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تأخیر زیاد ،موجب تأخیر در انتشار اطالعات درآمد به بازار میشود.
طراحی /روششناسی /رویکرد :این مقاله برای بررسی پیشبینیهای متداول شناساییشده در تأخیر گزارشهای
حسابرسی ،برای تعیین اینکه آیا تحقیقات پیشین ،یک تصویر نامتناقض از دالیل تأخیر گزارش حسابرسی ارائه میدهند ،از
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حسابداری ابزاری برای انتقال اطالعات مالی شرکتها به شمار میرود تا استفادهکنندگان با بهرهمندی از آن بتوانند تصمیمات
معقولی اتخاذ نمایند(دورند .)2312 ،1از اینرو اعداد و ارقام ارائه شده در سیستمهای حسابداری دارای اهمیت ویژهای میباشند .زیرا
این اطالعات در اتخاذ تصمیمات اقتصادی موثر هستند و این نوع اطالعات ،اطالعات مربوط شناخته میشوند .مربوط بودن یکی از
ویژگیهای کیفی اطالعات محسوب میشود و یکی از عوامل تعیینکننده مربوط بودن ،به موقع بودن اطالعات است (مهرانی و
همکاران .)1022،طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ،به موقع بودن یکی از عواملی است که اعمال خصوصیات کیفی اطالعات
مالی را دچار محدودیت میکند .در اغلب موارد موضوع به موقع بودن ارائه صورتهای مالی در کنار به موقع بودن ارائه گزارش
حسابرسی مطرح میگردد .زیرا در ادبیات گزارشگری مالی تأخیر در ارائه صورتهای مالی و تأخیر در ارائه گزارشهای حسابرسی
ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند (حاجیها و همکاران.)1026 ،
فاصله ایجادشده بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی تأخیر در نظر گرفته میشود .از این منظر تأخیر در گزارش
حسابرس نشاندهنده عدم تقارن اطالعات بین استفادهکنندگان درون سازمانی و سرمایهگذاران خارجی است و به این معنا است که
هر چه تأخیر در گزارش حسابرسی طوالنیتر باشد ،بیشتر احتمالی دارد که گزارش حسابرسی نتواند شرایط مالی را به درستی افشا
کند (محمدرضایی و صالح  .)2316،2همچنین تأخیر در گزارش حسابرسی نشاندهنده تردید حسابرس در تهیه گزارش حسابرسی یا
عدم قطعیت مرتبط با اطالعات ناقص از صاحبکار میباشد (آقاباالیی و همکاران .)1021،به همین دلیل شناسایی عوامل تعیین-
کننده تأخیر در گزارشات حسابرسی هم برای صاحبان شرکتها و هم سرمایهگذاران ضروری میباشد .بررسی و شناسایی عوامل
تعیینکننده تأخیر در گزارشات حسابرسی دست کم از دو جنبه حائز اهمیت است )1 :شناخت از فرآیند حسابرسی را افزایش میدهد،
زیرا ،تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی یکی از معدود متغیرهای خروجی قابل مشاهده است که با کارایی حسابرسی رابطه دارد.
)2تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به طور مستقیم با زمان اعالم سود شرکتها رابطه دارد .تأخیر زیاد در ارائه گزارش حسابرسی
موجب تأخیر در ارائه اطالعات سود شرکتها میشود (خدامیپور و حسینینیا .)1021 ،بنابراین ،توانایی استفاده از این اطالعات به
وسیله سرمایهگذاران در مورد نحوه سرمایهگذاران در بازار کاهش مییابد(حبیب و محمدی.)2311 ،0
ارائه به موقع گزارشهای مالی یکی از مهمترین ویژگیهای کیفیت اطالعات مالی شرکتها است .از سوی دیگر ،انتشار
گزارشهای مالی ساالنه قبل از اظهارنظر حسابرس مستقل انجام نمیشود (دورند .)2312 ،0از اینرو ،یکی از دالیل اصلی شرکتها
برای تأخیر در ارائه گزارشهای مالی نیاز به انجام حسابرسی است .به عبارت دیگر ،طوالنیشدن زمان انتشار گزارشهای مالی با
طوالنیشدن عملیات حسابرسی رابطه دارد و به صورت مترادف در ادبیات گزارشگری مالی بکار گرفته میشود .همانطور که گفته
شد تا زمانی که گزارش حسابرسی ارائه نشود ،شرکتها گزارشهای مالی ساالنه را منتشر نمیکنند .این گزارشها یکی از مهم-
ترین ابزار برای تعیین اولویتهای سرمایهگذاری و شاخصی برای تعیین کارایی بازار است (آقاباالیی و همکاران.)1021،
گزارشگری حسابرسی برای اینکه بتواند در پیشبینی وقایع و رویدادهای آینده شرکت و یا تأیید و تصحیح انتظارات به استفاده
کنندگان کمک کند ،باید به موقع انتقال داده شود (مالایمنی .)1020 ،در حقیقت اطالعات برای مربوط و مناسب بودن باید به موقع
باشند .یعنی ،اطال عات باید قبل از این که اعتبار خود را از دست بدهد ،در دسترس باشد تا بر تصمیمهای صاحبان شرکت و
سرمایهگذاران مؤثر واقع شود (ایزدینیا و همکاران .)2310 ،1با توجه به مبانی بیان شده و اهمیت به موقع بودن گزارشگری
حسابرسی و شناسایی نقاط مبهم و گاه منفی که منجربه تأخیر در ارائه گزارشگری حسابرسی میشوند ،لزوم مطالعه در این حوزه
افزایش مییابد .چون طبق مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور عوامل مختلفی منجربه تأخیر در گزارشات حسابرسی می-
شوند ،اما هر یک از مطالعات انجام شده تنها از بعد خاصی به تأخیر در گزارشگری حسابرسی پرداختهاند ،ولی پژوهشی که بصورت
جامع و کامل عوامل تعیینکننده تأخیر در گزارشگری حسابرسی را مورد مطالعه قرار دهد ،انجام نشده است .در این راستا ابتدا
پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفتند و بعضی از عوامل تأخیر در ارائه گزارشگری حسابرسی شناسایی
شدند .سپس عوامل شناساییشده در شش گروه ،عوامل مربوط به ریسک تجارت حسابرسی ،عوامل مربوط به پیچیدگی حسابرسی،
عوامل مربوط به ساختار حاکمیت شرکتی ،عوامل مربوط به خصوصیات حسابرس و ویژگیهای حسابرس ،متغیرهای مربوط به
مشوق ها برای گزارش به موقع و متغیرهای مربوط به مشتریان و سرمایهگذاران .البته این عوامل در پرسه انجام پژوهش افزایش و
گاه بدلیل همپوشانی کاهش خواهد یافت .لذا در این پژوهش تالش داریم تا به سواالت ذیل پاسخ دهیم :عوامل تعیینکننده تأخیر
در گزارشات حسابرسی کدامند؟ آیا میتوان مدل مناسب عوامل تعیینکننده تأخیر در گزارشات حسابرسی را ارائه نمود؟

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
صورتهای مالی حسابرسیشده یکی از منابع قابل اتکاء اطالعات برای استفادهکنندگان است .اما این اطالعات زمانی میتواند
به وسیله استفادهکنندگان مورد استفاده قرار گیرد که واجد مجموعهای از ویژگیهای کیفی باشد (اوررادی و همکاران.)1021 ،یکی
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از این ویژگیها به موقع بودن اطالعات است .از آنجا که اطالعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و با مرور زمان
ارزش و سودمندی خود را در تصمیمگیریها از دست میدهد هر چه فاصله زمانی پایان سال مالی و تاریخ انتشار گزارش حسابرسی
کوتاهتر شود ،ارزش اطالعاتی آن بیشتر است .به موقع بودن اطالعات ،ویژگی پشتیبانیکنندهای برای مربوط بودن اطالعات است
(محمدرضایی و صالح  .)2316،1اگر این اطالعات برای تصمیمگیری دیر افشاء شود ،با وجود قابلیت اتکا و کامل بودن آن ،برای
تصمیمگیرندگان اقتصادی بیفایده است .اطالعاتی که به وسیله شرکتها با زمانبندی دورهای مشخص در بازار سرمایه منتشر
میشود ،مورد استفاده بسیاری از تصمیمگیرندگان قرار میگیرد .این گزارشها یکی از مهمترین ابزار تعیین اولویتهای سرمایه-
گذاری و همچنین ،شاخصی برای تعیین کارایی بازار است .با این وجود ،این اطالعات فقط زمانی بر تصمیمگیری افراد مؤثر است
که در زمان مناسب گزارش شود (صفریگرایلی.)1026،
انتشار اطالعات قدیمی تأثیری بر بازار سرمایه ندارد .از طرفی تأخیر در ارائه گزارشهای حسابرسی ،بازار را از واقعیتها دور
میکند .هر چه تأخیر در گزارشگری ساالنه افزایش یابد ،احتمال ارائه اطالعات به نفع گروهی از استفادهکنندگان و به زیان گروهی
دیگر افزایش مییابد (احمدی .)2310 ،2به همین خاطر بررسی دالیل تأخیر در گزارشگری حسابرسی برای شرکتها ضروری می-
باشد .به همین دلیل شرکتهایی که بدنبال بهرهگیری از سرمایهگذاری ،سرمایهگذاران بالقوه هستند ابتدا باید عواملی که باعث
ایجاد تأخیر در ارائه گزارشگری حسابرسی میشوند را شناسایی و بررسی نمایند .در این راستا در داخل و خارج از کشور مطالعات
بسیار محدودی انجام شده است که در هر یک از این پژوهشها تنها به بخشی از عوامل موجود اشاره شده است و یا عوامل موجود
تنها در یک بخش محدود با عوامل محدود مورد بررسی قرار گرفته است .بطور مثال :الریدشتبیاض و همکاران ( )1021دریافتند:
اندازه و سابقه ،تشکیل کمیته حسابرسی و وجود اعضای دارای تخصص مالی در کمیتههای حسابرسی با کاهش تأخیر در ارائه
گزارش حسابرسی همراه است .ولی استقالل کمیته حسابرسی و تجربه اعضای کمیته حسابرسی موجب افزایش تأخیر در ارائه
گزارش حسابرسی میگردد .در حالیکه حاجیها و همکاران ( )1026در مطالعه خود بیان نمودند :بین ضعف در کنترلهای داخلی و
با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .یعنی هرچه تجربه اعضای کمیته حسابرسی افزایش یابد ،تأخیر در
گزارشهای حسابرسی را کاهش میدهد .در این راستا متاسفانه خدامیپور و حسینینیا ( )1021نیز دریافتند :بین تخصص حسابرس
و محافظه کاری حساب داری رابطه معناداری وجود ندارد .در مطالعات خارج از کشور نیز این اختالف نظرها به چشم میخورد .دورند0
( )2312در مقاله" عوامل تعیینکننده تأخیر در گزارش حسابرسی :یک متاآنالیز" دریافت :متغیرهای مربوط به سودآوری مشتری و
وضعیت مالی ،پیچیدگی مشتری و اظهار نظرهای مشروط حسابرسی موجب افزایش تأخیر درگزارش حسابرسی میشوند و تاثیر
متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای مختلف حسابرس ،مورد بررسی قرار نگرفت .آبرناتی و همکاران )2311( 0در مطالعه خود
به بیان نمودند :تأخیر در اعالن سود تا حد معینی اعتمادبهنفس مدیریت در ارتباط است .به عبارت دیگر انتظار بر این است که
مدیران توانمند بتوانند اعتماد بیشتری به سیستم گزارش داخلی داشته باشند و بهطور مؤثرتری فرآیند حسابرسی را تسهیل نمایند.
در حقیقت در این مطالعه آبرناتی و همکاران مدیریت را عامل اصلی تأخیر در ارائه گزارشهای حسابرسی اعالم میکنند ،متغیری
که در مطالعه دورند اصال مورد متوجه قرار نگرفته است .از اینرو با توجه به مطالعات انجام شده و عواملی که در پژوهشهای
مختلف به آنها اشاره شده است و اختالف نظرهای موجود در این حوزه ،شناسایی عوامل ،اولویتبندی آنها و ارائه مدل مناسب
عوامل تعیینکننده تأخیر در گزارشات حسابرسی ،جهت کاهش اثر این عوامل ضروری و حائز اهمیت میباشد .زیرا در این زمینه
مطالعات بسیار محدودی انجام شده است.

 -3پیشینههای مرتبط با پژوهش
مهرانی و همکاران ( )1022در مقاله" توانایی مدیریت و گزارشگری مالی به موقع" دریافتند :مدیران توانمند ،اثر انفعالی بر
تأخیر اعالن سود و گزارش حسابرسی داشته و در نتیجه افشای اطالعات مالی به موقعتری را موجب میشوند .در مجموع نتایج
نشان داد ،افزایش توانمندی مدیران تاثیر مثبتی بر بهنگامبودن گزارشگری مالی دارد و با انتشار به موقع اخبار اطالعات مالی ،منجر
به کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین شرکت و سرمایهگذاران میشوند.
الریدشتبیاض و همکاران ( )1021در مقاله" ویژگیهای کمیته حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی" دریافتند :اندازه و
سابقه تشکیل کمیته حسابرسی و وجود اعضای دارای تخصص مالی در کمیتههای حسابرسی با کاهش تأخیر در ارائه گزارش
حسابرسی همراه است .ولیکن استقالل کمیته حسابرسی و تجربه اعضای کمیته حسابرسی موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش
حسابرسی میگردد.
محمدرضایی و همکاران ( )1021در مقاله" خطای حسابرسی :تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیلگر مالکیت خانوادگی"
نشان دادند :تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی نوع اول رابطۀ معناداری ندارد ،اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطۀ
منفی و معناداری برقرار می کند .همچنین ،بین مالکیت خانوادگی با خطای حسابرسی نوع اول رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد،
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اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطۀ معناداری ندارد .سایر یافتهها نیز نشان داد مالکیت خانوادگی رابطۀ تأخیر در گزارش
حسابرسی و خطای حسابرسی نوع دوم را تعدیل نمیکند.
دهقانزاده ( )1021در بررسی تأخیر در گزارش حسابرسی :با تاکید بر ویژگیهای شرکت ،دریافت :تأخیر در گزارش حسابرسی،
مدت زمان پایان سال مالی شرکت تا تاریخ گزارش حسابرسی است و در اکثر موارد بهعنوان مهمترین مشخصه به موقع بودن
گزارشهای مالی تلقی میشود .انتشار به موقع صورتهای مالی از سوی شرکتها ،یکی از ابعاد مهم گزاشگری مالی است که
نقشی اساسی در بازار سرمایه و تصمیمات سرمایهگذاران دارد .تأخیر در گزارش حسابرسی به دلیل عدم ارایه اطالعات به موقع به
سهامداران ،کیفیت اطالعات را به خطر میاندازد .ارایه به موقع صورتهای مالی از سوی شرکتها ،دارای محتوای اطالعاتی بوده
و بر ارزش بنگاه اثرگذار است.
آقاباالیی و همکاران ( )1021در بررسی رابطه بین فرصت سرمایهگذاری شرکتها و تأخیر در ارائۀ گزارش حسابرسی ،بیان
نمودند :شرکتهای با فرصت سرمایهگذاری بیشتر در مقایسه با سایر شرکتها ،تأخیر در گزارش حسابرسی کوتاهتری دارند .افزون
بر این ،بر مبنای آزمون تحلیل حساسیت ،نتایج به دست آمده مؤید آن است که ،بین فرصت سرمایهگذاری غیرعادی شرکتها و
تأخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی رابطۀ منفی و معناداری برقرار است.
حاجیها و همکاران ( )1026در مطالعه خود با عنوان" ضعف در کنترلهای داخلی و تأخیر گزارش حسابرسی" دریافتند :بین
ضعف در کنترلهای داخلی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .یعنی هرچه تجربه اعضای کمیته
حسابرسی افزایش یابد ،تأخیر در گزارشهای حسابرسی را کاهش میدهد .به بیان دیگر ،نبود ضعف در کنترلهای داخلی با بهموقع
بودن گزارش حسابرسی همراه است .یافتههای این پژوهش ،شواهدی تجربی در ارتباط با دیدگاه حاکم بر استانداردهای حسابرسی،
مبنی بر تأثیر کنترلهای داخلی بر تعیین زمانبندی اجرای عملیات حسابرسی فراهم میآورد.
صفریگرایلی ( )1026در مقالهای با عنوان" تأخیر غیرعادی گزارش حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی آتی :نقش
تعدیلی وابستگی اقتصادی و تخصص صنعت حسابرس" دریافت :تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس ،احتمال تجدید ارائه
صورتهای مالی آتی را افزایش میدهد .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار ،اثر تأخیر
غیرعادی گزارش حسابرس بر تجدید ارائه صورتهای مالی را تشدید میکند.
خدامیپور و حسینینیا ( )1021در مقالهای با عنوان" بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی
با محافظه کاری حسابداری" دریافتند :بین تخصص حسابرس و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین،
نتایج پژوهش نشان داد :که بین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی و معناداری وجود دارد .به
این معنی که هر چه فاصله بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرس بیشتر باشد ،کیفیت اعداد ارائه شده در صورتهای
مالی کمتر است.
اوررادی و همکاران ( )1021در مطالعه خود به بررسی پرداختند و بیان کردند :کمیته حسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش
حسابرسی تأثیر معناداری نداشته است و بین تخصص مالی و تجربه اعضای کمیته حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه
منفی و معناداری وجود دارد.
مالایمنی ( )1020در مقاله" تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی" دریافت :به موقع بودن اطالعات بهعنوان یکی از اجزای
مربوط بودن ،از عناصر ویژگیهای کیفی اطالعات در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره  2و همچنین بهعنوان یکی از
محدودیتهای ویژگیهای کیفی اطالعات در چارچوب نظری ایران ،نشان دهنده اهمیت وافر دستیابی به اطالعات و گزارشات
مالی در بازه زمانی مناسب است .تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی به منزله قصور در ارائه اطالعات به موقع و کاهش کیفیت
اطالعات گزارش شده است.
رحیمیان و همکاران ( )1020به بررسی ارتباط درماندگی مالی و تأخیر گزارش حسابرسی ،پرداختند و دریافتند :تأثیر تأخیر
گزارش حسابرسی بر تصمیمات سرمایهگذاران ،موجب انجام پژوهشهای متعدد بمنظور بررسی عوامل موثر بر تأخیر گزارش
حسابرسی شده است .اکثر مطالعات بر بازارهای کشورهای توسعه یافته متمرکز هستند .ارزش اطالعات صورتهای مالی حسابرسی
شده ،به تناسب روزهایی که ارائه گزارش حسابرسی به تأخیر میافتد ،کاهش مییابد ،زیرا استفادهکنندگان از منابعی متفاوت،
اطالعات را جستجو میکنند .عالوه بر این ،تأخیر گزارش حسابرسی بطور معکوس بر سرعت گزارشگری مالی تأثیر میگذارد.
همچنین عدم تأثیر درماندگی مالی بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه
پژوهش مشاهده شده است.

 -4پیشینه تحقیقات خارجی
دورند )2312( 1در مقاله" عوامل تعیینکننده تأخیر در گزارش حسابرسی :یک متاآنالیز" دریافت :تعدادی از متغیرهای مربوط
به سودآوری مشتری و وضعیت مالی ،پیچیدگی مشتری و اظهار نظرهای مشروط حسابرسی موجب افزایش تأخیر درگزارش
حسابرسی میشوند .عالوه بر این ،زمانی که مشتریان خبرهای مثبت سودآوری خود را گزارش میدهند و همچنین هنگامی که
حسابرس به مدت طوالنی حفظ میشود و خدمات غیر حسابرسی را فراهم میکند ،میزان بازده گزارش حسابرسی بر اساس اندازه
1 Durand
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مشتری کاهش مییابد .چندین متغیر مانند موارد مربوط به حاکمیت شرکتی و ویژگیهای مختلف حسابرس ،کمی مورد بررسی
قرار گرفتهاند و در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
حبیب و محمدی )2311( 1در مقاله" ارتباطات سیاسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی :شواهد اندونزیایی" دریافتند:
شرکتها اغلب ارتباطات سیاسی خود را با دولت برقرار میکنند .زیرا این ارتباطات به شرکتها امکان میدهد تا از مزایای بسیاری
برخوردار شوند .ارتباطات سیاسی نیز برای سهامداران اقلیت مضر است ،زیرا میتواند منجر به رانت شود .همچنین نتایج نشان داد
که شرکتهای متصل به سیاست دارای رابطههای کوتاهتر هستند ،تحت نظارت گسترده مردم قرار دارند .انتشار گزارشهای
حسابرسی به صورت به موقع انجام میشود که نشانگر اعتبار گزارشهای مالی آنها است .در حالیکه شرکتهایی که ارتباطات
سیاسی بیشتری دارند ،خطاهای حسابرسی در آنها بیشتر میباشد.
آبرناتی و همکاران )2311( 2در مطالعه خود با عنوان" شواهدی در مورد رابطه بین توانایی مدیریتی و به موقع بودن ارائه
گزارشگری مالی" دریافتند :اغلب شرکتها سود را قبل از تکمیل فرآیندحسابرسی منتشر میکنند ،زیرا تأخیر در اعالن سود تا حد
معینی اعتمادبهنفس مدیریت را نسبت به سیستم گزارش داخلی خود از بین میبرد .تأخیر گزارش حسابرسی اغلب بهعنوان معیاری
برای سنجش کارایی حسابرسی محسوب میشود و بنابراین توانایی مدیریت در تسهیل فرآیند حسابرسی و مذاکره با حسابرس را در
نظر میگیرد .بنابراین انتظار بر این است که مدیران توانمند بتوانند اعتماد بیشتری به سیستم گزارش داخلی داشته باشند و بهطور
مؤثرتری فرآیند حسابرسی را تسهیل نمایند.
محمدرضایی و صالح  )2316(0به بررسی تأثیر نوع حسابرس و رقابت در بازار حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی ،پرداختند.
یافتههای آنها حاکی از آن است که تأخیر گزارش حسابرسی توسط حسابرسان بخش خصوصی کمتر از سازمان حسابرسی است و
افزایش رقابت در بازار حسابرسی با کاهش تأخیر گزارش حسابرسی همراه است.
داو و فام )2310( 0در پژوهشی با عنوان" سابقه حسابرسی ،تخصص حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی" بیان کردند :بین
سابقه کم بنگاه حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی رابطه وجود دارد .اما هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط بین سابقه طوالنی بنگاه
حسابرسی و تأخیر در گزارش مشاهده نشده است .این نتیجه نشان داد که سابقه کم بنگاه حسابرسی باتاخیر در گزارش ارتباط دارد.
این یافتهها نتایج پژوهشهای قبلی (لی و همکاران )2332 ،را تأیید میکند و با انتظار ما مبنی بر این که این حسابرسان برای
آشنایی با مشتریان و صنعت در طول چند سال اول فعالیت حسابرسی به زمان بیشتری نیاز دارند (و در نتیجه تأخیر در گزارش
بیشتر میشود) مطابقت دارد.
دمرجیان و همکاران )2310( 1دریافتند که توانایی مدیریت بهطور مثبت باکیفیت سود رابطه دارد .آنها نتیجه گرفتند که مدیران
توانمند در مورد کسبوکار و محیط کاری خودآگاهی بیشتری دارند که منجر به قضاوت و برآورد بهتر میشود .بهعنوان مثال
مدیران توانمند هنگام ارزیابی هزینه مطالبات مشکوك الوصول و نابابی داراییها ،از عملیات و شرایط اقتصادی محیط کسبوکار
خودآگاهی بیشتری دارند.
حبیب و بیاند )2311( 6در مقاله" تخصص شرکت حسابرسی در صنعت و عقبماندگی گزارش حسابرسی" دریافتند :تأخیر
گزارش حسابرسی یکی از معدود متغیرهای خروجی حسابرسی قابل مشاهده از بیرون است که به افراد بیرونی امکان میدهد تا
کارایی حسابرسی را اندازهگیری کنند .زیرا این متغیر با به موقع بودن اطالعات حسابرسی و سود مرتبط است .اگرچه حجم زیادی از
ادبیات در مورد عوامل تعیینکننده تأخیر گزارش حسابرسی در کشورهای مختلف وجود دارد ،اما تأثیر تخصص شرکت حسابرسی در
صنعت بر تأخیر گزارش حسابرسی ،مورد بررسی قرار نگرفته است .حسابرسان متخصص صنعت میتوانند دانش و تخصص مختص
صنعت را ت وسعه دهند و خود را به سرعت با عملیات کسب و کار مشتریان آشنا کنند و در نتیجه احتماالً حسابرسی را زودتر از
همتایان غیرمتخصص خود انجام دهند .ما با استفاده از تحلیلهای رگرسیون با دو تعریف متفاوت از تخصص صنعت و در نظر
گرفتن عوامل تعیینکننده شناختهشده تأخیر گزارش حسابرسی ،نشان داد که تأخیر گزارش حسابرسی برای شرکتهای حسابرسی-
شده توسط حسابرسان متخصص صنعت ،کمتر است .همچنین یافتهها نشان داد که پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشدهی
مالی تأخیر گزارش حسابرسی را برای تمام حسابرسان به جز حسابرسان متخصص صنعت افزایش داده است.

 -5سواالت تحقیق
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عوامل مربوط به ریسک تجارت حسابرسی در عوامل تعیینکننده تأخیر در گزارشگری حسابرسی کدامند؟
عوامل مربوط به پیچیدگی حسابرسی در عوامل تعیینکننده تأخیر در گزارشگری حسابرسی کدامند؟
عوامل مربوط به ساختار حاکمیت شرکتی در عوامل تعیینکننده تأخیر در گزارشگری حسابرسی کدامند؟
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 -6فرضیههای تحقیق
 ARLتعداد روزهای گزارشگری پایان سال مالی شرکت تا تاریخ حسابرسی آن تعریف شده است و معموال در تحقیقات
گذشته از مدل نظری جهت بررسی عواملی که باعث تأخیر در ارائه گزارشگری حسابرسی میشدند بهره گرفته میشد .در این
پژوهش از مدل خطی رگرسیونی با بهره گیری از بعضی از عوامل شناساییشده که فرض شده بر تأخیر ارائه گزارشهای حسابرسی
تاثیر دارند ،استفاده شده است .مدلی شبیه به مدل ذیل (براساس مقاله بیس)
𝑖𝑒 𝐴𝑅𝐿𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 + ∑𝛼𝑘 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑘 + ∑𝛼𝑒 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒 +
که در آن  ARLتأخیر در گزارشگری حسابرسیSize ،لگاریتم دارایی های شرکت و  Controlو  Testiبه ترتیب بردارهای

متغیرهای کنترل و آزمون هستند .در هر یک از متغیرهای ذکر شده ،عواملی معرفی شده که بر تأخیر در گزارشگری حسابرسی تاثیر
دارند و تاثیر عوامل در قالب  1گروه و فرضیه مورد بررسی قرار میگیرد.
( )1عوامل ریسک تجاری حسابرس؛
( )2پیچیدگی
( )0حاکمیت شرکتی ؛
( )0نظر حسابرسی
( )1سایر عوامل مرتبط با کار
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 -7یافته ها
جهت تجزیه و تحلیل عوامل با روش فراتحلیل انجام شده است .روش فراتحلیل در پنج مرحله کلیدی انجام میشود.
اول :پژوهشگران یک موضوع پژوهشی مرتبط با تعدادی از مطالعات تجربی انجام شده را مشخص میکنند .زیرا هدف
فراتحلیل آشنایی با یافتههای مطالعات مختلف اما از نظر موضوع نسبتاً مشابه و نتیجه گیری منطقی است.
دوم :داده ها باید جمع آوری شوند .این مرحله بسیار مهم است زیرا تصویر اولیه ای از تعداد مطالعاتی را فراهم میکند که
موضوع همه آنها یکی است و اینکه مجموعه مقاالت جمع آوری شده نیز یک جمعیت آماری کلی را نشان میدهد.
سوم :در این مرحله فرایند آماده سازی مجموعه داده های فراتحلیل ،الزم است اندازه اثر برای هر یک از مطالعات تجربی
مشمول فراتحلیل ،محاسبه و متغیرهای تعدیلگر شناسایی شوند .برای اینکار معموال از آزمون های همبستگی مانند پیرسون استفاده
میشود.
چهارم :پژوهشگر تجزیه و تحلیل داده ها را با ترکیب اندازه های اثر ،محاسبه توزیع اندازه های اثر و بررسی همگنی و
متغیرهای تعدیلگر آغاز می کند .روش های اصلی آماری مورد استفاده در امور تجاری را ابتدا هانتر و همکاران ( )1212توصیف
کردند .سپس روش های هانتر و اشمیت ( )2333و لیپسی و ویلسون ( )2333و رویکرد استوفر مورد استفاده قرار گرفت.
در این پژوهش چون از روش AHPفازی بهره گرفته میشود و سواالت تحقیق بررسی میشود نیازی به ارائه فرضیه نمی-
باشد.
با توجه به مطالعات محدود انجام شده داخلی و خارجی و بهرهگیری از مقاالتی مانند( :الریدشتبیاض و همکاران ،)1021،
(دهقانزاده ( ،)1021 ،خدامیپور و حسینینیا( ،)1021 ،دورند( ،)2312 ،1محمدرضایی و صالح ( ،)2316(2داو و فام )2310( 0بعضی
از عوامل تأخیر در ارائه گزارشگری حسابرسی شناسایی شدند .سپس عوامل شناساییشده در شش گروه ،عوامل مربوط به ریسک
تجارت حسابرسی ،عوامل مربوط به پیچیدگی حسابرسی ،عوامل مربوط به ساختار حاکمیت شرکتی ،عوامل مربوط به خصوصیات
حسابرس و ویژگیهای حسابرس ،متغیرهای مربوط به مشوق ها برای گزارش به موقع و متغیرهای مربوط به مشتریان و سرمایه-
گذاران ،دستهبندی شدند.
البته این عوامل در ادامه پرسه پژوهش احتماال اضافه و در صورت همپوشانی تعدادی از عوامل احتماالحذف خواهند شد .در
ادامه با روش AHPفازی و نظرخواهی از خبرگان نمونه آماری به اولویتبندی عوامل شناساییشده میپردازیم تا میزان اهمیت و
وزن آنها مشخص گردد .سپس با بهرهگیری از روش  PLSمدل عوامل تعیینکننده تأخیر در گزارشگری حسابرسی ترسیم میگردد.

 -8نتیجهگیری
روش  AHPفازی :این روش یکی از پرکاربردترین روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشد و برای حل مسائل مختلف در
حوزههای گوناگون بهکار رفته است (لی و همکاران .)2331 ،0از آنجایی که زبان طبیعی برای بیان احساس یا قضاوت همواره
بهصورت ذهنی و غیرقطعی یا مبهم است ،برای حل ابهام و ذهنی بودن قضاوتهای انسانی ،بهمنظور بیان عبارات زبانی در فرآیند

1 Durand
2 MohammadRezaei & Saleh
3 Dao & Pham
4 Lee et all

6

تصمیمگیری ،تئوری مجموعههای فازی در سال  1261توسط لطفی عسگری زاده 1مطرح گردید .امروزه نیز تئوری فازی در جهات
بسیاری رشد کرده است چراکه اگر عدم اطمینان (فازی بودن) مد نظر قرارنگیرد ،امکان گمراهکننده بودن نتایج وجود دارد (فضلی و
بلوکی.)1023 ،
روش  PLSکمترین مربعات جزئی :معادالت ساختاری  PLSبه بررسی میزان همبستگی و تاثیر هر یک از شاخصها و گویه-
های مربوط به هر یک از شاخصها میپردازیم .روش  PLSکمترین مربعات جزئی روش نسبتاً جدیدی از معادالت ساختاری
رگرسیونی است .در این روش به جای بازتولید ماتریس کواریانس تجربی ،بر بیشترین واریانس متغیرهای وابسته به وسیله
متغیرهای مستقل تمرکز دارد .همانند هر روش مدلیابی معادالت ساختاری ،روش کمترین مربعات جزئی نیز از یک بخش
ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنون را نشان میدهد و یک قسمت اندازهگیری که نحوه ارتباط متغیرهای مکنون و
نشانگرهای آنها را منعکس میکند ،تشکیل شده است(هیر و همکاران.)2311 ،2
برخالف مدلیابی معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس که میزان برازش مدل مفروض را ارزیابی میکند و در نتیجه برآورد
مدل در جهت تبیین ،آزمون و تأیید نظریهها است ،روش  PLSپیشبینی مدار بوده و بهعنوان روش ساخت نظریه میتواند به کار
رود .روش  PLSبرای مقابله با دادههای خاص مانند دادهها با حجم نمونه اندك ،دادههای دارای مقادیر گمشده و همچنین
هنگامی که بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود دارد ،طراحی شده است (هیر و همکاران)2311 ،0

 .1آقاباالییبختیار ،حنانه و صراف ،فاطمه و فرجزادهدهکردی ،حسن ( .)1021رابطه بین فرصت سرمایهگذاری شرکتها و
تأخیر در ارائۀ گزارش حسابرسی .مجله بررسیهای حسابداری .دوره  .1شماره  .12صص 23-1
 .2اورادی ،جواد و صالحی ،مهدی و ساالری فورگ ،زینب ( .)1021بررسی تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگیهای آن بر
تأخیر گزارش حسابرسی .نشریه دانش حسابداری .سال هفتم .شماره  .26صص .12 -10
 .0حاجیها ،زهره و اورادی ،جواد و صالحآبادی ،مهری ( .)1026ضعف در کنترلهای داخلی و تأخیر گزارش حسابرسی .فصلنامه
حسابداری مالی .سال نهم .شماره  .00صص .11-62
 .0خدامیپور ،احمد و حسینینیا ،سمیه ( .)1021بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با
محافظه کاری حسابداری .فصلنامه پژوهش حسابداری .دوره ششم .شماره ( 2پیاپی .)22
 .1رحیمیان ،نظامالدین و توکلنیا ،اسماعیل و قربانی ،محمود ( .)1020بررسی ارتباط درماندگی مالی و تأخیر گزارش
حسابرسی .نشریه دانش حسابداری مالی .دوره  .1شماره  ( 2شماره پیاپی  .)2صص .11-11
 .6دهقانزاده ،حامد ( .)1021تأخیر در گزارش حسابرسی :با تاکید بر ویژگی های شرکت.کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد،
مدیریت و حسابداری در ایران.کرج.
 .1صفریگرایلی ،مهدی ( .)1026تأخیر غیرعادی گزارش حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی آتی :نقش تعدیلی
وابستگی اقتصادی و تخصص صنعت حسابرس.
 .1فضلی ،صفر و بلوکی ،مهدیه ( .)1023بهکارگیری روش تصمیمگیری ویکور با رویکرد فازی .نشریه علمی پژوهشی انجمن
علمی معماری و شهرسازی ایران ،شماره  ،0صص .12 -11
 .2الریدشتبیاض ،محمود و قناد ،مصطفی و فکور ،حسین ( .)1021ویژگیهای کمیته حسابرسی و تأخیر در گزارش
حسابرسی .فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی .شماره  .01صص .201- 211
 .13محمدرضایی ،فخرالدین و تنانی ،محسن و علیآبادی ،ابوالفضل ( .)1021خطای حسابرسی :تأخیر در گزارش حسابرسی و
نقش تعدیلگر مالکیت خانوادگی .نشریه بررسیهای حسابداری و حسابرسی .دوره  .21شماره  .1صص .13 -11
 .11مهرانی ،کاوه و نظری ،هیراد و قاسمیفرد ،محمدرضا ( .)1022توانایی مدیریت و گزارشگری مالی به موقع .نشریه پیشرفت-
های حسابداری .دوره  .12شماره  .1صص .011-020
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نقش بودجهبندی عملیاتی در بهبود عمران و آبادانی کشور
با استفاده از حسابداری تعهدی
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چکـیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بودجهبندی عملیاتی در بهبود عمران و آبادانی کشور با استفاده از حسابداری تعهدی
انجام شده است  .این پژوهش از نظر نوع تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ ماهیت و
روش در دستۀ تحقیقات توصیفی -پیمایشی قرار می گیرد .جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از مدیران ،ذیحسابان
و کارکنان امور مالی دستگاه های اجرایی از جمله :بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس -وزارت راه و شهرسازی-
شهرداری ها -دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری و  ...می باشد .روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت
تصادفی و هدفمند است .در این تحقیق در خصوص جمع آوری دادههای مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق از روش
میدانی استفاده شد و از پرسشنامه بودجه بندی عملیاتی گونزالس که شامل ( 8سوال) برای حسابداری تعهدی6(،سوال)
بودجه بندی عملیاتی و (0سوال) بهبود عمران و آبادی می باشد ،استفاده شد .در این تحقیق از نرم افزار  SPSSو PLS
در دو بخش توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل بهره گرفته شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد تأثیر
بودجه بندی عملیاتی بر بهبود عمران و آبادانی کشور مثبت و معنادار میباشد( .)+254.2همچنین تأثیر بودجه بندی
عملیاتی بر حسابداری تعهدی مثبت و معنادار میباشد(.)+254.2

واژگـان کلـیدی :بودجهبندی عملیاتی  ،بهبود عمران و آبادانی کشور ،حسابداری تعهدی

 -1کارشناسی ارشد حسابداری ،گرایش حسابرسی ،گروه حسابداری،مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو ،ساوه ،ایران
 -2مدرس ،گروه حسابداری و مدیریت ،موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ،ساوه ،ایران (نویسنده مسئول)
davoud.gorjizadeh@gmail.com
 -3مدرس ،گروه حسابداری و مدیریت ،موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ،ساوه ،ایران
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یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و آبادانی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،عملکرد بودجه بندی آنها می باشد در این
تحقیق این مسئله مطرح میشود که نقش بودجه بندی عملیاتی در بهبود عمران و آبادانی کشور با استفاده از حسابداری تعهدی
چگونه می باشد؟ آیا استفاده از روش حسابداری تعهدی برای ادارهکنندگان دولتمردان ،سازمان ها ،شرکت ها و ...جهت حساب
دهی و پاسخگویی روش مناسبی می باشد؟ و یا اینکه عوامل مؤثر در طرح ریزی اهداف مورد نظر و همچنین راهکارهای الزم
جهت دستیابی به این اهداف چگونه باید باشد؟ بر اساس این گفته می توان ،نحوه تهیه ،تنظیم ،برنامهریزی ،کنترل و اجرای
بودجه را به گونه ای مدیریت نمود که بتوان به اهداف های مورد نظر رسید .روش بوجه بندی عملیاتی بدنبال ایجاد پیوند میان
شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است .بنابراین این نوع بودجه حول دو محور  ،ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص
عملکرد و ارزیابی می چرخد .با توجه به تعریف بودجه می توان گفت بودجه ریزی عملیاتی عالوه بر تفکیک اعتبارات ،وظایف،
برنامه ها ،فعالیتها ،طرحها ،حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای ذیربط را براساس روشهای
حسابداری بهای تمام شده محاسبه و تعیین می کند .لذا ارقام پیشبینی شده در بودجه بندی عملیاتی متکی به تجزیه و تحلیل
تفضیلی برنامهها  ،فعالیتها ،عملیاتها و قیمت تمام شده آنان برپایه اهداف و مقاصد دولت است .که در آن بخشی از هزینه های
عمومی استهالک دارائیهای سرمایهای به واحدهای عملیاتی برنامه و فعالیتها تخصیص مییابد .برای بهبود و ایجاد بستری
مناسب جهت دستیابی به اهداف های مورد نظر در زمینههای ساخت و ساز وارتقای سطح کیفی خدمات ،و ،....نحوه صحیح
بودجهبندی طبق عملکرد هر ارگان یا سازمانی می بایست به چه شکل برنامهریزی ،مطرح و یا عملیاتی شود .یکی از مهمترین
عوامل پیشرفت و آبادانی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  ،عملکرد بودجهبندی آنها می باشد .در این تحقیق این مسئله
مطرح می شود که نقش بودجه بندی عملیاتی در بهبود و آبادانی کشور با استفاده از حسابداری تعهدی چگونه باید صورت پذیرد.
«هرزگ» در تعریف تخصصی بودجه ریزی مذکور بیان می دارد؛ که این شیوه به این سواالت پاسخ میدهد :چه چیزی برنامه
ریزی شده است؟ هزینه آن چه میزان بوده است؟ چه وقت ارائه می شود؟ چه منابعی مورد نیاز است؟ (به نقل از عادل آذر و خدیور
،1020ص  .) 62به بیان روشن تر می توان اینگونه اشاره کرد تأثیرات نظام بودجه بندی به چه میزان می باشد؟ و یا این فرآیند تا
چه حد جوابگوی عملیات صورت گرفته را پاسخ می دهد .بودجه ریزی عملیاتی در واقع یکی از رویدادهای اثربخش در نظام بودجه
ریزی است.
بودجه ریزی عملیاتی در واقع یکی از رویدادهای اثربخش در نظام بودجه ریزی است .به بیان روشنتر می توان اینگونه اشاره
کرد که تأثیرات نظام بودجه بندی به چه میزان می تواند جوابگوی برنامه ها ،فعالیتها و عملیات های خواسته شده ی ( سازمان
ها،ارگان ها و در کل خود دولت ) را به نحو احسن برآورده و باعث ایجاد هماهنگی،کارایی و اثربخشی شود .براساس این گفته می
توان نحوه تهیه و تنظیم ،برنامه ریزی و کنترل و اجرای بودجه را به گونه ای مدیریت نمود که بتوان به آن دست یافت  .یکی از
روش های بودجه ،روش بودجه بندی عملیاتی است که بدنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است.
بنابراین این نوع بودجه حول دو محور ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی میچرخد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2بودجهریزی عملیاتی
بودجهریزی عملیاتی ،فرآیند مرتبط ساختن هزینهها و نتایج است ،در حال حاضر این نوع بودجهبندی در بسیاری از کشورهای
توسعه یافته استقرار یافته است .درکشور ما نیز لزوم برقراری سیستم بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته و در این راستا دولت
موظف شده است تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به تدریج زمینه های الزم را برای تهیه بودجه به روش
عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی به نحوی فراهم آورد که الیحه بودجه سال سوم برنامه به روش عملیاتی تهیه ،تدوین و تقدیم
مجلس شورای اسالمی شود ،همچنین در اجرای بند ( )02سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و استقرار نظام بودجه ریزی
عملیاتی ،اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده موضوع ماده ( )16قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می یابد پس از
پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آئین نامه
مالی و معامالتی و اداری و استخدامی هزینه می گردد که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینهها و تحقق اهداف پیش بینی
شده است و با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت
وزیران می رسد ،خاطرنشان می گردد مواد ( )108و( )144قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را موظف به استقرار نظام بودجه
ریزی عملیاتی نموده تا منجر به افزایش کارائی ،بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول گردد و همچنین بند (و) ماده
( ) 01قانون مذکور دولت را موظف به تدوین استانداردهای ملی حسابداری طرح تملک دارائیهای سرمایه ای برای تعیین دقیق
عملکرد حساب های سرمایه گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها نموده است که این امر در ماده ( )16قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب  1086-1083 -1088مجلس شورای اسالمی و همچنین جزء (ج)بند( )2ماده واحده قانون بودجه
سال  1082نیزمورد تکلیف واقع گردیده است .بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصالحی در کشورهای توسعه
یافته و در حال توسعه بوده است و در ایران دولت در قالب بند "ز" تبصره( )1قوانین بودجه سال های  1082، 1081و  1080به
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بودجه ریزی عملیاتی اشاره شده است .طبق قانون بودجه در سال  1081سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شد در
راستای اصالح نظام بودجه نویسی ،نسبت عملیاتی نمودن بودجه ،اصالح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال  1082برای
تمام دستگاه های اجرایی عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورت می
گیرد انجام دهد .همچنین در ماده  108قانون برنامه چهارم ملزم به عملیاتی کردن بودجه شده است .با این وجود تعریف و اجرای
بودجهریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است .در ماده  108برنامه چهارم توسعه آمده است :سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور موظف است باهمکاری دستگاههای ذیربط به منظور اصالح نظام بودجهریزی از روش موجود (برنامهای) روش
هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات ،اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
الف) شناسایی و احصاء فعالیت و خدمات در دستگاههای اجرائی ارائه می نمایند.
ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات ،متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص.
ج) تنظیم الیحه بودجه ساالنه براساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن.
د) تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت و متناسب با قیمت تمام شده آن بنابراین با اجرای صحیح
بودجه ریزی عملیاتی امید ،است که بتوان به الگوی مصرف واقعی در بخش دولتی دست یابیم( .ابراهیمی.)1022،
بودجهریزی عملیاتی ( برمبنای عملکرد) براساس طبقهبندی عملیاتی هزینههای جاری سازمان ها و برحسب کارکردها و
فعالیتها در قالب حجم کار هر واحد سازمانی و با سنجش هزینه های هر یک از فعالیتهای انجام شدنی برای تولید اثربخش
کاالها یا خدمات با مشارکت کلیه مدیران اجرای برآورد و محاسبه می شود .مهمترین ویژگی بودجه عملیاتی آن است که رابطه بین
میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج حاصل از اجرای آن برنامه را نشان میدهد .بودجهریزی عملیاتی به دنبال ایجاد
پیوند میان شاخصهای عملکردی و تخصیص منابع برمبنای نیل به نتایج مشخص و قابل سنجش می باشد .برقراری پیوندی
منطقی و فنی میان شاخصهای عملکرد و تخصیص منابع در این روش بودجه بندی الزامی است .از طریق مدیریت ارزش در
بودجه ریزی عملیاتی تخصیص منابع برمبنای ارزش واقعی هر واحد ارائه شده ( یا کاالی تولید شده) انجام می گیرد و در حقیقت
معادله هزینه  -فایده در این روش به روشنی قابل درک خواهد بود .در بودجهریزی عملیاتی ،بودجه اساس براساس ستاندهها و
نتایج مورد انتظار تخصیص می یابد و به همین دلیل است که بودجهریزی عملیاتی را اصطالحاً" مدیریت هزینه یا مدیریت نتایج
نیز میگویند.
در نظام دانشگاهی بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر " تحلیل هزینه -فایده" است .یعنی عباراتی که برای هزینه های جاری به
دانشگاهها داده میشود ،باید صرف کارکردهای آموزشی ،پژوهشی ،خدماتی و فعالیتهای پشتیبانی دانشگاهی بشود که توجیه مالی
و اقتصادی دارند .در این خصوص برنامه های دانشگاهی از قبیل آموزشی ،پژوهشی ،خدمات اجتماعی ( نظیر پروژه های تحقیقاتی
برای صنعت) و کارآفرینی مبتنی بر دانش باید اولویتبندی شوند .در بودجهریزی عملیاتی دانشگاهها الزم است تمام کارکردها و
فعالیتها که برخی از آنها کیفی است ( مانند فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی) ،به صورت کمی درآمده و سنجشپذیر
شوند.

 -2-2حسابداری تعهدی
در دهه آخر قرن بیستم که به دهه انقالب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی نیز موسوم است ،تحوالت
چشمگیری در نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتها و حکومتهای محلی کشورهای توسعه یافته و بعضاً در حال توسعه
صورت گرفته است .این تحول اساسی که عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات شهروندی دایر بر حق پاسخخواهی و تغییر در نگرش
دولتمردان و سیاستمداران نسبت به ایفای مسئولیت پاسخگویی و عملیاتی صورت پذیرفته است ،منجر به شکلگیری نظام نوین
گزارشگری مالی در بخش عمومی گردید .تالشهای بیوقفه دو دهه اخیر موجب گردیده است تا بخش عمومی کشورهای پیش
گفته در سالهای آخر قرن بیستم ،به نظامهای مدرن گزارشگری مالی و عملیاتی دست یافته و ضمن انجام وظیفه پاسخگویی
مالی و عملیاتی در قبال شهروندان ،اطالعات مالی مورد نیاز سیستم حسابهای ملی و سیستم آمار مالی دولت را در سطح
بینالملل فراهم نمایند( .باباجانی)1.3،1082 ،
دیاموند )2222( 1در تحقیق خود با عنوان"بودجه ریزی عملکردی  :آیا حسابداری تعهدی الزم است؟" نیز در تایید ضرورت
اصالحات حسابداری دولتی بیان می کند که الگوی نوین مدیریت ،مستلزم ارتقاء و به روز آوری ابزارهای اساسی مدیریت بویژه
سامانه حسابداری به منظور فراهم کردن اطالعات دقیق ،مفید و بموقع است( .طالب نیا )1022،3. ،مدل اصلی و اصالحی اقتضایی
تحول در گزارشگری بخش عمومی تحت عنوان مدل الدر می باشد که اذعان می دارد ،تحوالتی که برخی از کشورها در نظام
گزارشگری بخش عمومی خود ایجاد نموده اند ،از عوامل محیطی ،ساختاری و رفتاری تأثیر پذیرفته است .در این مدل وجود محر
ک هایی همچون بحران های مالی و اقتصادی ،رسوایی های مالی ،ظهور ایده های نوین و احساس نیاز به تحول از عوامل اصلی
یک تحول برشم رده شده است .همچنین در این مدل ،در اجرای تحول نظام گزارشگری بخش عمومی بر وجود نهادهای حرفه ای،
دانشگاهیان ،هیئت های تدوین استاندارد و سایر نهادهای درگیر به عنوان گردانندگان تحول در کنار مقامات دولتی سیاست گذاران
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(پیش برندگان سیاسی تحول) و مرتبط با ساختارهای قانونی ،حکومتی ،اداری و فرهنگی و نحوه چیدمان تحول ،تأکید شده است.
(محمدی )1021،34 ،در طول دهه گذشته اصالحات نظام مالی با جایگزینی یا انتقال سیستم حسابداری نقدی قدیمی به سوی یک
حسابداری تعهدی شبه تجاری شروع شده است(اروتیس.)1.4 ،2211 ،1
در بسیاری از نهادهای بخش عمومی در سطح بین المللی حسابداری تعهدی به عنوان اساس گزارش دهی مالی مورد پذیرش
قرار گرفته است .آنگلوساکسون ها اولین کشور هایی هستند که حسابداری تعهدی را به عنوان نتیجه حاصله از اصالح سیستم
حسابداری بخش عمومی پذیرفته اند .در برخی از کشورها ،پذیرش حسابداری تعهدی در بخش عمومی محلی انجام شده است .بر
این اساس در این کشورها بخش دولتی مرکزی مطابق با نیازهای شخصی اش ،برای اولین بار در بخش عمومی محلی حسابداری
تعهدی را مورد پذیرش قرار داده و پس از آن نیز در سطح مرکزی توسعه داده است و یا بطور همزمان برای هر دو بخش ،با توجه
به نوع بخش عمومی به کار گرفته است .در این رابطه ،کاروالیو و همکاران ( )2223در تحقیقی با عنوان " ارزیابی سیستم
حسابداری تعهدی" استدالل میکنند که اگر چه حسابداری تعهدی در سطح بین المللی اجرا شده است ،اما سیستم های اطالعات
مالی بخش دولتی متفاوت هستند .در یک ایده مشابه که توسط کریستین و همکاران ( )2212حمایت می شود؛ بیان می کنند که
هر کشوری حسابداری تعهدی را در بخش های عمومی مطابق با نیازهای اطالعاتی خود مورد پذیرش قرار می دهد.

 -3پیشینه پژوهش
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سید قمی( ،)1028پژوهشی با عنوان بودجه ریزی عملیاتی انجام داد .وی در این پژوهش بیان نمود بودجه ریزی عملیاتی،
عالوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف ،برنامه ها ،فعالیت ها و طرح ها ،حجم عملیات و هزینههای اجرای عملیات دولت و دستگاه
های دولتی بر مبنای روشهای علمی نظیر حسابداری قیمت تمام شده محاسبه و اندازه گیری می شوند ،ارقام پیش بینی شده در
بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها و عملیات و نیز قیمت تمام شده آنها باشد .برای تحقق این اهداف
باید وظایف دولت ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد ،ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف
برنامه ریزی شود .برای تحقق برنامه ها ،بودجه ریزی انجام می شود و با تخصیص منابع ،وظایف دولت اجرا می گردد .بودجه ریزی
عملیاتی از جمله مقوله هایی است که در بیش تر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد و کشور ما ایران نیز چند سالی
است در جهت تغییر نظام بودجه ریزی خود از حالت سنتی به بودجه ریزی عملیاتی است .برای ایجاد این تغییر ابتدا بایستی برخی
مشکالت موجود از سر راه برداشته شود که این امر خود مستلزم طی زمان می باشد.
پیرایش و نوری( ،)1028پژوهشی با عنوان بررسی نقش بودجه بندی عملیاتی در بهبود عملکرد سازمانهای دولتی انجام
دادند .تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی با هدف بررسی تأثیرات بودجه بندی عملیاتی در بهبود
عملکرد سازمان صورت گرفته است .با برنامه ریزی کردن درباره منابع مالی و کنترل آنها ،میتوان در جهت ارزیابی بهتر عملکرد
واحد ها در سازمان قدم برداشت .بودجه بندی عملیاتی بخشی از بودجه جامع است که منعکس کننده تصمیمات مربوط به فعالیت
ها و عملکرد سازمان بوده و در بهبود عملکرد سازمانها مؤثر است .نتایج حاصل از این تحقیق به تأثیرگذاری مستقیم بودجه بندی
عملیاتی در بهبود عملکرد سازمان های دولتی و دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی اشاره دارد.
میرزایی نظام آبادی و قدیم خانی ( ،)1028پژوهشی با عنوان حسابداری تعهدی و بررسی عوامل مؤثر برپیاده سازی آن در
سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی انجام داد.روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی – میدانی است و انجام آن با
استداللهای استقرایی – میدانی است ،به منظور گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه  .گزینهای لیکراتی استفاده شده است که
پاسخ دهندگان میبایست به یکی از این گزینه ها پاسخ دهند .فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون Tو فریدمن x2آزمون شده
است .نتایج نشان میدهد که حمایت مدیران ارشد ،تجربه کاری نیروی انسانی ،تسهیل کننده بودن قوانین و مقررات ،تدوین
چارچوب نظری در راستای افزایش کیفیت حسابرسی و اعتباردهی به گزارشها ،روحیه همکاری و مسئولیتپذیری بین کارکنان ،از
عوامل مؤثر بر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سازمان تأمین اجتماعی است .همچنین با توجه به یافته های پژوهش میتوان گفت
ازنظر آزمودنی ها عوامل موردبررسی بر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سطحی قرار دارد که تدوین چارچوب نظری در راستای
افزایش کیفیت حسابرسی و اعتبار دهی به گزارشها بیشترین تأثیر و همچنین حمایت مدیران ارشد ،از کمترین تأثیر بر پیاده سازی
حسابداری تعهدی در سازمان تأمین اجتماعی را دارد.
توما و همکاران )2216( 2در پژوهشی با موضوع؛ بهره برداری از اطالعات مالی در تصمیم گیری سرمایه گذاران :حسابداری
تعهدی در برابر حسابداری نقدی و با هدف تجزیه و تحلیل تأثیر ارزش افزوده بر اطالعات ایجاد شده با توجه به دو سیستم
حسابداری عمده برای تصمیم گیری سرمایه گذاری ،با تأثیر مستقیم بر بازار سرمایه شرکت های فهرست شده انجام دادند .برای به
دست آوردن نتایج تحقیقات ،در مطالعه حاضر ،اطالعات مالی خاصی تجزیه و تحلیل شده ،که از نمونه ای  6.تایی از شرکت های
رومانیایی حاضر در بورس اوراق بهادار بخارست ،بین سال های  2211و  ،2210جمع آوری شده است .برای تجزیه و تحلیل داده
ها از مدل های اقتصاد سنجی موجود در متون گذشته استفاده شده که بر اساس تجزیه و تحلیل چندگانه است و با اهداف پژوهش
1 Eriotis
2 Toma et al
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 -4روششناسی تحقیق
در این پژوهش نوع تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات
توصیفی -پیمایشی قرار می گیرد.

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

سازگار می باشد .در سطح این مطالعه ،تأثیر اطالعات به دست آمده بر اساس استفاده از حسابداری نقدی (از طریق جریان پول
نقدی عملیات و اقدامات ،جریان نقدی سرمایه گذاری و جریان نقدی تأمین مالی اندازه گیری میشود) و بر اساس استفاده از
حسابداری تعهدی (از طریق تنوع فعالیت ها و درآمد خالص اندازه گیری می گردد) بر روی عملکرد سود سرمایه شرکت های ذکر
شده ،برآورد شده و مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان دهنده رشد و افزایش مرتبط بودن ارزش اطالعات به دست
آمده بر اساس استفاده از حسابداری تعهدی در مقایسه با ارزش اطالعات به دست آمده با استفاده از استفاده حسابداری نقدی ،به
عنوان نتیجه ای از کاربرد حسابداری نقدی ،در مورد شرکت های رومانیایی فهرست شده می باشد.
بکر و همکاران )2214( 1در پژوهشی با موضوع؛ حسابداری تعهدی ،بودجه بندی و پیکربندی دوباره از هویت های حسابداری
بخش عمومی ،عنوان کردند استفاده از دیدگاه نظری از بازیگر ،شبکه ،تئوری )ANT( 2و مفهوم آن از ترجمه ،پژوهش حاضر در
پی توضیح این است که چگونه حسابداران بخش عمومی )PSAs( 0متوجه می شود ،از طریق معرفی تعهدی خروجی بر اساس
بودجه بندی )AOBB( 4در دو کشور آلمان تبدیل می شدند.تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که تغییر رژیم حسابداری یک راه
سر راست نبوده است ،بلکه حسابداران را با چالش های خاصی در عکس العمل به دستگاه های بهره متعددی که برای ثبت نام آنها
در شیوه های جدید مورد استفاده قرار میگرفته است ،مواجه می کرده .ما این رفتار را به یک جنبه از حسابداران بخش عمومی
هویت ،که مانع رکود جدی پروژه و استراتژی های مقاومت کل می شوند ،بلکه مانع بسیاری از ثبت نام های راحت حسابداران در
تعهدی خروجی بر اساس بودجه بندی ،و یا حتی پیشرفت اشتیاق ،لینک می کنیم .این مقاله نشان می دهد که گروههای متعددی
از حسابداران ،چالش های مختلف در هماهنگی با تعهدی خروجی بر اساس بودجه بندی را تجربه کرده اند و اینکه هر کدام
مصلحت و سرمایه گذاری ها را در توسعه با حسابداری تعهدی فرض کرده اند.
پنگ و همکاران )2216( .در تحقیقی با عنوان حسابداری اقالم تعهدی ،باورهای ناهمگون سرمایهگذار و بازده سهام به این
موضوع پرداختهاند .در این تحقیق بررسی شده است که چگونه اقالم تعهدی حسابداری یک شرکت بر باورهای ناهمگون
سرمایهگذار و بازده سهام تأثیر گذار است .یافتههای این تحقیق نشان داده است که سطح ناهمگونی در اعتقادات سرمایهگذار بر
ارزش شرکت در زمانی که شرکت افزایش بیشتری در اقالم تعهدی حسابداری دارد ،بیشتر است همچنین بازده آتی سهام پس از
اعالم سود در زمانی که اقالم تعهدی حسابداری شرکت ناهمگونی اعتقادات سرمایهگذار یک درجه بزرگتر افزایش میدهد،
افزایش مییابد و در نهایت ،تأثیر باورهای ناهمگون سرمایهگذار ناشی از اقالم تعهدی بر بازده آتی سهام در زمانی که محدودیت
فروش کوتاهمدت الزامی هستند ،بیشتر بکار برده میشوند .به طور کلی ،یافتههای تجربی این تحقیق نشان داده است که اقالم
تعهدی حسابداری تعیینکننده کلیدی ناهمگونی اعتقادات سرمایهگذار هستند.

 -1-4جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از مدیران ،ذیحسابان و کارکنان امور مالی دستگاه های اجرایی از جمله :بنیاد حفظ آثار
و نشر ارزشهای دفاع مقدس -وزارت راه و شهرسازی -شهرداری ها -دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری و  ...می باشد.
این پژوهش بصورت قضاوتی و هدفمند مورد بررسی قرار گرفته است .نمونه آماری شامل  32نفر از این افراد می باشد.
در این تحقیق در خصوص جمع آوری داده
های مربوط به آزمون فرضیههای تحقیق از جدول -1پایایی محاسبه شده هر یک از متغیرهای پرسشنامه پژوهش
روش میدانی استفاده شده است .پرسشنامه
آلفای کرونباخ
تعداد سوال
متغیر
ردیف
گونزالس شامل  0پرسشنامه برای بهبود عمران
2582
6
بودجه بندی عملیاتی
1
و آبادانی کشور  0سوال – برای حسابداری
2531
0
عمران و آبادانی کشور
2
تعهدی  8سوال و برای بودجه بندی  6سوال
2538
8
حسابداری تعهدی
0
استفاده شده است ،می باشد.

1 Becker et al
)2 Actor-Network-Theory (ANT
)3 public sector accountants (PSAs
)4 Aaccrual Output-Based Budgeting(AOBB
5 Peng et al
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 -2-4روش تجزیه و تحلیل داده ها
در بخش تجزیه و تحلیل اطالعات ،دادههایی که از اجرای پرسشنامهها بدست آمد ،با استفاده از نرمافزار  SPSSو  PLSدر
دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش توصیفی عملیات مربوط به اطالعات جمعیت شناختی
افراد نمونه آماری با استفاده از فرامین نرم افزار  SPSSصورت پذیرفت .همچنین از جداول و نمودارهایی که حاوی میانگین،
فراوانی ،درصد تجمعی و  ....است ،در این بخش استفاده شد .در بخش استنباطی برای تحلیل داده ها از آزمون معادالت ساختاری
 SEMو نرم افزار ( PLSآزمون های ضرایب استاندارد و معناداری ضرایب ) استفاده شد.

 -5آزمون مدل و فرضیههای پژوهش

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

با توجه به شکل( )1ضریب استاندارد می
توان گفت که میزان تأثیر بودجه بندی بر بهبود
عمران و آبادی به میزان 25264؛ بودجه بندی
عملیاتی بر حسابداری تعهدی به میزان  25.02و
حسابداری تعهدی بر بهبود عمران و آبادانی
کشور  25006بوده ،که با توجه به شکل،2
معناداری این رابطه (آماره  )tدر سطح اطمینان
 22درصد نیز رد نمی شود.
شکل ،0مدل پژوهش را در حالت معناداری
ضرایب ( )t-valueنشان میدهد.
بر طبق نتایج به دست آمده از آزمون t
تمامی بارهای عاملی و ضرایب مسیر در سطح
اطمینان  %22معنادار شدهاند و در اندازهگیری
سازههای خود سهم معناداری را ایفا کردهاند ،و
فرضیه اصلی رد نمی شود.
 -1-5پاسخ به فرضیات پژوهش
در جدول  ،0اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه
فرضیه اصلی و فرعی پژوهش بر اساس نتایج
تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده آورده شده
است.

جدول  -2ضرایب همبستگی ،روایی همگرای سازه ها
مولفه
بودجه بندی عملیاتی
بهبود عمران و آبادانی کشور
حسابداری تعهدی

AVE
25.041
25.112
25.284

CR
2522.3
25806.
258.40

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد
فرضیههای پژوهش

نتایج آزمون تعیین تأثیر بودجه
بندی عملیاتی بر بهبود عمران و آبادانی
کشور:
 : H0بودجه بندی عملیاتی بر بهبود عمران
و آبادانی کشور تأثیر ندارد.
 :H1بودجه بندی عملیاتی بر بهبود عمران
و آبادانی کشور تأثیر دارد.
شکل  -2میزان تأثیر بودجه بندی بر بهبود عمران و آبادی
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H 0    0

H1    0

بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر
و آماره  tکه در شکل های  2و  0و جدول ،0
مشخص شده است بودجه بندی عملیاتی در
سطح اطمینان  22درصد بر بهبود عمران و
آبادانی کشور تأثیر معناداری دارد .با توجه به
ضریب مثبت مسیر میتوان گفت تأثیر بودجه
بندی عملیاتی بر بهبود عمران و آبادانی کشور
مثبت و معنادار میباشد( .)+254.2بنابراین
بودجه بندی عملیاتی عاملی است که بر بهبود
عمران و آبادانی کشور اثر مستقیم و هم جهت
خواهد داشت و بر عکس.

شکل  -3ضرایب معناداری فرضیهها در مدل جهت فرضیه اصلی
پژوهش
ضریب

فرضیههای تحقیق

مسیر()β
25264

آماره t

معنی داری

نتیجه فرضیه

05264

>2/21

رد نمی شود

85.3.

>2/21

رد نمی شود

25848

>2/21

رد نمی شود

فرضیه دوم

بودجه بندی عملیاتی ← بهبود عمران و آبادانی کشور
بودجه بندی عملیاتی← حسابداری تعهدی

25.02

فرضیه سوم

حسابداری تعهدی ← بهبود عمران و آبادانی کشور

25006

فرضیه اول

** معناداری در سطح اطمینان  22درصد * .معناداری در سطح اطمینان  2.درصد.

نتایج آزمون تعیین تأثیر بودجه بندی عملیاتی بر حسابداری تعهدی
 : H0بودجه بندی عملیاتی بر حسابداری تعهدی تأثیر ندارد.
 :H1بودجه بندی عملیاتی بر حسابداری تعهدی تأثیر دارد.

H 0    0

H1    0

بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  tکه در شکل های  2و 0وجدول  ،0مشخص شده است بودجه بندی
عملیاتی در سطح اطمینان  22درصد بر بهبود حسابداری تعهدی تأثیر معناداری دارد .با توجه به ضریب مثبت مسیر میتوان گفت
تأثیر بودجه بندی عملیاتی بر حسابداری تعهدی مثبت و معنادار میباشد( .)+254.2بنابراین بودجه بندی عملیاتی عاملی است که
بر حسابداری تعهدی اثر مستقیم و هم جهت خواهد داشت و بر عکس.

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

جدول  -3اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیه های پژوهش

جدول  -4اندازههای برازندگی
حد مطلوب

اندازه برازندگی
آماره کای دو

χ2

درجه آزادی
شاخص ریشه میانگین مجذور خطای تقریب

df
RMSEA

شاخص برازش مقایسهای

CFI

شاخص نیکویی برازش
شاخص نرم شده برازندگی
شاخص تعدیل برازش شاخص نبکویی

GFI
NFI
AGFI

مقدار بدست آمده
08.1583

-

کمتر از 2528

268
252.1
2582

نزدیک به 1

2583
2582
2582

مقدار ( ) ⁄dfبرابر  0523بدست آمده که به عقیده برخی از محققان این مقدار میبایست کمتر از  .و برخی کمتر از  0و
عدهای این مقدار مطلوب را بین  .و  0عنوان کردند که نشان دهنده برازش مناسب مدل میباشد .زیرا هر چه این مقدار کمتر
2

باشد ،مدل ارائه شده مدل مناسب تری می باشد.
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 -6بحث و تحلیل نتایج

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان بیان داشت:
بودجه بندی عملیاتی بر بهبود عمران و آبادانی کشور تاثیر معناداری دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم نشان داد که بودجه بندی عملیاتی بر بهبود عمران و آبادانی کشور
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد .در تفسیر این فرضیه می توان گفت بودجه شاهرگ حیاتی و مهمترین سندی است که دولت
تهیه می کند ،زیرا دولت تمام فعالیت های مالی ،اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع
خود را در چارچوب قانون بودجه پیشبینی و انجام میدهد .بنابراین ،بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و انواع فعالیتهای دولت
است و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید .با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و
پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور ،کنترل سنتی مخارج ،اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای
برنامهریزی ،کنترل و مدیریت منابع عمومی مطرح گردید .این امر موجب توجه دولتها به کارایی ،اثربخشی و اقتصادی بودن منابع
دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویههای بودجه بندی موجود را
آشکار ساخت ،بلکه بعد جدیدی به تصمیمگیری در سیستم مدیریت و مدیریت مالی دولتی افزود و سیستم بودجه بندی عملیاتی را
مطرح ساخت .ویژگی و وجه تمایز این سیستم بودجه بندی از سیستم بودجهبندی خود ،تأکید روی اهداف ،نتایج و منافع حاصل از
هر یک از اقالم هزینه ها و یافتن پاسخ به این سؤال بود که درآمدها به چه منظور خرج میشود .از آنجائی که تخصیص هدفمند
منابع به فعالیتهای هر سازمان میتواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع ،امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به
نتایج هزینهها را فراهم سازد ،استفاده از بودجهبندی عملیاتی گام مؤثری در افزایش کارآیی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود .با توجه
به حرکت رو به رشد اصالحات در ارائه خدمات بخش دولتی ،اصالح روند بودجه بندی با تکیه بر هماهنگیهای فرا بخشی و درون
بخشی از جمله اهداف نهاد برنامهریزی منابع مالی و بودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک
برنامهریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید .امروزه کلیه کشورها ،به خصوص کشورهای پیشرفته دنیا
سعی بر این دارند که برنامهریزی دستگاههای دولتی خود را بر اساس بودجه بندی عملیاتی و بر اساس قیمت تمام شده کاال
محاسبه و نسبت به آن تصمیمگیری نمایند .لذا کشورها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بودجه بندی خود را از سال آتی بر این
اساس استوار نموده است .بودجهریزی عملیاتی رویکردی برای تدوین برنامه بودجه است که به عنوان یک روش بودجه بندی در
کشور ما مورد توجه قرار گرفته است تعیین و استفاده از معیارهای عملکرد دستگاههای و ویژگی متفاوت بودجهریزی عملیاتی است
که کارایی اثربخشی و صرفه اقتصادی سازمانها را افزایش می دهد بودجه ریزی عملیاتی نهایتاً منجر به تخصیص بهینه منابع در
درون وازرتخانهها و سازمانها می شود و مدیران را قادر می سازد به نحو مطلوبتری از منابع اختصاص یافته به سازمان تحت امر
خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر بهره برداری کنند .بنابراین استفاده مناسب از منابع مالی هر سازمانی نیاز به برنامهریزی
دقیق و حساب شده دارد .منابع مالی شرکت ها را میتوان با کنترل منظم ،در دستیابی به اهداف و انتظارات کشور بکار گرفت .بودجه
بیانگر زبان ریالی برنامه های هر سازمان و نشان دهنده پیشبینیهای مالی در قالب اعداد و برنامههای مالی آتی در سازمان
هاست .برای استفاده بهینه از بودجه ،سازمان نیاز به فرآیند بودجه بندی دارد .برنامهریزی کردن درباره منابع مالی و کنترل آنها،
میتوان در جهت ارزیابی بهتر عملکرد واحدها در کل کشور قدم برداشت .بودجه بندی عملیاتی بخشی از بودجه جامع است که
منعکس کننده تصمیمات مربوط به فعالیتها و عملکرد سازمان بوده و در بهبود عملکرد سازمانها مؤثر است .یافته های حاصل از
این فرضیه با یافته های حاصل از پژوهش میری( ،)1024حسن آبادی و صراف( ،)1086پیرایش و نوری( ،)1020باباجانی()1083
همخوانی دارد.
بودجه بندی عملیاتی بر حسابداری تعهدی تاثیر معناداری دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم نشان داد که بودجه بندی عملیاتی بر حسابداری تعهدی تاثیر مثبت و
معناداری وجود دارد .در تفسیر این فرضیه می توان گفت بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تالشند
نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرآیند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور و یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات
بودجه و عملکرد دستگاه اجرایی شفاف و درکپذیر است ،نزدیکتر سازند و از این طریق پشتوانه اطالعاتی معتبر و مطمئنی برای
تصمیمهای بودجهای فراهم آورند .بودجهریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیمگیران به اطالعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و
مجموعه برنامههایی که برای دستیابی به هدفهای مشترکی به کار میروند ،توانایی تصمیمگیران را در ارزیابی درخواستهای
بودجه ای دستگاه افزایش میدهد .بودجهریزی عملیاتی ،تمامی فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه و همچنین
تخمین دقیق از هزینه فعالیتها را در بر میگیرد .تاکنون بحثهای زیادی پیرامون کاربرد مفاهیم تعهدی در بخش عمومی وجود
داشته است .دولتها و مؤسسههای بخش عمومی در بخشهای توسعه یافته جهان که در حال استفاده از مبنای نقدی بوده اند،
اکنون به سرعت به طرف سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی حرکت کرده اند .تعدادی از این کشورها نه تنها حسابداری بر مبنای
تعهدی را اجرا کرده اند ،بلکه استانداردهای حسابداری بین المللی بخش عمومی را نیز برای تنظیم حسابها و گزارشگری مالی
دولت پذیرفته اند .وجود یک سیستم گزارشگری مالی شفاف و کارا همواره در دولتها دارای اهمیت بوده ،چرا که آگاهی افراد برای
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استفاده از منابع عمومی افزایش یافته است .با درک اهمیت سیستم گزارشگری مالی ،کشورهای در حال توسعه نیز اجرای سیستم
حسابداری بر مبنای تعهدی را در بخش عمومی آغاز کردهاند .سیستم گزارشگری مالی کارا میتواند در افزایش اتکاپذیری اطالعات
مالی ،اطمینان عمومی و جذب سرمایهگذاری خارجی مفید باشد .بودجه بندی عملیاتی می تواند کمکهای زیر را به حسابداری
تعهدی کند.
حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینه های واقعی اجرای برنامهها ،عملیات و فعالیتهای سازمانهای دولتی در
قالب اعتبارات مصوب ،ضروری است .
کنترل دقیق درامدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینهها و سایر پرداختهای حسابهای مستقل در صورتی میسر خواهد بود
که از مبنای حسابداری تعهدی استفاده شود .با به کارگیری مبنای تعهدی ،زمینه الزم جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی به عنوان
بهینهترین روش بودجه بندی پذیرفته شده در سطح بین المللی فراهم میشود.
یافته های حاصل از این فرضیه با یافته های حاصل از پژوهش کاملی وکرباسی یزدی( ،)1082کردستانی و ایرانشاهی(،)1088
باباجانی( ،)1086رحیمی( )108.همخوانی دارد.

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

حسابداری تعهدی بر بهبود عمران و آبادانی کشور تاثیر معناداری دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم نشان داد که بین بودجه بندی عملیاتی با حسابداری تعهدی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .در تفسیر این فرضیه می توان گفت به دلیل اینکه بسیاری از اطالعات مندرج در صورتحساب عملکرد
ساالنه بودجه کل کشور تحت تأثیر مبنای حسابداری میباشد و این مبنا در کشور ما نقدی یا نقدی تعدیل شده است ،بنابراین
محتویات اطالعاتی مندرج در صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور ،در حد انتظار و مطابق با نیازهای اطالعاتی
پاسخخواهان نخواهد بود و بدیهی است صورتحساب مذکور نمیتواند مبنایی مناسب جهت بودجهریزی و برنامهریزیهای آتی
کشور قرار گیرد.
نیاز به افزایش شفافیت و پاسخگویی به شهروندان درباره فعالیتهای دولتها شاه کلید اصلی تغییر رویکرد به سمت
حسابداری تعهدی میباشد .درباره ماهیت اطالعات ارائه شده توسط دولتها برای کمک برای به اتخاذ تصمیم مناسب به همین
جهت تغییرات فزآیندهای برای وقوع انقالب در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی بوجود آمد و نهادهای تدوین کننده
استانداردهای حسابداری بخش عمومی در کشورهای توسعه یافته بوجود آمدند .یکی از اقدامات اولیه این نهادها تغییر مدل
گزارشگری مبتنی بر مبنای نقدی بود .از آنجائی که در مسیر گذر دولتها به مبنای تعهدی کامل بیش از یک مبنا وجود دارد،
اصطالحات و واژگانی توسط این نهادها طراحی شده است .مبانی تهیه صورتهای مالی را میتوان بر روی طیفی فرض کرد که در
یک سوی آن مبنای نقدی و در سوی دیگر مبنای تعهدی کامل قرار گرفته است .در ادبیات حسابداری دو دهه اخیر بخش عمومی
و به ویژه دولتی آن ،لزوم استفاده از مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیلشده بویژه در حسابداری فعالیتهای حاکمیتی (غیر
بازرگانی) دولتها ،جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است ،اغلب هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی
استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل را در حسابداری و گزارشگری مالی فعالیتهای غیر بازرگانی نهادهای بخش
عمومی الزامی کردهاند .بدون شک ،دولتها در قبال شهروندان در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی ،مسئولیت پاسخگوئی دارند.
مفهوم مسئولیت پاسخگوئی با تأکید بر حقوق شهروندان مقرر میدارد که دولتهای منتخب مردم در مورد افزایش منابع مالی که از
طریق وضع مالیات و عوارض و یا استقراض صورت میگیرد ،دالیل قانعکننده و منطقی به شهروندان و یا نمایندگان قانونی ایشان
ارائه کنند .از سوی دیگر در مورد مصرف منابع مالی و نتایج عملیاتی که منابع مالی برای آن مصرف شده است نیز مسئولیت
پاسخگوئی عمومی دارند.
براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیتهٔ تدوین استانداردهای حسابداری دولتی
سازمان حسابرسی ،هدف اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی ،کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی دولت در
مقابل عموم مردم است .در این تحقیق شاخصهای بهبود پاسخگویی در چهار بخش کلی رعایت بودجه ،ارزیابی عملکرد مالی،
رعایت قوانین و در نهایت میزان صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی طبقهبندی گردیده است.
یافتههای حاصل از این فرضیه با یافته های حاصل از پژوهش فالحی( ،)102.حسنی( ،)1024لطفی( ،)1020وکیلی فر و
حسنی ( )1021همخوانی دارد.
پیشنهاد به پژوهشگران آتی:
 .1بررسی موشکافانهی شیوهی بودجه بندی موجود کشورو کاستیها و نواقص آن
 .2مکانیزمهای موجود تفویض اختیار به مدیران دستگاههای اجرایی و میزان تمرکز زدایی متناسب با بودجه بندی
عملیاتی
 .0امکانپذیری اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای اجرایی و در سطح دولت و شناخت موانع پیش روی آن
 .4شناخت معیارهای ارزیابی عملکرد متناسب با بودجهبندی عملیاتی و قابلیت به کارگیری آنها در محیط ایران در
بخش عمومی.
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تدوین استانداردهای حسابداری دولتی ،سازگار با ویژگیهای محیط فعالیت دستگاههای اجرایی
6بررسی موانع پیش روی اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران و رویکرد مناسب جهت انتقال به
مبنای تعهدی سازگار با ویژگیهای محیطی فعالیتهای دستگاههای اجرایی.
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باباجانی ،جعفر .)1083(.تحلیل مبانی نظری و قانونی رویکرد جدید بودجه ریزی سال  1038از منظر مسئولیت پاسخگویی"،
ماهنامه حسابدار انجمن حسابداران خبره ،شماره .124
لطفی ،عرفان" ،)1020( ،بررسی مشکالت به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی به جای نقدی با توجه به ضرورت به
کارگیری بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی (مطالعه موردی شهرداریهای استان اردبیل)" ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه پیام نور ،تهران.
فالحی،)102.(،چالش های اجرای حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی در دستگاههای اجرایی.
حسنی ،امید" ،)1024( ،مورد بررسی الزامات اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی و شناسایی چالشهای پیش روی"،
همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت ،تهران.
کردستانی ،غالمرضا ،نظامالدین رحیمیان و شاهرخ شهرابی .)1082( .بررسی مزایای بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش
عمومی .دانش حسابرسی.128-2..)4(12،
وکیلی فرد ،حمیدرضا .و نظری فرزاد .)1021( .عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در مؤسسات تابعه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،فصلنامه حسابداری سالمت ،دوره اول ،شماره اول ،شماره پیاپی ( ،)1ص ص 12.-11
سیف الهی ،علی .و کیامهر ،علی .)1082( .حسابداری و حسابرسی دولتی .خرم آباد :نشر اردیبهشت جانان.
طالب نیا ،قدرت اله؛ البرزی ،محمود؛ و بتول زراعی .)1022( .ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به
مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران ،مجله دانش حسابداری  ،سال دوم ،شماره  ،.صص 30-.1
پیرایش 5رضا و مژگان نوری ،)1028( ،بررسی نقش بودجه بندی عملیاتی در بهبود عملکرد سازمان های دولتی ،اولین
همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری

فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)29تابستان  ،9049جلد یک

تأثیر استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی اجارههای سرمایهای بر
داراییها ،بدهیها و اهرم شرکتها؛ مطالعه موردی :صنعت انرژی در
بورس اوراق بهادار ورشو
سعید علی پور ،*1مریم سلیمانی
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تاریخ دریافت1031/30/18 :
تاریخ پذیرش1031/30/21 :
کد مقاله70717 :

چکـیده
سیاست آبوهوای اتحادیه اروپا تغییرات اساسی را برای تولیدکنندگان و تأمین کنندگان انرژی اعمال کرده است .برای
برآوردن الزامات این سایست ها ،دارایی های جدید و تأمین کنندگان سرمایه مورد نیاز است .برای ارائه قابلیت مقایسه و
تسهیل فرآیند سرمایه گذاری ،قانون اتحادیه اروپا شرکت ها را ملزم می کند که صورت های مالی ساالنه را بر اساس
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه کنند .یکی از این استانداردهای حسابداری  - IFRS 16 Leases -نحوه
شناسایی ،اندازهگیری ،ارائه و افشای اجارهها را مشخص میکند .در سال  2312این استاندارد الزم االجرا شد و برخالف
رویکرد حسابداری دوگانه برای حسابداری اجاره ،مدل حسابداری تک مستاجر را اجرایی کرد .رویکرد اخیر شرکت ها را
قادر می سازد تا دارایی های مشهود اجاره شده و بدهی های مربوطه را خارج از ترازنامه نگه دارند .با استفاده از نمونهای از
شرکتهای صنعت انرژی (بخشهای نفت ،گاز ،انرژی و معدن) که در بورس اوراق بهادار ورشو فهرست شدهاند ،تأثیر
اجرای  IFRS 16اجارهها را بر ارزش داراییها ،بدهیها و اهرم بر دارایی ها و اهرم بر حقوق صاحبان سهام مورد بررسی،
اندازهگیری و تحلیل می شود .این مقاله به عنوان یک مطالعه موردی ،چگونگی تأثیر اجرای یک استاندارد جدید بر
وضعیت مالی شرکتهای متاثر در صنعت انرژی را مورد بررسی قرار می دهد .این مقاله به سه روش زیر به بحث علمی
کمک می کند )1( :تأثیر  IFRS 16اجاره ها  ،بر دارایی ها ،بدهی ها ،اهرم دارایی ها و حقوق صاحبان سهام که در
ادبیات پیش بینی شده بود ،تأیید گردید )2( ،با استفاده از روش حسابرسی .تغییرات اساسی در دارایی ها و بدهی ها را در
صنعت انرژی نشان داده شد و( )0بر اساس نتایج تحقیق ،توصیه هایی برای مطالعات علمی بیشتر پیشنهاد گردید.

واژگـان کلـیدی :گزارشگری مالی ،صنعت انرژی ،نسبت بدهی به دارایی ها ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،
استاندارد بین المللی ،اجاره ها

 -9استادیار ،گروه حسابداری ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردیبل ،ایران (نویسنده مسئول)
saeed.alipour@iau.ac.ir
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صنعت انرژی نقش مهمی در اقتصادها ایفا می کند ،زیرا تعدادی از شاخص های کلیدی اقتصادی به شدت تحت تأثیر آن
هستند] . [1زغال سنگ که سال ها منبع اصلی انرژی در اتحادیه اروپا ) (EUبود ،به دلیل نگرانی های زیست محیطی موقعیت
خود را از دست داد ] .[2عملکرد بخش انرژی در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ،مانند لهستان ،هنوز بر اساس استفاده از زغال
سنگ است [ .]0با این حال ،تقاضا برای زغال سنگ مطمئناً در آینده بدتر خواهد شد ]0[.جالب توجه است که شواهد بی طرفی
برای استفاده از زغال سنگ سخت ،با توجه به رشد اقتصادی در لهستان وجود دارد [5].اگرچه صنعت معدن زغال سنگ در
لهستان برای چند سال بازسازی شده است [ ،]8-7تولید انرژی در لهستان که بر اساس معادن زغال سنگ است هنوز قدیمی است
] [9از این رو ،برای انطباق با سیاست آب و هوایی اتحادیه اروپا ،این بخش به سرمایه گذاری قابل توجه در دارایی ها و منابع مالی
کافی نیاز دارد .برخی از صنایع بیشتر و برخی کمتر سرمایه بر هستند .یک صنعت یا شرکت سرمایه بر صنعت یا شرکتی است که
به سرمایه گذاری اولیه بزرگ در ماشین آالت ،ماشین آالت و تجهیزات ،اطمینان از تولید کاال یا خدمات در حجم باال و حفظ
سطوح باالتر حاشیه سود و بازگشت سرمایه نیاز دارد .مشخصه شرکت های سرمایه بر نسبت باالتری از دارایی های ثابت در
مقایسه با کل دارایی ها است.
خودرو ،شرکتهای تولیدی ،امالک ،نفت و گاز و فلزات و معادن نمونههایی از صنایع سرمایهبر هستند .بنابراین ،فعالیت های
شرکت های صنعت انرژی از نظر فناوری پیچیده و سرمایه بر هستند [10-13].در صنعت انرژی ،دارایی های مشهود نقش مهمی
به ویژه در اموال ،ماشین آالت و تجهیزات ایفا می کنند .افشای مرتبط دارایی ها ،ماشین آالت و تجهیزاتی که نیازهای سرمایه
گذاران را برآورده می کند ،همیشه یک چالش مهم برای تنظیم کنندگان استانداردهای حسابداری بوده است.
سر دیوید تویدی ،رئیس سابق هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی ،چنین گفت" :یکی از جاه طلبی های بزرگ من در
واقع پرواز با هواپیمایی است که قبل از مرگ من در ترازنامه یک شرکت هواپیمایی قرار دارد" [( ]10ص .)11
این نقل قول به پدیده عدم شناسایی دارایی های کلیدی تأمین مالی شده از طریق لیزینگ عملیاتی در ترازنامه یک شرکت
اشاره دارد .تویدی به تمایز بین لیزینگ عملیاتی و مالی پرداخت که تعداد زیادی از داراییهای مشهود کلیدی (و همچنین
بدهیهای ناشی از تأمین مالی این داراییها) را از ترازنامه خارج کرده است .در مورد شرکتهایی که صورتهای مالی خود را
مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSتهیه کردهاند ،در صورتی که قرارداد تأمین مالی بهعنوان اجاره
عملیاتی طبقهبندی شده باشد ،داراییها خارج از ترازنامه نگه داشته میشوند ) (IFRSبرای شرکتهای دولتی داخلی الزامی
است ).در  100حوزه قضایی] . ) [11در آن تاریخIFRS 16 ،اجاره نامه معرفی شد و موارد فوق الذکر طبقه بندی لغو شد.
استاندارد جدید یک مدل حسابداری مستاجر را معرفی میکند و مستاجر را ملزم میکند که داراییها و بدهیها را برای تمام
اجارههایی با مدت بیش از  12ماه شناسایی کند ،مگر اینکه دارایی پایه ،ارزش پایینی داشته باشد] . [17تنظیم کنندگان
استانداردهای حسابداری بر این باورند که شیوه جدید گزارشگری تضمین می کند که مستأجرها و اجاره دهندگان اطالعات مرتبطی
را ارائه می دهند که به طور صادقانه آن معامالت را نشان می دهد . (IFRS 16 Leases, par. 1).در حالی که تاریخچه غنی از
مطالعات برای بررسی عوامل تعیینکننده ساختار سرمایه و مسائل مالی مرتبط در شرکتهای صنعت انرژی وجود دارد [ ،]20-17تا
آنجا که ما میدانیم ،هیچ مطالعهای در مورد تأثیر تغییرات استانداردهای حسابداری بر ارزش دارایی ها ،بدهی ها و اهرم ها بر
دارایی ها و حقوق صاحبان سهام در شرکت های مذکور وجود ندارد .هدف اصلی این مقاله بررسی ،اندازهگیری و تجزیه و تحلیل
تأثیر اجرای  IFRS 16اجارهها بر ارزش داراییها ،بدهیها و اهرمها بر داراییها و اهرم بر حقوق صاحبان سهام شرکتهای
صنعت انرژی (نفت و گاز ،انرژی )و بخش هایی از معدن ( )OGEMدر لهستان است .برای تجزیه و تحلیل تجربی ،ما همه
شرکتهای فهرستشده را که در  0ژانویه  2321در بورس اوراق بهادار ورشو معامله شدند ،انتخاب گردید .شرکت ها از سه بخش
زیر انتخاب شدند :نفت ،انرژی و معدن .برای هر شرکت ،دادههای جمعآوریشده را با بررسی صورتهای مالی ساالنه تلفیقی برای
سال منتهی به  01دسامبر  2312و استخراج دادههای مالی مربوطه به دست آمد.

-2مبانی نظری
همانطور که ساندر توضیح می دهد [ ،]12ماهیت یک شرکت مجموعه ای از قراردادها بین عوامل منطقی است .گروه های
مختلفی از نمایندگان را می توان شناسایی کرد که در میان آنها مدیران ،سهامداران و وام دهندگان قرار دارند .عوامل ،دسترسی
نامتقارن به اطالعات دارند .بنابراین ،عقالنیت اقتصادی برخی از گروه ها ممکن است محدود شود (نظریه نمایندگی روابط بین
طرف هایی را توصیف می کند که دسترسی نابرابر به اطالعات دارند ) ] .[11مدیران شرکت ها را به صورت روزانه اداره می کنند و
از طریق سیستم حسابداری [ ]17،17و سیستم کنترل مدیریت [ ]12به جریان تاریخی و فعلی اطالعات شرکت های کنترل شده
دسترسی کامل دارند.
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از سوی دیگر ،سهامداران و سایر تأمین کنندگان سرمایه خارجی به چنین اطالعات دقیق و دقیقی دسترسی ندارند ،زیرا آنها
فقط اطالعات مربوطه را به صورت دوره ای دریافت می کنند .گزارش های در حال انجام ،همانطور که توسط دستورالعمل شفافیت
اتحادیه اروپا (دستورالعمل /EC 132/2330پارلمان اروپا و شورای  11دسامبر  ،)2330در مورد هماهنگ سازی الزامات شفافیت در
رابطه با اطالعات مربوط به ناشرانی که اوراق بهادار آنها پذیرفته شده برای معامله در یک بازار تنظیم شده و اصالح دستورالعمل
(EC/ 00/2331گزارش های دوره ای شامل صورت های مالی سه ماهه و ساالنه می باشد .صورت وضعیت مالی که به عنوان
ترازنامه نیز شناخته می شود ،یکی از عناصر الزامی مجموعه کامل صورت های مالی است (استاندارد بین المللی حسابداری  1ارائه
صورت های مالی ،بند . )13شامل فهرستی از دارایی ها و منابع تأمین مالی آنها (صاحب صاحبان سهام و بدهی ها) در یک تاریخ
معین است .اعتقاد بر این است که سرمایه گذاران شرکت ها را از طریق تجزیه و تحلیل آگاهانه اطالعات و قیمت های بازار کارآمد
اوراق بهادار ارزیابی می کنند که اطالعات موجود را منعکس می کند ]12و. [23
یکی از منابع اطالعات مرتبط ،صورت وضعیت مالی (ترازنامه) است .ترازنامه سرمایه گذار را قادر می سازد به مجموعه ارزش
دارایی ها و بدهی های یک شرکت دست پیداکند .در برخی موارد ،مانند انجام مراحل ورشکستگی ،دامنه اطالعات مرتبط مورد نیاز
برای ارزش گذاری دارایی های یک شرکت بسیار بزرگتر است  [11].در حسابداری ،دارایی به عنوان منبعی تلقی می شود که
توسط واحد تجاری در نتیجه رویدادهای گذشته کنترل می شود و انتظار می رود از آن منافع اقتصادی آتی به واحد تجاری سرازیر
شود (چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی  ،2318بند ( 0.0الف)).
اگرچه یک سیستم حسابداری مالی سنتی ،همانطور که توسط استانداردهای حسابداری تنظیم می شود ،بسیاری از منابع را
خارج از محدوده اندازه گیری و گزارشگری مورد نیاز (مانند منابع انسانی (] [12قرار می دهد ،سرمایه گذاران ممکن است به طور
منطقی انتظار داشته باشند که حداقل تمام منابع ملموس مورد استفاده در عملیات یک شرکت ،و منافع اقتصادی برای آن در صورت
وضعیت مالی افشا شود .تا سال  ،2312بسیاری از منابع ملموس از این نوع در صورت وضعیت مالی شناسایی نمی شدند ،زیرا از
طریق لیزینگ عملیاتی تأمین مالی می شدند [13].همه چیز با معرفی  IFRS 16اجاره ها تغییر کرد .هیئت استانداردهای
حسابداری بین المللی در  10ژانویه  2317قراردادهای اجاره  IFRS 16را صادر کردند .این قرارداد در  01اکتبر  2317توسط
اتحادیه اروپا تصویب شد .این استاندارد برای صورتهای مالی ساالنه تهیهشده برای دورههایی که از اول ژانویه  2312شروع
میشوند ،با اعمال زودتر مجاز ،مؤثر است.
استاندارد جدید تغییرات عمده ای را برای اجاره دهنده ایجاد نمی کند .با این حال ،به طور قابل توجهی وضعیت مستاجر را
تغییر می دهد .طبق استانداردهای قدیمی ،اجاره های عملیاتی خارج از ترازنامه نگه داشته می شد .به عبارت دیگر ،زمانی که یک
شرکت از دارایی های عملیاتی خود (مانند ماشین آالت یا زمین) استفاده می کند که از طریق لیزینگ عملیاتی تأمین مالی شده
است ،این دارایی ها در ارزش کل دارایی های این شرکت لحاظ نمی شود .همین امر در مورد ارزش کل بدهی های آتی ناشی از
لیزینگ عملیاتی اعمال می شود  -این موارد در ارزش کل بدهی های این شرکت لحاظ نشده است .طبق مقررات جدید ،مستاجرها
موظفند اجارههای عملیاتی را سرمایهگذاری کنند ،یعنی اجارههای عملیاتی را در صورت وضعیت مالی خود (ترازنامه) شناسایی کنند.
در اصل ،تغییر مورد انتظار دوگانه است  -هم دارایی ها و هم بدهی ها باید افزایش یابند .هدف استاندارد جدید انعکاس کلیه دارایی
ها و تعهدات پرداختی ناشی از آن در صورت وضعیت مالی است .استفاده کنندگان از صورت های مالی را بیشتر آگاه می کند.
اطالعات مالی دقیق تر (که به راحتی در دسترس سرمایه گذاران است) کارایی بازارهای سرمایه را افزایش می دهد.
مقررات جدید بر صورت سود و زیان و سایر درآمدهای جامع و صورت جریان وجوه نقد نیز تأثیر می گذارد .طبق مقررات قدیم،
در مورد اجاره های عملیاتی ،کل پرداختی اجاره به عنوان هزینه عملیاتی تلقی می شد .طبق آیین نامه جدید (پس از طبقه بندی
مجدد لیزینگ عملیاتی به لیزینگ مالی) ،یک قسمت از کل پرداختی به عنوان هزینه استهالک و بخشی دیگر از کل پرداختی به
عنوان هزینه بهره تلقی می شود .این به طور مستقیم بر  EBITگزارش شده تأثیر می گذارد .به همین ترتیب ،در صورت
جریانهای نقدی ،کل پرداختی براساس استاندارد جدید به فعالیتهای عملیاتی و مالی تقسیم میشود .ما متوجه شدیم که تعداد
کمی از شرکت ها اطالعات دقیقی را در مورد تأثیر جداگانه استاندارد جدید بر این بیانیه افشا می کنند .به همین دلیل است که تنها
اندازه گیری تأثیر استاندارد جدید بر صورت وضعیت مالی امکان پذیر است .در طول سالها ،دانشمندان تالش کردند تأثیر بالقوه
سرمایهگذاری اجارههای عملیاتی (یعنی تبدیل لیزینگ عملیاتی به لیزینگ مالی) را بر روی دادههای گزارششده در صورتهای
مالی پیشبینی کنند.
به همین دلیل ،محققین دو نوع تحقیق انجام دادند :پیش از این و پس از آن .اولی بر اساس پیش نویس های یک استاندارد
پیشنهادی بود ،در حالی که دومی مبتنی بر استاندارد واقعی بود که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی صادر شد.به
عنوان مثال ،فیتو و همکاران [ ]10یک شبیهسازی بر روی نمونهای از شرکتهای اسپانیایی انجام دادند و تأثیر آماری معنادار
سرمایهگذاری اجاره را بر صورتهای مالی شرکت نشان دادند .بهویژه ،مقررات جدید بر مجموع داراییها و بدهیها و همچنین بر
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ساختار آنها تأثیر خواهد داشت .تأثیر بر حقوق صاحبان سهام به روش محاسبه بستگی دارد ،اما در همه روشها ،نسبتهای اهرمی
و عملکرد (بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان سهام) به طور قابل توجهی تغییر میکنند.
شبیهسازی قبلی دیگر ،که در کانادا انجام شد ،به نتایج مشابهی منجر شد .دوروچر [ ]11افزایش نسبت بدهی به حقوق
صاحبان سهام و کاهش نسبت جاری را پیش بینی کرد .سینگ [ ]17نشان داد که نسبت های مالی مربوط به پوشش بهره ،اهرم و
سودآوری به طور قابل توجهی در صنعت مهمان نوازی و گردشگری تغییر می کند .پس از انتشار  IFRS 16اجاره نامه ،این
انتظارات در مورد تأثیر استاندارد جدید بر صورت های مالی تأیید شد Öztürk .و ] ،Serçemeli [17در مطالعه موردی خود در
مورد یک شرکت هواپیمایی ،متوجه تغییر اساسی در وضعیت مالی یک شرکت شدند .این تغییر ناشی از سرمایه تمام قراردادهای
لیزینگ بود.
مطالعه پس از انتشار توسط ] ،Yu [18که بر روی صورتهای مالی ایر چین انجام شد ،نشان داد که کل بدهیها ،کل
داراییها ،نسبت بدهی به دارایی و  EBITDAافزایش یافته و نسبت گردش دارایی کاهش یافته است .مورالس-دیاز و زامورا-
رامیرز [ ]12تأثیر قابل توجهی از  IFRS 16اجاره ها را بر صورت های مالی شرکت های اسپانیایی نشان دادند که حتی باالتر از
پیش بینی های قبلی بود.
مورالس دیاز و زامورا رامیرز [ ]11یافته های قبلی خود را تایید کردند .محققان عموماً موافق هستند که در معرفی IFRS 16
اجاره ها باید موارد زیر را انجام دهد( :الف) ارزش گزارش شده دارایی ها و بدهی ها را در صورت وضعیت مالی افزایش می دهد،
(ب) بر صورت سود و زیان تأثیر می گذارد( ،ج) منجر به ایجاد تغییرات قابل توجهی در نسبت های مالی کلیدی ،به ویژه اهرم بر
دارایی ها ،اهرم بر حقوق صاحبان سهام و سودآوری (به عنوان مثال ،بازده دارایی ها) می شود .]12-17[.با توجه به ارزش و ساختار
داراییهای اجارهای ،انتظار میرود که میزان و جهت تأثیر به صنعت بستگی داشته باشد .محققان پیشنهاد می کنند که صنایعی که
بیشترین تأثیر را دارند باید خرده فروشی ،خطوط هوایی ،رسانه ها ،هتل ها و بخش انرژی باشند [.]10،12،23
تغییرات در معیارهای مالی اصلی ممکن است پیامدهای معنیداری برای شرکتها در تعدادی از زمینهها داشته باشد ،مانند
پیمانهای مالی ،ارتباطات با بازار ،هزینه بدهی ،و همچنین معیارهای سرمایه ،مالی و اقتصادی [ .]12به عنوان مثال ،تغییرات
نامطلوب در معیارهای مالی ممکن است منجر به نقض میثاق های مالی شود ،که به نوبه خود ممکن است اقدامات قانونی را علیه
وام گیرنده وجوه (به عنوان مثال ،صادرکننده اوراق قرضه) آغاز کند .همچنین غیرقابل انکار است که تغییر در استاندارد باید به
تغییرات اساسی در معیارهای مالی کلیدی منجر شود که در مطبوعات مالی منتشر شده و در پایگاه های داده گنجانده شده است.
حوزه مورد عالقه تحقیقاتی ما مجموعه ای از شرکت ها از بخش های  OGEMاست که در بورس اوراق بهادار ورشو ،که
بزرگترین بورس ابزارهای مالی در اروپای مرکزی و شرقی است ،فهرست شده اند [ .]10بزرگترین و تاثیرگذارترین شرکت های
لهستانی از بخش های مختلف در این بورس فهرست شده اند .در مورد شرکت هایی از بخش های  ،OGEMدارایی های با
ارزش باال (به ویژه دارایی ،ماشین آالت و تجهیزات) اساس عملیات آنها است.
منطقی است انتظار داشت که اجرای  IFRS 16اجاره ها به دلیل استفاده از دارایی های با ارزش باال که در ابتدا از طریق
لیزینگ عملیاتی و قراردادهای مشابه تأمین مالی می شدند ،منجر به تغییرات قابل توجهی در وضعیت مالی شرکت ها شود .به
ویژه ،این دارایی ها شامل زمین است .قانون لهستان کنترل و استفاده از زمین را از طریق حقوق مختلف ،به عنوان مثال ،حق
مالکیت یا حق انتفاع دائمی زمین ،امکان پذیر می کند .شرکت های بخش  OGEMدر لهستان به دلیل پیشینه تاریخی (زمین
متعلق به خزانه داری دولتی یا شهرداری است و توسط شرکت استفاده می شود) اغلب از حق انتفاع دائمی زمین استفاده می کنند.
بررسی تأثیر اجرای قراردادهای اجاره  IFRS 16بر شرکتها در بخشهای  OGEMممکن است دانش مربوط به تجزیه و
تحلیل مالی این شرکتها را ارائه دهد .تحلیل مالی به نوبه خود = ،در تصمیم گیری های استراتژیک بسیار مهم است [ .]10عالوه
بر این ،ممکن است به عنوان یک مطالعه موردی روشنگر از چگونگی تأثیر اجرای یک استاندارد جدید بر وضعیت مالی شرکتهای
متاثر باشد .سؤال مهم این است که آیا تأثیر ،یعنی تغییر عددی ،بر دیدگاه وضعیت مالی شرکتها که در صورتهای مالی ارائه شده
است ،تأثیر با اهمیتی داشته است؟ مفهوم اهمیت در گزارشگری مالی به صورت روزانه استفاده می شود [ .]00،01با این حال ،این
یکی از دشوارترین اصطالحات برای تعریف کمی است [.]17
طبق استاندارد حسابداری شماره  1ارائه صورتهای مالی (بند « ،)7اطالعاتی با اهمیت هستند که در صورت حذف ،تحریف یا
پنهان کردن آنها به طور منطقی انتظار می رود بر تصمیماتی که استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی با مقاصد عمومی بر
اساس آن گزارش ها اطالعات مالی در مورد یک واحد گزارشگر خاص اتخاذ می کنند تأثیر بگذارد .به عبارت دیگر ،اهمیت یک
جنبه مربوط به واحد تجاری است که بر اساس ماهیت یا بزرگی ،یا هر دو ،اقالمی که اطالعات به آنها مربوط میشود ،در متن
گزارش مالی یک واحد تجاری منفرد است .حسابرسان از مفهوم اهمیت کلی برای تعریف سطح خطاهای قابل قبول مربوط به
صورتهای مالی به عنوان یک کل یا اقالم یا گروه معامالت منفرد استفاده می کنند .رایجترین معیارهای کمی اهمیت کلی که
توسط حسابرسان و همچنین محققین استفاده میشود ،بر اساس دستههای اصلی صورت وضعیت مالی و صورت سود یا زیان و

سایر درآمدهای جامع است .آستانه اهمیت کلی را می توان از کل دارایی ها ،حقوق صاحبان سهام ،درآمد خالص ،درآمد قبل از
مالیات یا فروش خالص بدست آورد [ .]07شواهدی مبنی بر سطح باالیی از سازگاری در بین شرکت ها ،در مورد موارد فوق ،وجود
دارد که برای تعیین اهمیت کلی استفاده می شود [.]18
سطح باالیی از سازگاری در معیارهای کمی مورد استفاده برای تعیین اهمیت کلی وجود دارد [ .]18یکی از رایج ترین انتخاب
ها برای این آستانه ٪3.1 ،یا  ٪1.3از ارزش کل دارایی ها است [.]12

 -3فرضیه های تحقیق
فرضیه  :1افزایش ارزش ترازنامه ناشی از اجرای  IFRS 16اجاره ها ،از سطح اهمیت کلی فراتر است.

فرضیه  :5نسبت بدهی ها به دارایی ها در نتیجه اجرای  IFRS 16اجاره ها افزایش می یابد.

 -4روش شناسی تحقیق
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فرضیه :2افزایش ارزش دارایی های ثابت ناشی از اجرای  IFRS 16اجاره ها  ،از سطح اهمیت ویژه دارایی های ثابت
بیشتر است.
فرضیه  :3افزایش ارزش بدهی های ناشی از اجرای  IFRS 16اجاره ها ،از سطح اهمیت خاص بدهی ها فراتر است.
ترازنامه اغلب به عنوان منبع اطالعاتی برای اعتباردهندگان و سایر وام دهندگان استفاده می شود [ .]13تغییر در ارزش
داراییها و بدهی ها ممکن است تأثیر منفی قابل توجهی بر وضعیت مالی شرکت ها داشته باشد .قراردادهای بدهی اغلب از ارزش
داراییها و بدهیهای موجود در ترازنامه استفاده میکنند که در ترازنامه شناسایی میشوند تا عهدنامههایی را ایجاد کنند ،که
مدیران را از استقراض بیش از حد محدود میکند [ .]12بدتر شدن وضعیت مالی ممکن است اثرات نامطلوب دیگری بر عملیات
روزانه واحدهای تجاری داشته باشد ،به عنوان مثال ،هزینه سرمایه ممکن است افزایش یابد (بستانکاران ممکن است برای افزایش
ریسک ورشکستگی ،حق بیمه بیشتری را مطالبه کنند) .یو [ ]18متوجه شد که به دلیل افزایش نسبت بدهی به دارایی ،تأمین مالی
خارجی دشوارتر خواهد بود.
نسبت های مالی ،به عنوان مثال ،نسبت بدهی بر حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی بر دارایی ها ،ممکن است به عنوان
نماینده برای وضعیت مالی استفاده شود .افزایش در این نسبتها ممکن است توسط سهامداران بهطور منفی درک شود ،زیرا
سرمایهگذاری مخاطرهآمیزتر میشود [ .]12از این رو ،مجموعه دوم فرضیه های تحقیق بیان می شود.
فرضیه  :4نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام در نتیجه اجرای  IFRS 16اجاره ها افزایش می یابد.

این تحقیق ،از بعد رویکرد انجام تحقیق از نوع خردگرایانه ،تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است .از
لحاظ ماهیت جزوه تحقیقات مروری است .از بعد ماهیت دادههای تحقیق جزوه تحقیقات کمی و کیفی است .به جهت بعد شناخت
جزوهتحقیقات به روش نیمه تجربی بوده است .چرا که هنگامی که انتخاب شرکت به صورت تصادفی ممکن نباشند و یا نتوان
متغیرهای مستقل را کامال دستکاری و یا درآن مداخله کرد ،از این روش استفاده میشود .از نظر روش توصیفی از نوع تحقیق
همبستگی بوده که از رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده شده است .همچنین جزوه تحقیقات پس رویدادی میباشد .از لحاظ نوع
استدالل جزوه تحقیقات قیاسی -استقرایی میباشد .از لحاظ بعد زمان جزوه تحقیقات گذشتهنگر میباشد .از لحاظ طول مدت زمان
تحقیق جزوه روش ترکیبی میباشد .و از لحاظ روش جمعآوری اطالعات از نوع تحقیقات کتابخانهای و میدانی (اسناد کاوی) و
همچنین از بعد روش تحلیل دادهها از نوع تحقیقات تحلیل محتوا مبتنی بر روشهای آماری میباشد.
در این تحقیق برای جمعآوری و گردآوری از اطالعاتی مربوط به استفاده از مجالت و ماهنامههای مربوط به سازمان بورس
و همچنین استفاده از پایان نامه های مشابه به موضوع تحقیق به صورت تجربی نیز استفاده شده است .همچنین با استفاده از نرم
افزارهای مالی جهت استخراج دادههای تحلیلی برای انجام تحلیلهای آماری و همچنین استفاده از کاربرگ های محاسباتی برای
اندازه گیری شاخص های انتخاب شده برای متغیرها نیز استفاده شده است.براساس موضوع تحقیق و ماهیت روش تحقیق جهت
تجزیه و تحلیل پذیری در آزمون فرضیات از بانک اطالعاتی سازمان بورس و همچنین نرم افزار ره آورد نوین و با استفاده از
یادداشت های توضیحی به همراه صورت های مالی که به عنوان پیوست اطالعات شرکت ها نیز شناخته می شوند نیز استفاده
خواهد شد .همچنین بعد از استخارج داده های فوق با طبقه بندی و کدگذاری هریک از مولفه ها در اکسل  Excelنیز با وارد
کردن در برنامه اقتصاد سنجی  Eviewsنسبت به نرمال بودن ،هم خطی و معنادار بودن داده ها نیز بحث و بررسی خواهد شد.
همچنین از روشهای پژوهشی زیر استفاده کردیم :آزمون  tزوجی ،آزمون رتبهبندی عالمتدار ویلکاکسون ،آزمون عالمت یک
نمونه.
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در تجزیه و تحلیل خود ،از یک محیط قانونی منحصر به فرد با شرکت هایی از بخش های  OGEMاستفاده شد .ویژگی
استثنایی سیستم حقوقی لهستان وجود دو نوع قرارداد دارد که شرکت ها را قادر می سازد زمین را کنترل و استفاده کنند .داجرای
استاندارد حسابداری جدید شرکت ها را مجبور کرد که زمین های کنترل شده از طریق هر دو حق را به طور یکسان گزارش دهند.
در این مقاله تغییرات بااهمیتی (طبق روش حسابرسی) در ارزش داراییها و بدهیهایی را نشان داده شده است که طبق
الزامات استاندارد حسابداری جدید ) (IFRS 16اجارهها باید توسط شرکتهای بورسی در ترازنامه شناسایی میشد .ما نشان دادیم
که شناسایی داراییها و بدهیها در ترازنامه ،طبق استاندارد حسابداری جدید ،منجر به بدتر شدن نسبتهای مالی کلیدی  -اهرم بر
داراییها و اهرم حقوق صاحبان سهام  -میشود و تغییرات از نظر آماری معنیدار بود.
این مقاله به سه روش زیر به بحث علمی کمک می کند )1( :تأثیر  IFRS 16اجاره ها را بر دارایی ها ،بدهی ها ،اهرم دارایی
ها و اهرم حقوق صاحبان سهام که در مقاله پیش بینی شده بود ،مورد بررسی قرار می گیرد )2( ،با استفاده از روش حسابرسی.
تغییرات اساسی دارایی ها و بدهی ها در صنعت انرژی نشان داده می شود )0( ،بر اساس نتایج تحقیق ،توصیه هایی را برای
مطالعات علمی بیشتر پیشنهاد می شود.
ما فرضیههای تحقیق  2 ،1و  0را با اندازهگیری تأثیر اجرای  IFRS 16اجارهها بر سه ارزش زیر در صورت وضعیت مالی:
داراییها ،داراییهای ثابت و بدهیها تأیید کردیم.
برای هر شرکت ،درصد تغییرات این مقادیر را که به ترتیب ناشی از پذیرش معادالت استاندارد جدید ( )0( - )1است
اندازهگیری کردیم.

که:
]-DAssetsi[%درصد تغییر در ارزش داراییهای شرکت "  "iدر نتیجه پذیرش ،IFRS 16 Leases
 - Assetspre IFRS16 iارزش داراییها برای شرکت "  "iقبل از پذیرش  (IFRS 16 Leasesدادههای صورت وضعیت
مالی در  01دسامبر ،)2318
 -Assetspre post IFRS16 iارزش داراییها برای شرکت” ”iپس از پذیرش  IFRS 16اجارهها (دادههای صورت وضعیت
مالی در  01دسامبر  2318تعدیل شده با تأثیر  IFRS 16اجاره نامه افشا شده در یادداشتهای همراه صورتهای مالی).

که:
] -DFixedAssetsi[%درصد تغییر در ارزش داراییهای ثابت برای شرکت "  "iدر نتیجه پذیرش ،IFRS 16 Leases
-FixedAssetspre IFRS16 iارزش داراییهای ثابت برای شرکت " "iقبل از پذیرش  IFRS 16اجارهها (دادهها از صورت
وضعیت مالی در  01دسامبر ،)2318
-FixedAssetspost IFRS16 iارزش دارایی های ثابت برای شرکت "  "iپس از پذیرش  IFRS 16اجاره ها (داده های
صورت وضعیت مالی در  01دسامبر  2318تعدیل شده با تأثیر  IFRS 16اجاره نامه افشا شده در یادداشتهای همراه صورتهای
مالی).

که:
]-DLiabilitiesi[%درصد تغییر در ارزش بدهیهای شرکت” ”iدر نتیجه پذیرش  IFRS 16اجارهها،
 -Liabilities pre IFRS16 iارزش بدهیهای شرکت"ه" قبل از پذیرش  IFRS 16اجارهها ( دادههای صورت وضعیت مالی
 01دسامبر ،)2318
 -Liabilities post IFRS16 iارزش بدهیهای شرکت ”“iپس از پذیرش  IFRS 16اجارهها (دادههای صورت وضعیت مالی
در  01دسامبر  2318تعدیل شده با تأثیر از  IFRS 16اجاره نامه افشا شده در یادداشتهای همراه صورتهای مالی).
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ما بیشتر اندازه تعدیالت (ناشی از اجرای  IFRS 16اجاره ها) را در رابطه با اهمیت تجزیه و تحلیل می کنیم .اهمیت ،نقطه
پایانی را برای اهمیت و اهمیت یک معامله خاص یا یک مقدار خاص تعیین می کند .برای بیان اهمیت به روش کمی ،از مفهوم
حسابرسی اهمیت استفاده کردیم .اهمیت کلی دارایی ها (بیان شده به واحدهای ارزی) به عنوان  ٪3.1و/یا  ٪1از ارزش کل
دارایی ها قبل از پذیرش  IFRS 16اجاره تعریف می شود .اگرچه مفهوم حسابرسی اهمیت پیچیده است و مبتنی بر قضاوت
حرفهای است ،اما میتوان از «رویکرد فرمول» برای برآورد سطح اهمیت خاص (حساب) استفاده کرد [.]17-10
برای این منظور از معادالت زیر استفاده می شود که به ترتیب نسبت اهمیت کلی را به مقدار دارایی های ثابت و بدهی های
شرکت اختصاص می دهد .اهمیت دارایی های ثابت طبق اول و اهمیت بدهی ها بر اساس رابطه دوم اندازه گیری می شود.

]- Overall materialityi[PLNاهمیت ویژه برای شرکت "  "iبیان شده در واحدهای ارزی] ،[PLNمعادل  ٪3.1یا ٪1
از کل دارایی ها،
] -Materiality Fixed Assets,i[PLNاهمیت ویژه دارایی های ثابت برای شرکت " "iدر واحدهای ارزی ][PLN
بیان شده است.
]-MaterialityLiabilities,i[PLNاهمیت ویژه بدهیها برای شرکت " "iکه در واحدهای ارزی ] [PLNبیان میشود.
فرضیه های تحقیق  0و  1را با اندازه گیری تأثیر اجرای  IFRS 16 Leasesبر دو نسبت اهرمی زیر تأیید می شود :نسبت
بدهی ها به حقوق صاحبان سهام(L/E) -و نسبت بدهی بر دارایی ها ()L/A
برای هر شرکت L/E ،را قبل از پذیرش معادله اجاره )IFRS 16 (6و پس از پذیرش  IFRS 16اجاره ها (معادله ( ))7اندازه
گیری می شود.

 -5داده ها و تجزیه و تحلیل تجربی
برای تجزیه و تحلیل تجربی ،از شرکتهای فهرستشدهای استفاده کردیم که در  0ژانویه ( 2321اولین روز معامالتی در سال
 )2321در بازار تنظیمشده بورس اوراق بهادار ورشو معامله شدند .شرکت ها را از سه بخش زیر انتخاب شده اند :نفت و گاز (کد
بخش ،)213 :انرژی (کد بخش )223 :و معدن (کد بخش.)023 :
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که:

برای هر یک از  12شرکت ،ما دادههای جمعآوریشده را با بررسی صورتهای مالی تلفیقی ساالنه (شامل یادداشتهای
توضیحی) برای سال منتهی به  01دسامبر  2312و استخراج دادههای مالی مربوطه جمعآوری کردیم .این صورتهای مالی
ارزشهای زیر را گزارش میکنند )1( :داراییها و بدهیها برای سال منتهی به  01دسامبر  ،2318تهیهشده مطابق با استاندارد
حسابداری بینالمللی حسابداری  17اجارهها و ( )2داراییها و بدهیها برای شروع سال  1ژانویه  ،2312تهیه شده بر اساس IFRS.
 16اجاره نامه .برای هر آیتم جداگانه ،سه مقدار زیر نشان داده میشود :پذیرش اجارهها قبل از  ،IFRS 16تغییر ،پذیرش اجارهها
پس از IFRS 16.
جدول  2آمار توصیفی را برای تغییرات نسبی و اسمی در ارزش کل دارایی ها ،دارایی های ثابت و بدهی هایی که از اجرای
 IFRS 16اجاره ها حاصل می شود ،ارائه می دهد .پذیرش این استاندارد جدید در شرکتهای بخش  OEMمنجر به افزایش هر
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سه دسته فوق در صورتهای وضعیت مالی شد .همانطور که قبالً ذکر شد ،ما دو آستانه اهمیت را اعمال کردیم که معموالً در
حسابرسی شناخته می شوند (سخت تر  ٪3.1 -از ارزش دارایی ها  -و کمتر سخت  ٪1 -از ارزش دارایی ها).
اجرای  IFRS 16اجاره ها به طور قابل توجهی ارزش کل دارایی ها را در بخش های مورد تجزیه و تحلیل تغییر داد -
میانگین افزایش نسبی دارایی ها برابر با  ٪1.71است .میانگین افزایش اسمی دارایی ها برابر با  710.7میلیون  PLNاست که
معادل  170.1میلیون دالر است (زمانی که نرخ ارز رسمی  ،PLN/USD 3.7597نقل شده توسط بانک ملی لهستان از 01
دسامبر  ،2318اعمال می شود).
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به طور مشابه ،افزایش نسبی در دارایی های ثابت قابل توجه است  -میانه معادل  ٪2.17است .متوسط نسبت افزایش اسمی
داراییهای ثابت به سطح اهمیت ویژه آنها برابر با  ٪221.72است (با فرض آستانه اهمیت کلی  – )٪1در جدول زیر نشان داده
شده است..

افزایش در کل بدهی ها حتی قابل توجه تر است  -افزایش متوسط برابر با  ٪0.10است .ناشی از شناسایی بدهی های لیزینگ
وزنی است که قبل از پذیرش  IFRS 16اجاره ها به عنوان بدهی های خارج از ترازنامه افشا شده اند .تنها در  1مورد از  12مورد،
بدهی مشاهدات افزایش نیافته است .حداکثر  -قابل مشاهده در نمونه  -افزایش بدهی معادل  ٪11.8است .میانگین نسبت افزایش
اسمی بدهی ها به سطح اهمیت ویژه آنها برابر با  ٪277.73است (با فرض آستانه اهمیت کلی .)٪1
جدول باال نشان می دهد که اندازه های پولی تعدیل دارایی ها ،دارایی های ثابت و بدهی ها ،ناشی از اجرای  IFRS 16اجاره
ها ،باالتر از اهمیت کلی ) ،(PLNاهمیت ویژه دارایی های ثابت )(PLNو اهمیت ویژه بدهی ها ) (PLNاست.
مؤلفه آخر معنای مهمی دارد زیرا بدهی ها اغلب جزء الزامی نسبت هایی هستند که برای تأیید نقض تعهدات اعتباری استفاده
می شوند .از صورت های مالی شرکت ها مشخص می شود که اجرای  IFRS 16اجاره ها بر بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت
تأثیر می گذارد .متأسفانه ،هر شرکتی ساختار تغییرات در بدهی ها را افشا نمی کند .به همین دلیل است که نمی توان آن را با
جزئیات بیشتر تحلیل کرد .با استفاده از یک آزمون یک نمونه عالمت یک طرفه ،ما تجزیه و تحلیل کردیم که آیا تغییر داراییها،
داراییهای ثابت و بدهیها از سطوح اهمیت متناظر آنها فراتر رفته است (جدول  .)0تجزیه و تحلیل نشان میدهد که هم میانگین
تغییر داراییهای ثابت و هم میانه تغییر بدهیها بیشتر از سطوح اهمیت مربوطه هستند و نتایج از نظر آماری معنیدار هستند.
بنابراین ،هر دو  H1bو  H1cمثبت تایید می شوند .میانگین تغییر دارایی ها از اهمیت کلی  3.1درصد بیشتر است و نتایج از نظر
آماری معنی دار هستند .با این حال ،نمی توان گفت که میانگین تغییر دارایی ها از نظر آماری بیشتر از اهمیت کلی  ٪1است.
بنابراین H1a ،تا حدی تایید شده است.
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ما تجزیه و تحلیل خود را با بررسی تأثیر اجرای  IFRS 16 Leasesبر اهرم دارایی ها (بدهی ها به دارایی((L/A) -و اهرم
روی حقوق صاحبان سهام (بدهی ها به حقوق صاحبان سهام((L/E) -گسترش دادیم .در جدول  ،1آمار توصیفی برای هر نسبت
را ارائه میکنیم که بر مبنای پذیرش اجارهها قبل و بعد از  IFRS 16محاسبه شده است.میانگین نسبت  L/E 3.98درصد و مقدار
متوسط نسبت  L/E 3.54درصد افزایش یافته است.
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هر دو تفاوت میانگین و میانه برای نسبت )  (L/Eاجاره های قبل و بعد از پذیرش IFRS 16از نظر آماری معنی دار هستند
(نتایج با آزمون  tزوجی برای میانگین تفاوت ها و آزمون رتبه عالمت دار  Wilcoxonبرای تفاوت های میانه تایید شد ) .به طور
خالصه ،ممکن است ادعا شود که اجرای  IFRS 16اجاره ها منجر به افزایش قابل توجهی در مقادیر نسبت  L/Eبرای بخش
های  OGEMشده است.

افزایش نسبت  L/Aکمی کمتر است .مقدار متوسط  ٪2.32افزایش یافت و مقدار متوسط نسبت  ٪L/A 1.82افزایش یافت.
مشابه نسبت  ،L/Eتفاوتهای میانگین و میانه برای نسبت ( L/Aاجارههای قبل و بعد از پذیرش )IFRS 16از نظر آماری
معنیدار است .در مجموع ،اجرای  IFRS 16اجاره ها منجر به افزایش قابل توجهی در ارزش دارایی ها ،دارایی های ثابت و بدهی
ها در بخش های  OGEMشد .که منجر به افزایش نسبت های اهرمی برای شرکت های مربوطه شد .از این رو ،هر دو  H2aو
 H2bمثبت تأیید می شوند.

 -6بحث در مورد نتایج
نتایج تحقیق بهدستآمده دارای چندین مفهوم نظری و مدیریتی مهم است .اوالً ،ما فرضیات اولیه خود را برای شرکتهای
صنعت انرژی (بخشهای  )OGEMبا استفاده از یک محیط قانونی منحصربفرد تأیید کردیم که در آن دو نوع کنترل و استفاده از
زمین وجود دارد (حق مالکیت یا حق انتفاع دائمی زمین) .ثانیاً ،ما میزان تغییرات در ارزش داراییها و بدهیهای ناشی از اجرای
 IFRS 16اجارهها را نشان دادیم .ما استفاده از روش حسابرسی را برای تعیین اهمیت این تغییرات پیشنهاد کردیم .پس از انجام
تجزیه و تحلیل تجربی ،ما تغییرات مهمی را در ارزش داراییها و بدهیهایی که باید در ترازنامه شناسایی میشد ،نشان دادیم .در
نمونه مورد تجزیه و تحلیل ،ارزش ترازنامه شرکت ها به طور قابل توجهی افزایش یافت  -به طور متوسط  170.1میلیون دالر ،که
22
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باالترین مشاهده به  823.1میلیون دالر رسید .افزایش دارایی ها به طور متوسط  273درصد از سطح اهمیت دارایی ها فراتر رفت
(زمانی که آستانه اهمیت کلی  3.1درصد دارایی ها تعریف شود) .میانگین افزایش دارایی های ثابت  2.17درصد بوده است.
افزایش بدهی ها حتی قابل توجه تر است  -میانگین افزایش برابر با  ٪0.10است .تغییر دارایی ها ،دارایی های ثابت و بدهی ها از
سطوح اهمیت متناظر آنها بیشتر است .میانگین تغییرات داراییها ،داراییهای ثابت و بدهیها بیشتر از سطوح اهمیت مربوط به
آنها است (با فرض آستانه اهمیت کلی در سطح  3.1درصد داراییها) ،و نتایج از نظر آماری با مقادیر  pکمتر از  3.3331معنیدار
هستند ،هنگامی که سطوح اهمیت از روش و عملکرد حسابرسی استفاده می شود ،این تغییرات باید به عنوان تأثیر قابل توجهی بر
وضعیت مالی شرکت های مورد بررسی از نظر دارایی ها و بدهی های ثابت تلقی شود .ما پیشبینیهای کلی مطالعات قبلی درباره
تأثیر  IFRS 16اجارهها بر صورت وضعیت مالی را تأیید کردیم.
ثالثاً ،نشان دادیم که شناسایی داراییها و بدهیها در ترازنامه ،طبق استاندارد جدید حسابداری ،منجر به زوال نسبتهای مالی
کلیدی میشود .معیارهای اهرمی (اهرم حقوق صاحبان سهام-نسبت  ،L/Eاهرم دارایی-نسبت )(L/Aبه طور قابل توجهی بدتر
شد .تغییرات از نظر آماری معنی دار بود .مقدار متوسط نسبت  L/E 3.54%و مقدار متوسط نسبت  L/A 1.82%افزایش یافت.
هر دو تفاوت میانه برای نسبت  L/Eو نسبت  L/Aاز نظر آماری معنی دار هستند ،با مقادیر  pبرابر با .3/3331
به طور مشابه ،تفاوتهای میانگین برای نسبت  L/Eو برای نسبت  L/Aاز نظر آماری معنیدار است ،بهترتیب با مقادیر p
کمتر از  3.3331و برابر با  3.3331است .باید به صراحت بیان شود که این تغییرات در اهرم حقوق صاحبان سهام و اهرم داراییها
ناشی از تغییر تعهدات قراردادی شرکتها نیست ،بلکه فقط ناشی از چارچوب گزارشگری جدید  IFRS 16 -اجارهها در مقابل
 IAS 17اجارهها است.

 -7نتیجه گیری
این مقاله ممکن است به عنوان یک مطالعه موردی روشنگر برای چگونگی تأثیر اجرای یک استاندارد جدید بر وضعیت مالی
شرکتهای تحت تأثیر باشد .سهم تحقیق ما در بحث علمی ممکن است به سه صورت تلقی شود ،به شرح زیر )1( :ما تأثیر
 IFRS 16اجاره ها را بر دارایی ها ،بدهی ها ،اهرم بر دارایی ها و اهرم بر حقوق صاحبان سهام که در ادبیات پیش بینی شده بود،
تأیید کردیم ) )2( ،با استفاده از روش حسابرسی ،تغییرات بااهمیت دارایی ها و بدهی ها را در صنعت انرژی نشان دادیم )0( ،بر
اساس نتایج تحقیق ،توصیه هایی را برای مطالعات علمی بیشتر پیشنهاد کردیم .نتایج مطالعه ما مفاهیم مدیریتی مهمی دارد و
برای تحلیلگران درگیر در تهیه گزارشهای صنعت انرژی مفید است .به ویژه ،زمانی که چنین گزارشهایی شامل سریهای زمانی
دادهها (تغییرات در نسبتهای مالی در طول زمان) باشد ،تحلیلگران باید مطمئن شوند که نقاط دادهها قبل و بعد از اجرای استاندارد
جدید حسابداری قابل مقایسه هستند .نتایج ما ما را قادر می سازد تا تأثیر  IFRS 16اجاره ها را بر ارزش های ارائه شده در صورت
های مالی و ارزش نسبت های مالی تعیین کنیم .عالوه بر این ،نتایج به دست آمده ممکن است مذاکرات قراردادهای بین طلبکاران
و بدهکاران را تسهیل کند.
این مقاله ثابت میکند که معرفی  IFRS 16اجارهها ،مقادیر متوسط نسبتهای مالی و ارزشهای گزارششده در
صورتهای مالی را تغییر میدهد .چنین مقادیری در قراردادهای مالی اعتباری استفاده می شود .بنابراین تغییرات آنها ناشی از
معرفی استاندارد جدید حسابداری باید از تغییرات ناشی از عملیات بدهکار جدا شود .عالوه بر این ،این مقاله ممکن است به عنوان
یک مورد توضیحی برای تأثیر تغییر در استانداردهای حسابداری برای دانشجویان  MBAباشد .دوره های مختلف حسابداری (مانند
حسابداری مدیریتی یا گزارشگری مالی) اغلب جزء ضروری چنین مدارکی هستند و موارد واقعی به ویژه توسط اساتید و دانشجویان
مورد توجه قرار می گیرند .روش تحقیق و اقدامات پیشنهادی ما دارای محدودیتهای متعددی است که فرصتهایی را برای
تحقیقات آینده ارائه میدهد.
در طول فرآیند جمعآوری دادهها ،متوجه شدیم که شرکتها الزامات افشا را به طور یکسان رعایت نمیکنند .در برخی موارد
تطبیق کامل تغییرات با توجه به استاندارد جدید برای کلیه اقالم صورت وضعیت مالی ارائه شده است .در سایر موارد ،فقط تغییرات
مربوط به موارد منتخب در یادداشت ها فاش می شود .عالوه بر این ،بیشتر گزارشها اطالعات کاملی در مورد تأثیر اجرای
استاندارد بر صورت سود یا زیان (یعنی نحوه تغییر هزینهها در نتیجه طبقهبندی جدید قراردادها) و در نتیجه بر  EBITو نسبتهای
سودآوری(مانند بازده دارایی ها ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده فروش) ارائه نمیکنند ..به نظر ما ،این موضوع درک کامل تأثیر
اجرای  IFRS 16اجاره ها را برای کاربران گزارشهای ساالنه بسیار دشوار می کند.در مورد راهنمایی برای تحقیقات آتی،
گسترش تجزیه و تحلیل تجربی در مورد تأثیر استاندارد جدید بر صورت سود یا زیان و سایر درآمدهای جامع سودمند خواهد بود.
تحقیقات آتی همچنین باید تأثیر اقتصادی افزایش اهرم بر داراییها و اهرم حقوق صاحبان سهام را بررسی کند ،به ویژه اینکه آیا
شرکتها مجبور به مذاکره مجدد در مورد قراردادها با طلبکاران به دلیل نقض میثاقهای مالی و وخامت وضعیت مالی شدند یا خیر.

 سرمایه گذاران می توانستند اطالعات مربوطه،سوال مهم دیگر این است که آیا با توجه به این واقعیت که قبل از تغییر استاندارد
 آیا طبقه بندی مجدد اجاره ها باعث تغییراتی در ارزش بازار شرکت ها می،(بدهی های اجاره عملیاتی) را از یادداشت ها بیاموزند
 همچنین می توان مطالعات مشابهی را در سایر کشورهای اتحادیه اروپا به منظور مقایسه نتایج به دست آمده.]17[ شود یا خیر
.انجام داد
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فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
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بررسی تأثیر رابطه محیط کسب وکار بر توسعه اقتصادی ایران
با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی
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چکـیده
زمینه به منظور رسیدن به توسعه ،لزوم توجه به فساد ،خشونت و فقر ملت ها که از نبود اخالق اقتصادی و اخالق محیط
کسب و کار سرچشمه می گیرد احساس می شود .رفع بنیادی فساد ،خشونت و فقر ملتها در راستای انگیزههای عملی
توسعه اقتصادی جز با پیوند روزافزون محیط کسب و کار میسر نخواهد شد .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محیط
کسب و کار بر توسعه اقتصادی است .روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است .شاخص های کالن
اقتصادی محیط کسب و کار و شاخص توسعه اقتصادی کشور ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است که سال
های  0222-0202به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد .ابزار اندازهگیری دادههای بانک جهانی و موسسه بین المللی
شفافیت بود .جهت آزمون نیز از روش بیزین و تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است .نهایتا
به این نتیجه رسیدیم که برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار گرفت .آسانی محیط
کسب و کار رابطه معناداری با توسعه یافتگی دارد و در طی زمان نیز موثرتر خواهد بود.

واژگـان کلـیدی :توسعه اقتصادی ،محیط کسب و کار ،شبکه عصبی ،هوش مصنوعی

 -3پژوهشگر حوزه اقتصاد (نویسنده مسئول) peymankiani64@yahoo.com

 -2عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
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محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می شود که در اداره بنگاهها اثر دارند ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه ها
هستند( .)1عواملی نظیر قوانین و مقررات ،کیفیت خدمات بخش عمومی ،ریسک و رقابت در اقتصاد ،زیر ساختهای موجود،
تعطیالت رسمی و ....از جمله مولفههای محیط کسب و کار هستند( .)0بانک جهانی همه ساله  12مولفه مشترک در محیط کسب و
کار را در همه کشورها از طریق نظرخواهی از صاحبنظران محاسبه و نتیجه را به صورت رتبه بندی کشورها در گزارشی به نام
پروژه انجام کسب و کار اعالم می کند( .)0پیش از آنکه اقتصاد به صورت یک علم مدون درآید مدتها با آموزههای اخالقی همراه
بود اما به بهانه جدایی دانش از ارزش به تدریج از آن فاصله گرفت( .)0نظریه پردازان سرمایه داری ،جریان آزاد اقتصاد را بهترین
سازوکار تامین کننده منافع عمومی معرفی کردند( .)5اما با آشکارشدن موردهای شکست بازار ،دخالت دولت را برای جبران الزم
دانستند گروهی نیز بازگشت به ارزش های اخالقی را بهترین راه می دانند(.)4
به طور تجربی نشان داده شده است اخالق و اقتصاد ،در جوامع امروز ،چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی ،دو قدرت
عمده پیش بَرنده شده اند( .)7این دو در ترکیب با فن آوری های نو به طور فزایندهای افکار و رفتار مردم را شکل می دهند ،برای
این که آنها رها نشده ،به سرنوشت نامعلومی دچار نشوند ،الزم است هر چه بیشتر اطمینان حاصل کنیم اقتصاد در مسیر درست
حرکت می کنند( .)8هدایت اقتصاد ،باید هم از بیرون و هم از درون صورت گیرد .هدایت بیرونی از راه عواملی همچون فشار
سیاسی ،آیین نامه های قانونی ،عادات اجتماعی -فرهنگی و آموزش ،و هدایت درونی با بهره گیری از عواملی مانند رفتارهای حرفه
ای ،سازمانهای تجاری و تاجران ،خود قانونمندی صنایع ،پیمانهای تجاری و غیره صورت می گیرد .رویکرد بیرونی به تنهایی
نمی تواند این هدایت را محقّق سازد ؛ زیرا از تعهّد و التزام درونی تهی است( .)2بسنده کردن به رویکرد درونی نیز به تنهایی کافی
نیست؛ زیرا کسب و کار همانند هر بخش اجتماعی دیگر ،فقط یک قسمت از پیکره جامعه است و به کنترل اضافی بیرونی نیاز دارد.
در عین حال ،رویکرد درونی اهم ّیت بیش تری دارد؛ زیرا عامالن اقتصادی که به آزادی بیش تر عالقه مند هستند ،به این سبب،
مسئولیت بیش تری را نیز تحمل خواهند کرد( .)12این که این بخش باید در مسیر درست حرکت کند ،دلیلی برای بیان بُعد
اخالقی ،درون قلمرو توسعه اقتصادی است( .)11تحقیقات نشان دادهاند هر چه جهانی شدن بیشتر به پیش میرود ،چالش های
عملی و نظری بیشتر و پیچیدهتر میشوند( .)10همان گونه که محققان و صاحب نظران به آن اشاره دارند ،افراد باید به یک هم
زیستی با کثرت گرایی اقتصادی متداول برسند و برای میدان اقتصادی مشترک ،جهت مقابله با چالش های مشترک بکوشند(.)10
این میدان مشترک می تواند چیزی شبیه اقتصاد جهانی باشد .با توجّه به موقعیت پدید آمده در آغاز قرن  ،01آن چه به طور قطع
عاقالنه به نظر می رسد ،این است که رویکردمان به کسب و کار ،رویکردی جهانی باشد و آن را در سطح جهانی بجوییم تا به
توسعه اقتصادی برسیم ( .)10رابطه محیط کسب و کار بر توسعه اقتصادی ،نوعی کاربرد است ؛ بنابراین ،از این نظر ویژگی های
مشترکی با دیگر انواع کاربردها دارد( .)15بنابراین به صورت چارچوب مفهومی ،تأکید بیش تری روی سازماندهی محیط کسب و
کار و نوع ارتباط آن با توسعه اقتصادی ترسیم می شود  .در این مقاله به سبب چارچوب مفهومی ،فقط یک اصطالح کلیدی ،یعنی
توسعه اقتصادی تعریف شده است .گرچه این مفهوم ،دامنه هنجار ها را به طور کامل نمی پوشاند ،در عین حال یک باور کلیدی در
محیط کسب و کار معاصر است و هر دو جنبه پیچیده تجربی و نظری را در بر می گیرد( .)14هر اندازه دامنه آزادی محیط کسب و
کار بیش تر باشد ،دامنه توسعه یافتگی بیش تر می شود؛ بنابراین ،نشان دادن اصل اقتصادی ،این است که بتوان دامنه آزادی
عوامل اقتصادی و محدودیت هایی را که در این دامنه دارند و برای تخصیص محیط کسب و کار بسیار مهمّ است ،تعیین کرد .این
باور عینی از دامنه آزادی به برداشت و درک محققان و صاحب نظران از آزادی های واقعی یا قابلیت ها و تعریف توسعه اقتصادی
به گسترش دامنه انتخاب های محیط کسب و کار و اخالق نزدیک است .کار محققان و صاحب نظران نشان دهنده رویکردی است
که می تواند به طور مستمر گسترش یابد  .دانش و تسلّط علمی آنها در زمینه اقتصاد  ،به طور کامل نمایان است .افزون بر این،
آنها در پی کشف روابط اقتصادی در حالتهای بسیار پیشرفته و نیز ساختن پلهای ارتباطی که دیدگاههای متفاوت دو طرف را به
طور متقابل حتی با معناتر میسازد ،به جست و جو میپردازند  .این میدان زنده و پویا است و به شدّت به عوامل اقتصادی ،بلکه
همچنین به دگرگونیهای سیاسی و رشد آگاهی از جنگ ارزش ها و تقاضای محیطی وابسته است .بهسبب خصوصیت پدیدار شده،
به دست آوردن جنبههای ماندگار محیط کسب و کار و پیش بینی رویدادهای توسعه یافتگی ،از اجرای آن بسیار مشکل تر
است( .)17چرا که هر منطقه و کشوری محیط کسب و کار خود را دارد  .بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محیط
کسب و کار بر توسعه اقتصادی است همچنین برای این که این ارتباط سه طرفه را تا آن جا که امکان دارد ،به طور آشکار و
ملموس شناسایی کنیم ،سه سطح از نظر کمی پیشنهاد می شود .هر یک از سطوح ،دربردارنده عوامل با اهداف ،منافع و انگیزه های
خاصّ خود است که در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر بررسی شده است.

 -2روش
روش تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری این
پژوهش شاخص های کالن اقتصادی محیط کسب و کار ،شاخص اخالق و شاخص توسعه اقتصادی کشور ایران است .در این
پژوهش الگو به شیوه زیر ارائه شده است:

HDI = αi + β1 SB + β2 DB + β3 RP + β4 GC + β5 PMI + β6 PT + β7 TAB + β8 EC + β9 RI+β ۰۱RIR
+β ۰۰RIc
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جزییات مربوط به هریک از متغیرها به شرح
زیر است:
شاخص توسعه اقتصادی :عبارتست از رشد
اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و
افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای
فیزیکی ،انسانی و اجتماعی .در توسعه اقتصادی،
رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن،
نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد .از جمله
شاخصهای توسعه اقتصادی شاخص توسعه
B
اجرای قراردادها8
انسانی ( )HDIاست .این شاخص در سال 1221
EC
پرداخت دیون2
RI
توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که
میزان بازیابی دیون12
RIR
براساس این شاخصها محاسبه میگردد :درآمد
هزینه بازیابی دیون11
RIC
سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری
شاخص توسعه اقتصادی
به
خرید) ،امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی
شاخص توسعه انسانی10
HDI
(متغیر وابسته)
آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگساالن و
میانگین سالهای به مدرسهرفتن افراد است)(.)18
ال
شاخص محیط کسب و کار :شاخصی است ایجاد شده توسط بانک جهانی .رتبه باالتر در آن نشان دهنده مقررات بهتر ،معمو ً
سادهتر ،برای کسب و کارها و حمایتهای قوی تر از حقوق مالکیت خصوصی است(.)18
در این تحقیق نمونه بین سال های  0222-0202انتخاب شده است .همچنین به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از
دادههای بانک جهانی (اندازهگیری مقررات محیط کسب و کار) و موسسه بین المللی شفافیت استفاده شده است .برای برآورد مدل
از نظر اجرا و آماری از شبکه عصبی با استفاده از نرم افزار متلب و هوش مصنوعی با استفاده از نرم افزار  NeuroSolutionبه
تخمین مدل خواهیم پرداخت .پرسپترون یک شبکه غیر بازگشتی است که از یک الگوریتم آموزش با ناظر بهره می گیرد و از
روش آماری بیزین استفاده میکند .بیزین روشی است برای یافتن کمینه یک تابع غیر خطی چند متغیره که به عنوان یک روش
استاندارد برای حل مسئله کمینه مربعات برای توابع غیرخطی درآمده است و جهت بررسی قدرت پیش بینی مدل از معیار میانگین
مربع خطا استفاده میکند .روش لونبرگ -مارکاردت بین روش گاوس-نیوتون و روش نزول گرادیانی درونیابی میکند و از روش
گاوس-نیوتون مقاومتر است ،که یعنی در بسیاری مواقع ،حتی اگر بسیار دورتر از کمینه نهایی شروع کرده باشد ،جوابی را پیدا
میکند .بنابراین ،دسته های آموزشی آن شامل مجموعه ای از بردارهای ورودی همراه با بردارهای هدف دلخواهشان است  .در
این شبکه بردارهای ورودی شامل حدود پیوسته ای از مقادیر است اما بردارهای هدف شامل اعداد باینری یعنی صفر و یک هستند
که بعد از آموزش تولید می شوند.
برای آموزش شبکه پرسپترون تک الیه زوج
)aout  f ( w  p  b
بردارهای آموزشی شامل بردارهای ورودی و
w1R   x1   b1   a1 
 w11 w12
w
  x  b  a 
بردارهای هدف به شبکه داده می شود  .سپس
   2    2    2 
f (  21
ماتریس وزن با درایه های کوچکی برای همه

      

      
وزنهای شبکه به صورت تصادفی فرض می شود.
w
w
x
a
b
SR   3 
 r  s
 1R
بردار ورودی در ماتریس وزن ضرب شده و تابع

1   (WP b)   j
تحریک حدی باینری به این بردارهای وزندار
aj  

0   (WP b)   j
اعمال میشود.
اکنون می توانیم مقدار خطا را برای هر سلول
عصبی را به صورت اختالف خروجی عملی و
errori  ti  ai
خروجی هدف محاسبه نماییم.
جدول :۱معرفی الگوی برآورد
دسته بندی
نام
متغیر
شروع یک کسب و کار1
SB
مدت زمان جواز ساختمان0
DB
ثبت ملک0
RP
0
گرفتن اعتبار
GC
حفاظت از اقلیت سرمایه گذاران5
PMI
شاخصهای محیط کسب و
مالیات های پرداختی4
PT
کار (متغیر مستقل)
TA
تجارت فرامرزی7
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با داشتن مقدار خطا وزنها اصالح می گردند و این عمل اصالح وزنها آنقدر تکرار می شود تا مقدار خطای شبکه به حد قابل
قبول برسد  .الگوریتم ارائه شده برای شبکه های پرسپترون تک الیه ارائه شده است  .شبکه های تک الیه از این مشکل اساسی
برخوردارند که تنها توانایی حل آن دسته از مسائل طبقه بندی را دارند که به طور خطی از هم مستقلند و از حل بسیاری از مسائل و
طبقه بندی الگوهایی که در فضای ورودی به طور خطی از هم جداناپذیرند ناتوان می باشد  .این ناتوانی ها توسط الگوریتم
یادگیری پس از انتشار خطا برای شبکه های عصبی پرسپترون چند الیه مرتفع می شود( .)02در شبکه های چند الیه  ،الیه ها به
ترتیب به هم متصل می شوند به گونه ای که خروجی های الیه اول ،ورودیهای الیه دوم و به همین ترتیب تا آخر که خروجی
های الیه آخر خروجیهای اصلی و پاسخ واقعی شبکه را تشکیل می دهند  .به عبارتی دیگر جریان سیگنال شبکه در یک مسیر
پیش خور صورت می گیرد که از الیه ورودی شروع شده و به الیه خروجی ختم می گردد  .عموما در شبکه های چند الیه
پرسپترون دو نوع سیگنال استفاده می شود که با هم متفاوتند  .دسته اول سیگنالهای تابعی که بر اساس ورودیهای هر نرون و
پارامترهای وزن و تابع محرک نظیرش محاسبه می شوند و دسته دوم سیگنال های خطا که با برگشت از الیه خروجی و منشعب
شدن به الیه های پنهان دیگر محاسبه می شوند .تعداد نرونهای الیه پنهان بستگی به نظر طراح شبکه دارد و با سعی وخطا بدست
می آید .در صورت کافی نبودن تعداد نرونها  ،شبکه قادر نخواهد بود نگاشت دقیقی بین بردارهای ورودی وخروجی ایجاد کند  .در
خروجی هر نرون از شبکه پرسپترون یک تابع خطی قرار دارد و فرایند یاد گیری در تمام نرونها و الیه ها صورت می گیرد  .همه
وزنها و بایاسهایی که در شبکه قرار دارند در طول فرایند یادگیری قابل تغییر هستند( .)01پس وظیفهی شبکه عصبی به اختصار
عبارت است از  :بهینه کردن وزن ورودی ها و بایاس .رویه کار در این تحقیق به صورت زیر می باشد:

نگاره :۱الیههای شبکه عصبی پرسپترون

برای اینکه بتوان فضای تصمیم گیری را بصورت غیر خطی از هم جدا کرد ،الزم است تا هر سلول واحد را بصورت یک تابع
غیر خطی تعریف نمود ،ازاین رو تابع فعالسازی یک واحد سیگموئیدی است .در این تحقیق فرضیه اصلی عبارت است از :پارامتر
محیط آسان کسب وکار با توسعه اقتصادی رابطه معناداری دارند.
در این پژوهش  72درصد دادهها برای مرحله آموزش15 ،درصد برای مرحله آزمون و  15درصد برای اعتبارسنجی به کارگرفته
شدند .پس از آن با توجه به شاخصهای اندازهگیری خطا بهترین روش انتخاب شده است .در اینجا میانگین مربعات خطا 10استفاده
شده است .جهت آزمون نیز از روش بیزین استفاده شده است.

 -3یافتهها
نمودار  1کارایی مدل را برای میانگین مربعات خطا
همرا با تکرارها مورد بررسی قرار میدهد .با توجه به
شکل متوجه خواهیم شد بعد از  4بار تکرار ،نقطه بهینه
فرا میرسد ،همچنین مرحله اعتبار سنجی نشان میدهد
با توجه به افزایش تکرار ،خطای مرحله آموزش در حال
کاهش است که نشان میدهد الگو رو به بهبود است.
همین طور نمودار  0نشان میدهد تعداد تکرار بیش از
حد باعث افزایش خطای اعتبارسنجی میشود.
با استنباط به نمودار 0متوجه خواهیم شد گرادیان در
حال کاهش است و با توجه به تعداد دفعات اعتبارسنجی،
هیچ خطایی به صورت سریالی به صورت  4بار رخ نداده
است که نشان دهنده استحکام مدل است.
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نمودار :۱کارایی (میانگین مربعات خطا در برابر تکرارها)

نمودار :2شبیه سازی میانگین مربعات خطا در برابر
تکرارهای بیشتر

نمودار  0نشان دهنده خطای هیستوگرام است .با توجه به آن متوجه میشویم حداکثر خطا در صفر قرار دارد و فقط
یکبار خطای اعتبار سنجی و آزمون از آن فاصله گرفتهاند که با توجه به اینکه مقدار عددی آنها نزدیک به صفر
میباشند نشان دهنده پسماندهای خوب مدل برای برازش می باشند.
با توجه به نمودار رگرسیونی  5متوجه خواهیم شد مدل خوبی برازش شده است چرا که اکثرا مقدار برازش شده با
مقدار هدف برابر است .همچنین ضریب همبستگی باالی مدل نشان دهنده ارتباط  28درصدی متغیر خروجی و متغیر
هدف میباشد.
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نمودار :4شبیه سازی خطای هیستوگرام

نمودار :3شبیه سازی مرحله آموزش

نمودار :5نمودار رگرسیون برآورد شده آموزش ،اعتبار سنجی و رگرسیون اصلی
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جدول :2مقادیر برآورد شده میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین حاصل از آموزش
درصد دادهها
ضریب تعیین
میانگین مربعات خطا
−1
%72
مرحله آموزش
9.99999e
3.11302𝑒 −17
−0
−6
%15
اعتبارسنجی
مرحله
1.00000e
𝑒6.97340
−0
−3
%15
مرحله آزمون
1.00000e
𝑒1.18836

با توجه به دامنه ارتعاشات متغیر هدف و متغیر برازش شده (نمودار )4درخواهیم یافت با حداقل خطا ،مدل تخمین زده شده
است و این حاکی از آن است که فرضیه تحقیق پذیرفته شده است.
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نمودار :6فرکانس تخمینی متغیر برازش شده و متغیر هدف

متغیر

جدول :3رتبه اثرگذاری با توجه به جدول آنالیز حساسیت
متغیر
رتبه

رتبه

مالیات های پرداختی

۱

ثبت ملک

6

شروع آسان کسب و کار

2

گرفتن اعتبار

7

تجارت فرامرزی

3

حفاظت از اقلیت سرمایه گذاران

8

اجرای قراردادها

4

پرداخت دیون

9

مدت زمان جواز ساختمان

5

مدت زمان جواز ساختمان

۱1

هزینه بازیابی دیون

۱۱

 -4نتیجه گیری
از دید اقتصاددانان ،برقراری امنیت برای حقوق مالکان ،سب ایجاد انگیزه برای افراد برای انجام فعالیتهای اقتصادی خواهدد
شدد؛ بده گونده ایکده تدأمین حقد وق مالکیدت در جامعده ،ریسک فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده و با کاهش هزینههای مبادله
و نا اطمینانی ،سب تسهیل و رونق فعالیت اقتصادی خواهد شد .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بهترین عملکرد اعتبار
سنجی با  4بار تکرار است که همانطور که مشخص است از ضریب تعیین باالیی نیز برخوردار است .همچنین با توجه به دامنه
ارتعاشات متغیر هدف و متغیر برازش شده درخواهیم یافت با حداقل خطا ،مدل تخمین زده شده است و پسماندهای مدل کمینه
شدهاند و خط برازش شده تقریبا برابر با مقدار هدف است که این حاکی از آن است که فرضیه تحقیق پذیرفته شده است و ارتباط
محیط کسب و کار بر توسعه اقتصادی با یک همپوشانی قوی مورد تایید است و نشان میدهد در ایران بین محیط کسب و کار بر
توسعه اقتصادی ارتباط معنیداری وجود دارد .این یافته با پژوهشهای پژوهشگران همسو میباشد ( .)10 ،12 ،7همچنین شواهد
زیادی وجود دارد که این ارتباط دو سویه را نشان میدهد( .)00بی تردید ناکامی در دستیابی به نرخ رشد سریع اقتصادی و توسعه
اقتصادی در راستای اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم در یک کشور ناشی از عوامل متعدد و متنوعی است .دو عامل از مهمترین
عوامل بازدارنده این فرایند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شمار می روند .یکی از این دو عامل ،فساد است که در
بسیاری از کشورهای در حال توسعه حالتی فراگیر دارد و دیگری آسان نبودن محیط کسب و کار است .هم اکنون در شرایطی قرار
داریم که رفته رفته فناوری در کشور در حال نهادینه شدن است و طبیعی است که عدم توجه به معیارهای فرهنگی و تاکید مطلق
بر فناوری و دستاوردهای رفاهی و اقتصادی مربوط به آن ،مردم کشورمان را دچار نوعی از خود بیگانگی و فاصله گرفتن از فرهنگ
اخالق مدار ملی و مذهبیمان خواهد کرد .بنابراین مبارزه کردن و تحت کنترل درآوردن این چالشها ،وظیفه شورانگیز ،ضروری و
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 یافته بعدی پژوهش حاضر بر اساس آنالیز حساسیت است که نشان میدهد باالترین تاثیر را مالیات های پرداختی.پرزحمت است
.سپس شروع آسان کسب و کار و دیگر متغیرها به ترتیب میگذارند که این اولویت پیامدهای اثرگذار را نشان میدهد
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فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

تبیین عوامل موثر بر پذیرش سیستم تجزیهوتحلیل و فناوری اطالعات
در سیستمهای اطالعاتی در سازمان شهرداری با تاکید بر بهبود کیفیت
حسابرسی؛ مطالعه موردی شهرداری شیراز
مهسا روحانی فر ،*1میالد گلستانی ،2فاطمه کشاورز

3

تاریخ دریافت1021/23/32 :
تاریخ پذیرش1021/20/21 :
کد مقاله61825 :

چکـیده
تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و سیستمهای فناوری اطالعات به دلیل مشارکت نوآورانه آن در تصمیمگیری و توسعه
استراتژیک در سراسر حوزههای حسابداری و حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین ،این مطالعه مکانیسم پذیرش
تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و فناوری اطالعات در سیستم اطالعاتی حسابداری را برای بازرسی عناصر مرتبط با قصد
رفتاری با استفاده از مدل پذیرش فناوری و الگوی مناسب تکلیف-فناوری بررسی کرد .با استفاده از یک پرسشنامه
نظرسنجی 330 ،پاسخ معتبر در  AMOS v21برای آزمون فرضیهها تجزیهوتحلیل گردید .نتایج تحقیق بیان میکند که
اعتبار مدل پذیرش فناوری همراه با تناسب تکلیف-فناوری به افزایش نیات رفتاری برای استفاده از سیستم تجزیهوتحلیل
دادههای بزرگ و سیستم فناوری اطالعات در سیستم اطالعاتی حسابداری در شهرداریها کمک میکند و در نهایت به
استفاده واقعی منجر میشود .در این میان ،اعتماد و امنیت سیستم اطالعاتی نیز بر قصد رفتاری استفاده از آن تأثیر مثبت
داشت .مقاومت کارکنان در برابر تغییر عامل کلیدی شکست سیستم نوآورانه در سازمانها است و در این مطالعه ثابت شده
است که رابطه بین قصد استفاده و استفاده واقعی از تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و فناوری اطالعات در سیستم اطالعاتی
حسابداری را تعدیل میکند .نتایج ما میتواند توسط سازمانهای شهرداری ،سازمانهای حسابداری و حسابرسی برای
توسعه درک اجرای تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و ارتقای توانمندسازی روانشناختی کارکنان برای پذیرش این سیستم
نوآورانه اجرا شود.

واژگـان کلـیدی :تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ ،فناوری اطالعات ،مدل پذیرش فناوری ،تناسب وظیفه-فناوری،
سیستم اطالعاتی حسابداری ،کیفیت حسابرسی

 -1کارشناس مالی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهری شهرداری شیراز (نویسنده مسئول) mahsa.arshia@gmail.com

 -2مسئول مالی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهری شهرداری شیراز
 -9کارشناس مالی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهری شهرداری شیراز
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رایانه و مشتقات آن در دامنه وسیعی از حوزه ها مورد استفاده قرار می گیرد و باعث بهبود عملکرد سازمان ها در این حوزه ها
می شود .از این رو ،موارد استعمال آن در سازمان بطور چشم گیری افزایش یافته است و استفاده از آن در سازمان ها متداول
گردیده است .بطور کلی سازمان ها از فناوری اطالعات افزایش کارآمدی و بهبود کیفیت استفاده می کنند (مرادی و همکاران،
)1281؛ بنابراین به نظر می رسد یکی از عواملی که بر متغیرهای حسابرسی از جمله کیفیت حسبرسی اثرگذار است ،فناوری
اطالعات باشد .در حقیقت ،قابلیت فناوری اطالعات برای هر سازمان به منظور درک ارزش کسب وکار و همچنین مزیت رقابتی
پایدار بسیار حائز اهمیت است (لو و رامامورتی 1.)3215 ،سازمان هایی که قابلیت های پیشرفته فن آوری اطالعات را انتخاب،
میکنند ،به بهترین شکل از استراتژی خود برای هزینه های بالقوه فناوری اطالعات پشتیبانی می کنند .پس حسابرسان با انتخاب
این اولویت های فناوری اطالعات ،می توانند تکنولوژی های جدیدی را در سازمان های خود پیاده کنند و حق الزحمه بیشتری را
دریافت نمایند (هوفمن و همکاران 3.)3218 ،در نتیجه کیفیت حسابرسی در صورت های مالی افزایش می یابد .عالوه بر این ،برخی
از مطالعات نشان می دهد ،حسابرسانی که دارای تخصص در فناوری اطالعات هستند ،ریسک ارزیابی فناوری اطالعات بیشتری را
در مقایسه با حسابرسانی که این تجربه ندارند ،تقبل می کنند (برازل و آگوگلیا 2.)3222 ،در برخی مواقع ممکن است با افزایش
قابلیت های پیشرفته فناوری اطالعات و پیچیدگی محیط فناوری ،نیاز به حسابرسی افزایش یابد .به عنوان مثال ،چالش هایی
همچون انتخاب نرم افزار مناسب ،تطابق الزامات با توانایی های فناوری اطالعات ،موفقیت در تغییر ساختار سازمانی و رفتار
کارکنان به منظور استفاده از سیستم اطالعاتی ،پیچیدگی حسابرسی را افزایش خواهد داد و سبب افزایش حق الزحمه حسابرسی
خواهد گردید( .آکسلین و همکاران3212 ،؛ هومن و همکاران.)3218 ،
یکی از این سازمان ها ،شهرداریها هستند .در حقیقت ،استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در زمینه روان سازی امور
شهرداریها یکی از موضوعات مهم و کاربردی در مدیریت شهری به ویژه در کالن شهرها می باشد .با توجه به تجارب موفقیت
آمیزی که در زمینه استفاده از این فناوری در نقاط مختلف جهان موجود است و همچنین با توجه به رویکرد سال های اخیر در
ایران جهت استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در خدمات شهرداری در این مقاله سعی شده است به شناسایی و ارزیابی عوامل
موثر بر پذیرش و کاربرد این فناوری اطالعات شهری پرداخته و همچنین راهکارهایی در زمینه تقویت کیفیت حسابرسی مذکور
ارائه شود.سطح استفاده از فناوری اطالعات رابطه نزدیکی با پذیرش آن دارد .بطور مثال ،اگرچه برنامه های رایانه ای برای کاربر
آسان است اما هنوز تعداد زیادی از افراد در پذیرش فناوری اطالعات مشکل دارند .پذیرش فناوری اطالعات برای سازمان هایی که
می خواهند از منافع ذکر شده در قبال استفاده از آن بهره مند شوند ،بسیار حیاتی است .مقاومت در برابر استفاده از فناوری اطالعات
یک عامل بالقوه خطرناکی برای از بین رفتن سرمایه گذاری سازمان ها در این حوزه است (مرادی و همکاران .)1213 ،لذا شناسایی
و فهم عواملی که بر پذیرش فناوری اطالعات در سازمان ها از جمله سازمان شهرداری تاثیرگذار می باشد ،بسیار مهم است .زمانی
که فاکتورهای موثر بر پذیرش شناخته شوند ،سازمان ها می توانند مناسب ترین برنامه ها را برای افزایش استفاده از فناوری
اطالعات و بهبود عملکرد و بهره وری خود انتخاب کنند .بطور کلی این مطالعه به تبیین عومل موثر بر پذیرش فناوری در سازمان
شهرداری با در نظر گرفتن بهبود کیفیت حسابرسی در این سازمان می پردازد.

 -2مبانی و پیشینه پژوهش
حسابرسی به عنوان یک حرفه ،یک تخصص و یک رشته ،عمر نسبتا کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از ی کصد سال می
رسد؛ اما ه مزمان با تحوالت شتاب آمیز یک صد سال گذشته حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط زمان تطبیق داده و
بهعنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است .فرایند تکاملی حسابرسی با به کارگیری علوم و فنونی مانند آمار و ریاضیات،
مدیریت و سیست مهای اطالعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بود .تغییرات وسیع در تکنولوژی اطالعات که به گسترش
فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطالعات مالی انجامید ،حسابداری را متحول و تغییرات و تحوالت سریع حسابرسی را
الزامی کرده است .عالوه بر وضع قوانین و مقررات فعالیت های اقتصادی ،قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و
حسابرسی ،حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است (مرشدی پور و همکاران)1216 ،؛ بنابراین حسابرسی در
شهرداری ،ارزیابی مستقلی نسبت به عملیات واحدهای مختلف سازمانی شهرداری به منظور بررسی کفایت و اثربخشی سیستم
کنترلهای داخلی و نیز سنجش کارآمدی استفاده از منابع و گزارش نتایج حاصله به مدیریت ارشد برای بهره برداری در جریان اداره
بهینه امور اعمال خواهد نمود (جمشیدی نوید و نادری .)1216 ،از این رو ،امروزه حسابرسی در حین انجام حسابرسی به تکنولوژی و
فناوری اطالعات تکیه می کند؛ بنابراین سازمان ها با استفاده از فناوری اطالعات برای بهینه سازی اسناد خود ،درک سیستم های
مشتری فرایندهای خود را با فرآیندهای کسب و کار سازگارتر می کنند (دولینگ و لیچ.)3210 ،
1 - Lu & Ramamurthy
2 - Hoffman et al
3 - Brazel and Agoglia
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یعقوبی و همکاران ( )1211در پژوهشی تأثیر فناوری اطالعات بر قیمت گذاری حسابرسی در شهرداری شیراز مورد بررسی
قرار دادند .یافته های پژوهش حاکی از آن است که فناوری اطالعات تأثیر معناداری بر قیمت گذاری حسابرسی دارد؛ یعنی هر چه
فناوری اطالعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش یابد ،حق الزحمه حسابرسی کاهش می یابد.
رهنمای رودپشتی و همایونی راد ( )1216در پژوهشی به بررسی تأثیر فناوری اطالعات بر همگرایی حسابداری مدیریت و
حسابداری مالی پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حرکت روبه جلوی عناصر حسابداری مالی ،اغلب با
حسابداری مدیریت در هم تنیده هستند و بالعکس و به نظر می رسد همگرایی در حوزه فنی و تکنولوژی جلوتر از دامنه رفتاری و
سازمانی است .در بیشتر مشاهدات ،فناوری اطالعات نقش مهم و یا حتی در برخی موارد نقش تعیین کننده در فرایند همگرایی ایفا
می کند .عظیمی آملی و رضایی ( )1216نقش فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل ونقل شهری
(نمونه موردی :منطقه  13تهران) پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که منطقه  13شهرداری تهران به لحاظ بهره
مندی ساکنین آن از فناوری های اطالعات و ارتباطات و سیستم حمل ونقل شهری از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد .
همچنین اکثریت شهروندان مورد مطالعه این منطقه براین باور بوده اند که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در این منطقه
موجب بهبود و ارتقاء مدیریت حمل ونقل شهری ،ارتقای ظرفیت جاده ها و بزرگراه ها ،جلوگیری از هدر رفت انرژی ،زمان ،هزینه و
غیره شده است.
سپاسی و همکاران ( )1216در پژوهشی ،عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات از دیدگاه حسابرسان داخلی را مورد بررسی
قرار دادند .هدف پژوهش حاضر ،تبیین مکانیزم اثرگذاری عوامل سازمانی ،اجتماعی ،فناوری ،ادراکی و میزان استفاده از فناوری
اطالعات حسابرسی داخلی به عنوان عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات در میان حسابرسان داخلی می باشد .اطالعات جمع
آوری شده از جامعه حسابرسان داخلی بوسیله  13پرسشنامه از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تحللی
سلسله مراتبی جهت رتبه بندی عوامل ،مورد آزمون واقع شدند که نتایج آزمون دو جمله ای (نسبت) فرضیه ها مشخص کرد تمامی
عوامل مورد بررسی ،بر پذیرش فناوری اطالعات در میان حسابرسان داخلی موثر هستند ،بطوریکه عوامل فناوری مهمترین عامل
تاثیرگذار در میان سایر عوامل می باشد .با دقت بیشتر به عوامل فناوری از جمله مهم بودن ،مرتبط بودن و نتایج استفاده از فناوری
اطالعات و همچنین کیفیت و کمیت ستانده های مورد استفاده ،می توان پذیرش فناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی را
درمیان حسابرسان داخلی افزایش داد .به این دلیل که اگر حسابرسان داخلی با استفاده از فناوری اطالعات پیشرفته راحت نباشند،
با احتمال بسیار کمتری از آن فناوری استفاده می کنند ،حتی وقتی که آن فناوری به نفع سازمان باشد.
محترمی و همکاران ( )1213در پژوهشی ،عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های اطالعاتی در سازمان ها را مورد بررسی قرار
دادند .در این مقاله ،به عنوان بخشی از یک پروژه پژوهشی در زمینه انتشار فناوری اطالعات ،مجموعه عوامل مؤثر بر پذیرش و
انتشار فناوری های اطالعاتی در بنگاه های اقتصادی کشور براساس مدل سه بخشی محیط ،بنگاه ،فناوری بررسی و فرضیه های
مربوط به آن براساس مطالعه بیش از  80بنگاه اقتصادی و خدماتی کشور در بازه زمانی سال های  81الی  11مورد آزمون قرار
گرفته است .همچنین ،از یک مطالعه موردی نیز برای راستی آزمایی نتایج پژوهش استفاده شد .نتایج حاکی از آن است که عواملی
چون ادراک مدیران از منافع و چالش های فناوری اطالعات ،اندازه سازمان ،ثبات مدیریت ،آمادگی تأمین کنندگان سازمان ،تأثیر
مثبتی بر میل به پذیرش فناوری اطالعات در سازمان های ذی ربط دارد .ولی بر اساس شواهد به دست آمده رابطه میان شدت
رقابت در صنعت با میل به پذیرش فناوری اطالعات در این سازمان ها معنی دار نیست .در نهایت ،نتایج در قالب مالحظات
سیاستی جهت توسعه کاربرد و انتشار فناوری اطالعات در سازمان های کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مرادی و همکاران ( )1281در پژوهشی ،عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات از سوی نیروهای پلیس را مورد بررسی قرار
دادند .این مقاله سعی دارد عواملی را که بر پذیرش فناوری از سوی کاربران و به خصوص نیروهای پلیس تاثیر گذار است مورد
بررسی قرار دهد .جهت این بررسی چهار مدل کنش موجه ،رفتار برنامه ریزی شده ،تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده و
مدل پذیرش فناوری مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج این بررسی نشان داد که سودمندی درک شده ،هنجارهای ذهنی ،سهولت
استفاده درک شده ،تجربیات قبلی و خودکارآمدی از عواملی هستند که بر پذیرش فناوری اطالعات از سوی نیروهای پلیس تاثیر
گذار است .هوفمن و همکاران ( )3218در پژوهشی به بررسی تأثیر فناوری اطالعات مشتری بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی
پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که شرکت های با توانمند یهای فناوری اطالعات بر سطوح باالتری از هزینه
ها حسابرسی اثر می گذارد .عالوه بر این ،افزایش حجم مشتری ،هزینه های حسابرسی باقابلیت های پیشرفته فناوری اطالعات را
افزایش می دهد.
1
شهباز و همکاران ( )3211در تحقیقی نشان دادند که اعتبار مدل پذیرش فناوری همراه با تناسب کار-فناوری به تقویت نیت
رفتاری برای استفاده از سیستم تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ در مراقبتهای بهداشتی کمک میکند و در نهایت به استفاده واقعی
منجر می شود .در این میان ،اعتماد و امنیت سیستم اطالعاتی نیز بر قصد رفتاری استفاده از آن تأثیر مثبت داشت .مقاومت کارکنان
در برابر تغییر عامل کلیدی شکست سیستم نوآورانه در سازمانها است و در این مطالعه ثابت شده است که رابطه بین قصد استفاده
و استفاده واقعی از تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ در مراقبتهای بهداشتی را تعدیل میکند .نتایج این تحقیق پژوهش می تواند در
1 -Shahbaz
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سازمانهای مراقبتهای بهداشتی برای توسعه درک اجرای تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و ارتقای توانمندسازی روانشناختی
کارکنان برای پذیرش این سیستم نوآورانه اجرا گردد .بولون و همکاران ( )3232عوامل موثر بر پذیرش تجزیهوتحلیل داده های
بزرگ در صنعت پوشاک را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از تاثیر مثبت عواملی چون محتوی سازمانی و محیطی ،سهولت
استفاده درک شده ،سومندی درک شده بر روی پذیرش داده های بزرگ در صنعت پوشاک است .کردی کردستانی و مبرهن
( )1215نیز عوامل موثر بر پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در صنعت بانکداری را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق
حاکی از آن است که حریم خصوصی ،منابع سازمانی ،حمایت مدیریت ارشد ،سودمندی درک شده بیشترین اثر را در پذیرش
تجزیهوتحلیل کالن داده را دارد.

 -3چارچوب نظری و فرضیات تحقیق
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در ادامه ،بر اساس تئوریهای نظری
براساس ادبیات قبلی در مورد پذیرش یک سیستم
پذیرش تجزیهوتحلیل کالن دادهها و فناوری در
سیستم اطالعاتی حسابداری در بخشهای
مختلف (جدول  )1مورد بررسی و فرضیههای
تحقیق برای تجزیهوتحلیل بر اساس چارچوب
تحقیق طراحی می شوند(.شکل .)1
اعتماد درک شده
اعتماد به عنوان باوری توصیف می شود که
یک شخص یا یک چیز خاص بدون دستکاری
نتایج به روشی مفید پاسخ می دهد [ .]52اعتماد
درک شده حالتی از ذهن است که در آن فرد
نسبت به اطالعات ارائه شده توسط سیستم
شکل ( :)1چارچوب نظری تحقیق
اطمینان حاصل کرده است [.]51
ا نتظارات فردی نسبت به فناوری باعث ایجاد اعتماد در استفاده از آن می شود .به طور معمول ،اعتماد در استفاده از فناوری
برای کاهش عدم اطمینان ذهن زمانی که فرد فاقد تجربه و دانش با استفاده از فناوری نوآورانه و سیستمهای اطالعاتی است،
استفاده میشود [ .]26اعتماد درک شده به ویژه در زمینه تجزیهوتحلیل داده های بزرگ مهم است ،زیرا اتخاذ یک سیستم
تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ ،یک خطر است .بسیاری از مطالعات ثابت کرده اند که اعتماد درک شده یک دلیل اساسی برای
موفقیت یا شکست پذیرش سیستم اطالعاتی است ،از جمله پذیرش پرداخت الکترونیکی [ ،]53خرید آنالین [ ،]52پذیرش ارزهای
دیجیتال [ ]50و بانکداری اینترنتی [ .]56اعتماد به تجزیهوتحلیل داده های بزرگ تنها موضوع نیست ،زیرا عدم اعتماد به
قابلیتهای فناوری برای ارائه خدمات ارزشمند بدون وقفه و از دست دادن دادهها نیز باعث کاهش مقاصد پذیرش آن میشود []55؛
بنابراین ،بر اساس ادبیات ذکر شده در باال ،ما فرض می کنیم که اعتماد درک شده نیز بر پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ
تأثیر می گذارد.
فرضیه  :1اعتماد درک شده رابطه معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ دارد.
امنیت درک شده
امنیت درک شده به درجه ای اشاره دارد که فرد معتقد است استفاده از یک سیستم خاص برای انتقال و ثبت اطالعات
حساس بی خطر و سالم است [ .]51 ،21امنیت درک شده از اطالعات یک نگرانی مهم برای سیستم های اطالعاتی حسابداری
است که حاوی اطالعات حساس شرکت و سازمان است [ .]21امنیت درک شده عاملی است که تفکر کاربر را در مورد مزایای یک
سیستم محدود می کند و او را متقاعد می کند که از سیستمی استفاده کند که درک منفی دارد [ .]02در ادبیات قبلی ،بسیاری از
مطالعات ارزش امنیت درک شده را برای پذیرش سیستمهای اطالعات تحلیلی مختلف توصیف کردند (به عنوان مثال ،محاسبات
ابری [ ،]52تجارت الکترونیک] ، B2C [68بازارهای آنالین [ ،]51و سیستمهای پرونده الکترونیک سالمت [ .)] ]22استفاده از
سیستم های تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در ذهن کاربران در مورد امنیت اطالعات به شکل تقلب اطالعاتی ،سوء استفاده از
اطالعات حساس و استفاده توسط بخش های مختلف غیرمرتبط وجود دارد [ .]23 ،21ادبیات قبلی در مورد تجزیهوتحلیل داده های
بزرگ و پذیرش آن به اندازه کافی بر امنیت اطالعات تأکید نکرده است [ .]22 ،23بر اساس ادبیات قبلی ،یکی از ویژگی های
کلیدی که می تواند بر پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ توسط سازمان های مراقبت های بهداشتی تاثیر بگذارد ،امنیت
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ابزارهای تحلیلی مورد استفاده برای تولید اطالعات مفید است .ادراک کارکنان از سطح امنیتی فناوری احتماال بر میزان پذیرش آن
تأثیر می گذارد .سازمانهایی که تواناییهای سطح باالیی برای مقابله با امنیت اطالعات دارند ،احتماال قصد استفاده از
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را دارند.
فرضیه :.3امنیت درک شده رابطه معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ فناوری در سیستم
اطالعاتی حسابداری دارد.

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

تناسب فناوری -وظیفه
پذیرش مؤثر یک سیستم اطالعاتی متکی بر شناسایی وظیفه ای است که از فناوری برای آن استفاده می شود و اینکه آیا
تطابق مناسب بین وظیفه و فناوری وجود دارد یا خیر .همانطور که توسط گوهیو [25] 1توضیح داده شد ،آنالیز تناسب فناوری-
وظیفه ،نیازمندی های کاربر برای سیستم اطالعاتی را بررسی می کند که در نهایت بر عملکرد فردی تأثیر می گذارد .مطالعه لین و
هوانگ [ ] 20وظیفه را به عنوان فعالیت هایی تعریف می کند که برای ایجاد خروجی های ارزشمند انجام می شود که خواسته های
انسان را برآورده می کند .فناوری به ترکیبی از فعالیتهای حمایتی مختلف برای انجام چنین وظایفی (مانند رایانه ،نرمافزار و غیره)
اشاره دارد .مطالعات قبلی بنفورد ،دامبرا و خان و همکاران  ]75 ،50[3ابعاد مختلف وظایف (به عنوان مثال ،غیر روتین ،وابستگی
متقابل ،دسترسی به داده ها ،و تجزیهوتحلیل کمی داده ها) را که به چندین جنبه فنی مرتبط است و نیازهای افراد را برآورده می
کرد ،توصیف کرد .وظیفه و فناوری هر دو تأثیر قابل توجهی بر توانایی تناسب فناوری -وظیفه برای تخمین عملکرد کاربران از
چندین دیدگاه دارند [ ]25فناوری اطالعات و سیستم نوآورانه در صورتی که نتوانند الزامات فردی را برای انجام یک کار خاص
برآورده کنند ،بی فایده خواهند بود []32؛ بنابراین ،شناخت تناسب وظیفه و فناوری یک سیستم تجزیهوتحلیل داده های بزر.گ حائز
اهمیت است ،زیرا منجر به پذیرش این سیستم توسط سازمانهای مراقبتهای بهداشتی میشود.
مطالعات قبلی ،تناسب وظیفه و فناوری را در جنبههای مختلف مورد بحث قرار دادند تا تناسب وظیفه کاربر برای فناوری و
تصمیمگیری گروهی را تعیین کنند ،که منجر به پذیرش موفقیتآمیز یک سیستم اطالعاتی در مراحل مختلف سازمانی شد (یعنی
دورههای آنالین باز گسترده] ، [MOOCs] [77تجارت الکترونیکی[ ،]28پرونده الکترونیک سالمت [ ،]21سیستم های پشتیبانی
تصمیم گیری گروهی [ ،]82خدمات داده پرسرعت [ ]81و بانکداری تلفن همراه [)]32؛ بنابراین ،بر اساس ادبیات فوق ،در این
تحقیق باور بر این است که پذیرش موفقیت آمیز تجزه و تحلیل داده های بزرگ توسط سازمان های مراقبت های بهداشتی به طور
قابل توجهی به تطبیق فناوری با الزامات وظیفه کاربر بستگی دارد که توسط محققان قبلی مورد مطالعه قرار نگرفته است .مطالعه
ژو و همکاران ]32[ .اندازه گیری تناسب فناوری -وظیفه را طراحی کرد که می تواند تناسب بین وظیفه و فناوری را بدون نیاز به
ارزیابی تأثیر کار و ویژگی های فناوری بر تناسب فناوری -وظیفه ارزیابی کند [.]21
فرضیه :2تناسب فناوری-وظیفه رابطه معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ فناوری در
سیستم اطالعاتی حسابداری دارد.
مدل پذیرش فناوری
این تحقیق از مدل پذیرش فناوری برای مشاهده پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ استفاده کرد زیرا به طور
رضایتبخشی ادراک کاربران را از سهولت استفاده و سودمندی یک سیستم جدید تعیین کرد [ .]83عوامل تعیین کننده مدل مدل
پذیرش فناوری برای تعیین ادراکات کاربر در مورد پذیرش آن بهینه هستند [ .]60مدل پذیرش فناوری توسط بسیاری از محققان
برای بررسی و مدیریت موفقیت آمیز پذیرش سیستم های جدید پذیرفته شده است [ .]80 ،82 ،62 ،60از زمان ارائهی مدل پذیرش
فناوری ،مطالعات فراوانی مدلهای تحقیقاتی مختلفی را برای پیشبینی مؤثر نگرشها و نیات رفتاری کاربر نسبت به پذیرش
فناوری معرفی کرده است .جالب توجه است که همه این مطالعات از ویژگی های تقریبا مشابهی برای ارزیابی پذیرش فناوری
استفاده کردند [ .]86بسیاری از مطالعات به این نتیجه رسیدهاند که مدل پذیرش فناوری یکی از بهترین مدلها در زمینههای
مختلف است (به عنوان مثال ،پیشبینی نیات رفتاری کلی خریدار [ ،]85پذیرش پزشکی از راه دور [ ]82و پذیرش سیستم یکپارچه
شناسایی فرکانس رادیویی  (RFID) [85].ادبیات قبلی شاهد پذیرش نوآوری هایی با اجرای گسترده مدل پذیرش فناوری در
ارزیابی نیات کاربران در مورد انتشار فناوری جدید بوده است [ .]88ادبیات به طور گسترده ای از استفاده از سازه های مدل پذیرش
فناوری یعنی سودمندی درک شده ) (PUو سهولت استفاده درک شده ) (PEOUدر اندازه گیری راه حل های پذیرش برای
فناوری جدید حمایت می کند [.]12 ،81 ،21 ،30
این تحقیق پیشنهاد میکند که مدل پذیرش فناوری درک بهتری از پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ ارائه میکند ،زیرا
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ یک حوزه تحقیقاتی به شدت مبتنی بر فناوری است که همچنین کاربر محور و متمرکز بر نوآوری
است [ .]32مطالعات قبلی توسط استیوز ،رحمان و شین [ ]11 ،32 ،31همچنین به این نتیجه رسیدند که سازههای مدل پذیرش
1 - Goodhue
2 - Benford, D’Ambra and Khan et al
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فناوری یعنی سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده ،پیشبینیکنندههای مهمی برای پذیرش/استفاده از تجزیهوتحلیل
داده های بزرگ هستند .مطالعه دیویس [ ]83سهولت استفاده درک شده را به عنوان درجه سهولت در هنگام استفاده از یک سیستم
اطالعاتی تعریف کرد .متعاقبا سون ]60[ 1توضیح داد که سهولت در استفاده از سیستم و فناوری اطالعات به افزایش مقبولیت آن
در بین کاربران کمک می کند .استفاده از یک سیستم بدون زحمت به بهبود عملکرد فردی و سازمانی کمک می کند [.]13 ،30
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ به طور بالقوه مزایایی را برای سازمان ها ایجاد می کند ،از جمله کاهش هزینه ها ،کنترل عوامل
خطر و کمک به تصمیم گیری کارآمد .پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ به مالحظات کاربر از نظر راحتی استفاده بستگی
دارد ،که از پردازش دادههای در مقیاس بزرگ و ناهمگن استفاده میکند [ .]32با این حال ،شدت سختی و سهولت استفاده از
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
ادبیات قبلی وجود یک رابطه مستقیم معنادار بین سهولت استفاده درک شده و رفتار عمدی کاربر برای اتخاذ سیستم در زمینه
های مختلف مطالعاتی را ثابت کرده است [ .]10 ،12 ،60این رابطه همچنین توسط استیوز و همکاران ]39 ،23 ،21[ 3در هنگام
مطالعه رفتارهای عمدی کاربر در مورد پذیرش کالن داده مورد بحث قرار گرفت ،اگرچه این مطالعات کمتر بر روی این زمینه
مطالعه متمرکز بودند .به عنوان مثال ،اندازه گیری رابطه سهولت استفاده درک شده با قصد استفاده از تجزیهوتحلیل داده های
بزرگ برای سازمان های مراقبت های بهداشتی ضروری است .ایده تجزیهوتحلیل داده های بزرگ خیلی قدیمی نیست و می تواند
در مورد سهولت استفاده از آن سردرگمی زیادی در ذهن کاربر ایجاد کند ،که ممکن است باعث کاهش تمایل کاربر نسبت به
استفاده از آن در سازمان های مراقبت های بهداشتی شود؛ بنابراین می توان پیشنهاد کرد که:
فرضیه :0سهولت استفاده درک شده رابطه معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری
در سیستم اطالعاتی حسابداری دارد.
سودمندی درک شده
سودمندی درک شده را می توان اینگونه تعریف کرد که آیا یک فرد فکر می کند که عملکرد شغلی آنها با استفاده از سیستم
بهبود می یابد [ .]83 ،30سودمندی درک شده رایج ترین متغیر مورد استفاده و محرک اصلی پذیرش فناوری است [.]16 ،13
همچنین انتظار می رود سودمندی درک شده-محرک اصلی قصد استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در مراقبت های
بهداشتی در این مطالعه باشد .سودمندی درک شده یک متغیر ضروری برای مطالعات مقاصد پذیرش نوآوری از دیدگاه کاربر است
[ .]60ادبیات قبلی ،به کرار شواهدی از رابطه مثبت با قصد استفاده ارائه کرده است که با موفقیت در زمینه های مختلف [،60 ،35
 ]10از جمله حوزه داده های بزرگ [ ]62 ،32 ،31اندازه گیری شده است ،اما تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در مراقبت های
بهداشتی مورد توجه قرار نگرفته است .تا زمانی که کاربر ارزش عملی تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را در سازمان های مراقبت
های بهداشتی احساس نکند ،نمی تواند درک مثبتی از مفید بودن ایجاد کند .با توجه به اصل نظری مدل پذیرش فناوری ،این
مطالعه فرض کرد که سودمندی درک شده رابطه مثبتی با قصد رفتاری دارد.
فرضیه :6سودمندی درک شده رابطه معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ فناوری در
سیستم اطالعاتی حسابداری دارد.
قصد رفتاری برای استفاده
یک قصد رفتاری ،قصدی برای دستیابی به برخی رفتارهای مشخص آینده [ ]31است و یک پیش بینی کننده کلیدی استفاده
واقعی یک فرد از فناوری است [ .]12 ،15قصد رفتاری اولین گام اساسی به سوی پذیرش واقعی هر سیستمی است [ .]30به گفته
ونکاتش و دیویس [ 2،]13قصد رفتاری واسطه مهمی در رابطه بین پیش بینی کننده ها و پذیرش سیستم خاص است ادبیات قبلی
ثابت کرده است که اگر فردی قصد استفاده از یک فناوری را داشته باشد ،احتمال بیشتری دارد که از آن استفاده کند [ .]18ادبیات
علوم اجتماعی شواهدی را ارائه کرده است که قصدهای رفتاری تأثیر مستقیمی بر استفاده واقعی دارند [ ،]83 ،22و مطالعات
مختلف به این نتیجه رسیده اند که نیات رفتاری تأثیر قابل توجهی بر پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ دارند [ .]32 ،31این
تحقیق نشان می دهد که افرادی که قصد استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را دارند ،به استفاده واقعی از تجزیهوتحلیل داده
های بزرگ هدایت می شوند.
فرضیه  :5نیات رفتاری رابطه مثبت معناداری با استفاده واقعی از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ فناوری در سیستم اطالعاتی
حسابداری دارد.

1 - Soon
2 - Esteves ،Shin Weerakkody
3 - Venkatesh and Davis
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نقش تعدیل کننده مقاومت در برابر تغییر
به گفته فرنچ ،]11[ 1تغییر حالتی است که در آن بین شیوه های جدید و قدیمی تفکر تفاوت وجود دارد .رفتار افرادی که آنها را
از پیامدهای تغییر واقعی یا خیالی محافظت می کند ،مقاومت در برابر تغییر ] [100نامیده می شود .اولیور ]121[ 3مقاومت در برابر
تغییر را به عنوان حفاظت از وضعیت موجود از طریق ایجاد مقاومت در برابر سیستم نوآورانه توسط افراد تعریف می کند .هر سیستم
ابتکاری معموال منبع وحشت است و مقاومت در برابر تغییر را به دلیل درک آن به عنوان یک تهدید احتمالی برای استحکام عادات
قدیمی [ ]121 ،02تحمل می کند .برای جلوگیری از مقاومت در برابر تغییر در سازمان ها هنگام اجرای سیستم ها یا روش های
جدید کار ،اورگ [ 2]123پیشنهاد کرد که سازمان باید کارکنان را به یادگیری مهارت ها ،وظایف و برنامه های جدید تشویق کند.
یکی از جنبه های شخصیت این است که مقاومت در برابر تغییر برای پذیرش فناوری بسیار مهم است [ .]122ادبیات قبلی نشان
داده است که مقاومت در برابر تغییر یک نوع بی انگیزگی است و بر پذیرش فناوری اطالعات تأثیر منفی می گذارد
[.]120،126،125
مطالعه آلوماری ]122[ 0به این نتیجه رسید که مقاومت در برابر تغییر یکی از عواملی است که باعث عدم پذیرش و شکست
سیستم های اطالعاتی جدید می شود .اللممد و همکاران ]22[ 6رفتار پذیرش یک سیستم دولت الکترونیک را با تمرکز بر مقاومت
در برابر تغییر بررسی کرد و رابطه منفی معناداری بین مقاومت در برابر تغییر و پذیرش سیستم ایجاد کرد .بسیاری از محققان دیگر
نیز اهمیت و ارتباط منفی مقاومت در برابر تغییر را با پذیرش سیستم های فناوری اطالعات و ارتباطات ثابت کردند [.]128 ،02 ،03
مطالعه ای در مورد پذیرش مدیریت زنجیره تامین سبز] ، (GSCM) [41مقاومت در برابر تغییر را به عنوان تعدیل کننده بین
نیات رفتاری و پذیرش  GSCMمورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مقاومت بیشتر در برابر تغییر در بین کارکنان منجر
به عدم اجرای  GSCMمی شود .به طور مشابه ،برال  IIIو همکاران ]121[ 5نقش تعدیل کننده مقاومت در برابر تغییر بین سرمایه
روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی را بررسی کردند .در مورد تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در سازمانهای مراقبتهای
بهداشتی ،مقاومت در برابر تغییر احتماال بین رفتارهای عمدی و استفاده واقعی از سیستم تجزیهوتحلیل داده های بزرگ توسط
کارکنان تعدیل میکند .ادبیات قبلی همچنین گزارش داد که مقاومت در برابر تغییر یا تأثیر قابل توجهی نداشته یا تأثیر مستقیم
جزئی بر استفاده واقعی از فناوری داشته است []121 ،01؛ بنابراین ،این مطالعه همچنین بر نقش تعدیل کننده مقاومت در برابر
تغییر به جای تأثیر مستقیم مقاومت در برابر تغییر بر استفاده واقعی تمرکز دارد.
دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی آمریکا با مقاومت زیادی در برابر تغییرات پزشکان در هنگام اتخاذ سیستم پرونده
الکترونیک سالمت ،به ویژه در مرحله اولیه ،مواجه شد [ .]112مطالعه پاتاچاریا [111] 2به طور تجربی مورد بررسی قرار گرفت و
به این نتیجه رسید که مقاومت در برابر تغییر یک مانع کلیدی برای پذیرش واقعی فناوری اطالعات در بخش مراقبت های
بهداشتی در هر دو مرحله اولیه و پس از پذیرش بود ،اما در مرحله اولیه بیشتر یک مانع بود .سایر محققان همچنین دریافتند که
مقاومت در برابر تغییر اغلب به عنوان علت شکست استفاده واقعی از فناوری اطالعات در سازمان های مراقبت های بهداشتی در
نظر گرفته می شود [ .]112 ،113در این تحقیق ،بر روی مقاومت در برابر تغییر تمرکز شده است زیرا پذیرش اولیه تجزیهوتحلیل
داده های بزرگ نیز بررسی دادهمی شود .با این حال ،اگرچه مقاومت در برابر تغییر تأثیر کلیدی بر پذیرش سیستم های اطالعاتی
در مراقبت های بهداشتی دارد ،تحقیقات قبلی در طول این فرآیند به مقاومت در برابر تغییر توجه نکرده اند؛ بنابراین ،برای پر کردن
این شکاف بزرگ در ادبیات ،فرضیه زیر درنظر گرفته می شود:
فرضیه  :2مقاومت در برابر تغییر ،رابطه بین نیات رفتاری برای استفاده و استفاده واقعی از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری را تعدیل می کند.

 -4روش شناسی تحقیق
تحقیق از نظر هدف کاربردی از نوع ماهیت علّی می باشد .از نظر زمان گردآوری مقطعی و از نظر نحوه گرداوری داده های
تحقیق ،پیمایشی به شمار می آید .شکل  3نمودار مراحل اجرای تحقیق را نشان می دهد.
در این تحقیق ،کلیه معیارهای مطالعات قبلی را با محتوای یکسان برای حفظ اعتبار محتوا اتخاذ شده است .همه سازهها در
مقیاس لیکرت  2درجهای اندازهگیری شدند که در آن به موافقت شرکتکنندگان با یک عبارت داده شده نمرهای از ( 1کامال
مخالفم) تا ( 2کامال موافقم) اختصاص داده شد .مقیاس اعتماد درک شده  2گوی (سوال) از [ ]110اقتباس شد ،مقیاس امنیتی
درک شده چهار گوی (سوال) از [ ]21اقتباس شد ،و مقیاس تناسب وظیفه -فناوری سه گوی (سوال) از [ ]20 ،32اقتباس شد .به
طور مشابه ،مقیاس های سه آیتمی برای هر دو سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده از [ ]21اقتباس شدند .مقیاس
1 - French
2 - Oliver
3- Oreg
4 - Alomari
5 - Lallmahomed et al
6 - Bral III et al
7 - Bhattacherjee
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سه آیتمی برای استفاده از قصد (نیت) رفتاری از [ ]18و مقیاس سه آیتمی برای استفاده واقعی از [ ]18اقتباس شد .مقیاس چهار
آیتمی برای مقاومت در تغییر از [ ]120اقتباس شد.
در این مطالعه از روش پیمایش مبتنی بر پرسشنامه ساختاریافته برای سنجش مدل پیشنهادی استفاده شد .روش پیمایش برای
اندازه گیری رفتارها و روابط بین سازه ها مفید است [ .]116به طور معمول ،روش نظرسنجی در مطالعات قبلی مورد استفاده قرار
گرفته است که در آن محققان پذیرش یا قصد-رفتار کاربر را ارزیابی میکنند [ .]115ابتدا ،یک مطالعه آزمایشی با  32کاربر
احتمالی سیستم اطالعاتی حسابداری انجام شد .نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی با چهار استاد ارشد با تسلط عالی در این زمینه
مورد بحث قرار گرفت و سپس موارد اندازه گیری بر اساس بحث ها اصالح شد که اعتبار صوری مقیاس اندازه گیری را نیز تایید
کرد .همه کاربران نهایی سیستم اطالعاتی حسابداری از شهرداریهای شهر شیراز (تمام نواحی ) برای جمع آوری داده ها با استفاده
از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .روش نمونهگیری آسان ،به دلیل دسترسی محقق به شرکتکنندگان ،یک روش
نمونهگیری مناسب است [.]112
یک پرسشنامه اصالح شده با یک نامه پوششی
که به پاسخ دهندگان اطمینان می داد که داده ها
فقط برای اهداف تحقیقاتی دانشگاهی مورد استفاده
قرار می گیرند و محرمانه می ماند ،از طریق یک
نظرسنجی آنالین برای همه شرکت کنندگان توزیع
شد .نظرسنجی آنالین سازگاری تحقیق با جمع
آوری داده ها را تضمین می کند [ .]118در مجموع
 022پرسشنامه بین شرکت کنندگان توزیع شد و
 352پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد که از این
تعداد  25پرسشنامه که حاوی مقادیر گمشده یا پاسخ
های مغرضانه بودند در مطالعه گنجانده نشدند330 .
پاسخ باقی مانده برای تجزیهوتحلیل انتخاب شدند.
عالوه بر این ،این مطالعه سن و جنسیت را به عنوان
متغیرهای کنترل در نظر گرفت تا اطمینان حاصل
شود که نتایج مدل تحت تأثیر نامطلوب کوواریانس
قرار نمیگیرد ،زیرا ادبیات قبلی پیشنهاد میکرد که
سن و جنسیت ممکن است بر قصد استفاده تأثیر
شکل :2مراحل اجرای تحقیق
بگذارد [.]118 ،52

 -5یافته های تحقیق
در این تحقیق از مدل سازی معادالت ساختاری ( )SEMبا
استفاده از نرم افزار ) IBM-AMOS (v21برای ارزیابی مدل
تحقیق پیشنهادی استفاده شد .از ادبیات قبلی مشهود است که
نرم افزار آموس ابزار قدرتمندی برای انجام تحلیل عاملی تاییدی
( )CFAو  SEMاست [ .]111نرم افزار آموس یک بسته کامل
برای ارزیابی اقدامات سازنده و تعدیل روابط است [ .]132از
آنجایی که  AMOSکاربر پسند است و یک رابط گرافیکی ارائه
میدهد که مدیریت آسانتر را امکانپذیر میکند ،از این نرمافزار
برای  CFAو  SEMو ( SPSSنسخه  )31برای اندازهگیری
اعتبار و پایایی و انجام یک تحلیل عاملی اکتشافی ( )EFAقبل
از  CFAاستفاده شد .جدول  1اطالعات جمعیت شناختی پاسخ
دهندگان را نشان می دهد که از این تعداد  138نفر از  330مرد
بودند ٪83 ،در گروه سنی  36تا  06سال بودند و  ٪18دارای
مدرک لیسانس یا باالتر بودند %3 .باقی مانده دارای گواهی
دبیرستان یا دیپلم مربوطه و همچنین دانش و تجربه در استفاده
از سیستم های فناورانه بودند.
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جدول  :1توزیع فراوانی پاسخ گویان
فراوانی
متغیرها
138
مرد
15
زن
جنسیت
330
جمع
31
36-18
81
26-36
10
06-26
سن
13
 06به باال
330
جمع
0
دیپام و فوق دیپلم
121
لیسانس
مدرک
121
فوق لیسانس
تحصیلی
12
دکتری
330
جمع

درصد
62/1
03/1
122
13/1
21/2
03
6/0
122
1/8
08/2
06/1
0/6
122

 -1-5مدل اندازه گیری
برای اندازه گیری کفایت نمونه از آزمون کرویت کایزر-مایر-اولکین ) (KMOو بارتلت استفاده شد [ .]131مقدار این آزمون
 2/826بود که در محدوده برش  1-2.8بود که کفایت نمونه را نشان داد .داده ها بدون توجه به تفاوت در زمان جمع آوری شدند.
سوگیری روش متداول ) (CMBدر داده ها با استفاده از آزمون تک عاملی هارمن [ ]133بررسی گردید .پس از دستهبندی آیتمها
در هشت زیر گروه ،نتایج نشان داد که عامل اول  21/1درصد از واریانس را توضیح میدهد که کمتر از نرخ برش  02درصد است.
قبل از تحلیل مسیر ،پایایی و روایی آن اندازه گیری شد .مقدار آلفای کرونباخ برای همه عوامل بیشتر از  2.2بود .قابلیت
اطمینان مرکب ) (CRو مقادیر  AVEبه ترتیب از  2.802تا  2.153و از  2.563تا  2.850متغیر بود که در محدوده پذیرفته شده
بود [ .]130 ،132جدول  2تمام مقادیر آلفای کرونباخCR ،و  AVEرا نشان می دهد .جدول  0ثابت می کند که هیچ مشکلی با
اعتبار تمایز سازه ها در مطالعه وجود ندارد ،زیرا جذر  AVEباالتر از همه همبستگی های بین سازه بود [ .]136این مطالعه EFA
را با استفاده از  SPSSانجام داد تا اطمینان حاصل شود که معیارها در مطالعه با توجه به متغیرهای مربوطه صحیح است .مقادیر بار
عاملی از  2.200تا  2.162متغیر بود ،که ثابت کرد هیچ مشکلی در مورد بارگذاری متقاطع سازه ها وجود ندارد [.]135

اعتماد درک شده

امنیت درک شده

تناسب وظیفه-فناوری

سهولت استفاده درک شده

سودمندی درک شده
قصد رفتاری برای استفاده از
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ

مقاومت در برابر تغییر

استفاده واقعی از سیستم فناوری در
سیستم اطالعات حسابداری

2/802

2/560

2/126

2/226

2/12

2/282

2/822

2/226

2/802

2/563

2/111

2/222

2/153

2/850

2/111

2/213
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متغیرها

جدول  3نتایج بارهای عاملی ،اعتبار و پایایی
آلفای کرونباخ
بارعاملی
ایتمها (گویها)
2/801
PT1
2/820
2/881
PT2
2/281
PT3
2/820
PS1
2/803
PS2
2/122
2/126
PS3
2/256
PS4
2/825
TTF1
2/818
2/256
TTF2
2/823
TTF3
2/860
PEOU1
2/822
2/820
PEOU2
2/838
PEOU3
2/832
PU1
2/828
2/825
PU2
2/806
PU3
2/251
BI1
2/121
2/825
BI2
2/221
BI3
2/121
RTC1
2/122
RTC2
2/153
2/165
RTC3
2/100
RTC4
2/825
AU1
2/118
2/831
AU2
2/856
AU3

CR

AVE

خطوط مورب نشان دهنده ریشه مربع هر متغیر است .سطح معناداری *-در سطح 2/62؛ ** در سطح  2/21؛ *** در سطح
 CFA .2/221از طریق نرم افزار AMOSبرای بررسی سازگاری و اعتبار سازهها برای چارچوب مطالعه پیشنهادی انجام شد.
مقادیر  CFAعبارتند از ،: CMIN/DF = 1.545ریشه میانگین مربعات خطای تقریب  (RMSEA) = 0.049با مقدار
 ،PCLOSE 0.529شاخص برازش مقایسه ای  (CFI) = 0.967و  Tucker-Lewis 6.9= fit.همه مقادیر مطابق با مقادیر
آستانه هستند [ .]135این نتایج برازش خوب مدل را ثابت کرد.
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جدول  : 4ماتریس همبستگی و جذرAVE

RTC
PS
AU
PEOU
TTF
PT
PU
BI

RTC
2/131
2/213
*2/158
2/111
-2/223
-2/201
-2/220
2/226

PS

AU

2/802
***2/215
***2/022
***2/511
***2/012
***2/311
***2/665

2/812
***2/022
***2/0331
2/226
2/202
***2/012

PEOU

2/821
***2/008
*2/163
***2/322
***2/630

TTF

2/855
***2/262
***2/368
***2/515

PT

2/821
***2/222
***2/222

PU

2/828
***2/208

BI

2/821
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نتایج فوق برازش مدل را نشان کرد و داده ها از پایایی و اعتبار باالیی برخوردار بودند؛ بنابراین به تحلیل مسیر ادامه دادیم .در
تحلیل مسیرRMSEA = 0.058 ،CMIN/DF = 1.748 ،با مقدار ،CFI = 0.939 ، PCLOSE 0.278و، TLI = 0.901
که نشان داد که مدل برازش خوبی دارد .سپس ،مطالعه ضرایب مسیر را اندازه گیری کرد و دریافت که همه ضرایب معنی دار
بودند .نتایج نشاندادهشده در شکل  2نشان میدهد که اعتماد درکشده ( ،)p < 0.05 ،β = 0.124امنیت درک شده
( ،)p < 0.001 ،β = 0.209تناسب وظیفه و فناوری ( ،)p = 0.263 ،β = 0.263سودمندی درک شده ) ،p < 0.001و
 ،(β = 0.118سهولت استفاده درک شده ( )β = 0.118 ،p<0/05روابط مثبت معناداری با قصد رفتاری برای استفاده از سیستم
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری دارند.
بنابراین ،فرضیات  6-1تایید می شوند .عالوه
بر این ،قصد رفتاری برای سیستم فناوری در
سیستم اطالعاتی حسابداری (،β = 0.412
 )p < 0.001رابطه مثبت معناداری با سیستم
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری دارد ،و
بنابراین فرضیه  5نیز پذیرفته شده است .این مدل
همچنین نشان میدهد که  06درصد واریانس در
قصد (نیات) رفتاری برای استفاده از سیستم
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری وجود دارد
و  36درصد واریانس نشاندهنده استفاده واقعی از
ت سیستم فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری
است .متغیرهای کنترل سن و جنس با سیستم
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری رابطه
شکل :3بررسی پذیرش سیستم فناوری در سیستم اطالعاتی
معنی داری نداشتند؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم
حسابداری :نقش تعدیل کننده مقاومت در برابر تغییر
که مدل مطالعه فرضی پذیرفته شده است.

 -3-5اثر تعدیل کنندهی مقاومت در برابر تغییر
نتایج این تحقیق نشان داد که مقاومت در برابر تغییر رابطه بین قصد رفتاری برای استفاده از سیستم فناوری در سیستم
اطالعاتی حسابداری و استفاده واقعی از سیستم فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری را تعدیل می کند .عبارت متقابل (نیت
رفتاری برای استفاده × مقاومت در برابر تغییر )p < 0.001 ،) β = − 0.201تأثیر معنادار و منفی بر استفاده واقعی از سیستم
فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری داشت؛ بنابراین ،مقاومت بیشتر در برابر تغییر ،رابطه بین قصد رفتاری برای استفاده و
استفاده واقعی از سیستم فناوری در سیستم اطالعاتی حسابداری را تضعیف کرد که فرضیه  2را پذیرفت.
پذیرش فناوری ،سبک تصمیم گیری در بخش حسابداری و حسابرسی را تغییر می دهد .یک سیستم تعاملی و وظیفه محور
می تواند استفاده از سیستم فناوری را در هر بخش ،به ویژه در سازمان های شهرداری و مالیاتی و حسابرسی ،ممکن سازد .با در
نظر گرفتن این اهداف ،این مطالعه یافتههای مفید و چارچوبی برای پذیرش عملی سیستم های فناوری در سیستم اطالعاتی
حسابداری و تحقیقات آینده ارائه کرد .این مطالعه بر امنیت و اعتماد اطالعات متمرکز بود که مشاهده شد که نگرانی بزرگ کاربران
سیستم است .مشابه نتایج [ ،]32اعتماد درک شده و امنیت درک شده تأثیر مثبتی بر قصد رفتاری برای اتخاذ و استفاده از سیستم
فناوری در سیستم اطالعات حسابداری داشتند .این مطالعه همچنین تناسب وظیفه-فناوری را مورد بررسی قرار داد ،که تأثیر مثبتی
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بر اهداف رفتاری برای پذیرش سیستم فناوری در سیستم اطالعات حسابداری داشت ،که نشان میدهد ویژگیهای سیستم باید با
وظیفه خاص کاربر برای پذیرش موفقیتآمیز یک سیستم فناوری در سیستم اطالعات حسابداری مطابقت داشته باشد .نتایج ما با
نتایج افشان و براک [ ]132مطابقت دارد .مشابه مطالعات قبلی توسط سوون همکاران ]32[ .در مورد پذیرش سیستم فناوری در
سیستم اطالعات حسابداری ،این مطالعه همچنین اثرات مثبت سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده را بر قصد رفتاری
برای پذیرش سیستم فناوری در سیستم اطالعات حسابداری نشان داد ،که پیشنهاد میکند استفاده از سیستم باید آسان باشد و
ویژگیهای جذابی داشته باشد که آن را برای کاربر مفید به نظر برساند .عالوه بر این ،این مطالعه – مقاومت در برابر تغییر را در
کارکنان مورد بررسی قرار داد که نقش کلیدی در همگرایی قصد رفتاری برای استفاده واقعی از سیستم ایفا کرد .نتایج این مطالعه
نشان می دهد که با افزایش مقاومت در برابر تغییر از سوی کارکنان ،استفاده واقعی از سیستم فناوری در سیستم اطالعات
حسابداری کاهش می یابد .نتیجه یافتهی مقاومت در برابر تغییر ،با نتایج  Beal IIIو  Nejatiمطابقت دارد [.]121 ،01
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پذیرش سیستم فناوری در مرحله اولیه است ،که در آن بسیاری از سازمان های رحسابرسی و حسابداری به فکر پذیرش
سیستم های پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ هستند .اکنون زمان بهینه ای برای اتخاذ/اجرای سیستم های پذیرش
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ ،به ویژه در سازمان های حسابرسی ،با هدف ارائه تسهیالت خدمات حسابرسی و افزایش کیفیت
حسابرسی بهتر از طریق حفظ محتوی صورت های مالی و تدوین استراتژی های بهتر است .این مطالعه با نشان دادن عوامل اصلی
که هنگام پذیرش سیستم پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ مهم هستند ،به ادبیات کمک می کند .نتایج این مطالعه همچنین
برای استراتژیسازانی که میخواهند یک سیستم پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را با نشان دادن عواملی که در ابتدا مهم
هستند پیادهسازی کنند ،ضروری است .برخالف مطالعات موجود ،این مطالعه همچنین اثر ترکیبی مثبت عظیم نظریههای تناسب
وظیفه -فناوری و مدل پذیرش فناوری را بر نیات رفتاری برای اتخاذ پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و سیستم فناروی را در
سیستم اطالعاتی حسابداری بیان کرد .ترکیب تناسب وظیفه -فناوری و مدل پذیرش فناوری نتایج مؤثرتری نسبت به استفاده از
تناسب وظیفه -فناوری یا مدل پذیرش فناوری به صورت جداگانه به دست می دهد [ .]35 ،11ادبیات قبلی استفاده از مدل پذیرش
فناوری را به تنهایی در اتخاذ یک سیستم پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ نشان می دهد .مطالعه حاضر همچنین
نگرانیهای مهمی را از سوی کاربران در مورد پذیرش هر سیستم نوآورانه ،مانند امنیت درک شده و اعتماد درک شده ،گنجانده
است .این عوامل جنبه مهم دیگری را به ادبیات مربوط به پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ ارائه می دهد .قلمرو نمونه گیری
تحقیق ،شهرداریهای شهر شیراز است .مقاومت در برابر تغییر ،بزرگترین مانع در پذیرش سیستم های نوآورانه ،به ویژه در
کشورهای در حال توسعه و همچنین در کشورهای توسعه یافته است .با توجه به بهترین اطالعات ما ،این مطالعه اولین مطالعه ای
در بیمارستان های کشور است که با پیوند مقاومت در برابر تغییر کارکنان با پذیرش پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ به
عنوان تعدیل کننده ،ادبیات را غنی می کند .این نتیجه تعدیل به مُجریان کمک می کند تا این عامل را در زمان اتخاذ سیستم
پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ کنترل کنند.
این تحقیق ،به بینش های تحقیقاتی قابل توجهی در مورد اجرای سیستم تجزیهوتحلیل داده های بزرگ کمک می کند .این
مطالعه برای اولین بار شکاف اصلی در ادبیات مربوط به شواهد تجربی برای تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را در سازمان های
خدماتی و مالیاتی کشور (بویژه شهرداریها) پر می کند .دوم ،اکثر مطالعات قبلی فقط اهمیت ،چالشها و فرصتهای تجزیهوتحلیل
داده های بزرگ را برجسته کردند ،زیرا تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در مرحله اولیه پذیرش بود و موضوعی نسبتا جدید بود .دوم،
تعداد کمی از محققان پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را بررسی کردهاند و مطالعات موجود بر روی یک دیدگاه خاص (یعنی
یک چشمانداز اقتصادی یا مالی) تمرکز کردهاند یا صرفا بر نظریه پذیرش فناوری تأکید کردهاند .این مطالعه احتماال اولین مطالعه
در مورد پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ است که مدلی را پیشنهاد می کند که تئوری های پذیرش فناوری ،تناسب وظیفه-
فناوری را به عنوان پیش بینی کننده نیات رفتاری برای استفاده از تجزیهوتحلیل داده های بزرگ ترکیب می کند؛ بنابراین ،ادغام و
اجرای تئوری پذیرش فناوری با نظریه تناسب وظیفه -فناوری برای پذیرش تجزیهوتحلیل داده های بزرگ دیدگاه جدیدی است
که ادبیات را تقویت می کند .دوم ،برای تغییر سیستم اطالعاتی حسابداری به سیستم تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری،
ادبیات به یک مبنای نظری قوی برای تحقیقات بیشتر و یک مدل تحقیقاتی گسترده و کلی نیاز دارد که مختص یک جنبه از
تجارت نیست .این مدل مطالعه مفید خواهد بود و یک نظریه را برای تحقیقات آینده -تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری
پیش خواهد برد .عالوه بر این ،این مطالعه جنبههای امنیتی و اعتماد اطالعات را در مدل برای روشن کردن تأثیرات آنها بر قصد
رفتاری گنجاند .نتایج ما به دیدگاههای امنیتی و اعتماد در ادبیات پذیرش فناوری کمک میکند و زمینههای امنیت و اعتماد را برای
تحقیقات بیشتر فراهم میکند .عالوه بر این ،نتایج بهدستآمده برای مقاومت در برابر تغییر نشاندهنده کمک نظری عظیمی برای
محققان است ،زیرا مطالعه حاضر این مانع مهم در اجرای تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را برجسته کرده است .این تحقیق می
تواند به عنوان مرجعی برای تحقیقات آینده و افزایش درک پذیرش تحقیقات  -تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری در سیستم
های اطالعاتی حسابداری استفاده شود
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یافتههای این مطالعه -دستورالعملهای برجسته و پیامدهای مهمی را برای مدیران و ذی نفعان سیستمهای تجزیهوتحلیل
داده های بزرگ پیشنهاد میکند که میتواند به پذیرش موفقیتآمیز سیستمهای تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری در
سیستم های اطالعاتی حسابداری کمک کند .اول ،اتصال عملکردهای سیستم با وظایف مورد نیاز سازمان و همچنین سودمندی
درک شده و سهولت استفاده درک شدهی سیستم مهم است .این رویکرد نتایجی را ارائه میدهد که هنگام پیادهسازی سیستمهای
تجزیهوتحلیل داده های بزرگ و فناوری در سیستم های اطالعاتی حسابداری برای حسابرسان مثمر ثمرتر هستند .دوم ،یافتههای
این مطالعه همچنین نشان میدهد که امنیت درک شده و اعتماد درک شده ،پیشبینیکنندههای کلیدی مقاصد در مورد پذیرش
یک سیستم فناوری مدرن در سیستم اطالعاتی حسابداری هستند .سوم ،این مطالعه اثر تعدیلکننده مقاومت در برابر تغییر را
بررسی میکند که پذیرش سیستمهای تجزیهوتحلیل داده های بزرگ را در کشورهای در حال توسعه کاهش میدهد .این مطالعه
بینش گستردهای را برای اجراکنندگان سیستمهای تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در کشورهای در حال توسعه ارائه میکند و به
طراحی استراتژیهایی اجازه می دهد تا در نهایت سطوح مقاومت کارکنان را کاهش دهند .در نهایت ،این مطالعه بستر اولیه ای را
برای پزشکان برای پذیرش و ترویج شیوه های تجزیهوتحلیل داده های بزرگ در سازمان فراهم می کند تا حداکثر مزایای فناوری
نوآورانه را به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دست آورند.
به مدیران شهرداریها پیشنهاد میشود ،ضمن فرهنگ سازی در زمینۀ آشنایی و کاربرد فناوری اطالعات و افزایش دانش و
مهارت کارکنان و مسئوالن در این خصوص ،زیرساختهای مناسب برای پیادهسازی سیستم یکپارچه در سازمان صورت گیرد و با
برگزاری دورههای آموزشی ،مهارتکارکنان برای انجام وظایف محوله افزایش یابد .همچنین در به کارگیری سیستمهای مرتبط با
فناوری اطالعات پیشنهاد میشود ،مدیران سازمان به دو عامل سهولت در به کارگیری و سودمندی ادراک شده ،توجه کرده و
متناسب با نیازهای شغلی سازمان و کارکنان از تجهیزات استفاده کنند .همچنین توجه به مبحث قیمت گذاری حسابرسی مهم
است .به بیان دیگر ،به کارگیری سیستمهایی توصیه میشود که پس از راه اندازی به اندازة الزم هزینه ها را کاهش دهند.
در این تحقیق ،یکی از فاکتورهایی که تاثیر منفی در پذیرش فناوری در سازمان شهرداری داشت ،عامل مقاومت در برابر تغییر
بوده است و مدیران با بروکراسی محض و شخصی سازی عملیات ها ،سعی در کاهش کاربرد فناوری در حسابرسی و امور مدیریتی
و حسابداری مدیریت می شوند .لذا پیشنهاد می شود که مدیران از این ویژگی بپرهیزند.
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ارتباط مدت زمان تصدی حسابرس با خطر سقوط آتی قیمت سهام
در طول عمر شرکتها
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چکـیده
صورتهای مالي یکي از مهمترین مجموعه اطالعات مالي مورد نیاز برای سرمایهگذاران جهت تصمیمگیری استت تهیته
این اطالعات توسط مدیران انجام مي شود .بنابراین ،مدیران احتمال دارد که اخبار بد شرکت را پنهان کننتد .امتا انان ته
اطالعات پنهان انباشته شده ،به نقطه اوج برسد ،یک باره منتشر خواهد شد که موجب تعدیل ناگهاني و منفي قیمت سهام
شرکت ميگردد .لذا ،وجود این شرایط منجر به تقاضا برای خدمات حسابرسي مستقل شده است تا بتا اراهته گرارشتات بتا
کیفیت ،مانع از پنهان کاری مدیران شوند .با این حال ،ارتباط طوالني مدیران و حسابرسان ممکن است منجتر بته ارتبتاط
دوستانه بین آنان شود و فعالیتهای ذخیرهسازی اخبار بد توسط مدیران را اشمپوشي کنند .بدین ترتیتب ریستک ستقوط
قیمت آتي سهام بیشتر گردد .از طرفي ممکن است ارتباط طوالني منجر به ایجاد دانش کامتل در متورد شترکت گتردد و
منجر به کاهش ریسک سقوط اتي قیمت سهام گردد .به عالوه حسابرسان شرکت ها در ارخه های مختلف عمر شترکت
ممکن است واکنش متفاوتي به پنهان سازی اخبار بد بدهند .در نبود شواهد علميو تجربتي مناستب ،پتهوهش حاضتر بته
بررسي ارتباط مدت زمان تصدی حسابرس با خطر سقوط اتي قیمت سهام در طول عمر شترکتها متيپتردازد .در همتین
راستا نمونهای مشتمل بر  06شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طي بازه زماني  1000-1008انتختا و آزمتون شتده
است .نتایج با استفاده از روش رگرسیون اند متغیره حاکي از تأثیر مثبت مدت زمان تصدی حسابرس بتر ریستک ستقوط
قیمت آتي سهام است .هم نین با حرکت شرکت به سمت دورههای افول و رکود ،نقش دوره تصدی حسابرس بر ریسک
سقوط قیمت سهام کمرنگتر خواهد شد.

واژگـان کلـیدی :دوره تصدی حسابرس ،ارخه عمر شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام

 -1کارشناس ارشد حسابداری (نویسنده مسئول) neginmobini@yahoo.com
 -2کارشناس ارشد حسابداری
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سرمایهگذاران همواره به ارزیابي بازده مورد انتظار و ریسک مرتبط با سهام مختلف ميپردازند تا بتوانند برای ایجاد پرتفویي
مناسب تصمیمگیری نمایند در این میان سقوط قیمت سهام یکي از مهمترین نگرانيهای سرمایهگذاران است .ارا که مدیران
واحدهای تجاری از طریق تأخیر در انتشار اخبار بد ،حجم معیني از اخبار بد را در شرکت انباشته ميسازند ولي به دالیلي نظیر
پرهرینه بودن و یا عدم توانایي مدیریت (نظیر تغییر مدیریت) ،با رسیدن حجم اطالعات منفي انباشته شده به مقدار نهایي خود،
دیگر مدیران قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایهگذاران جلوگیری نمایند .انتشار یکباره این اخبار بد در بازار،
موجب تعدیل یکباره و منفي قیمت سهام شرکت خواهد شد که در ادبیات مالي از آن بهعنوان سقوط قیمت سهام یاد ميشود
(جین و میرز 6660 ،1هوتون و همکاران .)6660 ،6ریسک زیانهای شدید ناشي از سقوط قیمت سهام برخالف ریسکهای
سیستماتیک سهام ،از طریق متنوع سازی سبد سهام نیر کاهش نميیابد و تنها راه پیشگیری از انین ریسکهایي ،شناسایي
شرکتهایي است که سهام آنها در معرض ریسک سقوط قیمت سهام قرار دارند (ساندر .)6616 ،0یکي از راههای پیشگیری از
انین زیانهایي ،توجه به گرارشات حسابرسان مستقل صورتهای مالي شرکتهاست .انتظار ميرود که کیفیت باالی حسابرسي تا
حدودی دستکاری ارقام حسابداری از سوی مدیران را محدود ميکند.
در گرارشات حسابرسي ،حسابرسان مستقل باید کلیه موارد بااهمیت رعایت نشدن قوانین و مقررات و نیر کلیه موارد سوء
استفاده کشف شده در حین اجرای عملیات و هم انین دامنه عملیات خود درباره کنترلهای مدیریت و هرگونه نقاط ضعف درخور
توجه کشف شده در جریان حسابرسي را گرارش کنند (سرلک و همکاران .)1000 ،اما روابط طوالنيمدت حسابرس و صاحبکار بر
استقالل حسابرس و کیفیت گرارشگری مالي تاثیر گذار است و اهمیت این امر ،موجب تدوین قوانیني مبني بر محدود کردن روابط
مربور شده است .بهطور خاص ،در یک سری از مطالعات اخیر نشان داده است که ارتباط طوالنيمدت حسابرس با مشتری باعث
ميشود حسابرس ،در مورد فعالیتهای ذخیرهسازی اخبار بد بهدستآمده از سوی مشتریان خود اشمپوشي انجام دهند .در این
موارد حسابرسان متهم به کمک به اقدامات دستکاری مدیریتي هستند که اطالعات عمومي منفي را مخفي ميکنند (والوکاس،0
 6616گولدفار  6616 ،8کافي 6610 ،0ویگینر و همکاران .)6610 ،7بهطور مثال والوکاس ( ،)6616بیان ميکند که شرکت
حسابرسي ارنست و یانگ برای مخفي کردن اخبار بد ،با هلدینگ برادران لمن ارتباط داشته است این امر به دلیل ارتباط
طوالنيمدت بین آن دو بوده است .برخالف نگرانيهای اخیر درباره روابط بلندمدت حسابرس و مشتری ،شواهد قانعکنندهای وجود
دارد که دوره تصدی حسابرس با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفي دارد .این شواهد با دیدگاه نظارت بر یادگیری سازگار است
که ایجاد دانش خاص مشتری در طول مدت رابطه بین حسابرس و مشتری ،حسابرس را قادر ميسازد بهطور مؤثری به تشخیص و
نگهداری فعالیتهای خبری توسط مشتری نظارت داشته باشد.
از طرفي دیگر ،ارخه عمر شرکتها نشاندهنده میران تکامل آنها است که ناشي از تغییرات در عوامل درونسازماني مانند
انتخا های استراتهیک برای خود و عوامل برونسازماني مانند فشارهای رقابتي که شرکت با آن مواجه ميشود ،ميباشد
(دیکینسون .)6611 ،5ارخه عمر شرکتها تأثیر قابلتوجهي در تصمیمات آنها ،خصوصیات اندازهگیریهای حسابداری و پویایي
سودآوری شرکت دارد (کالین و فانگ .)6617 0،در حسابداری و مالي عموماً از اهار مرحله تولد ،رشد ،بلوغ و افول برای تعیین
مراحل ارخه عمر شرکت استفاده ميشود (آهاروني و همکاران .)6660 ،16بین این مراحل ،مرحله رشد و بلوغ از جایگاه درخور
مالحظهای برخوردار است .در مرحله رشد ،شرکت به بسط و توسعه خود ميپردازد .شرکت در این مرحله ،وجوه نقد خود را به خرید
دارایيهای سرمایهای مولد و سرمایهگذاری در فعالیتهای سودآور برای خود و محیط پیرامونش به مصرف ميرساند .دیدگاه مبتني
بر منابع پویا یک شرکت بیان ميکند که الگوها و مسیرهای کلي در تحول توانمندیهای سازماني در طول زمان تغییر ميکند
(پنروس .)1080 ،11موقعیت شرکتها در مراحل افول یا رکود ،برای حسابرس دارای اهمیت است .حسابرس با دوره طوالني
تصدی ،برای حفظ شرکت از سقوط قیمت سهام و حفظ خودش از مخدوش شدن شهرتش ،نسبت پنهان کردن اخبار بد کمتر
بیشتر حساس است .ارا که عدم نظارت دقیق و گرارش به موقع منجر به مشکالت زیادی برای آن مي شود ،بنابراین ،سعي مي
نماید بیشتر اطالعات منفي را گرارش شد (کالین و فانگ.)6617 ،
در سال های اخیر بازار بورس ایران فراز و فرودهای زیاد داشته است و سقوط قیمت سهام را در سال  1000تجربه کرده است.
سقوط ق یمت سهام به عدم شفافیت شرکت ها مربوط مي شود که منجر به بي اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه مي شود این در
حالي است که اقتصاد یک کشور به رونق بازار سرمایه و شرکت های تولیدی ان بستگي دارد .و از انجا که سهامداران به اطالعات
گرارش شده حسابرس اتکا مي کنند بررسي دوره تصدی حسابرس در جهت افرایش اعتماد سرمایه گذاران و کاهش عدم شفافیت
1 Jin & Myers,
2 Hutton et al.,
3 Sunder
4 Valukas
5 Goldfarb
6 Coffee
7 Wiggins et al.
8 Dickinson
9 Callen & Fang
10 Aharony
11 Penrose
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اطالعات از اهمیت خاصي برخوردار است .عالوه بر این به دلیل مسایل یاد شده ،ارخه های تجاری نیر همواره جر جدایي ناپذیر
موارد مهم در بازار سرمایه ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد .این مساله نیر ضرورت پهوهش حاضر را دواندان مي کند.
در ادامه ،ابتدا مباني نظری و پیشینه پهوهش اراهه و فرضیهها تدوین شدهاند .سپس ،روش پهوهش شامل نمونه پهوهش و
مدلهای پهوهش تدوین شده است .هم نین یافتههای پهوهش شامل آمار توصیفي و برازش مدلهای پهوهش گرارش شده است.
بخش نهایي نیر به نتیجهگیری اختصاص یافته است.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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مدیران شرکتها با توجه به نظریه نمایندگي 1به دالیلي نظیر ماندن در شرکت ،دریافت پاداش و غیره ،خواسته یا ناخواسته
سعي در دستکاری اطالعات مالي شرکت ها بهمنظور مطلو نشان دادن وضعیت شرکت دارند و باوجود عدم تقارن اطالعاتي 6به
دلیل آگاهي بیشتر از وضعیت شرکت ،مدیران اطالعات مالي را بهگونهای تهیه و اراهه ميکنند که وضعیت شرکت را به بهترین نحو
نشان دهد .از شیوههای معمول این اقدام ،تأخیر در انتشار اخبار بد 0در مقابل تسریع در انتشار اخبار خو  0ميباشد که این قضیه از
کیفیت اطالعات اراههشده ميکاهد و تصمیمات سرمایهگذاران را از مسیر صحیح خود منحرف ميسازد .از عمده دالیل و انگیرههای
این اقدام ،قراردادهای واحد تجاری با مؤسسات تأمین مالي ،نهادهای دولتي جامعهای که در آن به فعالیت مشغول است (هرینههای
سیاسي) و نیر قرارداد واحد تجاری با مدیران خود ميباشد که مبتني بر اطالعات صورتهای مالي ميباشد (الفاند و واتر6665 ،8
کوتاری و همکاران .)6660 ،0اما اطالعات مالي شرکت ها توسط حسابرسان مورد بررسي قرار مي گیرد .حسابرسان مستقل با
نظارت خود بر اطالعات مالي شرکت ها مانع از دستکاری ارقام حسابداری و پنهان کردن اخبار بد توسط مدیران مي شوند.
گرارش حسابرس مستقل معیاری برای انطباق گرارشهای مالي با استانداردهای حسابداری است .حسابرسان مستقل کلیه
موارد بااهمیت رعایت نشدن قوانین و مقررات و نیر کلیه موارد سوء استفاده کشف شده در حین اجرای عملیات و هم انین دامنه
عملیات خود درباره کنترلهای مدیریت و هرگونه نقاط ضعف درخور توجه کشف شده در جریان حسابرسي را گرارش کنند (سرلک
و همکاران .)1000 ،اما ،به دنبال ورشکستگي و رسوایيهای مالي شرکتهای بررگ نظیر انرون و ورلدکام ،قانونگذاران را بر آن
داشت تا مسئله ایجاد روابط دوستي و وابستگي اقتصادی بین حسابرس و مدیر را در نظر بگیرند و نظر نهادهای نظارتي بهسوی
حسابرس و ارخش آنها بیشتر جلب گردید (کالین و فانگ ،6617 ،سرلک و همکاران .)1000 ،برخي مطالعات بیان مي کنند وجود
ارتباط طوالنيمدت حسابرس با مشتری باعث ميشود حسابرس ،با اشمپوشي به فعالیتهای ذخیرهسازی خبرهای مدیریتي در
شرکتها کمک کنند (ویگینر و همکاران .)6610 ،در این موارد حسابرسان متهم به اقدامات دستکاری مدیریتي هستند که اطالعات
عمومي منفي را مخفي ميکنند .بهطور مثال والوکاس ( ،)6616بیان ميکند که شرکت حسابرسي ارنست و یانگ برای مخفي
کردن اخبار بد ،با هلدینگ برادران لمن ارتباط داشته است و این امر به دلیل ارتباط طوالنيمدت بین آن دو بوده است .مایرس و
همکاران ( )6660بیان کردند که هراقدر دوره تصدی حسابرس طوالنيتر باشد ،کیفیت سود باالتر خواهد بود .گونرالس و
همکاران ،)6618( 7نشان دادند با افرایش دوره تصدی حسابرس ،کیفیت حسابرس کاهش ميیابد که این مسأله ممکن است به
افرایش ریسک منجر گردد .پترسون و همکاران )6617( 5نیر مطرح مي کنند در شرایط ارخش اجباری ،تقلب کاهش ميیابد،
هم نین تالش برای تداوم فعالیت حسابرس در یک شرکت نیر کاهش ميیابد.
برخالف نگرانيهای اخیر درباره روابط بلندمدت حسابرس و مشتری ،شواهد قانعکنندهای وجود دارد که دوره تصدی حسابرس
دارای اثار مثبتي است .حسابرسان برای ارتقاء کیفیت حسابرسي نیاز به شناخت فعالیت خاص مشتری بوده و این دانش و شناخت
در طول زمان به دست ميآید .ازاینرو ،این گروه اعتقاد دارند که افرایش طول دوره تصدی باعث بهبود کیفیت اطالعات مالي
گرارش شده ميگردد (کالین و فانگ .)6617 ،این شواهد با دیدگاه نظارت بر یادگیری سازگار است که ایجاد دانش خاص مشتری
در طول مدت رابطه بین حسابرس و مشتری ،حسابرس را قادر ميسازد بهطور مؤثری به تشخیص و نگهداری فعالیتهای خبری
توسط مشتری نظارت داشته باشد .در این راستا ،نتایج مطالعات کالین و فانگ ( ،)6617بیان نمودند که توسعه دانش نسبت به
مشتری در طول رابطه بین حسابرس و مشتری موجب افرایش توانایي حسابرسان برای شناسایي و پیشگیری از فعالیتهای
ذخیرهسازی خبرهای بد توسط مشتری ميشود و درنتیجه باعث کاهش خطر سقوط قیمت سهام در آینده ميشود .در ایران نیر
عالي پور ( )1006نشان داد ،بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد لذا با توجه به مطالب
بیان شده ،فرضیه اول به صورت بدون جهت ،تدوین مي گردد.
فرضیه اول :دوره تصدی حسابرس با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ارتباط دارد.

1 Agency Theory
2 Information Asymmetry
3 Bad News
4 Good News
5 LaFond and Watts
6 Kothari et al.
7 González et al.
8 Patterson et al.

33

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

ارخه عمر شرکت نشاندهنده تکامل یک سازمان ناشي از تغییرات در عوامل داخلي مانند انتخا استراتهی تجاری و
هم نین عوامل خارجي مانند فشارهای رقابتي است .ارخه عمر شرکت تأثیرات قابلتوجهي بر فرآیند تصمیمگیری ،معیارهای
حسابداری و پویایي سودآوری شرکت دارد (دیکنسون .)6611 ،در حسابداری و مالي عموماً از اهار مرحله تولد ،رشد ،بلوغ و افول
برای تعیین مراحل ارخه عمر شرکت استفاده ميشود (آهاروني و همکاران .)6660 ،یک شرکت که در آغاز فعالیت خود ميباشد
معموالً با کمبود نقدینگي مواجه است و تمرکر سیاستهای مالي این شرکت بر سرمایهگذاری در طرحها و دارایيهای ثابت مي-
باشد و بهطور طبیعي فروش در حد پایین قرار دارد .لذا به دلیل کمبود نقدینگي ،شرکتها در سالهای آغاز فعالیت خود سود نقدی
سهام نیر پرداخت نميکنند .سود تحصیل شده را بهصورت سرمایهگذاری دروني مصرف ميکنند و دستمردها را در سطح مختلف
کارکنان بر اساس توان مالي شرکت مشخص ميکنند و بیشتر هدف شرکت افرایش فروش و تصاحب سهم بیشتری از بازار مي-
باشد (پنروس .)1080 ،1یا در مورد یک شرکت که در دوره افول به سر ميبرد ميتوان بیان کرد که نقدینگي در سطح باالیي دارد و
فرصتهای سرمایهگذاری تقریباً بسیار کم است و شرکت در طرحهای سرمایهگذاری و خرید دارایيهای ثابت اهتمام ندارد و
فروش شرکت با توجه به سهم بازار تصاحب شده در حد باال و قابل قبولي قرار دارد و سود کسبشده اغلب بهصورت نقدی بین
سهامداران توزیع ميشود و هدف شرکت بیشتر کسب سود بیشتر است بهجای فروش بیشتر.
با این حال ،مدیران سعي ميکنند تا در هر مرحله از ارخۀ عمر ،تصویر مطلوبي از واحد تجاری اراهه دهند ازاینرو ،تمایل
دارند تا افشای اخبار بد را به تأخیر اندازند و این اطالعات را در داخل شرکت انباشته کنند .در صورت نگهداری و عدم افشای اخبار
بد برای مدتي طوالني ،بین ارزش ذاتي و ارزش بازار سهام ،یک شکاف یا حبا قیمتي ایجاد ميشود .هنگاميکه تودۀ اخبار منفي
انباشت شده به نقطۀ اوج ميرسد ،بهیکباره وارد بازار ميشود و به ترکیدن حبا قیمتي و سقوط قیمت سهام ميانجامد (جین و
میرز 6660 ،هاتن و همکاران .)6660 ،این مسئله باعث خواهد شد تا رفتار مدیریت نیر در طي ارخههای مختلف عمر شرکت
نسبت به انتشار اخبار ید تغییر نماید .در این راستا ،کالین و فانگ ( )6617مطرح مي کند هراه شرکت به مرحله رکود نردیکتر
شود ارتباط مثبت بین دوره تصدی حسابرس و ریسک سقوط قیمت سهام کمرنگتر خواهد شد .در واقع زماني که شرکتها در
مراحل افول یا رکود باشند ،برای حسابرس دارای اهمیت است .حسابرس با دوره طوالني تصدی ،برای حفظ شرکت از سقوط قیمت
سهام و حفظ خودش از مخدوش شدن شهرتش ،نسبت پنهان کردن اخبار بد کمتر بیشتر حساس است .در واقع ایجاد دانش خاص
نسبت به مشتری در طول مدت رابطه بین حسابرس و مشتری ،حسابرس را قادر ميسازد بهطور مؤثری موقعیت افول شرکت را
تشخیص دهد و از انجا که عدم نظارت دقیق و گرارش به موقع منجر به مشکالت زیادی برای آن مي شود ،سعي مي نماید بیشتر
اطالعات منفي را گرارش شد .حمیدیان و اسدی مشیری ( ،)1008نشان دادند ،میانگین ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها در
مراحل ارخۀ عمر شرکتها ،تفاوت معناداری دارند و میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در مرحلۀ افول ،دارای بیشترین مقدار
است .طالبنیا و همکاران ( ،)1008بیان کردند که بین شرکتهای حاضر در مرحله ظهور و رشد و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط
مثبت و معنيداری وجود دارد ،درحاليکه ارتباط معنيداری بین سایر مراحل ارخه عمر و خطر سقوط سهام مشاهده نگردید .بدین
ترتیب فرضیه دوم به شرح زیر تدوین مي گردد.
فرضیه دوم ،در مراحل مختلف ارخه عمر شرکت ،ارتباط دوره تصدی حسابرس و ریسک سقوط قیمت آتي سهام متفاوت
است.

 -3روش پژوهش
جامعه آماری پهوهش شامل کلیه شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طي بازه زماني  1000-1008است که پس
از اعمال محدودیتهای زیر 06 ،شرکت ( 081مشاهده سال ت شرکت) از مجموع شرکتهتای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران باقي ماند که برای جامعه در دسترس مطالعه شدند .شایان ذکر است دادهها از روی صورتهای مالي حسابرسي شده
شرکتهای بورسي منتشره در سایتهای کدال و اطالعات اعالم شده از سوی جامعه حسابداران رسميبهصورت دستي
جمعآوریشده است .هم نین تجریه و تحلیل نهایي دادهها به کمک نرمافرار ایویوز انجام گرفته است.
 .1شرکت طي دوره موردبررسي تغییر سال مالي نداده باشند.
 .6شرکتهای تحت بررسي جرء شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ ،واسطهگری مالي و بیمه نباشند.
 .0اطالعات و دادههای آنها در دسترس باشد.
 .0معامالت سهام شرکت بهطور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معامالتي بیش از سه ماه
در مورد سهام یادشده اتفاق نیفتاده باشد

 -1-3مدلهای پژوهش
برای آزمون فرضیه اول پهوهش از مدل رگرسیوني ( )1و برای آزمون فرضیه دوم ،از مدل رگرسیوني ( ،)6استفاده ميگردد که
بر اساس پهوهش مطالعات کالین و فانگ ( )6617تدوین شده است:
1 Penrose
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مدل )1

CrashRisk 𝑖,𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒𝑖,𝑡 + β2 Audchg i,t + β3 𝑆𝑖𝑧𝑒i,t + β4 𝑅𝑂𝐴i,t + β5 MTBi,t
+ β6 LEVi,t + β7 AGEi,t + ∑ βj Ind + ∑ βk Year + εi,t
CrashRisk 𝑖,𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐶𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑇𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒𝑖,𝑡 × 𝐿𝐶𝑆𝑖,𝑡 + β4 𝑆𝑖𝑧𝑒i,t

مدل )6

+ β5 𝑅𝑂𝐴i,t + β6 MTBi,t + β7 LEVi,t + β8 LEVi,t + β9 AGEi,t + ∑ βj Ind
+ ∑ βk Year + εi,t

که در آن متغیر وابسته ،ریسک سقوط قیمت آتي سهام )  ،(CrashRisk 𝑖,𝑡+1متغیر مستقل ،دوره تصدی حسابرس
( 𝑡 )𝑇𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒𝑖,و متغیر تعدیلگر ،ارخه عمر شرکت ( 𝑡 )𝐿𝐶𝑆𝑖,ميباشد.

 -1-1-3متغیر وابسته :ریسک سقوط قیمت سهام ( 𝒕𝒊𝒌𝒔𝒊𝑹𝒉𝒔𝒂𝒓𝑪):

)r𝑗𝑡 = α𝑗 + β1𝑗 r𝑚(𝑡−1) + β2𝑗 r𝑖(𝑡−1) + β3j r𝑚𝑡 + β4𝑗 r𝑖𝑡 + β5𝑗 r𝑚(𝑡+1
رابطه (:)0
𝑡𝑗+ β6𝑗 r𝑚(𝑡+1) + ε
جایي که 𝑡𝑗 rبازده سهام ماهانه شرکت  jدر روز  tاست r𝑚𝑡 .بازدهي شاخص بازار سهام در ماه  tاست و 𝑡𝑖rبازدهي ماهانه سهام در

صنایع مختلف است .بازده ماهانۀ خاص شرکت ،نیر با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه ميشود:
رابطه (:)0

) 𝑡𝑤𝑖,𝑡 = 𝐿𝑛(1 + 𝜀𝑖,

𝑡 𝜀𝑖,بازده باقیمانده سهام شرکت  jطي ماه  tاست که از رابطه ( )0به دست ميآید.
𝑡 :𝑤𝑖,بازده هفتگي خاص شرکت  jدر ماه t
در این پهوهش برای اندازهگیری دوره سقوط قیمت سهام ( ،)COUNTاز معیار هاتن و همکاران ( )6660استفاده شده است.
بر اساس پهوهش هاتن و همکاران ( ،)6660دورۀ سقوط در طي سال مالي معین ،دورهای است که طي آن ،بازده ماهانه خاص
شرکت  0/6انحراف معیار کمتر از میانگین بازده ماهانه خاص آن باشد .اساس این تعریف بر این مفهوم آماری قرار دارد که با فرض
نرمال بودن توزیع بازده ماهانه خالص شرکت ،نوسانهایي که در فاصلۀ میانگین بهعالوه  0/6انحراف معیار و میانگین منهای 0/6
انحراف معیار قرار ميگیرند ،ازجمله نوسانهای عادی محسو ميشود و نوسانهای خارج از این فاصله ،جرء موارد غیرعادی
قلمداد ميشود .با توجه بااینکه سقوط قیمت سهام ،یک نوسان غیرعادی است ،عدد  0/6بهعنوان مرز بین نوسانات عادی و
غیرعادی مطرح است .در این پهوهش ،ریسک سقوط قیمت سهام ،متغیری مجازی است که اگر شرکت ،طي سال مالي حداقل یک
دورۀ سقوط را تجربه کرده باشد ،مقدار آنیک و در غیر این صورت ،صفر خواهد بود (کیم و همکاران.)6610 1،
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ریسک سقوط قیمت سهام پدیدهای است که در آن قیمت سهام داار تعدیل شدید منفي و ناگهاني ميگردد .سقوط قیمت
سهام ،یک تغییر بسیار بررگ و غیرمعمول در قیمت سهام است که بدون وقوع یک حادثهی مهم اقتصادی رخ ميدهد .در تعریف
دیگری ریرش قیمت سهام بهعنوان تجدیدنظری ناگهاني و منفي در انتظارات سرمایهگذاران در مورد سهام یک شرکت شناخته
ميشود (هاتن و همکاران .)6660 ،در این پهوهش برای اندازهگیری ریسک سقوط قیمت سهام از معیار نوسان پایین به باال استفاده
ميشود .بر اساس مطالعات هوتون و همکاران ( ،)6660بازده ماهانه خاص شرکت را از رگرسیون مدل توسعهیافته بازار و شاخص
صنعت برای هر شرکت و سال برآورد ميکنیم:

 -2-1-3متغیر مستقل :دوره تصدی حسابرس ()Tenure
دوره تصدی حسابرس به مدتزماني که یک حسابرس با یک صاحبکار ارتباط دارد (یک حسابرس وظیفه حسابرسي را بر
عهده دارد) اطالق ميشود .دوره تصدی حسابرس از تعداد سالهای متوالي همکاری حسابرس با صاحبکار در زمینه حسابرسي
صورتهای مالي به دست ميآید.

 -3-1-3متغیر تعدیلگر ،چرخه عمر شرکت (:)LCS
ارخه تجاری به پدیده تناو و گردش بین انبساط و انقباض اقتصاد که بهطور دورهای در عملیات یک اقتصاد رخ ميدهد،
اطالق ميشود .تئوری ارخه عمر شرکت انین فرض ميکند که شرکتها و بنگاههای اقتصادی ،هم ون تمامي موجودات زنده
که متولد ميشوند ،رشد ميکنند و ميمیرند ،دارای ارخه عمر هستند.
جدول  ،1شناسایي مراحل مختلف ارخه عمر بر اساس الگوی جریان نقدی مطالعات دیکنسون ( )6611مي باشد .ارخه
تجاری یک متغیر ترتیبي است که یک اگر شرکت در مرحله تولد باشد ،دو اگر شرکت در مرحله رشد باشد ،سه اگر شرکت در
مرحله بلوغ باشد ،اهار اگر شرکت در مرحله افول باشد.

1 Kim
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جدول  :1طبقهبندی مراحل چرخه عمر شرکت
مرحله
تولد
رشد
بلوغ
افول

IF

CFO

CFI

CFF

IF

CFO<0

CFI<0

CFF>0

IF

CFO>0

CFI<0

CFF>0

IF

CFO>0

CFI<0

CFF<0

IF

CFO<0

CFI>0

CFF ≤ or ≥ 0

درصورتيکه هیچکدام از حالتهای فوق وجود نداشته باشد شرکت در مرحله رکود است.
 :CFOوجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتي :CFI ،وجوه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری :CFF ،وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالي

 -4-1-3متغیرهای کنترلی

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

اندازه شرکت ( ،)Sizeلگاریتم طبیعي جمع دارایيهای شرکت.
بازده شرکت ( :)ROAسود خالص تقسیمبر دارایيهای شرکت.
اهرم مالي ( ،)LEVجمع کل بدهيها تقسیمبر جمع کل داراهيها.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ( .)MTBاین متغیر نیر از تقسیم ارزش بازاری سهام به ارزش دفتری به دست ميآید.
سن شرکت ( :)Ageلگاریتم طبیعي سن شرکت (تعداد سالها از بدو تأسیس).
𝑡𝑖𝑚𝑢𝐷𝑟𝑎𝑒𝑌 𝑗𝛽 ∑ و 𝑡𝑖𝑚𝑢𝐷𝑦𝑟𝑡𝑠𝑑𝑛𝐼 𝑗𝛽 ∑ متغیرهای داميسال و صنعت جهت کنترل تغییرات زمان و مقاطع

 -4یافتههای پژوهش
 -1-4آمار توصیفی
در جدول ( )6آمارههای توصیفي مرتبط با مدلها درج شده است .مطابق با نتایج به دست آمده ،میانگین سابقه حسابرس در
شرکت ،برابر با  6/77ميباشد .این رقم نشان ميدهد که اکثر شرکتها بهطور متوسط بین دو تا سه سال حسابرس خود را تغییر
دادهاند  ،اما ،بیشترین دوره تصدی حسابرس  16سال بوده است که مربوط به سازمان حسابرسي مي باشد.
جدول آمار توصیفي نشان ميدهد که بهطور متوسط ،شرکتها با قدمتي  0/00سال و اندازه برابر با  10/000واحد و میانگین
رشد  0/060واحد ميباشد که نشاندهنده میران برابری قیمت سهام حاضر در بورس که مورد معامله قرار ميگیرد با ارزش اسمي
سهام است که در راستای تحقیق دیدار و همکاران ( )1000ميباشد .و هم نین بازده دارایيهای شرکت نشان ميدهد بهطور
متوسط  11درصد سودآوری شرکت ،وابسته بهکل دارایيهای آن شرکت ميباشد .در نهایت ،تقریباً  01درصد از دارایي شرکتها
ناشي از بدهي است بعالوه ،بهطور میانگین  01درصد از دارایيهای شرکت را موجودیها و حسا دریافتني تشکیل داده است.
پنل متغیرهای گسسته نیر نشان ميدهد ،حدود  5درصد شرکتها در دوران تولد 05 ،درصد شرکتها در دوران رشد00 ،
درصد شرکتها در دوران بلوغ 8 ،درصد شرکتها در دوران رکود و در نهایت  16درصد شرکتها در دوران افول هستند بدین
ترتیب درصد بیشتری از شرکتها در دوران رشد به سر ميبرند .بعالوه ،ریسک سقوط آتي سهام در بین شرکتهای مورد بررسي
 0/18درصد ميباشد که با تحقیق فروغي و میرزایي ( )1001همراستا ميباشد .الزم بذکر است که برای کاهش دادن اثر مشاهدات
پرت بر روی نتایج پهوهش ،یک درصد کواکترین و بررگترین دادههای مربوط به متغیرهای پیوسته را با اعداد نردیکترین
مشاهدات به آن دادهها جایگرین کردیم .نتایج آزمون همبستگي که گرارش نشده است نشان ميدهد که همبستگي باالهي بین
متغیرهای مستقل وجود ندارد یعني مشکل هم خطي بین متغیرهای مستقل وجود ندارد.

متغیر
دوره تصدی حسابرس
اندازه شرکت
بازده دارایي
نسبت بدهي
رشد شرکت
سن شرکت
ارخه عمر شرکت
ریسک سقوط قیمت آتي سهام
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جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
پنل متغیرهای پیوسته
ماکریمم
میانه
میانگین
2/775
13/636
0/111
0/616
2/326
3/649

2/000
13/511
0/096
0/604
1/949
3/761

پنل متغیرهای گسسته
رشد
تولد
8/440

38/890

درصد صفر

درصد یک

90/85

9/15

10/000
18/955
0/382
2/422
16/830
4/143

مینیمم

انحراف معیار

1/000
10/795
-0/723
0/237
-0/969
2/944

1/937
1/359
0/124
0/208
1/640
0/320

بلوغ

رکود

افول

34/440

5/780

12/440

-2-4فرضیه اول
برای رفع مشکالتي از قبیل ناهمساني واریانس و خودهمبستگي خطاها ،رگرسیون به روش خطای استاندارد مقاوم انجامشده
است (پترسن .)6660 1،بر اساس نتایج اراههشده در جدول  ،0مشاهده ميشود که ضریب متغیر دوره تصدی حسابرس  6/688است.
این ضریب بر اساس آماره  ،zدر سطح احتمال  08درصد معنادار است .با توجه به عالمت مثبت ضریب این متغیر ميتوان گفت که
با افرایش دوره تصدی حسابرس ،ریسک سقوط قیمت آتي سهام افرایش خواهد یافت .وجود ارتباط طوالنيمدت حسابرس با
مشتری باعث ميشود در مورد فعالیتهای ذخیرهسازی اخبار بد بهدستآمده از سوی مشتریان خود اشم پوشي انجام ميدهند.
بنابراین ریسک سقوط قیمت سهام افرایش ميیابد .پس فرضیه اول مبني بر دوره تصدی حسابرس ارتباط معناداری با ریسک
سقوط قیمت آتي سهام دارد ،تأیید ميشود.
جدول  :3نتایج فرضیه اول پژوهش
𝒕𝐂𝐫𝐚𝐬𝐡𝐑𝐢𝐬𝐤 𝒊,𝒕+𝟏 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑻𝒆𝒏𝒖𝒓𝒆𝒊,𝒕 + ∑ 𝜷𝒌 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,
𝒌

0/270
-0/060
-4/193
-2/416
0/372
-1/148
2/964

0/114
0/181
1/999
1/447
0/119
0/572
2/620

2/368
-0/335
-2/098
-1/670
3/117
-2/006
1/131

0/018
0/738
0/036
0/095
0/002
0/045
0/258

1/215
1/382
1/809
1/975
1/215
1/064
---

سال  -صنعت کنترل شد.
ضریب تعیین مک فادن

آماره LR
20/908

0.089

احتمال آماره LR
0/000

در راستای متغیرهای کنترلي نیر ميتوان بیان کرد که شرکتهایي که دارای سن و اهرم مالي بیشتری هستند ریسک سقوط
قیمت سهام بیشتری دارند .بعالوه ،شرکت های دارای رشد بیشتر ،ریسک سقوط قیمت سهام کمتری دارند.

 -3-4فرضیه دوم
نتایج آزمون فرضیه دوم پهوهش در جدول  0نشان ميدهد ضریب متغیر متقابل دوره تصدی حسابرس ضر در ارخش عمر
 -6/100است .این ضریب بر اساس آماره  ،zدر سطح احتمال  06درصد معنادار است .پس فرضیه دوم مبني بر ارتباط دوره تصدی
حسابرس و ریسک سقوط قیمت آتي سهام در مراحل مختلف ارخه عمر شرکت متفاوت است ،تأیید ميشود.

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

متغیر
دوره تصدی حسابرس
اندازه شرکت
بازده دارایي
نسبت بدهي
رشد شرکت
سن شرکت
مقدار ثابت

ضرایب رگرسیوني

انحراف معیار

آماره z

احتمال آماره z

هم خطي

جدول  :4نتایج فرضیه دوم پژوهش
𝒕𝐂𝐫𝐚𝐬𝐡𝐑𝐢𝐬𝐤 𝒊,𝒕+𝟏 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑻𝒆𝒏𝒖𝒓𝒆𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐 𝑳𝑪𝑺𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑 𝑻𝒆𝒏𝒖𝒓𝒆𝒊,𝒕 × 𝑳𝑪𝑺𝒊,𝒕 + ∑ 𝜷𝒌 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,
𝒌

متغیر
دوره تصدی حسابرس
ارخه عمر
ارخه عمر*دوره تصدی حسابرس
اندازه شرکت
بازده دارایي
نسبت بدهي
رشد شرکت
سن شرکت
مقدار ثابت

ضرایب رگرسیوني
-0/697
-0/667
0/195
0/048
-2/019
0/492
-0/233
-1/115
3/685

انحراف معیار

آماره z
-2/207
-2/078
2/018
0/279
-0/900
0/369
-1/501
-2/034
1/260

0/316
0/321
0/097
0/173
2/244
1/333
0/155
0/548
2/926

احتمال آماره z

هم خطي
4/193
3/699
4/871
1/394
1/818
1/980
1/232
1/064
---

0/027
0/038
0/044
0/780
0/368
0/712
0/133
0/042
0/208

سال  -صنعت کنترل شد.
ضریب تعیین مک فادن
0.075

آماره

LR

17/296

احتمال آماره LR
0/000

1 Petersen
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در واقع زماني که شرکتها در مراحل افول یا رکود باشند .حسابرس با دوره طوالني تصدی ،برای حفظ شرکت از سقوط و
حفظ خودش از مخدوش شدن شهرتش ،نسبت پنهان کردن اخبار بد کمتر تمایل دارد .در واقع ایجاد دانش خاص نسبت به مشتری
در طول مدت رابطه بین حسابرس و مشتری ،حسابرس را قادر ميسازد بهطور مؤثری موقعیت افول شرکت را تشخیص دهد و از
انجا که عدم نظارت دقیق و گرارش مناسب اطالعات منجر به مشکالت زیادی برای آن مي شود ،سعي مي نماید بیشتر اطالعات
منفي را گرارش شد.

 -5نتیجهگیری

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک
54

صورتهای مالي بهعنوان مهمترین مجموعه اطالعات مالي است که سهامداران و سرمایهگذاران برای تصمیمگیری نیاز دارند
اما مسئله تضاد منافع با وجود رابطه نمایندگي و عدم تقارن اطالعاتي ،قابلیت اتکای اطالعات صورتهای مالي را به االش
ميکشاند .به طوری که ممکن است مدیران واحدهای تجاری به دالیلي نظیر ماندن در شرکت ،دریافت پاداش و غیره ،خواسته یا
ناخواسته سعي در دستکاری اطالعات بهمنظور مطلو نشان دادن وضعیت شرکت کنند اما تأخیر در انتشار اطالعات (اخبار) بد،
حجم معیني از اخبار بد را در شرکت انباشته مي شود ولي وقتي اطالعات منفي انباشته شده به مقدار نهایي برسند ،دیگر مدیران
قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایهگذاران جلوگیری نمایند .انتشار یکباره این اخبار بد در بازار ،موجب تعدیل
یکباره و منفي قیمت سهام شرکت خواهد شد .وجود این شرایط ،عامل تقاضا برای خدمات حسابرسي مستقل شده است تا با اراهه
گرارشات با کیفیت ،مانع از پنها ن کاری مدیران شوند .اما ارتباط طوالني مدیران و حسابرسان ممکن است منجر به ارتباط دوستانه
بین انان شود و فعالیتهای ذخیرهسازی اخبار بد بهدستآمده از سوی مشتریان خود اشمپوشي کنند و ریسک سقوط قیمت اتي
سهام بیشتر گردد از طرفي ممکن است ارتباط طوالني منجر به ایجاد دانش کامل در مورد شرکت گردد و منجر به کاهش ریسک
سقوط اتي قیمت سهام گردد .اما پهوهشهای انجامشده در ارتباط با دوره تصدی حسابرس و ریسک سقوط اتي قیمت سهام ،هنوز
به بلوغ نرسیدهاند .لذا ،این پهوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا دوره تصدی حسابرس ميتواند بر میران یسک سقوط
اتي قیمت سهام تأثیرگذار باشد .ایا در ارخه های متفاوت عمر شرکت ،این ارتباط متفاوت است.
یافتههای فرضیه اول و دوم پهوهش نشان ميدهد با افرایش دوره تصدی حسابرس ،ریسک سقوط قیمت آتي سهام افرایش
خواهد یافت .وجود ارتباط طوالنيمدت حسابرس با مشتری باعث ميشود در مورد فعالیتهای ذخیرهسازی اخبار بد بهدستآمده از
سوی مشتریان خود اشمپوشي انجام ميدهند .بنابراین ریسک سقوط قیمت سهام افرایش ميیابد .در این راستا ،والوکاس (،)6616
بیان ميکند که شرکت حسابرسي ارنست و یانگ که دارای ارتباط طوالنيمدت با شرکت بوده است ،برای مخفي کردن اختار بد ،با
هلدینگ برادران لمن ارتباط داشته است .مایرس و همکاران ( )6660بیان کردند که هراقدر دوره تصدی حسابرس طوالنيتر باشد،
کیفیت سود باالتر خواهد بود .گونرالس و همکاران ( ،)6618نشان دادند با افرایش دوره تصدی حسابرس ،کیفیت حسابرس کاهش
ميیابد که این مسأله ممکن است به افرایش ریسک منجر گردد.
در فرضیه دوم نشان داده شد که هراه شرکت به مرحله رکود نردیکتر شود ارتباط مثبت بین دوره تصدی حسابرس و ریسک
سقوط قیمت سهام کمرنگتر شود .در واقع زماني که شرکتها در مراحل افول یا رکود باشند .حسابرس با دوره طوالني تصدی،
برای حفظ شرکت از سقوط و حفظ خودش از مخدوش شدن شهرتش ،نسبت پنهان کردن اخبار بد کمتر تمایل دارد .در واقع ایجاد
دانش خاص نسبت به مشتری در طول مدت رابطه بین حسابرس و مشتری ،حسابرس را قادر ميسازد بهطور مؤثری موقعیت افول
شرکت را تشخیص دهد و از انجا که عدم نظارت دقیق و گرارش مناسب اطالعات منجر به مشکالت زیادی برای آن مي شود،
سعي مي نماید بیشتر اطالعات منفي را گرارش شد .در همین راستا حمیدیان و اسدی مشیری ( ،)1008نشان دادند ،میانگین
ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها در مراحل ارخۀ عمر شرکتها ،تفاوت معناداری دارند و میانگین ریسک سقوط قیمت سهام
در مرحلۀ افول ،دارای بیشترین مقدار است .طالبنیا و همکاران ( ،)1008بیان کردند که بین شرکتهای حاضر در مرحله ظهور و
رشد و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مثبت و معنيداری وجود دارد ،درحاليکه ارتباط معنيداری بین سایر مراحل ارخه عمر و
خطر سقوط سهام مشاهده نگردید.
با توجه به اینکه افرایش دوره تصدی حسابرس منجر به افرایش ریسک سقوط قیمت سهام شد ،به سهامداران و سایر
سرمایهگذاران پیشنهاد ميگردد که دوره تصدی حسابرس را بهعنوان یکي از معیارهای تصمیمگیری در مورد توانایي پیشبیني
سودهای شرکت در نظر بگیرند زیرا قبل از اینکه شرکت سود پیشبینيشده خود را بخواهد به اطالع عموم برساند باید حسابرس
گرارش مربوطه را بررسي نموده و اظهارنظر نماید با توجه به این مطلب هراقدر دوره تصدی حسابرس در یک شرکت بیشتر باشد
پس درنتیجه به علت روابط پنهاني ،ممکن است به مخدوش کردن اخبار بد مبادرت ورزد .که در این صورت ميتواند راهنمایي
برای سرمایهگذاری در سهام شرکت و کسب بازدهي باشد و با توجه به نقش معنادار ارخه عمر در ریسک سقوط قیمت سهام ،به
تصمیمگیرندگان ،فعاالن بازار سرمایه ،تحلیل گران مالي و سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل در بورس اوراق بهادار توصیه ميشود در
تجریهوتحلیل طرحهای سرمایهگذاری ،برآورد صحیحي از وضعیت قیمت سهام ،میران ریسکهای موجود و آتي ،زمانبندی و
سرمایهگذاریهای خود با عنایت به درجات مختلف و ناهمگن ریسکپذیری به عامل مهم و اساسي ارخه عمر شرکت توجه وافر و
درخور اهمیت داشته باشند و نیر تأثیر ارخه عمر را بر تغییرپذیری قیمت سهام شرکتها در نظر بگیرند ،زیرا توجه به این عامل
مهم منجر به انتخا سبد سرمایهگذاری بهینه با کمترین مخاطره و بیشترین بازدهي ميشود و به سرمایهگذار این قابلیت را داده تا

 در همین راستا توجه به ارتباط دوره تصدی حسابرس.برای دستیابي هراه زودتر و کم ریسک تر آزادی برآورد و عمل داشته باشد
.و ریسک سقوط قیمت سهام در دورههای مختلف عمر شرکت نیر حاهر اهمیت است
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The relationship between the auditor's tenure and stock price
crash risk over the life of the company

Financial statements are one of the most important pieces of financial information needed by
investors to make decisions; This information is provided by managers. Therefore, managers are
likely to hide bad company news. But if the hidden information reaches its peak, it will be
released all at once, which will cause a sudden and negative adjustment of the company's stock
price. Therefore, the existence of these conditions has led to demand for independent auditing
services to provide quality reports. , Prevent managers from secrecy. However, prolonged
communication between managers and auditors may lead to a friendly relationship between them
and ignore the bad news storage activities by managers and increase the risk of stock futures
crash. On the other hand, prolonged communication may lead to a complete knowledge of the
company. And lead to a reduction in the future stock price crash risk. In addition, auditors of
companies at different life cycles may react differently to concealing bad news. In the absence of
appropriate scientific and empirical evidence, the present study examines the relationship
between the auditor's tenure and stock price crash risk over the lifetime of companies. In this
regard, samples including 90 companies listed on the stock exchange during the period 20162020 have been selected and tested. The results using the multivariate regression method indicate
the positive effect of the auditor's tenure on the stock price crash risk. Also, as the company
moves into periods of decline and recession, the role of the auditor's tenure on stock price crash
risk will diminish.
Keywords: Auditor tenure, comLpany life cycle and stock price crash risk

 جلد یک،1041  تابستان،)21  (پیاپی2  شماره،سال ششم

Abstract

52

فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

آینده بانکداری دیجیتال:
شواهدی از بخش بانکداری و مالی کشور ایران

نسترن شاهواری

تاریخ دریافت1031/32/32 :
تاریخ پذیرش1031/30/33 :
کد مقاله30133 :

1

چکـیده
رشد روزافزون اطالعات و نفوذ آن بر تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روش های بانکداری را متحول کرده
است .از آنجا که بانک ها نقش محوری در تامین مالی اقتصاد کشور و توسعه نظامهای نوین پرداخت ایفا می نمایند و
اهمیت مساله بانکداری به حدی زیاد است که در تمامی برنامه های توسعه ،سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند
چشم انداز به آن پرداخته شده است .هدف کلی این مطالعه بررسی تأثیر بانکداری دیجیتال و بهبود رضایت مصرف
کنندگان و ارایه یک مدل برای توسعه بانکداری دیجیتال ایران است .نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی
پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل مدیران صنایع بانکی و مالی کشور را شامل گردید .شیوه نمونه گیری تحقیق از نوع
نمونه گیری تصادفی در دسترس است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که برابر  321نفر گردیده است؛ جهت
احتمال از عدم برگشت  383پرسشنامه توزیع شد .که در نهایت با بررسی پرسشنامههای بازگشت شده و کنار گذاشته
شدن پرسشنامههای ناقص 321 ،پرسشنامه وارد در مرحله تحلیل آماری گردید .در پایان پیشنهادهایی نظیر رفع
چالشهای مربوط به بانکداری دیجیتال و تصویب قوانین حمایت از بانکداری دیجیتال و ...به عنوان پیشنهادهای تحقیق
مطرح گردید.

واژگـان کلـیدی :بانکداری دیجیتال ،مصرف کننده ،ارزش اقتصادی

 -1کارشناس حسابداری ،گروه امور اداری ،دانشکده شریعتی ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

اصطالح "بانکداری دیجیتال" ،درست مثل هر کلمه ی جدید دیگری معانی مختلفی به ذینفعان مختلف در خدمات یک
سازمان می دهد .به عنوان مثال ،برای مشتریان ،به معنای خدمات و محصوالت جدید  ،که منجر به تجربه خرید و هزینه های
لذت بخش می شود .برای تصمیم گیران در یک سازمان ،ایجاد یک وضعیت زیر ساخت برای تجزیه و تحلیل و در نهایت منجر به
تجربه ی عالی برای مشتری ،که روابط سود آور و پایدار ایجاد می کند .برای تنظیم کننده یا شخص ثالث ،این می تواند به معنای
توانایی ارائه اطالعات دقیق و قابل اطمینان باشد .هدف اصلی یک سیستم مالی تامین مالی فعالیت های اقتصادی است .سیستم
بانکی نقش اصلی را در انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به واحدهای سرمایه گذاری دارند و اگر سیستم مالی کارا باشد ،باید به
بهبود در سوداوری  ،افزایش در ارزش جریان وجوه از پسندازکنندگان به قرض گیرندگان و کیفیت بهتر خدمات به مشتریان همراه
باشد (لوین .1)3333،کریس اسکینر در کتاب بانک دیجیتال :راهبردهایی برای راه اندازی یا تبدیل به بانک دیجیتال ذکر کرده که
قصد داشته است نام کتاب را (جنگهای دادهای) بنامد چرا که رقابت آینده بانکداری را تماماً در مورد داده ها میداند .بر اساس نظر
او ،این موضوع حتی هم اکنون نیز برقراراست و تنها برخی از بانک ها که وارد این عرصه نشده اند در آینده ای نزدیک متوجه این
مو ضوع خواهند شد و وارد عرصه خواهند شد (اسکینر .)33103در دهه اخیر پیشرفت در تکنولوژی ها توسط بانکها دنبال شده و
منافعی را برای انها به دنبال داشته است (برگر .2)3332،اقتصاددانان بر ارتباط بخش مالی با توسعه صحه گذاشتهاند ،شواهد نشان
میدهد که ساختار نظام مالی در کشورهای توسعه یافته به صورت بازار پایه و در کشورهای درحال توسعه منطبق با رویکرد خدمات
مالی وجود دارد .تأثیر ثبات سیستم بانکی و ایجاد بانکداری دیجیتال بر توسعه پایدار کشورهای مختلف ،نشان دهنده نیاز به بررسی
زیر ساختهای بانکداری دیجیتال است .از منظر اقتصادی ،نتایج و شواهد موجود ادعا میکند توسعه بانکداری دیجیتال یکی از
عناصر اصلی تعیین کننده توسعه است .مزایای خدمات مالی دیجیتال در ابعاد مختلف و نقش حیاتی آن را در دستیابی به اهداف
توسعه پایدار برجستهتر از پیش شده است.

 -2مبانی نظری
 -1-2تعریف توسعه
کلمه توسعه به طور گسترده برای اشاره به یک وضعیت خاص از پیشرفت یا رشد استفاده میشود .همچنین میتواند برای
توصیف یک ایده یا محصول جدید و پیشرفته استفاده شود .یا رویدادی که در شرایط متغیر مرحله جدیدی را تشکیل میدهد .به
طور کلی ،اصطالح توسعه ،تغییرات خوب را توصیف میکند.

 -2-2بانکداری الکترونیکی و دیجیتالی
به طورکلی بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها
در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبهای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری
و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک ،در هر ساعت از شبانه روز از طریق
کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند (حسنی و همکاران .)1281،مزیتهای استقرار
بانکداری دیجیتال از یک سو ،با ایجاد فرصتهای جدید درآمدی که بواسطه افزایش فروش بر اساس تحلیل داده ها و نیازهای
مشتریان فراهم می شود ،آثار درآمدی را به همراه خواهد داشت .از سوی دیگر ،با بهبود بهره وری شبکه فروش و کاهش هزینه
های زیرساختی فنی ،موجبات کاهش هزینه ها را فراهم می نماید و همچنین با امکان اعتبارسنجی های دقیق تر مبتنی بر تأمین
داده ها و اطالعات کسب و کارها و  ،...زمینه مناسبی را برای کاهش نسبت معوقات و داراییهای بدون بازده ،ایجاد می نماید.
کاهش قیمت تمام شده فعالیت ها ،منجر به کاهش بهای تمام شده خدمات و محصوالت در تمامی بخشهای اقتصادی شده و از
این طریق بهره وری کل اقتصاد افزایش می یابد .بانکداری دیجیتال (همچنین به عنوان بانکداری مجازی شناخته میشود) اغلب با
بانکداری آنالین (که شامل بانکداری اینترنتی ،بانکداری پیامکی و خدمات بانکداری تلفن همراه است) اشتباه گرفته میشود ،زیرا
همه بانکها در حال دیجیتالی شدن هستند .بانکداری دیجیتال عمدتاً به عنوان یک اصطالح برای تشریح تمام اشکال
تراکنشهای مالی که با استفاده از فناوری انجام میشود ،استفاده میشود.

1 Levine
2 Skinner
3 Berger
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 -3-2بانکداری دیجیتال و توسعه
دسترسی به حساب های بانکی  30ساعته ،افزایش رفاه افراد ،هزینههای کمتر ،زمان کمتر و فساد و پولشویی کمتر و غیره از
مزایا و مشخصههای بانکداری دیجیتال است که میتوان گفت ارتباط بانکداری دیجیتال و توسعه را نیز بیان میکند .به این صورت
که ترویج برنامههای کاربردی فناوری دیجیتال که متناسب با نیازها و ظرفیتهای پرداخت همه کشورها هستند ،منجر به توسعه و
رشد پایدار نیز خواهند شد .در نتیجه میتوان گفت که گسترش استفاده از خدمات مالی دیجیتال از توسعه اقتصادی و کاهش فقر
حمایت میکند .در کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان ،که کشورهایی با سیستمهای مالی کامال دیجیتالی و توسعه یافتهتر
هستند ،مشاهده میشود که به توسعه اقتصادی پایدارتر و کاهش سریعتری در فقر و برابری درآمد دست مییابند .عالوه بر این
یکی از مشخصههای بارز بانکداری دیجیتال این است که در کمترین زمان ،عملیات مختلف افراد را انجام میدهد .از یک طرف در
توسعه هم افراد به نظم و انضباط و استفاده موثر از وقت تشویق میشوند تا بتوانند مسئولیت های اجتماعی بیشتری را عهده دار
شوند و در قبال جامعه مسئول تر باشند .بنابراین هر چقدر بانکداری دیجیتال روند رو به رشدی داشته باشد ،رفتاهای انفرادی و
اجتماعی افراد نیز بهبود مییابد.

 -4-2سیر تحول بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

بانکداری سنتی چندین دهه است که در صحنه بوده است ،شکلی از بانکداری است که در آن مشتریان مستقیماً با بانکها
ارتباط دارند .شامل یک شعبه فیزیکی است که مشتریان شخصاً برای انجام معامالت روزانه خود به آنجا مراجعه میکنند .در این
حالت افراد برای گرفتن پول یا واریز آن یا برای انتقال پول از یک حساب بانکی به حساب دیگر و عملیات متفاوت دیگر نیاز به
ایستادن در صف های طوالنی داشتند .در صورت افتتاح حساب بانکی ،باید به بانک مراجعه کرده و فرمهای متعددی را برای افتتاح
حساب بانکی پر کنند .تمام این فرآیند زمان بر بود و با دیجیتالی شدن در بسیاری از صنایع ،ارائهدهندگان خدمات مالی نیاز به تغییر
روش های دیجیتال برای انجام امور بانکی را احساس کردند .انتظارات مشتریان نیز تغییر کرده ،جایی که آنها خواستار خدمات
مشتری بهتر و تجربه کاربری عالی از بانکها بودند .با دیجیتالی شدن بانکداری ،میتواند در جنبههای مختلف به آنها کمک کند،
مانند بهبود کارایی ،ایجاد رشد ،و راحتی که به کاربران ارائه میدهد باعث اضافه شدن مشتریان احتمالی بیشتری میشود .بانکداری
دیجیتال به معنای بانکداری است که از طریق یک پلتفرم دیجیتال انجام میشود .در این حالت افراد میتوانند در هر زمان و در هر
مکان به حساب های بانکی خود دسترسی داشته باشند و تراکنشهای خود را انجام دهند .بانکهای سنتی دریافتهاند که کلید برنده
شدن ،رشد و حفظ مشتریان در یک محیط رقابتی ،ارائه یک تجربه عالی برای مشتریان است .مصرف کنندگان ترجیح میدهند در
بانکی بمانند که سریع ،راحت و فعال باشد و بتوانند بانکداری دیجیتال را به مشتریان خود ارائه دهند .تبدیل بانکداری سنتی به
بانکداری دیجیتال براساس نیازهای افراد است .به این دلیل است که بانکها تکامل مییابند و تغییر میکنند .علیرغم تمام مزایای
بانکداری دیجیتال ،بانکداری سنتی حذف نشده است و همچنان نقش مهمیدر چشم انداز بانکی ایفا میکند.

 -3پیشینه تجربی
روندهای اخیر پیشرفت فناوری مالی توسط استارت آپ ها ،چالشهایی را برای صنعت بانکداری به وجود آورده است .انتظار می
رود تغییرات اساسی در صنعت بانکداری درنتیجه ورود استارت آپ ها و فناوری مالی به حوزه بانکداری سنتی به وجود آید (محمدی
قمی و همکاران .)1230 ،در این راستا ،نقش بانکها نیز به عنوان واسطه های مالی دچار چالش اساسی شده است و ظهور پدیده
هایی چون :بانکداری مجازی ،بانکداری سیار و بانکداری همراه را به همراه داشته است (علی پور و خطی.)1233،
جدول  .3پیشینه تجربی داخلی
پژوهشگر
سلطانی ،مرتضی؛
طهماسبی آقبالغی،
داریوش()1233

سالمتی طبا و
همکارانش()1232

عنوان
تبیین نقش شراکت
راهبردی بانک تجارت با
فین تکها در کارایی با
میانجی گری تحوالت
فناورانه و بانکداری
دیجیتال
بانکداری دیجیتالی؛
انقالبی در صنعت
بانکداری

روش و دادهها

نتایج

روش :جهتگیری پژوهش ،کاربردی و
از نظر هدف ،توصیفی است و در آن،
برای جمعآوری دادهها ،از روش
پیمایشی و برای تحلیل دادهها ،از
روش همبستگی استفاده شده است.

شراکت راهبردی بانـکهـا با فناوریهای نوین مالی یک
انتخاب نیست ،بلکه برای همه بانکها ،ضرورتی است که
به کارایی آنها منجر می شود و در حوزه هـای تحوالت
فناوری دیجیتال و بانکداری دیجیتال برای بانکها مزیت
زیادی دارد و رابطه مورد نظرتایید شد.

طبق آمارها و گزارشهای منتشر شده
بخش عمدهای از فعالیتها و
برنامهریزیهای بانکهای پیشرو حول
محور تحول دیجیتالی معطوف گردیده
است .در فاصله بین سالهای  3310و

تحول دیجیتالی پیش از آنکه بحثی فناوری محور باشد
موضوعی مشتری محور ،کسب و کار محور و فرایند
محور است و فرهنگ دیجیتالی از جمله مهمترین عوامل
مؤثر در گذار از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتالی
است.
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پژوهشگر

عنوان

علی صالح آبادی
()1283

بررسی رابطه درجه توسعه
یافتگی و ساختار نظام
مالی با رشد اقتصادی

هاشمی()1281

بررسی مزایای بانکداری
دیجیتالی و نقش آن در
تعامل با تجارت الکترونیک

روش و دادهها
 3312نسل جدیدی از رقبا در صنعت
مالی و بانکی ظهور نمودهاند که سعی
دارند با تمرکز بربستر موبایل نسبت به
ایجاد بانکهای جدید و مدرن اقدام
نموده تا از این طرف در کنار کاهش
هزینهها و رشد و سوداوری بانکهای
سنتی و شعبههای فیزیکی رابه چالش
بکشند.
این تحقیق به ساختار نظام مالی و
چگونگی تاثیرگذاری درجه توسعه
یافتگی نظام مالی بر رشد اقتصادی
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه
می پردازد .براساس نتایج حاصل از
تحقیق ،ساختار نظام مالی در
کشورهای توسعه یافته به صورت بازار
پایه و در کشورهای درحال توسعه
منطبق با رویکرد خدمات مالی مورد
تایید قرار گرفت.
با گسترش تکنولوژی و ارتباطات
موسسات مالی اقتصادی و بانک ها به
دنبال ارائه هر چه بیشتر و بهتر خدمات
به مشتریان خود می باشند تا از این
طریق بتوانند از ابزارهای تولیدی
حداکثر استفاده را نموده و ضمن
رعایت اصل بی بدیل حفظ حقوق
مشتری بتوانند گوی سبقت را از رقبای
خود بربایند.

نتایج

بسیاری از اقتصاددانان ،توسعه مالی را دلیل اصلی رشد
اقتصادی می دانند .شاهد آنان نیز انقالب صنعتی در
انگلستان است که پس از انقالب مالی صورت گرفت.
یکی از جنبه های صنعتی شدن و توسعه اقتصادی،
توسعه سیستم های مالی به صورت مجموعه ای از
نهادها و سازمان های تخصصی بوده که با انتقال وجوه
سروکار داشته و واسطه گری جریان های پس اندازی و
سرمایه گذاری را برعهده گرفته اند.

استفاده از فناوریهای شناخته شده این امکان را به
مشتریان خود می دهد که در زمینه اقتصادی در حداقل
زمان و بدون حضور فیزیکی در یک مکان خاص به
تجارت پرداخت.

جدول  .4پیشینه تجربی خارجی
پژوهشگر

عنوان

کاهوسی و والفس
(1)3318

تأثیر بانکـداری دیجیتـال بـر
عملکـرد بانکهای سپرده پذیر
ترکیه

لوکمن و همکاران
(2)3318

بررسی رابطه علی بین
شاخصهای توسعه مالی و
رشد اقتصادی :رویکرد تودا و
یاماموتو

راثه و یاداف
(3)3311

مشتریان با حرکت به سمت
کیفیت :مطالعه موردی در
بانکداری دیجیتالی

هاریس ماالکا
(4)3310

تاثیر بانکداری دیجیتال بر
رضایت مشتری

جـابرت و همکـاران

پیش به سوی دیجیتـال؛
نقشـه راه تحـول بـانکی

نتایج
بر اساس نتایج ،بانکها فقط بـرای حفـظ رقابـت در خـدمات بانکداری دیجیتال سرمایه گذاری می
کننـد .خـدمات بانکـداری دیجیتال از نظر عملکرد مالی یا کارایی ،برای بانکهـا مزیتـی
استراتژیکی به وجود نمی آورد ،زیـرا بانـکهـا از قبـل کارآمـد هستند .سرمایه گذاری در بانکـداری
دیجیتـال فقـط بـه حفـظ مواضع استراتژیک آنها کمک کرده است.
رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ادبیات تحت رویکرد سنتی گرنجر به علیت با
استفاده از دادههای کشورهای مختلف ،دیدگاههای متفاوتی دریافت کرده است .رویکرد جدیدتر تودا
و یاماموتو و دوالدو و لوتکپول ( )TYDLبه علیت برای بررسی رابطه علی بین توسعه مالی و رشد
اقتصادی در نیجریه برای دوره  1380تا  3310مورد استفاده قرار گرفت.
علیت دوسویه بین شاخصهای بازارهای مالی و رشد اقتصادی پیدا شد در حالی که علیت یک
جانبه از شاخصهای بازار سهام تا تولید ناخالص داخلی ایجاد شد .یافتهها از مطالعات موجود حمایت
میکنند که با این واقعیت موافق هستند که یک بخش مالی با ساختار مناسب باعث رشد اقتصادی
میشود و این به طور ضمنی نشان میدهد که برای دولت نیجریه و سایر کشورهای در حال توسعه
ضروری است که فضایی را برای یک بخش مالی پررونق ایجاد کنند و درگیر شوند .اصالحاتی که
اقتصاد را تحریک می کند.
عوامل اصلی در بانکداری دیجیتال با رویکرد مشتری مداری ،مسئولیت پذیری ،اعتبار و دسترسی به
سیستم های به روز میباشند.
بین سرعت معـامالت و رضـایت مشـتری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و بانکداری
دیجیتال با کارایی نیز دارای ارتباط مثبت است .نقش مشتری محوری بر کارایی ،مثبت و معنادار
است و نقش نوآوری باز بر کارایی ،مثبت و معنادار است .نقش انعطاف پذیری سازمانی بر کارایی،
مثبت و معنادار است و نقش میانجی بانکداری دیجیتال بر رابطه بین شراکت راهبردی بانک تجارت
با فین تکها و کارایی ،مثبت و معنـاداراست.
ضـمن تقسـیم بنـدی بانکـداری دیجیتـال بـه ابعـاد مشتری محوری ،نوآوری باز و انعطافپذیری،
ادعا دارند که هر یک از این ابعاد بر عملکرد بانـکهـا ،اثرهـای ملمـوس وتأثیرگذاری دارند.
1 Kahveci, Wolf
2 Lukman
3 Rathee, Yadav
4 Harris Muluka
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(1)3310
کاسترو و همکاران
(2)3310

بانکداری دیجیتالی :ارتقاء
تجربه مشتریان؛ ایجاد
وفاداری بلندمدت دل

مزیت اصلی در حرکت به سمت بانکداری دیجیتالی ،رضایت مشتریان به عنوان عامل اصلی تحقق
اهداف سازمانی میباشند .

لیانگ و ریچارد
(3)3332

رابطه بین توسعه بخش بانکی
و رشد فراگیر

بر اساس یک چارچوب رشد فراگیر ،اهداف اصلی سیاست اقتصادی از افزایش خود درآمد به رفاه
تغییر می کند .در حالی که توسعه بخش بانکی به طور معمول به عنوان یک عامل رشد در نظر
گرفته می شود ،درک روشنی از تأثیر آن بر رشد فراگیر وجود ندارد .برای تعریف روابط بین توسعه
سیستم بانکی و رشد فراگیر ،از رگرسیون پانل برای نمونهای متشکل از  02اقتصاد استفاده شد که
بر اساس اصول تجویز شده اعتبار منابع ،سازگاری روششناسی ،محدودیتهای موجود در دادههای
خالی انتخاب و به گروههایی بر اساس بانک جهانی طبقه بندی شدند.

 -4روش شناسی پژوهش
نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی است؛ چرا که سایر صنایع مرتبط با بانکداری دیجیتال میتوانند از
نتایج این تحقیق پیرامون مفاهیم توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش رضایت مصرف کننده و چالش های مرتبط با آن استفاده
نمایند.

با توجه به اهداف تحقیق ،جامعه آماری شامل مدیران صنایع بانکی و مالی کشور میباشند ،که طبق اعالم بانک مرکزی در
حال حاضر  23بانک فعال و موسسه اعتباری غیر بانکی با حدود  305002شعبه و باجه در کشور با نظارت بانک مرکزی به فعالیت
مشغول هستند .به طورکلی شرکتها و سازمان های مرتبط با حوزه بانکی و مالی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شامل
بانک های دولتی تخصصی و توسعه ای ،بانک های دولتی تجاری ،بانک غیر دولتی قرض الحسنه ،بانک غیر دولتی تجاری ،بانک
خارجی (برون مرزی) ،موسسه اعتباری غیر بانکی غیر دولتی ،صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ) استخراج شده است0.

 -2-4حجم نمونه و روش نمونه گیری
شیوه نمونه گیری تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی در دسترس است و برای تعیین حجم نمونه ،با توجه به اینکه تعداد
جامعه آماری بزرگی را در بر میگیرد ،از فرمول کوکران برای حجم جامعه آماری بهره گیری شده که برابر  303نفر گردیده است.
جهت احتمال از عدم برگشت  383پرسشنامه توزیع شد .که در نهایت با بررسی پرسشنامههای بازگشت شده و کنار گذاشته شدن
پرسشنامههای ناقص 321 ،پرسشنامه وارد در مرحله تحلیل آماری گردید.
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 -1-4جامعه و نمونه آماری

 -3-4اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری
اس0

و ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار خواهد گرفت که روشی اعتباریابی
شاخص پایایی توسط نرمافزار اس پی اس
است؛ جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روابط رگرسیون خطی و ...در نرمافزار اسپی اس اس مورد استفاده میگردد .اعتبار و پایایی
پرسشنامه مبتنی بر سئواالت تحقیق توسط نرمافزار اسپیاساس 2و ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته؛ که روشی
اعتباریابی است که همسانی درونی آزمونی را ارزشیابی و نشان میدهد که سئواالت آزمون تا چه اندازه توانایی دارد تا خصیصه
واحدی را اندازهگیری نماید.
جدول  .5محاسبه آلفای کرونباخ کل
در این راستا و پس از ورود اطالعات و تعریف متغیرها در نرمافزار ،پایایی
قابلیت اطمینان (پایایی پرسشنامه)
این تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر  3513شده
تعداد پرسش
ضریب آلفای کرونباخ
است؛ لذا با توجه به اینکه از مقدار  351بیشتر میباشد ،میتوان گفت پایایی
23
35133
پرسشنامه با مقدار مناسبی مورد تأیید قرار گرفته ،که در جدول  0مقادیر آن
نشان داده شده است.

1 Jaubert

2 De La Castro
3 Liang, Reichert
4 www.cbi.ir
5 Statistical Package for Social Science
6 Sciences Statistical Package for the Social
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همچنین ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک هر گروه پرسشنامه در جدول  2بیان شده است:

همچنین با روش تنصیف ،کل پرسشنامهها را
به دو نیم تقسیم و با محاسبه ضریب همبستگی
میان نمرات دو گروه ( )r=35282و در نهایت
قابلیت اعتماد کل آزمون ( )f=35113محاسبه شد،
که بیانگر پایایی باالی پرسشنامه میباشد؛ نتایج
خروجی آلفای کرونباخ و روش تنصیف کل
پرسشنامهها از نرمافزار اسپیاساس در قالب
جدول  1ارایه شده است.

جدول  .6محاسبه آلفای کرونباخ متغیرها
تعداد سئوال ضریب آلفای کرونباخ
عنوان
35108
8
بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی
35133
8
بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده
35212
8
بانکداری دیجیتال و تاثیر اجتماعی
35133
8
بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده

 -4-4ابزار و روش تجزیه و تحلیل

جدول  .7محاسبه ضریب همبستگی با روش تنصیف

داده ها
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در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده از شاخص
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است:
 -آمار توصیفی :در تحقیق حاضر با توجه به

قابلیت اطمینان
بخش اول
آلفای کرونباخ

مقیاسهای موجود در بخش آمار توصیفی از
میانگین ،انحراف معیار و درصد تجمعی
استفاده شده است.
 -آمار استنباطی :از این آمار جهت تعمیم نتایج

بخش دوم

مقدار
تعداد پرسش
مقدار
تعداد پرسش

همبستگی بین فرم
ضریب اسپیرمن -بروان
ضریب نیمه تقسیم گاتمن

طول مساوی
طول غیرمساوی

35112
12
35133
12
35282
35213
35210
35113

و نیز تعیین تفاوت بین نظرات پاسخگویان و
تجزیه و تحلیل دادهها و رتبهبندی عوامل
مورد مطالعه از روابط رگرسیون خطی و ...در
نرمافزار اسپی اس اس استفاده میگردد.

 -4-4آزمون نرمال بودن متغیر های تحقیق
پیش از ورود به مرحله آزمون فرضیهها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن دادهها اطالع حاصل شود ،تا بر اساس نرمال بودن
یا نبودن آنها ،آزمونها استفاده شود .در این آزمون اگر سطح معناداری به دست آمده از اجرای آزمون ،بزرگتر از مقدار خطا 3530
باشد ،فرض  H1و در غیر این صورت فرض  H0تأیید خواهد شد.
 :H0توزیع نمونه آماری متغیرهای های تحقیق با توزیع نرمال همخوانی دارد.
 :H1توزیع نمونه آماری متغیرهای های تحقیق با توزیع نرمال همخوانی ندارد.
لذا در این راستا از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در محیط نرمافزار اسپیاساس در راستای آزمون نرمال بودن متغیرهای
تحقیق استفاده شده است:
همچنین با روش تنصیف ،کل
پرسشنامهها را به دو نیم تقسیم و با
جدول  .8آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف جهت مولفههای تحقیق
محاسبه ضریب همبستگی میان نمرات دو
انحراف معیار سطح معناداری
تعداد
عنوان
گروه ( )r=35282و در نهایت قابلیت
3530
2580
321
بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی
3530
3532
321
بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده
اعتماد کل آزمون ( )f=35113محاسبه شد،
3530
2513
321
بانکداری دیجیتال و تاثیر اجتماعی
که بیانگر پایایی باالی پرسشنامه میباشد؛
3530
2522
321
بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده
نتایج خروجی آلفای کرونباخ و روش
تنصیف کل پرسشنامهها از نرمافزار
اسپیاساس در قالب جدول  1ارایه شده
است.
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جدول  8نشان میدهد که نتیجه آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای تمام مولفه های تحقیق سطح معناداری برابر با مقدار
 3530بوده و بدان معنا می باشد که فرض  H0رد نشده و میتوان نتیجه گرفت که دادههای جمعآوری شده برای متغیرهای تحقیق
نرمال ایست .لذا با توجه به این موضوع بایستی از روشهای آزمون پارامتریک استفاده نمود؛ هر چند در نمونه های بزرگ ،طبق
قضیه حد مرکزی حتی اگر جامعه نرمال نباشد ،میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود.

 -5یافته های پژوهش
آمار پاسخگویی به تفکیک هر گروه پرسشنامه با توجه به گویههای پرسشنامه در قالب چهار گروه طبقهبندی و نتایج آماری آن
استخراج گردیده ،که در ادامه به تفصیل بیان شده است:
گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی
برای شناخت نظرات پاسخگویان در گروه مطابق با ادبیات موضوع شاخص پرسشگونه تبیین و جهت تعیین میزان تأثیرگذاری
هر یک از پرسشهای مطرح شده از پاسخگویان خواسته شد تا در مقیاس لیکرت تأثیر سئواالت پرسشنامه را به عنوان شاخص
پرسشنامه گروه بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی (صنایع بانکی و مالی) مشخص نمایند ،که نتایج در جدول  3بیان شده است.

نتایج جدول  3نشان میدهد از میان سئواالت پنج گانه برای ارزیابی شاخص گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و ارزش
اقتصادی (صنایع بانکی) ،گویه " بانکداری دیجیتال میتواند برای مبادالت آزاد فرایندهای مالی و بانکی مورد استفاده قرار گیرد".
با میانگین رتبهای  3528دارای بیشترین اهمیت در نزد پاسخگویان بوده است؛ به بیان دیگر بیشتر پاسخدهندگان این عامل را
دارای اهمیت بیشتری دانستهاند .از سوی دیگر گویه " بانکداری دیجیتال باعث افزایش ابداع و نوآوری در صنایع مالی و بانکی می
شود " با میانگین رتبهای  1503دارای کمترین اهمیت بوده است.

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

جدول  .9توزیع پاسخگویان مربوط به سواالت پرسشنامه بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی (صنایع بانکی و مالی)
میانگین انحراف معیار
عنوان گویهها
35112
3528
بانکداری دیجیتال میتواند برای مبادالت آزاد فرایندهای مالی و بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
35032
1500
بانکداری دیجیتال ،نقش موثری در مشکالت مالی ،چالش های مزبوط به صنایع مالی و بانکی دارد.
35003
3533
در صورت بهبود قوانین دیجیتالی ،استفاده از بانکداری دیجیتال در کاهش هزینه ها تاثیر گدار است.
35121
3510
بانکداری دیجیتال از عوامل تعیین کننده شفافیت در امور مالی و در نتیجه امنیت در حوزه ی اقتصادی است.
35033
1503
بانکداری دیجیتال باعث افزایش ابداع و نوآوری در صنایع مالی و بانکی می شود.

گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده
برای شناخت نظرات پاسخگویان در گروه مطابق با ادبیات موضوع شاخص پرسشگونه تبیین و جهت تعیین میزان تأثیرگذاری
هر یک از پرسشهای مطرح شده از پاسخگویان خواسته شد تا در مقیاس لیکرت تأثیر سئواالت پرسشنامه را به عنوان شاخص
پرسشنامه گروه ارزهای دیجیتال و تحریمهای بینالمللی مشخص نمایند ،که نتایج در جدول  13بیان شده است.
جدول  .01توزیع پاسخگویان مربوط به سواالت پرسشنامه بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده مصرف کننده
میانگین انحراف معیار
عنوان گویهها
35103
3503
بانکداری دیجیتال نقش مهمی در صرفه جویی در زمانی که مصرف کنندگان در امور مالی استقاده می کنند دارد.
35881
1503
بانکداری دیجیتال با استقاده از نوآوری ،هزینه های مازاد را کاهش میدهد.
35201
1521
بانکدازی دیجیتال نقش و تاثیر مهمی در مبادالت نوین در حوزه ی مالی و بانکی دارد.
35112
3513
بانکداری دیجیتال در افزایش دانش مصرف کنندگان و در نتیجه اعتماد آن ها موثر است.
بانکداری دیجیتال تاثیر مهمی در اشتیاق مصرف کنندگان و فعالیت در این حوزه دارد به دلیل ویژگی شفافیت
35103
1522
پذیری.

نتایج جدول  13نشان میدهد از میان سواالت پنج گانه برای ارزیابی شاخص گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و و
ارزش افزوده گویه " بانکداری دیجیتال نقش مهمی در صرفه جویی در زمانی که مصرف کنندگان در امور مالی استقاده می کنند
دارد ".با میانگین رتبهای  3503دارای بیشترین اهمیت در نزد پاسخگویان بوده است؛ به بیان دیگر بیشتر پاسخدهندگان این عامل
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را دارای اهمیت بیشتری دانستهاند .از سوی دیگر گویه " بانکدازی دیجیتال نقش و تاثیر مهمی در مبادالت نوین در حوزه ی مالی
و بانکی دارد ".با میانگین رتبهای  1521دارای کمترین اهمیت بوده است.

گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و تاثیر اجتماعی
برای شناخت نظرات پاسخگویان در گروه مطابق با ادبیات موضوع شاخص پرسش گونه تبیین و جهت تعیین میزان
تأثیرگذاری ه ر یک از پرسشهای مطرح شده از پاسخگویان خواسته شد تا در مقیاس لیکرت تأثیر سئواالت پرسشنامه را به عنوان
شاخص پرسشنامه گروه بانکداری دیجیتال و تاثیرات اجتماعی (صنایع بانکی و مالی) مشخص نمایند ،که نتایج در جدول  11بیان
شده است.

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

جدول  .00توزیع پاسخگویان مربوط به سواالت پرسشنامه بانکداری دیجیتال و تاثیرات اجتماعی
میانگین انحراف معیار
عنوان گویهها
35213
شرکت ها و سازمان های مهم در سطح کالن تاثیر گداری بیشتری در اجتماع و در نهایت بانکداری دیجیتال دارند3513 .
35010
1533
با توجه به تاثیرپذیری اجتماعی یکی از راه حل های مهم  ،افزایش اطالعت در سطح کالن است.
35212
1503
تاثیرات اجتماعی در بانکداری دیجیتال با ارزش ها و باور های مصرف کنندگان ارتباط مستقیم دارد.
35183
3510
محرک های مربوط به روانشانی مالی و نقش مهم آن در بانکداری دیجیتال.
35221
1533
توصیه های اجتماعی از طرف رسانه ها تاثیر مثبتی در بانکداری دیجیتال دارد.

نتایج جدول  11نشان میدهد از میان سواالت پنج گانه برای ارزیابی شاخص گویههای پرسشنامه مربوط به تاثیر اجتماعی
گویه " محرک های مربوط به روانشانی مالی و نقش مهم آن در بانکداری دیجیتال "..با میانگین رتبهای  3510دارای بیشترین
اهمیت در نزد پاسخگویان بوده است؛ به بیان دیگر بیشتر پاسخدهندگان این عامل را دارای اهمیت بیشتری دانستهاند .از سوی
دیگر گویه "توصیه های اجتماعی از طرف رسانه ها تاثیر مثبتی در بانکداری دیجیتال دارد ".با میانگین رتبهای  1533دارای
کمترین اهمیت بوده است.
گویههای پرسشنامه بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده
برای شناخت نظرات پاسخگویان در گروه مطابق با ادبیات موضوع شاخص پرس گونه تبیین و جهت تعیین میزان تأثیرگذاری
هر یک از پرسشهای مطرح شده از پاسخگویان خواسته شد تا در مقیاس لیکرت تأثیر سئواالت پرسشنامه را به عنوان شاخص
پرسشنامه گروه مربوط به سهولت استفاده مشخص نمایند ،که نتایج در جدول  13بیان شده است.
جدول  .01توزیع پاسخگویان مربوط به سواالت پرسشنامه سهولت استفاده
میانگین
عنوان گویهها
1530
بانکداری دیجیتال موجب افزایش سهولت امور مالی در صنایع مالی و بانکی می باشد.
1512
بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده با تاثیرات اجتماعی و نقش انسان ها در این موضوع رابطه ی مستقیم دارد.
1510
بانکداری دیجیتال (صنایع مالی و بانکی) و استفاده از آن با مقرون به صرفه بودن ارتباط دارد.
3582
بانکداری دیجیتال (صنایع مالی و بانکی) موجب افزایش بهره وری در حوزه های متقاوت شده است.
3501
بانکداری دیجیتال تاثیر مثیبتی در راحتی و ساده بودن دارد.

انحراف معیار
35022
35033
35033
35221
35120

نتایج جدول  13نشان می دهد از میان سواالت پنج گانه برای ارزیابی شاخص گویههای سهولت استفاده گویه "بانکداری
دیجیتال (صنایع مالی و بانکی) موجب افزایش بهره وری در حوزه های متقاوت شده است ".با میانگین رتبهای  3582دارای
بیشترین اهمیت در نزد پاسخگویان بوده است؛ به بیان دیگر بیشتر پاسخدهندگان این عامل را دارای اهمیت بیشتری دانستهاند .از
سوی دیگر گویه " بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده با تاثیرات اجتماعی و نقش انسان ها در این موضوع رابطه ی مستقیم
دارد ".با میانگین رتبهای  1512دارای کمترین اهمیت بوده است.
گویههای اصلی پرسشنامه
برای شناخت نظرات پاسخگویان در گروه مطابق با ادبیات موضوع شاخص پرسشگونه تبیین و جهت تعیین میزان تأثیرگذاری
هر یک از پرسشهای مطرح شده از پاسخگویان خواسته شد تا در مقیاس لیکرت تأثیر گویه های پرسشنامه را به عنوان شاخص
پرسشنامه گروه اصلی مشخص نمایند.
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نتایج جدول  12نشان میدهد از میان گویههای اصلی چهارگانه برای ارزیابی شاخص اصلی متغیر " بانکداری دیجیتال و
ارزش افزوده" با میانگین رتبهای  1531دارای بیشترین اهمیت در نزد پاسخگویان بوده است؛ به بیان دیگر بیشتر پاسخ دهندگان
این عامل را دارای اهمیت بیشتری دانستهاند .از سوی دیگر گویه " بانکداری دیجیتال و تاثیر اجتماعی" با میانگین رتبهای 1512
دارای کمترین اهمیت بوده است.
جدول  .03توزیع پاسخگویان مربوط به پرسشنامه اصلی گروه
عنوان متغیرهای اصلی
بانکداری دیجیتال و ارزش اقتصادی
بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده
بانکداری دیجیتال و تاثیر اجتماعی
بانکداری دیجیتال و سهولت استفاده

انحراف معیار
35133
35222
35313
35308

میانگین
1588
1531
1512
1581

 -1-5یافته های مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش
𝐻0 : 𝜌 = 0
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0

{

با مقایسه سطح معناداری به دست
آمده در جدول  10با ضریب خطای 35338
تعداد
(کمتر از  ) 3530میتوان نتیجه گرفت که
321
بین ارزهای دیجیتال و ارزش اقتصادی
رابطه معناداری وجود دارد.
مقدار ضریب همبستگی در بررسی ارتباط عبارتست از  ،35132که با توجه به مثبت بودن عدد ضریب همبستگی نشان از وجود
رابطه مستقیم بوده و میتوان گفت بانکداری دیجیتال بر افزایش ارزش اقتصادی تأثیر معناداری دارد.
جدول  .04بررسی مقدار همبستگی بین متغیرها
سطح
ضریب
عنوان
معناداری
همبستگی
35328
35132
ارزهای دیجیتال و ارزش اقتصادی

آزمون فرضیه دوم:
 : H0میان بانکداری دیجیتال وافزایش ارزش افزوده (صنایع بانکی و مالی) مصرف کننده ارتباط معناداری
وجود ندارد.
 :H1میان بانکداری دیجیتال وافزایش ارزش افزوده (صنایع بانکی و مالی) مصرف کننده ارتباط معناداری
وجود دارد.
𝜌 نشاندهنده مقدار ضریب همبستگی میان دو متغیر مورد بررسی در جامعه میباشد.

𝐻0 : 𝜌 = 0
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)21تابستان  ،1041جلد یک

آزمون فرضیه اول:
 :H0میان بانکداری دیجیتال و افزایش ارزش اقتصادی ارتباط معناداری وجود ندارد.
 :H1میان بانکداری دیجیتال و افزایش ارزش اقتصادی ارتباط معناداری وجود ندارد.
𝜌 نشاندهنده مقدار ضریب همبستگی میان دو متغیر مورد بررسی در جامعه میباشد.

{

با مقایسه سطح معناداری به دست
آمده در جدول  10با ضریب خطای 35331
تعداد
(کمتر از  ) 3530میتوان نتیجه گرفت که
321
بین بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده
مصرف کننده رابطه معناداری وجود دارد.
مقدار ضریب همبستگی در بررسی ارتباط عبارتست از  ،35383که با توجه به مثبت بودن عدد ضریب همبستگی نشان از وجود
رابطه مستقیم بوده و میتوان گفت ارزش افزوده بر بانکداری دیجیتال تأثیر معناداری دارد.
جدول  .05بررسی مقدار همبستگی بین متغیرها
سطح
ضریب
عنوان
معناداری
همبستگی
35331
35383
بانکداری دیجیتال و ارزش افزوده

آزمون فرضیه سوم:
 :H0تاثیرات اجتماعی بر بانکداری دیجیتال نقش تعدیلگری ندارد.
 :H1تاثیرات اجتماعی بر بانکداری دیجیتال نقش تعدیلگری دارد.

𝐻0 : 𝜌 = 0
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0

{
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جدول  .06نتایج آزمون ضریب مسیر و آزمون تی بین شاخصها
مقدار آماره
ضریب
عنوان
تی
مسیر
35318
35001
تاثیرات اجتماعی *بانکداری دیجیتال← رضایت مصرف کننده (صنایع بانکی و مالی)
35323
35131
تاثیرات اجتماعی ←بانکداری دیجیتال ← رضایت مصرف کننده (صنایع بانکی و مالی)

سطح
معناداری
35331
35331

نتیچه
تأیید
تأیید
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با توجه به نتایج جدول  12میتوان گفت از آنجایی که سطح معناداری کمتر از  3530و مقدار آماره تی بیشتر از  1532بوده
است ،بنابراین فرضیه  H0رد گردیده ،که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق میباشد .همچنین مقدار ضریب مسیر
برابر  35001میباشد که بیانگر شدت ارتباط بوده و بیان دارد که  0051درصد از میزان قابلیت بانکداری دیجیتال (صنایع بانکی و
مالی) تحت تأثیر نقش تاثیرات اجتماعی بوده است .همچنین از آنجایی که سطح معناداری کمتر از  3530و مقدار آماره تی بیشتر از
 1532بوده است ،بنابراین فرضیه  H0رد گردیده که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق میباشد .همچنین مقدار
ضریب مسیر برابر  35131میباشد که بیانگر شدت ارتباط بوده و بیان دارد که  1351درصد از میزان خدمات مالی (صنایع بانکی و
مالی) تحت تأثیر قابلیت بانکداری دیجیتال بوده است.

آزمون فرضیه چهارم:
 :H0سهولت استفاده بر بانکداری دیجیتال نقش تعدیلگری ندارد.
 :H1سهولت استفاده بر بانکداری دیجیتال نقش تعدیلگری دارد.
جدول  .07نتایج آزمون ضریب مسیر و آزمون تی بین شاخصها
مقدار آماره
ضریب
عنوان
تی
مسیر
35332
35213
سهولت استفاده *بانکداری دیجیتال← رضایت مصرف کننده (صنایع بانکی و مالی)
35313
35118
سهولت استفاده ←بانکداری دیجیتال ← رضایت مصرف کننده (صنایع بانکی و مالی)

𝐻0 : 𝜌 = 0
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0

سطح
معناداری
35331
35331

{

نتیچه
تأیید
تأیید

با توجه به نتایج جدول  11میتوان گفت از آنجایی که سطح معناداری کمتر از  3530و مقدار آماره تی بیشتر از  1532بوده
است ،بنابراین فرضیه  H0رد گردیده ،که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق میباشد .همچنین مقدار ضریب مسیر
برابر  35213میباشد که بیانگر شدت ارتباط بوده و بیان دارد که  2153درصد از میزان قابلیت بانکداری دیجیتال (صنایع بانکی و
مالی) تحت تأثیر متغیر سهولت در استفاده بوده است .همچنین از آنجایی که سطح معناداری کمتر از  3530و مقدار آماره تی بیشتر
از  1532بوده است ،بنابراین فرضیه  H0رد گردیده که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق میباشد .همچنین مقدار
ضریب مسیر برابر  35118میباشد که بیانگر شدت ارتباط بوده و بیان دارد که  1158درصد از میزان خدمات مالی (صنایع بانکی و
مالی) تحت تأثیر قابلیت بانکداری دیجیتال بوده است.

 -6نتیجه گیری
افزایش رشد افزون خدمات دیجیتال بانک ها باعث رضایت مندی مشتریان خواهد شد ،به صورت کلی تالش های بیشتری
برای بهبود خدمات برای مصرف کنندگان خدمات بانکی و مالی در کشور عزیزمان احتیاح است .این خدمات باعث بهبود وضعیت
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خواهد شد .سرمایه گذاری های زیادی در ارتباط با استفاده ی بیشتر از تکنولوژی در زمینه ی عملیات
بانکی صورت گرفته شده است .بانکداری دیجیتال ،باعث بهبود توسعه در آینده خواهد شد ،بانکداری دیجیتال امروزه یک انتخاب
نیست ،بلکه یک ضرورت می باشد .بانکداری دیجیتال ،مزیت های زیادی برای استفاده کنندگان خدمات بانکی در زمینه ی مالی
ایجاد می کند .بازارهایی که دسترسی به بانکداری گسترده برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند ،به دنبال مزایایی مانند ،بهبود
تجربه مصرف کننده ،کاهش هزینه ها ،شفافیت بیشتر و مشاوره عالی در زمینه ی مالی می باشد .رقابت در دنیای بانکداری
دیجیتال در آینده شدت بیشتری خواهد داشت .به همین دلیل احتیاج است که از مزیت های رقابتی بیشتری استفاده شود ،همان
طور که بانکداری دیجیتال در سیستم عامل تلفن های همراه به اجرا در می آید ،به همین دلیل استفاده از رابط های کاربری
مناسب و تجربه های کابری باعث افزایش رضایت مصرف کننده در امور مربوط به بانکداری دیجیتال خواهد شد.
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