها) nتناظر یک به یک بین هر دو مجموعه از 

  .کنند ها این تناظر را ایجاد می چگونه رشته دارد می بیانتوپولوژیک 

  B3دو نوار مشابه در  )2نگاره(
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  توپولوژي و اطالعات کوانتوم1.3     

شود که چگونه استفاده از توپولوژي به  فیزیک کوانتوم نشان داده می ا گذار بهدر این قسمت ب

است. هر گونه  تغییرپذیرکند. اطالعات کوانتومی  در محاسبات کوانتومی کمک می مسائلحل 

ها در تالش براي  . فیزیکداندشو سبب خطاتواند  تعامل یک سیستم کوانتومی با جهان بیرون می

ساختن کدهاي تصحیح خطا هستند که متاسفانه تنها در صورتی مؤثر است که میزان خطا نسبتاً 

کوچک باشد. محاسبات کوانتومی توپولوژیک، یک روش غیرمعمول براي رمزگذاري اطالعات 

بازخوانی نهایی بر  کند. تمام مداخالت پیش از می ارائه ،کوانتومی در مراحل توپولوژیک سیستم

شود به طوریکه اطالعات رمزگذاري شده تبدیل به سیستم  روي مراحل توپولوژیک انجام می

  شود. می مرکزيایمنی براي اختالالت 

  

  معرفی اطالعات کوانتومی

یا هر مقدار بین آنها را  1و  0واحد بنیادي اطالعات کوانتومی یک کیوبیت است که مقادیر 

باشد که براي  ت یک بردار واحد در یک فضاي برداري دوبعدي و پیچیده میگیرد. یک کیوبی می

  شود: به این صورت نشان داده می  βو α هر

  

      |yٌ ≡ �
�
�� = α �

1
0

� + β �
0
1

� ≡ α|0ٌ+ β �|�|=   1 و1ٌ| +   )1معادله (       �|�|

  

β  کیوبیت تنها صفر است، در حالیکه براي β=0،α=1در واقع براي  = 1  ،α=0 1کیوبیت 

دهد که یک کیوبیت بین صفر و یک است. پردازش اطالعات کوانتومی  نشان می 1است. معادله 

هاي تبدیل  از ماتریساي  هشود که به شکل مجموع هاي منطقی کوانتومی انجام می توسط دروازه

صورت ب 2در  2یک ماتریس  NOTشود. به عنوان مثال یک دروازه کوانتومی  واحد ارائه می

�
0 1
1 0

دهد. که  و عکس آن را شرح می 1ٌ|به وضعیت  0ٌ|است که فرآیند تبدیل وضعیت  �

�بصورت 
0 1
1 0

�|0ٌ ≡ �
0 1
1 0

� �
0
1

� = �
0
1

�≡ �و  1ٌ|
0 1
1 0

�|1ٌ = هاي  ماتریس 0ٌ| 

  باشند.  می جبري ساده
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تعریف  1عادله است که در م yٌ| فرض کنید که وضعیت اولیه سیستم تنها با یک کیوبیت

 �[��]، وضعیت سیستم به صورت زیر تبدیل به NOTشد؛ پس از بکاربردن دروازه کوانتومی

  شود: می

�
0 1
1 0

�|yٌ ≡ �
0 1
1 0

� �
�
�� = �

�
�� 

  

  چیست؟ مشکل

ي  به طور کلی تحقق بخشیدن یک دروازه واحد به صورت دقیق امکان پذیر نیست. همه

برند. حتی اگر  را از بین میها  با یک سیستم کوانتومی هستند و کیویبیت محاسبات در تعامل

شود. غیر  سبب عدم بهم پیوستگی میها  اطالعاتی پردازش نشود، بازهم تعامل محیط با کیوبیت

گیري  شوند و در کل اندازه دقیق بودن و عدم بهم پیوستگی سبب خطا در سیستم کوانتومی می

ست و سیستم را دچار ها یک سیستم کوانتومی در تعامل با کیوبیتگیري  زهاندا بدون اشتباه نیست.

 1یا  0مقادیر کالسیک  گیري شده از یک سیستم کوانتومی، همیشه خروجی اندازهکند.  خطا می

گیري کوانتومی بر یک  . بویژه اینکه اندازهاز بین رفته استگیري  اندازه انطباق در فرآیند باشد. می

هاي بردارشامل  مبناي محاسباتی کند. ی توصیه شده، مرحله نهایی را پیش بینی میمبناي محاسبات

باشد. این بردارها دو ماتریس پیش بینی  می 1ٌ|و  0ٌ|، براي مثال orthonormalاورتونرمال 

� �و  � کنند. دو بردار اورتونرمال بردارهایی متعامد هستند که نرمال شده اند.  را مشخص می �

ردار در صورتی اورتو نرمال هستند که هر دو بردار واحد باشند و ضرب داخلی آنها صفر دو ب

�باشد. ماتریس پیش بینی  �و  �   باشند. می به صورت زیر �

  

� � ≡ |0ل0ٌ| = �
1
0

�[1 0]= �
1 0
0 0

� 

� � ≡ |1ل1ٌ| = �
0
1

�[0 1]= �
0 0
0 1

� 

  

شود. اما پس  می �[��]گیري  اندازه ت قبلی براي، وضعیNOTي  پس از اعمال یک دروازه

  پذیرد. می را 1ٌ|یا  0ٌ|گیري، وضعیت نهایی سیستم تنها دو حالت  از یک بار اندازه
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کند؛ ماتریس پیش بینی  می گیري کوانتومی احتمال کسب یک نتیجه خاص را ایجاد اندازه 

  باشد: براي وضعیت نهایی به صورت زیر می

  

Pr[|0ٌ]= ‖� �[��]� ‖� = ��
1 0
0 0

� �
�
�

��
�

= ��
�
0

��
�

= � � 

Pr[|1ٌ]= ‖� �[��]� ‖� = ��
0 0
0 1

� �
�
�

��
�

= ��
0
�

��
�

= � � 

1  =|�|� + |�|�  

  

  شود. می 1رود جمع احتماالت  می همانطور که انتظار

  

  کمحاسبات کوانتومی توپولوژی

نادقیق بودن و عدم بهم  رویکردي نوآورانه براي مشکالت محاسبات کوانتومی توپولوژیک،

را ها  فیزیکدانان نظري ترکیبی از توپولوژي و ساختار آنیوناست.  هاي کوانتومی پیوستگی دروازه

کنند. ایده کلیدي این است که برخی از مراحل  براي محاسبات کوانتومی توپولوژیک پیشنهاد می

سازي و مداخالت طبیعی در اطالعات کوانتومی در  وپولوژیک خارجی (نامتعارف) براي ذخیرهت

نادقیق بودن و  به عنوان مثال، این فرآیند ذاتاً در برابرشود.  ساخته میها  آنیونسطح کل سیستم، از 

  .ودش فیبوناچی نشان داده میهاي  است. در این بخش مدل آنیون محافظت شدهعدم بهم پیوستگی 

  

  فیبوناچیهاي  آنیونساختار 

شوند،  آنیون تبدیل می 2هنگامی که  .ساختار نظري در یک فضاي دو بعدي است یکآنیون 

هنگامی که دو ذره در شود. در مقابل،  ضرب می -1و  1تابع موج مشترك در یک عامل بین 

  شود.  ضرب می -1 در ماند و یا می باقیثابت  تابع موج مشترك یا، فضاي سه بعدي تبدیل شوند
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  باشد: است و ترکیبی بر اساس قوانین زیر می 1با بار  ساختارنظريفیبوناچی یک آنیون 

  دارد؛ 0در مجموع بار  0و ذرات با بار  0: ترکیب ذرات با بار 1اصل 

  خواهد داشت؛ 1در مجموع بار  0و ذرات با بار  1: ترکیب ذرات با بار 2اصل 

  دارند. 1یا  0در مجموع بار  1و ذرات با بار  1ار : ترکیب ذرات با ب3اصل 

  باشد.  می 1یا  0بار کل یک سیستم با بیش از یک آنیون فیبوناچی، 

یک را  •دارد. براي تجسم این امر  1یا  0یک سیستم با بیش از یک آنیون فیبوناچی بار کل 

کند  می یون فیبوناچی ارائهیک فضاي هیلبرت با دو آن 3. قانون گیریم در نظر میآنیون فیبوناچی 

جایی که زیر نگاشت بار کل  ،اندازه گرفتآن را  � (•, •)و  � (•, •)توان با دو وضعیت می که

 تواند به صورت می و  سیستم است. هر ذره در یک فضاي هیلبرتی دو آنیونی براي هر 

β(• ,•) �  +α(• ,•) � .نوشته شود  

و  � (•,  � (•, •))آنیون فیبوناچی با سه وضعیت  3هیلبرتی با به طور مشابه یک فضاي 

شود. زیرنگاشت درون پرانتز با دو آنیون بار  می نشان داده � (•,  � (•, •)) و � (•,  � (•, •))

کل اولین دوآنیونی است. زیرنگاشت بیرون پرانتز بار کل سیستم است. هر ذره در یک فضاي سه 

و   �و  �براي هر  � (•, � (•, •))γ((• ,•) � ,•) �  + β((• ,•) � ,•) �    +α نه به صورتآنیو

  شود. می نوشته �

�زمان شبه اقلیدسی است، نقاط -که یک فضا ��توپولوژي  مثالً در + ��  ،� + و  ��

� + اعداد صحیح مثبت  �و  �،  �فضا و مقیاس همانندي مشخصه  �یکی هستند. در اینجا  ��

  توان دید. اي از یک منبع می و منفی هستند. یعنی تصاویر چندگانه

  

    رمز گذاريهاي  کیوبیت

 قابل محاسبه) یا غیر 1(با بار کل  قابل محاسبهیا ها  در یک فضاي هیلبرتی سه آنیونه وضعیت

و وضعیت  قابل محاسبه � (•,  � (•, •))و  � (•,  � (•, •))هاي  هستند. وضعیت )0(با بار کل 

  ) هستند.NC( قابل محاسبهغیر  � (•,  � (•, •))
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دارند رمزگذاري شود.  1که بار کل ها  تواند در یک سه گانه از آنیون می یک کیوبیت

0ٌ| توانند به صورت ها می بنابراین وضعیت ≡ ((• ,•) 
�
  ,•) 

�
1ٌ|و   ≡ و  � (•,  � (•, •))

|��ٌ ≡   مجدداً تعریف شوند. � (•,  � (•, •))

زمانی که دو آنیون از هم شوند.  می به صورت غیر متمرکز رمزگذاريها  کیوبیتمهمتر اینکه 

رسد.  می مختلف در فضاي هیلبرتی توپولوژیک کامالً متمرکز به نظرهاي  جدا هستند، وضعیت

شود که فقط بر روي  می را سببها  اصیت بهم پیوستگی جفترمزگذاري اطالعات کوانتومی خ

در برابر با محیط  متمرکزبعلت تعامل  هر آنیون متمرکز نشده است. بنابراین اطالعات کوانتوم

  .شوند می آسیب ناپذیر دوباره بهم پیوستگی

دهد که چگونه نگه داشتن دو آنیون به صورت جدا از هم ممکن است از  می نشان 3 نگاره

هاي  (یک جفت از آنیونها  توانند همراه با استري می اختالل مرکزي جلوگیري کند. باز هم خطاها

ها  توان آنها را بوسیله افزایش فضاي بین آنیون می ) وجود داشته باشند؛ اماstraysکوتاه باالیی 

زییات کنترل کرد. در یک فضاي هیلبرتی توپولوژیک، ج کوتاه پایینی)هاي  (یک جفت از آنیون

بسیار  (و انرژي) این اختالالت مرکزي به فاصلهکوچک تغییر نمی کند. هاي  توپولوژیک با اختالل

فروپاشی به . این رود می نمایی پایینبه صورت  با افزایش فاصله وقوع آنها احتمالهستند و  حساس

سنتی نسبت به محاسبات هاي  است که در دیدگاه صورت نمایی، کمک اساسی توپولوژي

  یا کمتر باشد. 30-10باید  NOTکوانتومی نمی توان یافت. به طور مثال نرخ خطا براي دروازه 

  

  فیبوناچیهاي  مداخله در آنیون

مجاور در یک هاي  آنیون و تعویض آنیونهاي  با به صف کردن جفتها  مداخله در آنیون

کنند  می در صفحه حرکتي ا هگیرد. دو آنیون در یک مسیر دایر می دنباله (ترتیب) خاص انجام

است. عملیات تعویض اي  هدهد، که یک ثبت تاریخی ازحرکت دایر می که یک نوار را تشکیل

  دهند.  می غیر جزئی بر روي ذرات ویژگی توپولوژیک نوار را تغییر

 به صورت زیر �� و ��، تشکیل نواراي  هدو عملیات پای، در یک مدل با سه آنیون فیبوناچی

  د:نباش می

�� = �
�����/� 0 0

0 −�����/� 0
0 0 −�����/�

� 
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  �� = �
−�����/� −�√�����/�� 0

−�√�����/�� −� 0

0 0 �����/�

�   که   � = ( √5 − 1)/2  

  

تعویض در جهت  ،��اند. ماتریس  سه آنیون فیبوناچی به صورت عمودي به صف شده

را  ییتعویض دو آنیون باال ��دهد و ماتریس  می را نشان یپایین دو آنیونبراي ساعت هاي  عقربه

  دهد.  می نشان

هر گونه سازگار است.  1نگارههاي ساعت با سمت چپ نوار  جهت عقربه درتعویض 

اي از  عنوان مثال مجموعه بهتوان با ضرب این دو ماتریس و وارون آنها انجام داد.  می اي را مداخله

σ1)عملیات تبدیل به نوار
-2

σ2
-4

σ1
4σ2

-2
σ1

2σ2
2σ1

-2
σ2

4σ1
-2

σ2
4σ

1

2

σ2
-4

σ1
2σ2

-2
σ1

2σ2
-2

σ1
-2

یک دروازه ،  (

NOT کند.  می را برآورد  

مناسب را انجام گیري  اندازه اصلی ایجاد کرد وهاي  فیزیکی را با آنیونهاي  اگر بتوان سیستم

توان به یک راه حل  می داد، با یک میانبر فوق العاده به جاي یک محاسبه طوالنی مرسوم،

، با گرههاي  برخی از ویژگیاست که محاسباتی رسید. این فرآیند بر اساس این ایده ساخته شده 

  .ا گذشت زمان مرتبط استدر حال تحول ب فیزیک کوانتومی در سطح دو بعدي و

  

  
از  توان می باالیی) و این خطا را با گسترش فضاهاي  شوند (آنیون می سبب خطاها  استري )3نگاره (

 پایینی)هاي  بین برد (آنیون
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کند اما کامپیوتر  می عملها  یک کامپیوتر معمولی با ترکیب بیت "نویسد  می )2006کالینز (

آنیون در یک هاي  با ترکیبی از گروهها  کند. این کیوبیت می عمل ها کوانتومی با ترکیب کیوبیت

به به حالت نهایی آنها ها  کنند. فرآیند تغییر از حالت اولیه کیوبیت می کامپیوتر کوانتومی عمل

کند. به  می را ضربها  شود که تابع موج مشترك همه کیوبیت می بوسیله یک ماتریس توضیح داده

شود: در آن  می ، مشاهدهافتد می اتفاق یک کامپیوترکوانتومی توپولوژیکیدر که  مشابه آنچهطور

باشد. بنابراین  می مرتبطها  صورت ماتریس با نوار خاصی که همگراست، با دنباله ضرب آنیون

  کوانتومی انجام شده است.ي  هدر یک محاسبها  شود که عملیات بر اساس آنیون می تایید

  

  اندازه گیري

شوند. در هردو  میگیري  اندازه با تعیین بار دو ذره پایینیها  ازه گیري، کیوبیتدر مرحله اند 

کنند، در حالی  می محاسباتی با دو بلوك عملهاي  ذره باالتر در کیوبیت 2در  ��و  ��، ماتریس

است. انتقال (یا عدم وجود خطا) از  ٌ��|اي  هکه عنصر پایین سمت راست یک ضرب مرحل

  قابل محاسبه به وضعیت غیر قابل محاسبه وجود ندارد.وضعیت 

اندازه از  ایده اصلی محاسبات کوانتومی توپولوژیک، بهره برداري توپولوژیکبه طور کلی،  

توپولوژیک هیلبرتی به صورت نمایی بزرگ است؛ به در یک مدل از آنیون ها، فضاي  .است

براي انجام عملیات  کرد. متمرکز مشخصي ها با اندازه گیري طوري که وضعیت آن را نمی توان

این عملیات تنها به گیرند.  می شکل از نوارهاها  خطوط آنیون هیلبرتیفاین فضاي بر روي 

  .توپولوژي نوارها بستگی دارد

کوانتومی هاي  از رایانه، آیا کامپیوترهاي کوانتومی توپولوژیکی خیلی خوب هستنداگر 

همانطور اند.  داده به این سوال پاسخ منفی(2002) و همکارانن ؟ فریدمکنند معمولی بهتر عمل می

براي کامپیوترهاي کالسیک اظهار کردند که  1930در دهه  که آلونزو، جرج و آلن تورینگ

 کامپیوترهاي کوانتومی توپولوژیک با کامپیوترهاي کوانتومی معمولی نیز با دقت مورد نظر

از منابع کوانتومی ی که هر سیستم محاسباتکه  استاین یک فرضیه  تواند شبیه سازي شود. می

  دارد. را محاسباتیهاي  توانایی همان کند می استفاده

جستجو براي یک کامپیوتر بدون خطا در "ذکر کرده اند که (2006)سرماو همکارانداس 

رسد که در آن نیمه رساناهاي فیزیکی، تئوري گره، تئوري  می مقیاس بزرگ، به یک تقاطع ذهنی
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و اثرات هال کوانتومی همه در کنار یکدیگر براي تولید مصونیت کوانتومی ها  یسمان، آنیونر

باشد.  می تعداد شگفت انگیزي از کشفیات مهم رخ داده است و در حال رخ دادن"جمع شده اند.

تغییر از محاسبات کوانتومی معمولی به محاسبات کوانتومی توپولوژیک، یک تغییر الگو در تفکر 

ي  هباشد. آیا در مقایسه با محاسبات کوانتومی حسابداري نیز به مرحل می ره محاسبات کوانتومیدربا

  تغییر الگو رسیده است؟ 

  

  کاربرد توپولوژي براي اطالعات حسابداري.2

  . توپولوژي و اطالعات حسابداري2.1

و اطالعات بازگردیم به دنیاي حسابداري. در ابتدا باید توجه داشت که اطالعات حسابداري 

ي  هبا توجه به توضیحات دربارباشند.  می کوانتومی هر دو تحت تاثیر تعریف علم اطالعات

هاي  محاسبات کوانتومی توپولوژیک، بر مبناي بحث توپولوژي فرض کنید که بخواهید ایده

  بازي در حسابداري بکارگیرید. جدیدي را همراه با سفته

  

  ماهیت اطالعات حسابداري

هاي  جلوتر از بهبود تغییرات شدیدي در محیطش روبرو است. تغییراتی که تقریباً حسابداري با

جهانی شدن و مهندسی مالی با افزایش فشار بر مفهوم واحد تجاري پیش پا . حسابداري هستند

 قوانین و تقاضا براي هماهنگی بین این قوانین نیز به صورت سیاسی در حال افزایشافتاده شده اند. 

   باشند. می

  

  براي پیش بینی حقایق آینده ها  استفاده از واقعیت

، 1960در این باره را زیاد کرده است. تا اواسط دهه  نگرانیها  افزایش استفاده از پیش بینی

 10اطالعات مالی پیش بینی شده را قبول نداشت. اما طی  )SECکمیسیون بورس و اوراق بهادار (

درجه تغییر کرد و به جاي ممنوع کردن  180ی اطالعات به پیش بین SECسال بعد از آن، نگرش 

ها، افشاي مبالغ پولی پیش بینی شده براي فروش و سود خالص را توصیه نمود.  افشاي پیش بینی

دانست و تشویق به افشاي  می حتی پس از مخالفت شدید صنایع مختلف، باز هم پیش بینی را مجاز

  اي حسابداري مالی نیز به سمت پیش بینی اطالعات بود.گیري استاندارده ها نمود. جهت بینی پیش
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در حال حاضر یکی از مسائل مطرح در ترازنامه، ارزش فعلی برآورد شده مربوط به تعهدات 

باشد. تعهدات شرکت براي پرداخت مستمري به کارمندان بازنشسته به  میها  بازنشستگی و دارایی

ي  مربوط به یک دورههاي  . بدون شک پیش بینیپیش بینی هایی براي چند دهه در آینده دارد

  طوالنی تغییرپذیر و غیرقطعی خواهند بود.

اطالعات حسابداري و اطالعات کوانتومی ماهیت بسیار متمایزي دارند. محاسبات کوانتومی 

توپولوژیک جذاب هستند به دلیل اینکه اختالالت کوانتومی با مداخله در وضعیت توپولوژیک 

که  چرا قابل اجتناب نیستنددر اطالعات پیش بینی شده  هاخطاباشند. اما  تناب میسیستم قابل اج

بینی شده بر اساس  عدم افشاي اطالعات مالی پیش به هر حالذهنی (غیرعینی) هستند. ها  پیش بینی

نامحتمل است. شاید بهتر باشد به کاربران درباره عدم قطعیت به دلیل ذهنی بودن آنها مبلغ و اعداد 

پذیري استراتژیک اطالعات حسابداري پیش بینی شده هشدار دهیم. این موضوع  تغییرطالعات و ا

باشد، جزییات  می توپولوژیک اطالعات حسابداري اجزايلزوم توجه بر ي  هنشان دهند

توپولوژیک راهی براي نادیده گرفتن جزییات کوچک است. اطالعات پیش بینی شده با جزییات 

یت کمتري داشته باشد. همچنین ممکن است از توپولوژي به عنوان ارتباطی کمتر ممکن است عین

  رسد که استفاده از توپولوژي با ارزش باشد.  می قطعی تر استفاده کرد. به نظرهاي  براي پیش بینی

  

  اندازه گیري

 حسابداري هیچگاه به طور صریح تعریف نشده است. درك ما از مبانیدر گیري  اندازه 

نگاشتی از یک سیستم منطقی تجربی به یک گیري  اندازه شود. بر این اساس می ناشیي گیر اندازه

 تضمین شده نیست. براي مثال براي ،باشد. وجود محض یک معیار می سیستم منطقی عددي

کند که یک معیار (اندازه)  می ترتیبی در یک مجموعه متناهی، قضیه کانتور بیانگیري  اندازه

  ا اگر رابطه تجربی مبناي آن کامل و انتقالی (متغیر) باشد. وجود دارد اگر و تنه

 ادامه ،محققان حسابداري به تالش براي شناسایی آنچه که ارقام حسابداري باید بگویند

در حسابداري یا مبهم است یا به صورت صحیح تعریف نشده، بستگی گیري  اندازه دهند. دامنه می

ي ارزش سهام و  کننده معیارهاي حسابداري منعکسر به نقش معیارهاي حسابداري دارد. اگ

جریانات اقتصادي باشد، اگر بازارها کامل و مناسب نباشد این مقادیر به خوبی تعریف شده نیست. 

اگر معیارهاي حسابداري اطالعات مفیدي براي تصمیم گیري فراهم کنند، عواملی که در درجه 
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ند، به درستی شناسایی نمی شود. از جزییات بیشتر گذار می اول بر تولید معیارهاي حسابداري اثر

شود. به عنوان مثال معموالً مطالعات بر روي چگونگی ارتباط اطالعات  می نیز اغلب غفلت

 حسابداري با حرکات (تغییرات) قیمت بازار در شناسایی نقش سایر اطالعات با شکست مواجه

بر گیري  اندازه در شناسایی نقش سیستمارزیابی عملکرد مدیریتی ي  هشود. مطالعات دربار می

  تصمیمات مدیریت ناموفق بوده است.

متفاوتی دارند، دید معمول این است هاي  در حسابداري و کوانتوم زمینهگیري  اندازه اگرچه

به صورت محض سیستم منطقی گیري  اندازه نیست. انجام دادن عاري از خطاگیري  اندازه که

هاي اقتصادي به  حسابداري و فعالیتگیري  اندازه سازد. جداسازي می تجربی مبناي آن را دگرگون

تواند به وضوح آنها  میگیري  اندازه وجود خطا درت بالقوه نظر مناسب نمی رسد. بنابراین به صور

  کند.  جدارا هر زمان که الزم باشد 

  

  طبقه بندي در حسابداري

است که ها  و ارتباط آنها با سایر طبقه ها یک ویژگی مهم توپولوژي کاربرد آن در ایجاد طبقه

باشد. این موضوع نشان دهنده ارتباط بالقوه دیگري بین حسابداي و  می از مبانی حسابداري

تري  جامعطبقه بندي  ،ابزارهاي مالی زیادرسد که براي رشد  می باشد. مثالً به نظر می توپولوژي

ت.) نه تنها واژگان بلکه منطق و ساختار به این موضوع اشاره کرده اس SFAS 161مناسب باشد (

توان توسط توپولوژي براي بهبود استانداردهاي حسابداري سازگار و کارا نمود. البته  می مفاهیم را

  مهم هستند.  بسیار مفروضاتی که مبناي توپولوژي هستنددر اینباره 

  

  کیفیهاي  ویژگی

ویژه در مواردي که اطالعات کیفی به هاي  بندي تالشی است در جهت درك ویژگی هطبق

در عمل اغلب نیازي به فرموله کردن دقیق اطالعات "کمی نداریم. همانطور که بسنر گفته است 

ها، درباره  یک قضیه توپولوژیک درباره دایره نیست، اما اطالعات باید تقریباً صحیح باشند. بنابراین

زبان توپولوژي این قضیه براي همه دایره شکل نیز کاربرد دارد. به هاي  بیضی و سایر منحنی

  ").2006رود (بسنر  می بکار ،یک دایره همئومورفی باهاي  منحنی



  

  گزارشگري مالی): 8جموعه مقاالت (م

    

 

173 

نکه آاست، به دلیل  و فراگیر می توان فهمید که چرا یک قضیه توپولوژیک بسیار قدرتمند

کل، دایره شهاي  بلکه براي تمام منحنیها  هم نه تنها براي دایره یک قضیه حاوي واقعیت است، آن

تأثیر  به صورت جداگانه هرکدام یک قضیه ایجاد شود.ها  و دایرهها  به جاي اینکه براي بیضی

توپولوژي بر ریاضایات فقط به سبب قضایاي قوي آن نیست بلکه بیشتر به سبب فراهم آوردن 

 ریاضی استهاي  وسیع از دیسیپلیناي  هدر حوزها  چارچوبی واحد براي بسیاري از پدیده

گوید توپولوژي بر اساس نگاه کالن  می این همان دلیلی است که .)1388یی و مدقالچی (طباطبا

   ساخته شده است.

  

  اهمیت

زیادي از خالصه کردن هاي  طبقه بندي قدرت خالصه کردن نیز دارد. در اطراف ما مثال 

) 1959رو () درباره بهینه سازي و مقاله دب1969بوسیله طبقه بندي وجود دارد. مقاله لین برگر (

اقتصادي مثال هایی از این دست هستند. همچنین بررسی قوانین آزمایشی و ارائه هاي  درباره ارزش

شود. به خودي خود این  می توجه قدیمی به اهمیت مطرح ).1989مطلوب مورد انتظارماشینا (

متربندي در توان از آن براي پارا می آید که آیا می موضوع باید یک اصل باشد اما این سوال پیش

فرصت طلبی و توان بالقوه فرصت طلبی  یک فضاي توپولوژیک بر مبناي حسابداري استفاده کرد؟

ایم. مطلب دیگري که  بخشی از ماجرا هستند که ما به طور سیستماتیک در مبانی خود بکار گرفته

انتظار  این است که در حال حرکت به سویی هستیم که دگرگونی در توپولوژي موردشده پذیرفته 

  است. 

  

  همئومورفیسم در حسابداري

گوناگونی آشنا هستیم: فلتام و اولسون هاي  ) در زمینههمئومورفیسمبا این ابزار نمایشی (

ارزش فعلی سودهاي ي  ه) از ارتباط نزدیک بین ارزش فعلی و ارزش دفتري به عالو1995(

تمرکز این موضوع روي بهاي تمام شده استفاده کردند.  باقیمانده مورد انتظار (میزان مازاد تمیز)

) اصول چارچوب بندي سازگار را بکار 2008باشد. دمسکی نیز ( می مربوط در تصمیم گیري
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و صرف ریسک در مقابل تحلیل مطلوب مورد انتظار هنوز وجود ها  گرفت. به طور قطع معادل

  د.ندار

و مهندسی مجدد و مداوم (  FASBوجود دارد. چارچوب نظري  موارد جنبه منفی نیز در این

 کیفی اطالعات، این اطمینان راهاي  این چارچوب) نسبتاً سوگیرانه است. اما اتکاي آن به ویژگی

گذارند  می دهد که این چارچوب نظري با نیروهاي اقتصادي که بر سیستم حسابداري اثر می

با نیروهاي اقتصادي همئومورفی ندارد. به طور مشابه مدل ریسک حسابرسی نیز سوگیرانه است و 

  گذارند همئومورفی ندارد.  می که بر مجموعه وظایف حسابرسی اثر

دهد؟ این حدسیات جستجو براي یک همئومورفی که  می این موضوعات ما را به کجا سوق

تواند در حسابداري  می رسد که همئومورفی می سازد. به نظر هوشمندانه و آموزنده باشد را الزام می

ر ماهیت معامالت پیچیده بکار رود. گمان بر این است که پویایی و فرصت طلبی از براي تمرکز ب

توان  می مبانی این موضوع هستند، اما ساختار و ماهیت آنها گمراه کننده است. با استفاده از قیاس

  یک توپولوژي پویا براي فرصت طلبی تعیین کرد.

با پیچیدگی مدیریت پویا هستند  درجدالاي  هپژوهشگران حسابداري به صورت منظم و حرف

شود. ظرفیت کانال مربوط به سیستم ثبت دو طرفه، به  می که با یک منبع اطالعاتی بسیار مهم حل

براي مثال). این امر نشان  1990سایر جریانات آن فشاري وارد نمی کند (دمسکی و سپینگتون 

امالت جدید طراحی شده و دنیاي دهنده نگرانی تجربه شده درباره مدیریت سیستم است. انواع مع

است. به بیان  اقتصاد تغییر کرده است اما این تغییرات بر اساس مبانی آنها و به خودي خود نبوده

باشد که تحت تاثیر  می دیگر مشکل، طراحی و اجراي پویاي وضعیت موقتی و اجزاي عملکرد

  یک منبع اطالعاتی هستند.

استفاده از آنرا صرفاً از نظر تئوري بررسی و اگر به صورت صحیح توپولوژي و گسترش 

 )،IT(مانند طراحی جفتی یا تعیین توپولوژي  آزمون کنیم (مانند بحث نوارها) براي کاربرد زیاد

تواند ارائه شود. در نهایت بصورت  می توان به جواب سوال باال رسید که چگونه توپولوژي می

رسیم که مانند یک ماشین  می تجربی جاريهاي  مولد مدل بندي و روشهاي  تقریبی به محدودیت

  خود تنظیم کننده است.
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  آن ممکن کاربردهاي و توپولوژيهاي  ویژگی .3

  مهم توپولوژيهاي  ویژگی3.1

  ارتباط

اي مشترکی بین توپولوژي و حسابداري وجود دارد. توپولوژي بر مبناي ارتباط  عوامل پایه

گذشته ي  هسد 5دو طرفه که ستون حسابداري طی  ساخته شده است. به همین صورت سیستم ثبت

  و ارتباط بین آنها ساخته شده است.ها  بوده است نیز بر اساس حساب

توپولوژي دانش ارتباط با یک  ") در کتاب خود اظهار نموده است که 2005زمردیان ( 

ن قرار داند که نقاط دیگر به آن نزدیک هستند و در همسایگی آ می فضاست. هر نقطه در فضا

 بعالوه شبکه ثبت دو طرفه نشان "دانیم که چگونه فضا مرتبط شده است. می دارند. به بیان دیگر

به یکدیگر متصل شده اند. هم فضاهاي توپولوژیک و  4نگاره مطابق ها  دهد که چگونه حساب می

ثبت با  حسابداري هردو شامل شبکه هایی هستند که با روشی دقیق در هر فضا یا هرهاي  هم ثبت

  تجربی و مدل بندي به هم متصل شده اند مانند یک ماشین خود تنظیم شونده.هاي  روش

  

  
  دوطرفه ثبت شبکه )4نگاره(

گردد.  می داخلی برهاي  در حقیقت موضوع ارتباط، به تمرکز حسابداري مدیریت بر کنترل

که شفافیت را  این قانون 404تصویب شد. بخش  2002) در جوالي SOXقانون ساربنز اکسلی (

دهد.  می هاي کنترل داخلی شرکت را اجباري نموده است تقریباً یک تغییر الگو را نشان در سیستم

مالی منتشر شده بود. هاي  براي اطالعات مالی محدود به صورتها  مسئولیت شرکت 2002تا سال 
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اي داخلی در داخلی و موضوعات حسابداري مدیریت مربوط به آن به عنوان رویدادههاي  کنترل

همه  404شد و نیازي به افشا درباره آن وجود نداشت اما بخش این قانون  می شرکت در نظر گرفته

  چیز را تغییر داد.

داخلی یک شرکت شد. براي هاي  تري در بررسی سیستم این موضوع سبب دید گسترده

رت تبادل پذیر ) به صوITداخلی و تکنولوژي اطالعات (هاي  متوسط تا بزرگ کنترلهاي  شرکت

و جایگزین استفاده شده است. به این دلیل که در این دوره کنترل داخلی بدون کامپیوترها امکان 

استفاده نمی کنند چرا که بهاي  ITپذیر نیست. اما کسب و کارهاي کوچکی وجود دارند که از 

اختن آن یا حداقل به تاخیر اند 404براي عدم اجراي بخش  SECتمام شده آن باالست. به 

در نهایت تصمیم گرفت براي کسب و کارهاي کوچک آن را به تاخیر بندازد  SECفشارآمد. 

  ). 2006(ریلی 

مفهوم قدیمی کنترل داخلی گرایش زیادي به سوي کنترل کردن حسابداري و معامالت مالی 

یات داخلی به معناي کنترل عمل ITو نحوه جریان اسناد مربوط به آنها دارد. در حال حاضر کنترل 

باشد که جریان اطالعات در آن اهمیت دارد. نکته اصلی تمرکز بر  می شرکت به عنوان یک کل

، کل سیستم به صورت داخلی با حداقل مداخالت SOX عملیات داخلی شرکت است. پیش از

با حسابداري عمومی شرکت نیاز به تصدیق درباره  SOX کرد. اما در حال حاضر می بیرونی عمل

شرکت دارد. از دید یک حسابرس جهت گیري این هاي  ی ساختار کنترل داخلی و رویهاثربخش

از این بابت که به پیگیري یک حساب خاص عالقه  بسیار همسو با توپولوژي است؛تصویر بزرگ 

  هاي آنها عالقه مند هستند. مند نیست اما در عوض به ارتباط و ویژگی

باشید. شباهت حسابداري به آن واضح است به به تعریف فضاهاي توپولوژیک توجه داشته 

 qوجود داشت باید براي نیمه ثبت  pدلیل سیستم ثبت دوطرفه که بر اساس آن اگر یک نیمه ثبت 

تواند به  می توانند به یکدیگر متصل شوند. طبقه بندي بدهکار بستانکار نیز می جستجو کرد که

  عنوان شبکه بکار رود. 

  پروتوتایپ (نمونه سازي)

کمک دیگر توپولوژي توانایی آن براي بهبود نمونه سازي اشیا است. این امر با ترکیب بخش 

و اشیا با ابعاد ها  بزرگی از اشیا یک، دو یا سه بعدي مانند خطوط، دایره، مثلث، کره و چهار وجهی
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گیرد. شی نهایی ممکن است از نظر فیزیکی یک شی واقعی (مانند تعدادي  می بیشتر صورت

  (مانند طرح یک شبکه الکتریکی) باشد.ها  از مولفهاي  هه) یا شبکپیکر

بخش  SOXداخلی شرکت باید پیش از گذشته تقویت شوند (هاي  در حسابداري، کنترل

 SOX). نمونه سازي و شبیه سازي نقاط قوت و ضعف کنترل داخلی براي رعایت ضروریات 404

ي مختلف، چه داخلی و چه خارجی، به ها رسد توپولوژي به صورت می ضروري است. به نظر

تواند براي تنظیم کردن پیش بینی وقوع معامالت جدید یا  می حسابداري کمک کند. نمونه سازي

  بهبود سیستماتیک نمونه سازي در طراحی مالی بکار رود.  

  

  تصفیه و ماندگاري

تجاري در  اقتصادي را در واحدهاي  یک سیستم حسابداري ثبت تاریخی سازگار با فعالیت

باید ثبت شوند و چه جزییاتی ها  کند. هرچند این سواالت که کدام فعالیت می طول زمان نگهداري

هاي  باید در نظر گرفته شوند هنوز پاسخ داده نشده اند. اهمیت در میان سایر ویژگیها  از فعالیت

  کیفی در حسابداري یک مفهوم ثابت نیست. 

کند. یک سیستم  می ات تاریخی مربوط به اشیا را ثبتکارایی تغییري  هتوپولوژي به شیو

توان گفت یک تاریخ ویژه دارد که به عنوان  می کند که می تغییرات هندسی گوناگونی را تجربه

شود، ماندگاري یا عمر معیارهاي  شود. از مباحثی که در اینجا مطرح می می فیلتر کردن تعریف

توان همه اطالعات تاریخی را در یک  می ین است کهباشد. در حالی یک استدالل ا می توپولوژي

هاي  توان داده می گوید با استفاده از توپولوژي می رسانه الکتریکی ذخیره کرد، استدالل دیگر

بدون از ها  واقعی را با جزییات در دامنه خطاي تعیین شده برآورد کرد. تقریب زد. سپس داده

  شوند. می ز زبان توپولوژیک بسیار کارا ذخیرهدست دادن اتصالشان با اشیا با استفاده ا

  

  تئوري توپولوژیک کاستی ها

یا ها  شود. همانطور که توپولوژي در کریستال می ها نیز استفاده توپولوژي در بررسی کاستی

شود و ساختاري یا مغناطیسی یا الکتریکی است. مهمترین خاصیت هر ماده  می سایر مواد استفاده

نایع مختلف خواص مکانیکی آن ماده است. در طراحی قطعاتی که به علل براي استفاده در ص

مختلف (گرما، فشار و ...) تحت تنش هستند خواص مکانیکی اهمیت زیادي دارند. به عنوان مثال 
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کنترل شده در جهات خاص، تقارن سیستم و در نتیجه گاف نواري و هاي  از طریق اعمال تنش

یابد و قطعه تحت تنش خواص الکترونیکی متفاوتی از خود  می تغییرها  تحرك پذیري الکترون

 باشد. می نامطلوب در استفاده از توپولوژيهاي  ویژگیها  دهد. به طور کلی کاستی می نشان

اصلی باید تغییر کنند، حداقل شوند و نادیده گرفته شوند. هاي  کاستیها  توان فهمید که در کجا می

 نشان و پرداخت کوانتمی از محاسبات آمده دست به بار الیچگ بررسی به 1964 سال در بیدر

 هر بار مثل چگالی است. ماده خواص از مهمی اطالعات بار، حاوي چگالی توپولوژي که داد

 توصیف اش بحرانی نقاط به توجه که با یکتاست توپولوژي یک داراي دیگري اسکالر میدان

  .شود می

هاي  یا خالف قاعدهها  توان کاستی می دن توپولوژيبه طور مشابه در حسابداري با تصور کر 

رسد این  می توان آنها را حذف کرد. به نظر می حسابداري را شناخت و بررسی نمود در کجا

  فرآیند در حسابداري و حسابرسی بسیار قابل اجرا باشد.

  

  نتیجه گیري3.2

ژیک، هنري پوین کر براي نتیجه گیري دیدي دوگانه الزم است. عموماً و در مبحث توپولو 

و توسعه توپولوژي که  شود. او به گسترش می ) به عنوان پدر علم توپولوژي نامیده1854-1912(

نامید کمک شایانی نمود. یک راه آسان براي توضیح دادن توپولوژي در ادامه  می وي تحلیل مکان

  شود. می ارائه

اب و مسیر آن را دنبال کنیم. فرض کنید که یک توپ تنیس داریم و آن را به سمت باال پرت

از ها  شود. حال فرض کنید تعداد توپ می مکانیک نیوتنی بسیار دقیق انجامي  هانجام این امر بوسیل

را ها  توپي  هتوپ شود و به طور مشابه هم 100توپ تبدیل به  10توپ و از  10یکی تبدیل به 

ی مسیر هر یک از آنها تقریباً غیر ممکن با یکدیگر، ردیابها  پرتاب کنیم. به دلیل تعامل این توپ

شود. اما در  می شود، به طور طبیعی به پیش زمینه آن توجه می است. زمانی که توپ باال انداخته

ها  از توپاي  هشود. در اینجا با مجموع می محیطی هم توجههاي  توپولوژي به پس زمینه یا رویداد

کنیم نه روي  می روند که روي ابر تمرکز می و پایین باالها  سروکار داریم که مانند ابري از توپ

کند را پیدا کنیم. پس  می ایجادها  کنیم الگوهایی که این ابر توپ می و تالشها  تک تک توپ
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تواند الگوهاي بیشتري را نسبت به یک الگو در پیش زمینه نشان دهد که به دلیل تفاوت  می زمینه

یی الگو زمانی که با هزاران توپ سروکار داریم، کامالً دقیق باشد. البته شناسا می بین دو دیدگاه

 کیفی راهاي  صورت نمی گیرد. در اینجا توپولوژي امکان برآورد کردن و تمرکز بر ویژگی

از ریاضیات است و بین دقت سخت گیرانه آن و حسابداري اي  هدهد. اما توپولوژي هنوز شاخ می

  توافق وجود ندارد. 

رود. در پایان این هزاره کاربردهاي  می بکارها  ن ریاضیات براي ریاضی دانتوپولوژي به عنوا

هاي  گوناگونی از جمله اقتصاد شروع شد. این موج از کاربردها با پیشرفتهاي  توپولوژي در زمینه

همراه بود که بسیاري از آنها نیاز به طبقه  زیادي در زیست شناسی، پزشکی، نانوتکنولوژي و غیره

و نمونه سازي سیستماتیک دارند. در حال حاضر نقطه قوت توپولوژي در طبقه بندي و  بندي شدن

  گیرد.   می مورد استفاده قراراي  هنمونه سازي مشخص شده است و به صورت گسترد

قرن بیستم، علم هندسه به دو هاي  گوید: از دیدگاه ریاضیدان می )2003یوئنو و همکاران (

و زوایا در آن مهم هستند و توپولوژي که ها  سه که طولشود؛ هند می بخش کلی تقسیم

  شود.  می و زوایا در آن بی اهمیت در نظر گرفتهها  اندك در طولهاي  تفاوت

رسد در جهان حسابداري تعامل با دیدگاه دوگانه امیدوار کننده باشد. خوشبختانه  به نظر می

بداري و توسط آریا وهمکاران ) با تاکید بر شبکه حسا1972این موضوع توسط بوتر ورث (

برداري از این شبکه و پی بردن به معامالت و به دنبال آن، براي جبران  ) با تاکید بر بهره2000(

اشتباهات احتمالی شروع شد. توانایی توپولوژي براي رویارویی با ابعاد باالتر در شبکه ثبت 

ابداري معمولی و حسابداري دهد. همان نوع دیدگاه دوگانه بین حس دوطرفه دیدي تازه می

تواند نقطه نظر تمرکز حسابداري  می توپولوژیک ایجاد خواهد شد. حداقل مقایسه این دو دیدگاه

ها  بر اطالعات منفرد (دیدگاه میکروسکوپی) را تغییر دهد. اما هنوز هم بر روي گروهی از داده

  شود.  می (دیدگاه ماکروسکوپی) تمرکز

معمولی و حسابداري توپولوژیک برقرار است. عالوه بر این  همین رابطه بین حسابداري

  آنها نباید متوقف شود.  ي جستجو براي تکمیل کننده

ه معامالت شرکت تر برش بین رویدادهاي درون زا و برون زا است. واضح است ک مسئله مهم

هدف این مسئله گیریم.  زا در نظر می زا و با رفتار حسابرس را به عنوان برون را به عنوان درون
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انسانی است، این موضوع است که هاي  ضعف جستجوي یک شبکه انسانی است که مملو از نقطه

کند. بسنر کتاب خود را با این پرسش آغاز  اطالعات حسابداري را از اطالعات کوانتوم متمایز می

بسیار زیبا و توپولوژي هم  ''کند که چرا باید توپولوژي را بررسی کرد؟ پاسخ او این است که می

باشد.  می هندسی شگرف و دقت منطقی آنهاي  زیبایی آن ناشی از سازه .هم بسیار مفید است

سودمندي آن ناشی از اهمیت اساسی توابع پیوسته و اشیاء هندسی در ریاضیات و علوم است. 

ژي مزایاي توپولو ")، 2006دهد (بسنر  می ریاضیاتهاي  توپولوژي بینشی در تمامی دیگر شاخه

  فراتر از علوم فیزیک و ریاضیات است، مانند ارتباط احتمالی آن با حوزه حسابداري.
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  مقدمه

 مهم موضوعات از موضوع این ،ایم شده متمرکزمحافظه کاري  موضوع بر تحقیق این در

رابطه اي  آیا کهبوده ایم  پرسش این پاسخ یافتن دنبال به منظور بدین .است مالی تحقیقات حوزه

ده در بورس اوراق بهادار تهران و محافظه کاري ش پذیرفتهشرکت هاي  مدیره هیئت ترکیب انمی

 مهمترین از یکیو. محافظه کاري نجود دارد همسوست یا غیر همسو رابطه این اگر و دارد وجود

 و شناسایی در احتیاط اعمال برو  رودمی شمار به مالی هاي صورت محدودکننده هاي ثاقمی

می مهبی نهایت  جایگاهمحافظه کاري  تردید، بدون دارد. داللت ها دارایی و درآمد گیري اندازه

 دوره پایان از پیش اخراج از اجتناب براي دارند انگیزه مدیران .دارد حسابداران باورهاي در

 منفی فعلی ارزش خالص با هاي پروژه پذیرش یا و ها زیان تحمل نمایند. پنهان را ها زیان تصدیشان،

 شناسایی ،نار کردن مدیر سوق دهد. بکارگیري محافظه کاريبرک سمت به را سهامداران تواندمی

 ناکارآیی از شواهدي سهامداران و مدیره هیئت براي ومی بخشد  سرعت را ها زیان موقع به

 چنین سازد.می هوشیار آن دالیل بررسی و زیان پیگیري به نسبت را آنان و آوردمی فراهم عملیات

 خالص فعلی ارزش که شود هایی پروژه وحذف مدیر کنارگذاري به منجر تواندمی هاییبررسی

 فراهم سایر و سهامداران مدیران، يها انگیزه و منافع بین تضادي چنین وجود دلیل به دارند. منفی

 بر موثر نظارت با تا شوند می گرفته کار به شرکت رهبري نظام سازوکارهاي سرمایه، کنندگان

 ادبیات ).1983جنسن، و دهند(فاما کاهش را نمایندگی مشکالت مدیریت، رفتار و قراردادها

 مشکالت کاهش در مدیره هیئت موظف غیر اعضاء نقش بر شرکت راهبري نظام نهمیز در تحقیق

 هایی مشوق طراحی و اجرایی مدیریت رفتار هدایت و نظارت طریق از نمایندگی، مسئله از ناشی

  ).1983وجنسن، (فاما کنندمی  تاکید آنان، براي

 نقش، عامل مدیریت و سهامداران کنار در شرکتی تمیحاک اصلی جزء عنوان به مدیره هیئت

 بیشتر مدیران شرکتها، در که است آن از حاکی حقایق دارد. برعهده نذینفعا برابر در را ايعمده

 وجود راه دو مشکل، این حل براي ).2009 اسکات،(اند تا منافع ذینفعان بوده خود منافع بدنبال

 نظر در انگیزاننده و پاداش برایشان انتظار مورد رفتار انجام به مدیران تشویق براي آنکه اول دارد:

 بر ايشایسته نظارت بتواند که ایستگونه به مدیره هیئت قدرتمندسازي روش، نمیدو شود، گرفته

 تئوري و تحقیقات در که هاییپیشبینی مطابق ).2009 اسکات،( باشد داشته مدیران عملکرد
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 درصد از تابعی خود که باشد برخوردار بیشتري استقالل از مدیره هیئت هرچه گرفته، صورت

 با مالی هاي صورت تهیه و گرفته صورت بهتر نظارت این است، آن در فعال غیرموظف اعضاي

 دارایی براي ممکن، هاي ارزش بین از باید اینکه یعنی کاري محافظه گیرد.می انجام باالتري کیفیت

 شوند شناسایی دیرتر باید درآمدها شود. گزارش ارزش بیشترین ها بدهی براي و ارزش کمترین ها

 مطرح سئوال این پژوهشگر براي رو این از دیرتر. نه شوند شناسایی زودتر باید اه هزینه و زودتر نه

 سئوال این پاسخ به رسیدن براي است؟ اثرگذارشده که آیا ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاري 

  باشد: زیر قرار به ریزتري سئواالت پاسخ یافتن پی در باید پژوهشگر

 در موظف غیر مدیران درصد و سود در منعکس بد اراخب بودن هنگام به بین اي رابطه آیا

  دارد؟ وجود مدیره هیئت

 در موظف غیر مدیران درصد و سود در منعکس خوب اخبار بودن هنگام به بین اي رابطه آیا

  دارد؟ وجود مدیره هیئت

  

  ادبیات و پیشینه تحقیق

 مدیره هیئت کند.می بازي سازمان و شرکت یک حاکمیت در یهیئت مدیره نقش مهم

 مدیران رفتار آنها، دارد عهده بر را مالی هايصورت در موجود اطالعات کیفیت بر نظارت وظیفه

 ،دارانسهام منافع با همسو و مطابق مدیران این فعالیت که کنند تضمین تا کرده کنترل را ارشد

  هستند. ارتباط در شرکت با که هاییستبخش دیگر و اعتباردهندگان ،گذارانسرمایه

-بین تحقیقات در اخیر هايسال در که است موضوعی شرکت مدیره هیئت اندازه و ترکیب

 نظر (از کوچک هايمدیره هیئت که هستند عقیده این بر بسیاري محققان است. یافته نمود المللی

 از که هایی هیئت همچنین و بیشتریبرخوردارند کارایی از بزرگ هايمدیره هیئت به نسبت تعداد)

 ).1996،  رمکی ;   وسبچ، 1998( دهند.می نتیجه  را بیشتري کیفیت ،برخوردارند بیشتري لاستقال

 دهدمی نشان حسابداري کیفیت و مدیره هیئت نظارت بین ارتباط زمینه در موجود تحقیق ادبیات

  کمتر ،بیشتر مدیره هیئت غیرموظف اعضاي تعداد با هاییشرکت مالی هايصورت در تقلب که

  ). 2002 ،لینک ;2000 ،دیگرانیسنل و پ ،; 1996دیگران و چاو دي ;1996 ،بیسلی( است
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 کار بر نظارت و هدایت نقش که راهبري نهاد عنوان به شرکت مدیره هیئت رسد،می  نظر به

 برخوردار بسزایی تمیاه از است، دار عهده سهامداران منافع حفظ منظور به را اجرایی مدیران

 این باالتر درصد رودمی انتظار مدیره، هیئت موظف غیر اعضاي بیشتر استقالل به توجه با باشد.می

ر زمانبندي شناسایی د تر کارانهمحافظه هايشیوه اتخاذ جمله از و مناسبتر هدایت به منجر اعضا

 موظفالتر رفتن درصد مالکیت اعضاي غیربا با رودمی انتظار همچنین گردد. حسابداري هايسود

 طلبانه رفتارفرصت از مانع و کرده حس مالکان سایر با همسوتر را خود منافع آنها مدیره، هیئت

 )،1996(بیسلی  شوند. است) سود زودتر شناسایی رفتارها، این از یکی (که شرکت اجرایی مدیران

 با مدیره هیئت دارايهاي شرکت که نمودند ارائه شواهدي )2005( فاربر و )1996(دي چاو 

 )2004وهمکاران(بیکس  هستند. حسابداري هايتقلب درگیر کمتر غیرموظف، اعضاء اکثریت

 دولمان و احمد کردند. بررسیکاري محافظه   با را مدیره هیئت غیرموظف اعضاء درصد بین رابطه

مدیره منجر هیئت در اجرایی مدیران باالتر درصد که دادند نشان باسو مدل از استفاده با  )2007(

 غیرموظف اعضاء مالکیت درصد بین دریافتند آنها همچنین شود.کاري میبه کاهش محافظه

  دارد. وجود ومثبتی معنادار رابطهمدیره با محافظه کاري هیئت

 بستگی نیز مدیره هیئت ترکیب به است ممکن آن، اندازه بر عالوه مدیره، هیئت اثربخشی

 را هاآن از ايمالحظه قابل نسبت که هاییمدیره هیئت در که است این نظریه یک باشد. داشته

 بنابراین، و نموده اعمال شرکت مدیریت بر مؤثرتري نظارت دهند،می   تشکیل غیرموظف اعضاي

 همکاران و اس روسن و ، )1992( هیکمن و بیرد نمایند. محدود را مدیریت اختیارات توانندمی

 و مدیره هیئت غیرموظف اياعض درصد بین مثبتاي رابطه متوجه اساس نمیبره نیز )1990(

 مدیران از باالیی نسبت حضور ثمري بی بر تحقیقات بعضی وجود این با شدند. شرکت عملکرد

 نظارت راهبردي، هاي فعالیت تغییر از ناشی را آن و اند؛ کرده تاکید مدیره هیئت در غیرموظف

 چنین نظریه این اند. دانسته واقعی استقالل فقدان و بودن موثر براي تجاري سواد فقدان حد، از بیش

 اثربخش چندان است، غیرموظف اعضاي با هاآن اکثریت که هاییمدیره هیئت که نماید می فرض

می ک اطالعات معموالً مدیره هیئت غیرموظف اعضاي که است این دیدگاه این زیربناي نیستند.

 لذا و نیستند، خورداربر سمت احراز براي الزم عملی هايمهارت از و داشته شرکت به راجع
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 مدیریت با کمتر شرکت، مدیریت بر نظارتی و انتقادي رویکردي اتخاذ جاي به دهندمی ترجیح

  ) 1996 ونوبر، آگراوال جمله (از نمایند. مخالفت و مواجهه شرکت

 عضو سه داراي حداقل باید مدیره، هیئت که است کرده )توصیه1992( کدبري گزارش

 را مدیرههیئت هايتصمیم بر تأثیرگذاري توان مزبور، اعضاي تا باشد غیراجرایی یا غیرموظف

 داراي باید موظف، غیر مدیران که است شده بیان مذکور  گزارش در همچنین، .باشند داشته

 عملیات اجراي استانداردهاي  و انتخابات منابع، عملکرد، راهبرد، زمینه در مستقلی هاي دیدگاه

 مدیریت از مستقل باید غیرموظف، مدیران اکثریت که است شده قید ین،ا بر عالوه .باشند شرکت

 بودن) سهامدار حق و مزایا و حقوق دریافت از غیر (به ايرابطه چگونههی نباید و باشند شرکت

  .سازد روبرو مخاطره با را آنان استقالل که باشند داشته

-می  شرکت دوگانه هاينقش ياجرا و کنترل سیستم در اختیار باالترین داراي مدیره هیئت

 منافع مدیریت اینکه از نانمیاط براي شرکت مدیریت رفتار تنظیم و نظارت مدیره هیئت نقش باشد.

 (از بیرون از کمتري کنترل که زمانی ).1983جنسن و (فاما باشدمی کنند، می دنبال را سهامداران

هاي داخلی به شکل وجود کنترل صورت این در شودمی اعمال شرکت بر مالی) بازارهاي جمله

 هرچه باشد. اثربخش نظارتی مکانیسم یکمیتواند  مدیره هیئت ترکیب در موظفاعضاي غیر

 بر مستقل و بیرونی افراد نفوذ و کنترل توان، باشد بیشتر مدیره هیئت ساختار در غیرموظف اعضاي

  شود.می بیشتر شرکت

 هیئت ماتمیتص از وسیعی طیف بر را دیرهم هیئت غیرموظف اعضاي تاثیر پیشین تحقیقات 

 )1992وهیکمن، (بیردو مزایده مناقصه مذاکرات )،1988(ویسباخ، عامل مدیر برکناري نظیر مدیره

سایر شرکتها بررسی و مشخص  عمده سهام تحصیل جهت کالن هاي پرداخت برابر در مقاومت و

   اند.نموده

 مشکالت کاهش در مدیره هیئت ظفمو غیر اعضاء نقش بر زیادي هاي پژوهش همچنین

 هایی مشوق طراحی و اجرایی مدیریت رفتار هدایت و نظارت طریق از نمایندگی، مسئله از ناشی

 نتیجه این به )1988( ویسباخ و هرمالین مثال براي ).1983جنسن و کنند(فامامی تاکید آنان، براي

  منافع راستاي در بیشتر دارند، تسلط ها آن در موظفغیر اعضاي که هایی مدیره هیئت که رسیدند

 مطالعات شوند.می مدیرههیئت ضعیف عملکرد مانع بیشتري احتمال با و برداشته گام سهامداران
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 و شرکت ارزش بر مثبتی تاثیر مدیرههیئت در غیرموظف اعضاي وجود که دهدمی نشان متعددي

   ).1990 ویات، و روسنستین ؛1983 جنسن، و دارد(فاما سهامداران ثروت

  

   تحقیق هاي فرضیه

 )2008(  ویچادهارير والفوند  )،2004دیگران( و بیکس )،1997(رومن ت ،)1994(سکینرا 

 خواهندمی   آنها زیرا دارند بد اخبار هنگام به گزارش در زیادي انگیزه مدیران که کنندمی   اظهار

  کنند. حفظ قضایی مسئولیت برابر در را خود

 بیشتر درصد با خوب شرکتی تمیحاک ساختار با هایی شرکت رودمی انتظار ،اینکه نتیجه

 به کنند.می منعکس سود در ترهنگام به را بد اخبار و بوده کارترمحافظه غیرموظف مدیره هیئت

 انتظار برخوردارند باالتر حسابداري کیفیت از ،مدیرههیئت بیشتر استقالل باهاي شرکت اینکه دلیل

  کنند. شناسایی ترهنگامبه را بد اخبار که است این بر

 مدیرههیئت غیرموظف مدیران درصد و سود در منعکس بد اخبار بودنهنگامبه بین :1فرضیه 

  دارد. وجود داريمعنی رابطه

-هیئت غیرموظف مدیران درصد و سود در منعکس خوب اخبار بودنهنگامبه بین :2فرضیه 

  دارد. وجود داريمعنی رابطه مدیره

شرکت  به بورس سازمان توسط که شرکتی تمیحاک اصول در که اهمیتی و نقش به توجه با

 هیئت ترکیب در غیرموظف مدیران به شده، ارائه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفتههاي 

 حضور آیا که داد خواهد نشان حدودي تا تحقیق این نتایج شده، داده حسابرسی کمیته و مدیره

 حسابداري اطالعات کیفی سطح با اي رابطه هاشرکت مدیره هیئت ترکیب در غیرموظف ياعضا

  خیر؟ یا دارد هاشرکت

  

   تحقیق روش

 مالی هايصورت اطالعات گیرند:می جاي دسته دو در تحقیق این در استفاده مورد هايداده

 هايصورت به مربوط اطالعات از ايعمده بخش سهام. روز ارزش و بازده به مربوط اطالعات و

 تدبیر« شرکت دیتابیس از نیز اطالعات از بخشی گردید. استخراج »آوردنوین ره« افزار نرم از مالی
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 سایت طریق از هاشرکت مالی هايصورت از نیز موارد از برخی در گردید. استخراج »پرداز

 تهران بهادار اوراق سبور سازمانمی   اسال مطالعات و پژوهش مدیریت مرکز به متعلق H اینترنتی

 سهام روز ارزش و بازده به مربوط اطالعات گردید. استفاده سازمان این اطالعاتی بانک همچنین و

 هاي  فایل صورت به شده آوري جمع اطالعات گردید. استخراج آوردنوینره افزارنرم از نیز

 و تجزیه جهت نیاز مورد محاسبات انجام و بندي جمع از پس و شده وارد اکسل در اطالعاتی

 از نیز تحقیق در آمده دست به نتایج و ها داده نهایی تحلیل و تجزیه براي است. شده آماده تحلیل

  شد. استفاده SPSS افزار نرم

  

   تحقیق قلمرو

 بورس تحقیق این انجام مکان و باشدمی 1389 تا 1382 هاي سال تحقیق این انجام زمانی دوره

 داشته مشترك صفت چند یا یک که را نمودهایی یا اشیاء مجموع شد.بامی تهران بهادار اوراق

 کلیه عبارتست تحقیق آماري جامعه نامند. می آماري جامعه ،شوند گرفته نظر در یکجا و باشند

   تهران. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايبانک 

 تحقیق آماري ي جامعه تعیین منظور به زیر شرایط تحقیق، ماهیت به توجه با پژوهش دراین

  است: شده درنظرگرفته

 بورس در 1382 سال از قبل ،بررسی مورد سالهاي در آماري نمونه شدن همگن منظور به .1

 .باشند شده پذیرفته تهران بهادار اوراق

  .باشد ماه اسفند پایان به منتهی آنها مالی دوره مقایسه، قابلیت افزایش لحاظ به .2

 .باشند نداده مالی سال تغییر یا فعالیت رتغیی مذکور مالی هايسال طی .3

 بازار ارزش تعیین نیازمند )محافظه کاري  ( وابسته متغیر تعیین براي اینکه به توجه با .4

 هر ماه اسفند طول در شرکت سهام لذا هستیم سال پایان در آن سهام صاحبان حقوق

 باشد. شده معامله یکبار حداقل سال
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 به توجه با است. حذفی روش به و (قضاوتی) هدفمند گیري نهنمو مبناي بر گیري نمونه روش

 بوده دارا را فوق شرایط 1389 تا 1382 يساله هفت زمانی دوره رد شرکت -سال  32 فوق شرایط

  اند. شده انتخاب آماري نمونه عنوان به لذا و

 درجه بر الزام در حسابداران تمایل نوانع به رامحافظه کاري  میالدي 1997  سال در باسو

 مالی هايصورت در "بد اخبار" به نسبت "خوب اخبار" شناسایی براي تاییدپذیري از باالتري

 خوب اخبار از ترسریع را بد اخبار حسابداري سود ،محافظه کاري از تفسیر این در کرد. تفسیر

 زمانی تقارن عدم زانمی توانست اخبار گیريهانداز براي سهام بازده بکارگیري با او کند.می منعکس

 قرار آزمون مورد کارانهمحافظه رفتار از معیاري عنوان به را خوب اخبار و بد اخبار شناسایی در

 باسو رو، این از دهد.می قرار تاثیر تحت را بازده سود رابطه کاريمحافظه از تفسیر این زیرا، دهد.

 اخبار به نسبت سود پاسخ که دریافت سهام بازده و سود بین الف)( رگرسیونی رابطه از استفاده با

 است. سهام) مثبت (بازده خوب اخبار به نسبت سود پاسخ از ترهنگام به سهام) منفی (بازده بد

 انتظار که فرض این طبق بر معکوس رگرسیونی مدل در را )D( موهوم متغیر یک )1997باسو(

 باشند، داشته بیشتري همبستگی رونق زمان با مقایسه در رکود زمان در بازار بازده با سودها رودمی

 و میشود داده )1یک( عدد بازده، بودن منفی صورت در کیفی متغیر اینبراي  است. کرده معرفی

 به )1997باسو( مدل نهایی فرم هافرض این تحت گردد.می لحاظ )0صفر( عدد اینصورت غیر در

  است: زیر قرار

  الف مدل

Eit=b1+b2*Rit+b3*D+b4*Rit*D+eit           
 

itE= شرکت حسابداري سود i درسال t،   

itR= شرکت سهام بازده i درسال t، هر قیمت و دوره پایان در شرکت سهم هر قیمت تفاوت 

 تقسیم ...) و جایزه، امسه سود، (شامل سهام عایدات از ناشی تعدیالت بعالوه دوره ابتداي در سهم

   دوره. ابتداي در سهم هر قیمت بر

itD= بازده که صورتی در است، مجازي متغیر )itR( غیر در و یک با برابر باشد منفی 

   باشد.می   صفر با برابر اینصورت



  

  گزارشگري مالی): 8جموعه مقاالت (م

    

 

189 

 سود پاسخb2 +b4 و مثبت هايدهباز به نسبت را سود پاسخ ، b2، (الف) رگرسیونی رابطه در

 ، b2> b2+b4 که است این بیانگر يکارمحافظه کند.می گیرياندازه منفی هايبازده به نسبت را

 بیشتر سود با خوب اخبار به نسبت سود با بد اخبار بین همبستگی که معنی بدین b4 <0 نتیجه در

   ).2004  دیگران، و راچیکنامد(  می سود زمانی تقارن عدم ضریب را b4 )،1997( باسو است.

 کیفیت بین ارتباط آزمون جهت (1997)باسو مدل ،(2004) دیگران و بیکس نظر طبق بر

 عدد که مدل در DOUT موهومی متغیر معرفی طریق از  مدیره، هیئت ترکیب و حسابداري سود

 غیر در و مونهن میانگین از مدیره هیئت موظف غیر اعضاي درصد بودن بیشتر صورت در )1یک(

  .داده شد گسترش دهد، می اختصاص خود به )0صفر( عدد اینصورت

 مالکیت درصد و مدیره هیئت غیرموظف مدیران نسبت رابطه آزمون براي تحقیق این در

 منظور بدین گرددمی استفاده باسو معادله از حسابداري، کاري محافظه سطح با غیرموظف مدیران

  : تاس شده برازش رزی متغیره چند رگرسیون مدل

  ب مدل

EPSit=b0+b1Rit+b2Dit+b3Rit*Dit+b4DOUTit+b5Dit*DOUT+b6Rit*DOUTit   
         +b7Rit*Dit*DOUTit+eit  

  

  باشد. می t مالی سال i شرکت سهام بازده Rit مدل این در

 EPSit شرکت ساالنه سهم هر سود i مالی سال براي t باشد. می  

 DOUTit اعضاي درصد که میگیرد وقتی را )1یک( عدد که ستا موهوم متغیر یک 

 آن به )0صفر( اینصورت غیر در و باشد نمونه میانگین درصد از بیشتر مدیره هیئت غیرموظف

  یابد. می اختصاص

 داراي (یعنی هستند بیشتري غیرموظف اعضاي درصد داراي که شرکتهایی رود می انتظار

DOUT گویدمی 1 فرضیه باشند. داشته نظارت تجاري ايه فعالیت بر بهتر هستند) یک مساوي 

 مسلط موظف اعضاي با هایی شرکت از کارترمحافظه بیشتر غیرموظف اعضاي با هایی شرکت که

 غیر در تایید 2 فرضیه باشد b7<0 صورتیکه در ب رگرسیونی مدل برازش از پس باشند.می

  گردد.می رد اینصورت
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 نمونه میانگین از موظفشانغیر اعضاي درصد که هایی شرکت که کندمی بینی پیش 2 فرضیه

 ما بود. خواهد دارمعنی و b6>0 نتیجه در کارترند.محافظه خوب اخبار شناسایی در است بیشتر

 در زنیم. می تخمین دوباره LEVERAGE،  SIZE کنترلی متغیرهاي کردن اضافه با را ب مدل

  بود: خواهد زیر صورت به ب مدل نتیجه

  ج مدل

EPSit=b0+b1Rit+b2Dit+b3Rit*Dit+b4DOUTit+b5Dit*DOUTit+b6Rit*DOUTit 
          +b7Rit*Dit*DOUTit+b8LEVit+b9SIZEit +eit  

 

LEVit شود.می گیري اندازه ها دارایی کل به ها بدهی کل نسبت طریق از که است مالی اهرم   

SIZEit باشد.می  مالی سال پایان در شرکت کل هاي دارایی طبیعی لگاریتم نیز شرکت  

  

  تحقیق نتایج

  آماره توصیفی

  

  میانه انحراف معیار  میانگین متغیر

ti
R

, 0.52 0.68 0.323 

tiEPS,  790 901 798 

OUTDIR 0.57 0.12 0.56 

tiLev , 0.82 0.17 0.8 

SIZEi,t 4.99 0.18 5.03 

  توصیفی آماره )1نگاره (

  

 .ذکر شده است1389-1382تهران بورس اوراق بهادار در شرکت-سال 32 متشکل از نمونه

 در پایان i شرکت سهام بازده Ritباشد. اسفند ماه هر سال می   29هاي گرفته شده سال مالی نمونه
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درصد  OUTDIR .است T براي سال i هر سهم شرکت درآمد ساالنه EPS  و است سال مالی

 خارج از کسانی که شوندباشد که به صورت زیر تعریف می  غیرموظف شرکت می   مدیران

با شرکت  نزدیک تجاري رابطه گونههیچ شرکت هستند وبازنشسته  فعال و یا یک کارمند تعریف

 کل بدهی نسبتبوده که از  مالی اهرم LEV .نباشند سهامداران عمده شرکت نمایندگان و ندارند

 در پایان شرکت هايکل دارایی لگاریتم طبیعی شرکت اندازه .شودمی   گیريازهاند کل دارایی به

  .باشدمی   سال مالی

  

Coefficient R EPS OUTDIR LEV SIZE 

R 
 1 .226** -.025 .044 -.018 

  .000 .623 .178 .554 

EPS 
 .226** 1 .112** .043 -.023 

 .000  .008 .179 .183 

OUTDIR 
 -.025 .112** 1 -.054 .299** 

 .623 .008  .073 .000 

LEV 
 .044 .043 -.054 1 -.345** 

 .178 .179 .073  .003 

SIZE 
 -.018 -.023 .299** -.345** 1 

 .554 .183 .000 .003  

  نمونه ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي اصلی )2نگاره(

  

 .ذکر شده است1389-1382تهران ق بهاداربورس اورا در شرکت-سال 32 متشکل از نمونه

 در پایان i شرکت سهام بازده Ritباشد. اسفند ماه هر سال می   29هاي گرفته شده سال مالی نمونه

درصد  OUTDIR .است T براي سال i هر سهم شرکت درآمد ساالنه EPS  و است سال مالی

 خارج از کسانی که شوند باشد که به صورت زیر تعریف می غیرموظف شرکت می   مدیران
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با شرکت  نزدیک تجاري رابطه گونههیچ شرکت هستند وبازنشسته  فعال و یا یک کارمند تعریف

 کل بدهی نسبتبوده که از  مالی اهرم LEV .نباشند سهامداران عمده شرکت نمایندگان و ندارند

 در پایان شرکت هايداراییکل  لگاریتم طبیعی شرکت اندازه .شودمی   گیرياندازه کل دارایی به

   .باشدمی   سال مالی

 دنبال را مدیره هیئت ترکیب و کاري محافظه سود، بودن هنگام به بین رابطه ما بخش این در

 است )1997( باسو استاندارد مدلالف  مدل است. شده ارائه 3 جدول در مربوط نتایج کنیم.می  

 R ضریب یعنی b1 ضریب است. پرداخته بد و وبخ اخبار شناسایی بودن هنگام به بررسی به که

 در ندارند. خوب اخبار موقع به گزارش به تمایلی هاشرکت دهدمی   نشان که است دارمعنی غیر

 ترهنگام به سود در بد خبر که دهدمی   نشان است، دارمعنی و مثبت که b3 ضریب مقابل،

 است. شده منعکس

 وقتی را (1) یک ارزش DOUT .دیگریست DOUT می  دا متغیر شامل ج و ب هاي مدل

 در و باشد نمونه متوسط از ترباال است مدیره هیئت غیرموظف مدیران درصد که داردمی   دریافت

 ضریب بود بینی پیش قابل که طور همان مدل در .است شده گرفته درنظر صفر صورت این غیر

b7 (DOUT * D *R) نتیجه این شد. تایید  دوم فرضیه جهدر نتی که ،است دارمعنی و مثبت 

 درصد با یشرکت های در بد اخبار شناسایی در يبیشتر سود بودن هنگام به که دهدمی   نشان

 دیگر، عبارت به .دارد وجود نمونه متوسط سطح از باالتر مدیره هیئت غیرموظف مدیران

 مدیران درصد انگینمی   از ترکم درصد با یشرکت های در بد اخبار به نسبت يکمتر حساسیت

  .دارد وجود مدیره هیئت غیرموظف

 واقع در .نبوده دارمعنی دهدمی   نشان را خوب خبر شناسایی بودن هنگامهب که b6 ضریب

 سود با مرتبط خوب خبر سازي یکپارچه سرعت بهبود در افزایشی هیچ که است معنی بدان این

 تایید است دارمعنی b7 که واقعیت این به توجه با .ندارد وجود ستقلم هیئت با یشرکت های براي

می   قرار تاثیر تحت دب خبر شناخت نظر از تنها را مالی گزارشگري غیرموظف مدیران که کندمی  

 والفوند  ،(2004) همکاران و بیکس تحقیقات در آمده بدست نتایج با نتایج این .دهند

   .است سازگار (2004)  همکاران و بوشمن و (2008) رویچادهاري
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  ) ارتباط بین  محافظه کاري، به هنگام بودن و ترکیب هیئت مدیره3نگاره(

 
T − Statistics  .در پرانتزآمده استP سال  در پایان هاشرکت هر یک از قیمت سهام

 مدیراندرصد  OUTDIR .است T براي سال i هر سهم شرکت درآمد ساالنه EPS  .است مالی

یک  تعریف خارج از کسانی که شونداشد که به صورت زیر تعریف می  بغیرموظف شرکت می  

 و با شرکت ندارند نزدیک تجاري رابطه گونههیچ شرکت هستند وبازنشسته  فعال و یا کارمند
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کل  به کل بدهی نسبتبوده که از  مالی اهرم LEVنباشند.  سهامداران عمده شرکت نمایندگان

سال  در پایان شرکت هايکل دارایی لگاریتم طبیعی شرکت ندازها .شودمی   گیرياندازه دارایی

   .باشدمی   مالی

 

  همبستگی خود نبود

 استفاده باقیمانده جمالت در همبستگی خود وجود عدم یا وجود برآورد براي آماره این

  است: گردیده بنا زیر صورت به آماري صفر فرض مبناي بر آن آزمون تابع که نحو این به شود. می

H0: دارد. وجود همبستگی خود باقیمانده جمله در  

H1: ندارد. وجود همبستگی خود باقیمانده جمله در  

 فرضیه و شده رد  H0 فرضیه باشد، 5/2 تا 5/1 بین تحقیق ادبیات طبق مذکور آماره مقدار اگر

H1 شود. می تایید  

 ضریب تعیین R مدل
ضریب تعیین تعدیل 

  شده
  آماره دوربین واتسن

 0.732a 0.536 0.532 1.607 الف

  0.736a 0.542 0.534 1.602  ب

  0.737a 0.543 0.532 1.594  ج

  )4نگاره (

  

 بنابراین است. 594/1 برابر ج مدل واتسون -دوربین آماره مقدار ،4نگاره  به توجه با اینجا رد

H0 یعنی آن مقابل فرضیه و رد H1 تایید ندهباقیما جمالت در همبستگی خود وجود عدم بر مبنی 

  شود.می

  یک و دو فرضیه براي صفر انگینمی با خطاها توزیع بودن نرمال

 انحراف است. نرمال تقریباً مدل خطاهاي توزیع ،است مشخصزیر  نمودار در که همانطور

 صفر تقریباً آن موزون میانگین و یک به نزدیک و 989/0 و 0.991 ،0.996 فوق توزیع معیار

  باشد. می

  ،  نمودار سمت چپ: مدل ب، نمودار پایین: مدل جالف مدل راست: سمت نمودار
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  پژوهش کاربردي پیشنهادهاي

 خود، هاي گیري تصمیم در شود می پیشنهاد تهران بهادار اوراق بورس در گذاران سرمایه به

 تفسیر قابل معیارهاي سایر و نکنند اکتفا سهام بازده یا سود از استفاده مانند سنتی تحلیلهاي به فقط

  نمایند. توجه نیز مالی گزارشگري کیفی هاي ویژگی جمله از

  

  گیري و پیشنهاد براي تحقیقات آتینتیجه

 بسیاري در سطح بر کیفیت سود حسابداري، موضوع تحقیقات آنترکیب هیئت مدیره و اثر 

هاي مستقل ههیئت مدیربسیاري از محققان معتقدند که  .الملل در سال هاي اخیر بوده استبین

 چرا که آنها کمتر در معرض نفوذ ناروا توسط مدیران کنندهایی با کیفیت باالتر ارائه می  گزارش
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 پژوهشاین  انجامهدف دارند. ، بنابراین نظارت بهتر از فعالیت هاي کسب و کار اجرایی هستند

االنه س سود کیفیت اثرپذیري محتواي اطالعاتی سود، محافظه کاري و بررسی چگونگی

به این دلیل انتخاب یک نمونه  .ایران بوده استحسابداري از ترکیب هیئت مدیره، در بازار سرمایه 

در مالی و اطالعات کامل ساختار هیئت مدیره  اطالعاتبا تهران در بورس اوراق بهادار  تایی 32

 درصدکه  دهدنشان می   تحقیق انجام شدههاي یافته. شدهانتخاب  1389الی  1382هاي سال

که این واقع موید ، دارد مثبتسود ساالنه تاثیر هیئت مدیره بر کیفیت اطالعاتی  غیرموظفمدیران 

که به شدت با بازده سهام  داشتهدر نظر ترکیب هیئت مدیرة خود را که شرکت باید  این گفته است

  .در ارتباط است

درصد هیئت در شرکت هاي با اخبار بد  شناساییدر  يبیشتر به هنگامی  عالوه بر این، ما 

در شناسایی خبر  یدر واقع این بدان معنی است که هیچ سرعت .نمونه یافتیماز متوسط مدیره بیشتر 

در نهایت، تجزیه و تحلیل اقالم  .وجود ندارد ستقلهیئت مدیره مبراي شرکت هاي با  سودخوب 

 میبا کیفیت باالتر  داراي سودر استقالل بیشتداراي تعهدي غیرطبیعی نشان داد که هیئت مدیره 

داراي  يهاي باالتر سود بیشترو رشد فرصت زیاد و همچنین شرکت هایی با میزان کل داراییباشد 

  .غیر طبیعی همراه استاقالم تعهدي 

سرمایه  در اختیاررا  یبا ارزش اطالعاتهاي ما می   تواند با وجود محدودیت هاي فوق، یافته

اطالعات مالی راه اصلی مدیران براي برقراري  .تانداردگذاران قرار دهداسگذاران، مدیران و 

شده باشد،  گزارشانه کاراي محافظهاگر این اطالعات را به شیوه .استسرمایه گذاران  باارتباط 

در نتیجه،  .بینی کنندبهتر پیش را شرکت سود حسابداري و سرمایۀبازار  اجزاي شودباعث می  

اهمی  ت و که  ه باشندباید در نظر داشت اي با استقالل کمبا هیئت مدیره مدیران شرکت هاي

ها طبق زیرا این شرکت است براي شرکت کنندگان در بازار بسیار مهم شرکتشان افشايجایگاه 

با استقالل  یتر نسبت به شرکت هایبا کیفیت پایینسود و  یت کمتريشفاف از تحقیق انجام شده

و  یشرکت حاکمیتوري گذاران باید به بهرهعالوه بر این، سرمایه .باشندی  م هیئت مدیره باالتر

 کنند آور توجهگذاري سودتصمیمات سرمایهاتخاذ تقاضاي اطالعات تکمیلی به منظور رسیدن به 

 براياین مطالعه  بدست آمده ازنتایج  .به اندازه داراي محتواي اطالعاتی نیست سود هنگامی  که
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در اي براي بهبود سیاست افشاء حاکمیت هست زیرا نتایج راهنماي سازندهمفید ران استانداردگذا

  .نمایدایران رائه می  محیط کسب و کار 

  

  هاي آتی پیشنهادهایی براي پژوهش

  شود: هاي، موضوعات زیر پیشنهاد می به منظور انجام پژوهش

د. به عنوان برخی از متغیرهاي تحقیق حاضر بیش از یک تعریف عملیاتی دارن .1

نگهداري سهام از بازده غیر  -توان به جاي استفاده از بازده خرید مثال می

گیري   محافظه کاري در هاي متفاوتی براي اندازهعادي سهام استفاده کرد. روش

 توان از هر یک از آنها استفاده نمود. ادبیات تحقیق معرفی گردیند که می  

در صنایع مختلف دیگر مورد بررسی قرار داد و انتظار توان موضوع تحقیق حاضر را می   .2

ها در صنایع مختلف نتایج متفاوتی رود با توجه به تفاوت ماهیت فعالیت شرکتمی  

 حاصل شود.

ها و مقایسه شرکت گري مالیکیفیت گزارش بر استاندارهاي حسابداريتاثیر تغییرات  .3

توجه به درجه استقالل اعضاي هیئت  ها باتاثیر این تغییرات بر گزارشگري مالی شرکت

 .مدیره
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