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چكیده
با توجه به تغییرات و تحوالت سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شركتها و سازمانها در جهان امروز،
میزان مطلوبیت عملكرد تك تك اجزای كاری سازمان و مجموع آن میتواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یك
سازمان برای مدیران بسیار حایز اهمیت باشد و با استفاده از آنها میتوانند به ارزیابی وضعیت موجود طرحهای
استراتژیك سازمان و بررسی عملكرد اجزای كاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و كارآیی آنها اقدام
نمایند .در سالهای اخیر موضوع حسابرسی عملكرد مدیریت به طور جدی در ایران مطرح شده است و بیشتر بحث-
ها بر سر آن است كه آیا اجرای حسابرسی عملكرد با استقبال روبرو میشود یا خیر؟ واقعیت این است كه بسیاری
از مدیرانی كه نظام كنترل مطلوب را به عنوان یكی از ضروریات افزایش بهرهوری میدانند ،بر اجرای آن تأكید
داشته و شواهد تجربی چندی نیز در ایران مشاهده شده است .اما درباره اینكه متغیرهای حسابرسی عملكرد در
ایران تا چه حد مورد پذیرش قرار گرفته و آیا سازمانها بر نقش آنها در توسعه سازمانی واقفند؟ ،تردید وجود دارد.
در این مقاله سعی شده است ضمن ارایهی توجیهات نیاز به حسابرسی عملكرد مدیریت ،استانداردهای حرفهای
حسابرسی عملكرد توسط حسابرسان در انجام این كار موشكافی شود .نتایج حاصل مبنی بر این است كه عملیات
كارآ و اثر بخش ،مسئولیت اصلی مدیریت است و ضروری است ساختار سیستمهای مدیریت سازمان و كنترل
مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف طراحی شوند تا اینكه بتوان از طریق استاندادهای حرفهای حسابرسی
عملكرد مدیریت ،وظایف مدیریت سازمان را مورد ارزیابی قرار داد .از اینرو میتوان اذعان نمود كه حسابرسی
عملكرد ،ضمن تقویت جنبههای مثبت مدیریت ،منجر به حل مسایل ،غلبه بر مشكالت و بهبود كیفیت اداره
مؤسسات میشود.
واژگان کلیدی :حسابرسی عملكرد ،1حسابرسی كارآیی ،2حسابرسی اثربخشی ،7صرفه اقتصادی ،4مدیریت
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 -6مقدمه
در دنیای امروزی ،كه عصر اطالعات و ارتباطات نامیده شده و طبق گفته الوین تافلر به موج چهارم شهرت یافته است،
مدیران پیشتاز ،همواره تالش میكنند از كنترل و نظارت دقیق و ارزیابی عینی بر وظایف خود و دیگران اطمنیان الزم را به

1. Performance auditing
2 .Efficiency auditing
3 .Effectiveness auditing
4 .Economy
5 .Management
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دست آورند تا در برابر موضوعات واقعه ،نیرومند و مسلط باقی بمانند و كارهای خود را درست و به موقع انجام دهند .بنابراین
آنان هیچگاه نباید در بهرهگیری از خدمات كارشناسان و متخصصان خارج از سازمان خود ،برای تعیین مشكالت و ارایهی راهحل
آن تردید داشته باشند ،تا با استفاده از این خدمات به موفقیتهای روزافزونتری دستیابند .حسابرسی عملكرد و خدمات
مرتبط با آن از جمله ابزارهایی هستند كه با هدف یاریرساندن به مدیران ،برای هدایت و رهبری بهتر واحدهای اقتصادی شكل
گرفته است ،تا با ارزیابی اثربخشی ،كارآیی و صرفه اقتصادی در بنگاههای اقتصادی و ارایهی پیشنهادهای عملی ،مدیران را در
اداره بنگاه كمك كند .در سالهای اخیر كانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسیها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش
دگرگونیهایی شده است و از آنجا كه صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطالعاتی مدیریت نیست ،مدیران در بخش
خصوصی و دولتی به دنبال كسب اطالعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد كیفیت عملیات و پیشرفتهای عملیاتی
هستند .در نتیجه ایجاد چنین زمینههایی ،نیاز به ضرورت وجود فنون حسابرسی عملكرد برای ارزیابی اثربخشی ،كارآیی و صرفه
اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
در واقع حسابرسی عملكرد در برگیرنده بررسی سیستماتیك فعالیتهای یك سازمان یا بخش مشخصی از آن در دستیابی
به هدفهای مشخص همچون ارزیابی عملكرد ،شناسایی فرصتهای بهبود عملیات یا لزوم بررسی و اقدامات بیشتر میباشد
(صفار .)9 ،1739 ،اینكه چرا عملكرد حسابرسان مكرراً در تاریخچه شركتها همیشه به صورت پرسش مطرح میشود توضیحات
زیادی دارد .اول اینكه ،شاید عملكرد حسابرسان به آن اندازه كه از آنها انتظار میرود ،نیست .در بسیاری از موارد شكست
تجاری ،مربوط به عملكرد سهامداران و مدیران ارشد است .حقیقت این است كه این عملكرد ضعیف و شكست ،عدم كنترل
جدی را نشان میدهد .در چنین مواقعی ساختار دولتی شركت كه باید هر عمل غیر اخالقی و غیر قانونی را در همان مرحله اول
كنكاش میكرد ،نكرده است .از آنجایی كه حسابرسی عمومی قسمت مهم در رسالت یك شركت و سازمان است ،در چنین
مواقعی عدم وجود چنین ساختاری ممكن است عملكرد حسابرسان را به خوبی منعكس نكند ( .)Hassink et al, 2009, 2از
اینرو در مورد حسابرسی عملكرد تحقیقات متعددی انجام و مقاالت متعددی نوشته شده است ،از جمله میتوان به تحقیقی كه
توسط سانوسی 1و اسكندر 2تحت عنوان« بررسی تأثیر عملكرد محرک بر عملكرد حسابرسی در شرایط گوناگون» در سال
 2003در مالزی انجام شده ،اشاره كرد .نتایج تحقیق نشان میدهد كه عملكرد محرک باعث افزایش عملكرد حسابرسی میشود
به عبارت دیگر نتایج هم گویای این مطلب است كه هم محرکهای مالی و هم غیر مالی عملكرد حسابرسی را افزایش میدهند
و باعث افزایش سعی و تالش برای عملكرد بهتر میشوند (.)Zuraidah & Takiah, 2007, 46

 -2اهمیت و ضرورت حسابرسي عملكرد مدیریت در دستگاههای اجرایي
جهان در دهههای اخیر شاهد پیشرفت چشمگیری در حرفه حسابرسی بوده است .توسعه سازمانها و پیچیده تر شدن
روابط و پیشرفتهای فنآوری از یك سو و لزوم استفاده بهینه از منابع محدود و نادر از سوی دیگر ،موجب رشد هر چه بیشتر
حسابرسی و نیاز به انجام جامع آن شده است .ضرورت انجام حسابرسی مالی و اظهارنظر بدون دید انتقادی نسبت به صورتهای
مالی توسط حسابرسان بر كسی پوشیده نیست .از سویی نیاز فزاینده به مدیریت آگاه ،با توجه به شرایط اقتصادی حاضر در
دستگاهها ،توسعه پویایی حرفه حسابرسی را ایجاب میكند تا عالوه بر رسیدگی به صورتهای مالی در چارچوب اصول و ضوابط
حسابرسی مالی ابعاد مختلف عملكرد مدیریت را نیز مورد بررسی قرار دهد .از این رو الزم است حسابرسان ضمن استفاده از
خدمات متخصصان در زمینههای مختلف به ارزیابی كیفیت تصمیمگیریهای مدیریت بپردازند و نتایج و پیشنهادهای اصالحی
خود را برای بهبود هر چه بیشتر عملكرد مدیریت ارائه دهند .این تفكر در دنیای امروز موجب پیدایش نگرش جدیدی از
حسابرسی تحت عنوان حسابرسی عملكرد مدیریت شده است.
همچنین میتوان به تعدادی از دالیل ضرورت توجه به حسابرسی عملكرد در زیر اشاره كرد:
1. Zuraidah Mohd-Sanusi
2. Takiah Mohd-Iskandar
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 حسابرسی مالی و رعایت به لحاظ دامنه رسیدگی نم توانند پاسخگوی كامل نیازهای حسابرسی باشند. در حكومتهای دموكراتیك مردم و نمایندگان آنها نیازمند مكانیزمها و روشهای مناسبی در جهت آگاهی از عملكردمسئوالن هستند و محدوده حسابرسیهای دیگر پاسخگوی این نیاز ایشان نیست.

 با توجه به گسترش روزافزون آگاهیها و رقابت در عرصههای مختلف حساسیت همگان نسبت به كسب بهرهوری و بازدهیهر چه بیشتر افزایش چشمگیری یافته است(دیوان محاسبات.)1711 ،
سازمانهایی كه عملكرد خود را به لحاظ معیارهای كاملی چون صرفه اقتصادی ،كارایی و اثربخشی در معرض قضاوت و
سنجش دیگران میبینند و مدیران آن سازمان ادامه حیات مدیریتی خود را در سایه رأی مردم یا سهامداران مربوطه میدانند
نسبت به سازمانهایی كه هیچ تحلیل عملكردی از آنها به عمل نمیآید بسیار كاراتر عمل مینمایند .شاید مهمترین تفاوت
بخش خصوصی و بخش دولتی در همین موضوع است كه مدیران بخش خصوصی با معیارهایی معین بهطور دائم باید پاسخگوی
عملكرد خویش به سهامداران باشند و مشاهده هرگونه ضعفی از آنها موجب تغییر نظر سهامداران نسبت به آنها خواهد شد.

اگر با ایجاد مكانیزمهایی مشابه در بخش دولتی نیز سعی كنیم این حد از پاسخگویی را ایجاد نماییم و مدیران مربوطه بدانند كه
منافع شخصی آنها (ادامه حیات مدیریتی و  ) ....وابسته و هم جهت است با منافع سازمانی در اینصورت میتوان انتظار داشت
كه بخش دولتی نیز تا حدودی به اندازه بخش خصوصی كارآ عمل نماید .حسابرسی عملكرد در واقع حركت مهمی در این جهت
است.

 -9پیشینه نظری حسابرسي و حسابرسي عملكرد مدیریت
مفهوم حسابرسی داخلی در دولت ،مفهوم نوظهوری نیست .در كشور چین حدوداً  4000سال پیش این كار انجام میشد در
كشور چین ،اعتبار و صحت نظارت بر تدابیر امپراطوری موضوع اصلی بوده و حسابرسی با اولین روشهای ابداعی مالی برابری
میكرد .این مفهوم به بررسی كارهای تجارت نیز راه یافت و تا اواسط سال  1600ادامه داشت تا اینكه توسعه در عملكرد
حسابرسی در ایالت میشیگان1و كالیفرنیا 2و چند ایالت و دولتهای بومی آمریكا شروع شد .امروزه اكثر دولتها در هر نوع و هر
ساختاری برای حسابرسی داخلی از كاركنان بومی یا غیر بومی استفاده میكنند و در حالت كلی حسابرسی حوزه وسیعی است
كه به عنوان حسابرسی عملكرد شناسایی میشود ( .)Dittenhofer, 2001, 43بررسی اسناد و مدارک و شواهد تاریخی نشان
میدهد كه نیاز به حسابرسی عملكرد قدمت بیشتری داشته و از اواخر قرن نوزدهم این نیاز مطرح بوده است .پیدایش تفكر
بررسی عملكرد مدیریت را می توان در ركود  ،1670ضرورت كنترل و بازنگری عملكرد موسسات عمومی و خصوصی جستجو
نمود (نخبه فالح .)36 ،1714 ،اصطالح حسابرسی عملكرد یا حسابرسی عملیاتی اغلب به منظور ایجاد تفاوت بین حسابرسی
صورتهای مالی جهت اظهار نظر حرفهای بر روی آن و حسابرسی كه جوانب انتخاب شده یك سازمان را خارج از محدوده
حسابها رسیدگی میكند به كار میرود (نخبه فالح.)7 ،1714 ،
واژه حسابرسی مدیریت در فرهنگ آكسفورد به این شرح تعریف شده است «بررسی مستقل مدیریت یك سازمان ،بهوسیله
مشاوران مدیریتی كه دارای مهارت الزم برای انجام این نوع بررسی هستند .این بررسی همه جنبههای یك شركت از قبیل
تولید ،بازاریابی ،فروش ،مالی ،انبار و امور كاركنان را در بر میگیرد» (رحیمیان .)1712 ،حسابرسی عملكرد بنا به تعریف
فرهنگ كهلر «نوعی حسابرسی فعالیتهای سازمانی است كه توسط حسابرسان داخلی یا مستقل انجام میشود و هدف آن
ارزیابی استانداردها ،خطمشیها و رهنمودهای كلی است و سرانجام به گزارش رسمی یافتهها منجر میشود» .دامنه این نوع
حسابرسی كه به دقت تعریف و محدود میشود ممكن است دارای ماهیتی كلی بوده یا كاربرد محدودی داشته باشد .همچنین
استانداردهای حسابرسی دولتی آمریكا در سال  1664حسابرسی عملكرد را به این صورت زیر تعریف میكند :یك بررسی

1. Michigan
2. California
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هدفمند و سیستماتیك برای تهیه یك ارزیابی مستقل از عملكرد و فعالیتهای سازمان دولتی برای بهبود پاسخگویی عمومی و
نیز سهولت تصمیمگیری واحدها (حسینزاده.)9 ،1714 ،

 -4مقایسهی حسابرسي مالي و حسابرسي عملكرد مدیریت
حسابرسی عملكرد حرفه ای ،مستلزم انواع مهارتها است و دارای یك ارتباط اثربخش با تمام سطوح سازمانی و ارزیابی
تمام جوانب یك سازمان است .بخشهای مالی و حسابداری ،تولید ،مهندسی و كنترل موجودی ،خدمات مشتریان ،اعتبارها،
خرید پرسنلی و اداری ،پردازش اطالعات و بازاریابی و فروش از بخشهایی هستند كه میتوانند مشمول حسابرسی عملكرد قرار
گیرند .حسابرسی عملكرد حدود بیشتری از مسئولیتهای مدیریت را شامل میشود و هدف آن تعیین فرصتهایی برای كارایی
و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در اجرای روشها و عملیات است (حسینزاده.)9 ،1714 ،
با استفاده از مفاهیم حاكم بر حسابرسی عملكرد میتوان به بررسی تفاوتهای موجود میان حسابرسی مالی و حسابرسی
عملیاتی پرداخت .حسابرسی عملكرد بر خالف حسابرسی صورتهای مالی دارای اهداف و رویكردهای كلیتری است .حسابرسی
عملكرد حرفه ای مستلزم انواع مهارتهاست و دارای یك ارتباط اثربخش با تمام سطوح سازمانی و ارزیابی تمام جوانب یك
سازمان است .حسابرسی عملكرد یك شكل مدرن حسابرسی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت است.
تفاوت اصلی بین حسابرسی عملكرد و حسابرسی سنتی در نقش حسابرس است كه در حسابرسی عملكرد نقش حسابرس بیشتر
ارزیابی فعالیتها است .از تفاوتهای حسابرسی مالی و حسابرسی عملكرد میتوان به نحوه مدیریت آن نیز اشاره كرد كه
حسابرسی مالی طی یك چرخه ساالنه تكراری انجام میشود در صورتی كه حسابرسی عملكرد به صورت پروژه مجزا انجام می-
شود.
یكی دیگر از تفاوتهای موجود بین این دو نوع حسابرسی در سطح استاندارد بودن آنها است كه در آن طرحریزی
حسابرسی عملكرد در قالب یك شكل استاندارد ثابت بسیار مشكل است .حسابرسی عملكرد همواره دارای رهنمودهای الزم برای
نقاط ضعف مربوط به عملكرد مدیران است و به مدیران واحد اقتصادی كمك میكند تا برای غلبه بر مشكالت و مسائل خود
توصیههای الزم را به دست آورند و به این ترتیب زمینه برای بهبود و بهسازی اجرای یك طرح ،برنامه یا عملكرد یك سازمان و
ارتقای كیفیت اجرای كارها هر چه بیشتر و بهتر فراهم میشود .حسابرسی عملكرد ،برخالف حسابرسی صورتهای مالی كمی
بوده و عامل تجزیه و تحلیل در آن جایگاه خاصی دارد و نیز ضمن كمك به تخصیص بهینه منابع واحد اقتصادی محدودیت
فزونی منافع بر مخارج را بیشتر مد نظر قرارمیدهد (نخبهفالح .)10 ،1714 ،برخی از تفاوتهای موجود بین حسابرسی صورت-
های مالی مرسوم و حسابرسی عملیاتی در جدول زیر خالصه شده است:
ردیف
1
2

دامنه
مهارتها
جهتگیری زمانی
دقت
مخاطبان
ضرورت

مدارک و اسناد مالی
حسابداری
گذشته نگر
مطلق
سهامداران و عموم
الزامات قانونی

1

استانداردها

اصول پذیرفتهشده حسابداری
استانداردهای حسابداری

نسبی
مدیریت داخلی
طبق درخواست مدیریت
استانداردهای دیوان محاسبات
صرف اقتصادی كارآیی و اثربخشی

6
10
11

اظهار نظر
نتایج حسابرسی

ضروری
اظهارنظر در مورد صورتهای مالی

غیرضروری
پیشنهاد به مدیریت

كانون توجه
نقطه نظر
موفقیت

ارایهی مطلوب صورتهای مالی
مالی
اظهار نظر

پیشرفتهای عملیاتی
مدیریتی
پذیرش و انجام پیشنهادها توسط مدیریت

7
4
1
9
3

12
17

4

جدول شمار :6مقایسه حسابرسي مالي و حسابرسي عملكرد
حسابرسي عملیاتي
حسابرسي مالي
ویژگيها
اهداف
تجزیه و تحلیل و بهبود روشها و عملكرد
اظهارنظر در مورد وضعیت مالی
فعالیتهای سازمانی
دانشهای مختلف
آینده نگر
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منبع :رحیمیان ،نظام الدین ،حسابرسی عملیاتی ابزاری برای پاسخگویی و كمك به مدیریت ،فصلنامه حسابرس ،1712 ،شماره ،20ص.21

 -5معیارهای حسابرسي مؤثر
-

تعیین و تعریف اهداف حسابرسی كه توسط تمامی بخشها تثبیت شده است.

-

فراهم كردن یك طرح حسابرسی مناسب كه توسط تمام بخشها تثبیت شده است.
فراهم كردن منابع و زمان كافی برای تكمیل حسابرسی.
طراحی و اجرای حسابرسی توسط یك حسابرس كارآمد و خاص.
رهبری و اداره حسابرسی طبق روند و استانداردهای حسابرسی شناخته شده.
یافتن اعتبار و صحت؛ اعتبار و صحت به این معنی است كه یافتهها از اهمیت كافی برخوردار هستند و بدون
تردید منطقی تأیید نمیشوند .در مورد چنین تردیدی ،مشاوره با یك حسابرس كارآمد توصیه میشود.
تحلیل یافتهها در ارتباط با اهداف حسابرسی همراه با تأكید بر ریسك.
ترویج اصالح و اعمال اصالح(نتایج حسابرسی باید به بهبود و اصالح منجر شود).
متقاعد كردن كامل مشتری از لحاظ انجام اهداف معین و در حالت كلی عملكرد حسابرسان.
فراهم كردن مدارک عینی برای تمام بخشهای قابل توجهی كه حسابرسی در گسترش سیستم مدیریت كیفیت
به نتیجه می رسد (.)Beckmerhagen, 2004, 17

-

 -1مفاهیم اساسي حسابرسي عملكرد مدیریت
استانداردهای دیوان محاسبات آمریكا مفهوم حسابرسی را برای صرفه اقتصادی ،كارآیی و اثربخشی تعریف نموده است
(رایدر .)11-17 ،1717 ،در واقع حسابرسی عملكرد دارای سه مؤلفه اساسی صرفه اقتصادی ،كارآیی و اثربخشی است امروزه
ارزیابی صرفه اقتصادی،كارآیی و اثربخشی باید بخشی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی
باشد و مدیران بررسی عملكرد را به عنوان یكی از مسئولیتهای خود برای كنترل فعالیتها تلقی كنند و ارزیابی مستقل عملكرد
مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد (نخبهفالح .)12 ،1714 ،دیوان محاسبات انگلستان
این سه مولفه را به صورت زیر تعریف میكند:
 .6صرفه اقتصادی :حداقل كردن بهای تمام شده منابع مورد نیاز یا مصرفی با توجه به كیفیت مورد نظر (مصرف با
توجیه اقتصادی).
 .2کارایي :حداكثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممكن (مصرف خوب).
 .9اثر بخشي :مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژهها ،برنامهها یا سایر فعالیتها (مصرف هوشمندانه).
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شكل  -6ارتباط بین مفاهیم حسابرسي عملكرد
منبع :نخبه فالح ،افشین ،)1714( ،حسابرسی عملكرد و عملیاتی ،ماهنامهی تدبیر ،شمارهی  ،191بهمن ماه ،ص.1

 -7اصول حسابرسي عملكرد
اصول حاكم بر حسابرسی عملكرد مدیریت شامل موارد زیر می باشد:
.1
.2
.7
.4
.1
.9

حسابرسی عملكرد باید به عنوان جریانی كامالً مستقل و بیطرفانه تلقی شود.
حسابرسی عملكرد ابزاری است در اختیار مدیریت برای شناخت مشكالت و رفع تنگناها كه دیدی عیب جویانه و
انتقادی ندارد.
ارزشیابی عملكرد را با توجه به مجموعه امكانات و عوامل محدود كننده فعالیتها مد نظر قرار میدهد.
در حسابرسی عملكرد باید با مسایل مربوط مسئوالنه و متعهدانه برخورد كرد.
در اجرای حسابرسی عملكرد طرز فكر مدیریت دخالت داده میشود.
حسابرسی عملكرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعیت مورد رسیدگی انجام میشود (نخبهفالح.)12 ،1714 ،

 -8مزایای حسابرسي عملكرد
در زیر به تعدادی از فوایدی كه حسابرسی عملكرد م تواند در پی داشته باشد اشاره میشود:
 -تشخیص مشكالت و نارساییهای موجود در عملیات سازمان ،دالیل مربوط و راهحلهای بهبود.

 تعیین فرصتهایی كه برای افزایش كارآیی و كاهش هزینهها وجود دارد. تعیین فرصتهایی كه برای افزایش درآمد و سود (یا سایر منافع حاصل) وجود دارد. -همكاری در تدوین هدفها ،خط مشیها و روشهای سازمان ،در صورتی كه بصورت مدون موجود نیست.

 تعیین ضوابط الزم برای سنجش میزان دستیابی به نتایج مورد انتظار ،درصورتیكه ضوابط مطلوب برای سنجش وجودنداشته باشد.

 كمك در زمینه بهبود خط مشیها ،روشها و ساختار سازمان ایجاد كنترل برای بهبود عملكرد بخشها و واحدهای سازمان اطمینان از رعایت قانون ،هدفها ،خط مشیها و روشهای سازمان كشف عملیات غیرمجاز ،همراه با تقلب یا غیرعادی در سازمان بهبود سیستمهای اطالعات مدیریت و كنترل تشخیص تواناییهای بالقوه دستگاه در عملیات آتی آن تصحیح ارتباطات بین مدیران عملیاتی و مدیریت سطح باال فراهم كردن یك ارزیابی مستقل و عینی از عملیاتبطور خالصه حسابرسی عملكرد حسب مأموریتهای محوله در جستجوی راههای بهتر برای انجام عملیات مختلف در
سازمان است كه منجر به ارتقای بهرهوری میشود .از دیدگاه حسابرسی عملكرد ،همیشه راه یا راههای مناسبتری برای انجام
كارها موجود است كه باید مشخص و به موقع به اجرا گذاشته شوند (دیوان محاسبات.)1711 ،

 -3استانداردهای حرفهای حسابرسي عملكرد مدیریت
استانداردهای حسابرسی عملكرد شامل سه بخش استانداردهای عمومی ،استانداردهای اجرای عملیات و استانداردهای
گزارشگری میباشد.
الف .استانداردهای عمومي :استانداردهای عمومی سوای استانداردهای اجرای عملیات و گزارشگری به طور مشترک
برای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی عملكرد وضع شده است .این استانداردها عبارتند از:
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شرایط كاركنان مؤسسه حسابرسی ،استقالل مؤسسه حسابرسی و حسابرسان مراقبتهای تخصصی و حرفهای و برقراری
كنترل كیفیت .این استانداردها در تمامی مؤسسات حسابرسی اعم از دولتی و غیر دولتی كه حسابرسی برنامهها ،فعالیتها و
وظایف دستگاههای دولتی سازمانهای غیرانتفاعی و ...را به عهده دارند كاربرد دارد.

ب .استانداردهای اجرای عملیات:
 .1برنامهریزی :عملیات حسابرسی باید به حد كافی برنامهریزی شود .برنامه حسابرسی باید در كلیه مراحل حسابرسی اجرا
شود .اهداف حسابرسی ،حوزه عمل حسابرسی و متدولوژی حسابرسی هیچ كدام جدا از هم نیستند از اینرو حسابرسان ناگزیرند
این سه عنصر را همزمان برنامهریزی و طراحی كنند.
 .2سرپرستی :كاركنان به طور صحیحی سرپرستی شوند .به منظور تعیین اینكه آیا اهداف حسابرسی در جریان اجرا است
سرپرستی مستقیم حسابرسان و سایر اشخاصی كه (مشاوران ،كارشناسان و مثل آنها) به امر حسابرسی میپردازند الزامی است.
اصول سرپرستی ایجاب می كند برای كاركنان آموزش الزم ترتیب داده شود.
 .7رعایت قوانین و مقررات :هرگاه رعایت قوانین و مقررات برای تأمین اهداف حسابرسی ضرورت داشته باشد حسابرسان
باید در مورد رعایت قوانین و مقررات به نحوی برنامهریزی كنند تا اطمینان معقولی از كشف موارد خالف فراهم شود در كلیه
مراحل اجرای حسابرسی حسابرسان باید نسبت به حاالت و رویكردهایی كه میتواند دال بر اعمال خالف قانون یا تخطی از
قوانین مقررات باشند هوشیار باشند.
 .4كنترلهای مدیریتی :حسابرسان باید دركی از كنترلهای مدیریتی كه به موضوع حسابرسی مربوط می شود به دست
آورند .هنگامی كه كنترلهای مدیریت در اهداف حسابرسی مهم هستند حسابرسان باید مدارک كافی به منظور پشتیبانی از
قضاوتهایشان در مورد كنترلها كسب كنند.
 .1مدارک :دستیابی به مدارک مربوط قابل اطمینان و كافی مبنای معقولی در جهت یافته ها و نتیجهگیریهای حسابرسان
فراهم میكند.كار حسابرسان باید در فرم كار برگها ثبت و نگهداری شود .كار برگها باید حاوی اطالعات كافی باشند تا یك
حسابرس مجرب بتواند بدون برقراری ارتباط با حسابرس قبلی از مداركی كه قضاوتها و نتیجهگیریهای در خور اهمیت
حسابرسان را به اثبات میرساند پشتیبانی كند.

ج .استانداردهای گزارشگری:
 .1گزارشهای مكتوب :گزارش حسابرسی باید به طور كتبی تهیه و نتایج هر رسیدگی به آن منتقل شود .گزارش
حسابرسی به منظور تأمین مقاصد زیر به صورت كتبی تهیه میشود:
 انتقال نتایج حسابرسی به مسئوالن در كلیه سطوح نتایج حسابرسی كمتر در مظان سوء تفاهم قرار میگیرد نتایج حسابرسی در معرض بازرسی همگانی قرار میگیرد تسهیل پیگیری. .2ارایهی به موقع گزارش :گزارش حسابرسی باید به طریق مقتضی منتشر شود تا اطالعات الزم برای استفاده به موقع در
اختیار مقامات اداری و اشخاص ثالث ذینفع قرار گیرد .بنابراین حسابرسان باید برای انتشار به موقع گزارش حسابرسی برنامه
ریزی الزم را معمول دارند.
 .7محتوای گزارش :در گزارش حسابرسی باید اهداف ،حوزه عمل و متدولوژی حسابرسی بیان شود.
 .4ارایهی گزارش :گزارش باید كامل ،دقیق ،قابل اثبات ،قانع كنندگان و تا آنجا كه موضوع اجازه میدهد شفاف و مختصر
باشد.
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 .1توزیع گزارش :گزارش كتبی حسابرسی باید توسط مؤسسه حسابرسی به مقامات مسئول سازمان تحت رسیدگی ،مراجع
ذیصالح ،سازمانهایی كه خواستار انجام حسابرسی بودهاند یا ترتیب اجرای آن را دادهاند از جمله سازمانهایی كه وجوهی به
سازمان تحت رسیدگی پرداخت كرده اند تسلیم شود مگر آنكه منع قانونی و یا مالحظات دیگری وجود داشته باشد (نخبهفالح،
.)12 ،1714

 -61مشكالت و تنگناهای موجود در اجرای حسابرسي عملكرد در ایران
برخی از مشكالت و تنگناهای موجود در اجرای حسابرسی عملكرد در ایران را میتوان به شرح زیر بیان كرد:
 .1تنظیم نكردن بودجه كل كشور بر مبنای عملیات
 .2عدم تبیین جایگاه نظارت در قوانین كشور
 .7نبود قوانین و مقررات الزم در اجراء
 .4فقدان برنامههای بنیادین آموزشی
 .1نبود شاخصهای مناسب جهت سنجش مولفه های اساسی
 .9حاكمیت تفكر اقتصادی دولتی در ایران
 .3استقرار نیافتن حسابرسی داخلی به عنوان زمینه اساسی
 .1وجود نظام نا مناسب مالی و غیر پاسخگو
 .6نا آشنایی مدیران دولتی با حسابرسی عملیاتی و فواید آن (محمدی.)1713 ،

 -66نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسي عملكرد مدیریت
از جمله وظایف قانونی دیوان محاسبات كشور بررسی ضعف یا كفایت كنترلهای داخلی در دستگاههای تحت رسیدگی
میباشد .در این رسیدگیها كفایت مراجع كنترل كننده در زنجیره پاسخگویی سطوح مختلف مدیریت دستگاههای دولتی مورد
ارزیابی قرار گرفته و در نتیجه توصیههای اصالحی دیوان برای بهبود هر چه بیشتر عملكرد مدیریت ارایهی میشود كه نقش
مهمی در ارتقای شفافیت و پاسخگویی و هماهنگسازی حلقههای زنجیره پاسخگویی ایفا میكند .دیوان محاسبات با استفاده
از فنون و ابزارهایی كه در اختیار دارد ،همچون (حسابرسی مالی،حسابرسی رعایت ،حسابرسی عملكرد مدیریت ،گزارش تفریغ
بودجه و استانداردهای حسابداری و حسابرسی) موجب ایجاد شفافیت مالی و ارتقای پاسخگویی در بخش دولتی می شود.
راهبرد حسابرسی در دیوان محاسبات تقویت پاسخگویی و شفافیت نظام مالی دولت میباشد .تا از این طریق فضای اجرایی
كشور را تا حد ممكن از فساد پاک نموده و به روند توسعه همه جانبه كشور كمك نماید .از عوامل مؤثر بر ایجاد شفافیت در
مصرف اعتبارات و پاسخگو نمودن مدیران ،گذار از نظام بودجهریزی سنتی به بودجه مبتنی بر عملكرد میباشد.
دیوان محاسبات از طریق بررسی این نظام و ارایهی پیشنهاد به منظور اصالح نواقص آن به استقرار نظام بودجهریزی یاد
شده كمك نموده و نظام حسابرسی و نظارت یكپارچه خود را در جهت اجرای حسابرسی عملكرد مدیریت توسعه داده است.
دیوان محاسبات بر حوه مصرف اعتبارات و نتایج حاصله در سراسر كشور نظارت مستمر مینماید این دیوان از طریق دادسرا
ضامن پاسخگویی مدیران متخلف از مقررات بوده و در این راستا قوای سه گانه و تمام دستگاههای دولتی كه به نحوی از آنها از
بودجه كل كشور استفاده مینمایند مكلف به پاسخگویی به آن میباشند .دیوان محاسبات از طریق حضور مستمر و مؤثر در
دستگاههای اجرایی از جمله شركتهای دولتی و ارزیابی فعالیتها و برنامههای آنها در قالب حسابرسی عملكرد نقش خود را به
نحوی مؤثر ایفا مینماید به طوری كه از طریق اعمال كنترل بر استقرار و اجرای سامانههای مورد استفاده دستگاههای اجرایی
نقش مؤثری در اعمال كنترلهای داخلی و بهبود عملیات آنها ایفا نموده و با ارایهی نقطه نظرات خود به دستگاههای ذیربط
نظام اقتصادی كشور را در سطوح خرد و سازمان هدایت مینماید (رحیمی.)1711 ،
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 -62نتیجهگیری
حسابرسی عملكرد یكی از اركان مهم هر سازمان پیشرویی است كه میخواهد در محیط تجاری ،رقابتی و رو به گسترش
امروزی با موفقیت به پیش برود به طوری كه حسابرسان عملیاتی ،با ارزیابی عملكردهای واحد تجاری ،شناسایی فرصتهای
بهبود عملیاتی و ارایهی پیشنهادهای عملی و سازنده میتوانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا كنند .همچنین مدیران میتوانند
با استفاده از راهكارهایی كه توسط حسابرسان ارایه میشود بر كیفیت محصوالت و انواع خدماتی كه می خواهند ارایه دهند
بیافزایند .در واقع هدف از حسابرسی عملكرد ،بررسی رویهها و روشهای عملیاتی سازمان به منظور ارزیابی كارآیی و اثر بخشی
است .مدیران برای اجرای هر چه بهتر عملیات و برنامههای شركت یا سازمان و همچنین جهت ازریابی عملكرد بخشها و
قسمتهای مختلف سازمان از خدمات حسابرسان و بهویژه حسابرسان عملیاتی استفاده میكنند تا كارآیی و اثربخشی را در
قسمتهای مختلف سازمان افزایش داده و عملكرد خود را بهبود بخشند .بنابراین رسیدن به عملیات كارآ و اثربخش ،مسئولیت
اصلی مدیریت است و در كلیه ساختار سیستم مدیریت سازمان ،عملیات و كنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به این هدف
طراحی شود.
حسابرسی عملكرد مدیریت ،مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت است كه ممكن است برخی از ویژگیهای حسابرسی
صورتهای مالی را داشته باشد .این نوع حسابرسی در برگیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یك سازمان یا بخش مشخص از آن
در دستیابی به اهداف مشخص است .با توجه به مطالب ذكر شده و مشكالت و تنگناهای موجود در كشور در رابطه با پیاده
سازی حسابرسی عملكرد ،ضروری است كه سیاستگذاران و مسئوالن اجرایی كشور ،ضمن یك عزم ملی ،اهتمام و انسجام خود
را در برطرف كردن مشكالت یاد شده به كار گرفته و شرایط استقرار حسابرسی عملكرد با در نظر گرفتن استانداردهای حرفهای
حسابرسی عملكرد را به منظور بهبود عملیات و تحقق اهداف مورد نظر فراهم سازند و همچنین از دیوان محاسبات كشور به
عنوان دستگاه نظارتی انتظار میرود تا با تبیین و ارایهی مبانی تئوریك و كاربردی و تهیه شاخصهای سنجش مناسب ،با در
نظر گرفتن مسایل حاكم بر بخش دولتی ایران ،به بهبود عملیات یاری رساند.
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بررسی و ارزیابی روابط عوامل بنیادی مشترک-ترازنامه و صورت
جریانهای نقدی -و افزایش ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران
مهرداد فتحي
كارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،دانشكده تحصیالت تكمیلی،گروه حسابداری ،بروجرد ،ایران
Mehrdad.fathi.info@gmail.com

چكیده
تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریك مبحث ارزش سهام به بررسی و ارزیابی عوامل بنیادی مشترک و افزایش ارزش
سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی
كاربردی اس ت .با توجه به قلمرو مكانی و زمانی ،جامعه آماری پژوهش شامل شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران از  1710/12/26تا  1760/12/26بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق  41شركت می باشد.
جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق عوامل بنیادی مشترک (بدهی بلندمدت ،جریانات نقدی ،افزایش
قیمت سهام ،قیمت ابتدایی سهام) به عنوان متغیر مستقل و میزان رشد قیمت سهام شركت هایی كه ارزش سهام آنها
دوبرابر شده ،به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رابطه هر یك از شاخص ها با یكدیگر مورد بررسی قرار گرفت.
به این ترتیب هشت فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد .جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از
نرم افزار  Eviews7استفاده شده است .هم چنین ،جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق كه عبارت بودند
از عوامل بنیادی مشترک و ارزش سهام از آزمون های چاو و هاسمن و نیز رگرسیون استفاده شد.
واژگان کلیدی :عوامل بنیادی مشترک ،ارزش سهام ،بورس اوراق بهادار تهران

 -6مقدمه
برخی فالسفه معتقدند «آینده را نمیتوان پیشبینی نمود ،بلكه باید آن را ساخت» از ین رو موفقیت در امر پیش بینی
نیازمند مداخله در شكل گیری واقعیت ها به نحو مطلوب است  .پیش بینی ،از آنجا كه افق آینده را ترسیم میكند ،چارچوبی
برای تصمیم گیری در میان ناشناخته ها پدید میآورد.بازار سرمایه نیز یك بازار نا شناخته است(.افشاری)107 :1712،
با توجه به پتانسیلهای خالی در بازار سرمایه ایران و توان جذب این سرمایهها از یك سو و تالش مسئولین و
دستاندركاران امر برای گسترش هرچه بیشتر بازار سرمایه در سالهای اخیر،زمینهساز تحقیقات بازار سرمایه در ایران میباشد.با
در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار متعدد در این بازار و تغییرات مداوم این عوامل در گذر زمان لزوم انجام اینگونه تحقیقات بیشتر
آشكار میگردد.این تحقیقات از یك سو میتواند به عنوان راهنمایی مورد استفاده سرمایهگذاران قرار گیرد كه با استفاده از این
تحقیقات میتوانند با در نظر گرفتن الزامات افشاء موجب شفافیت بیشتر بازار شده و زمینه جذب بیشتر سرمایه را فراهم آورند
و در نتیجه به اهداف خود مبنی بر استفاده از پتانسیلهای خالی موجود در بازار سرمایه،دست یابند(.خوش طینت و
رضایی )1711،هدف از تشكیل بازار سهام،استفاده از پسانداز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از مرزهای ملی
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برای تأمین نیازهای مالی طرحهای سرمایهگذاری است.تجهیز بازار سرمایه ملی نمیبایست فقط متكی به صاحبان سرمایههای
كالن باشد،بلكه این اقدام باید مشاركت عموم مردم را در برگیرد تا اهداف اقتصادی به سهولت و با مشاركت همهء اقشار
اجتماعی ،محقق گردد .با وجود آنكه مخاطب بازار سهام ،همهء افراد جامعه میباشند ،اما همگان از علل صعود و نزول قیمت
سهام با خبرنمیباشند و همین ناآگاهی سبب میشود كه بازار سرمایه از برخی مخاطبان خود دور بماند،افرادی كه میتوانند در
این بازار نقش سازندهای ایفا كنند.
در این میان تحقیقاتی كه به بررسی رفتار قیمت سهام و عوامل تاثیرگذار در آن میپردازند از اهمیت بسزایی
برخوردارند.چرا كه قیمت سهام و تغییرات آن به عنوان معیار ارزش شركت -حال چه این معیار به ارزش ذاتی شركت نزدیك
باشد یا نباشد-به مانند سایر بازارها ،شكلدهنده تمام رفتارهای موجود در بازار سرمایه است .از دید كارشناسان اقتصادی،ارزش
واقعی سهام هر بنگاه اقتصادی را میتوان بازدهی و مدیریت كارآمد آن تعیین میكند  ,عملكرد اقتصادی و مدیریتی واحدهای
تولیدیاقتصادی،نقش اساسی در تعیین ارزش سهام آنها دارد.

 -2تعریف ،اهمیت و هدف پژوهش
بازار سرمایه به عنوان آینه تمام نمای اقتصادی یك جامعه كاركردهای مختلفی را بر عهده دارد .یكی از این كاركردهای
اساسی ایجاد سازوكارهایی است كه به افزایش نقدشوندگی ابزارهای تامین مالی و نهایتاً افزایش امنیت سرمایه گذاری منجر می
گردد (پورزمانی و دیگران .) 1716 ،نقش اصلی بورس اوراق بهادار به عنوان ركن اساسی بازار متشكل از سرمایه ،جذب و هدایت
پس انداز ها و نقدینگی سرگردان و پراكنده در جامعه به سمت مسیرهای بهینه است.در حقیقت وظیفه بورس تخصیص بهینه
منابع مالی كمیاب است .ولی تحقق هدف فوق توسط بورس اوراق بهادار و استقبال گسترده عامه مردم از بورس منوط به ایجاد
امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گ ذاران است زیرا سرمایه گذاران اعم از افراد و شركتهای سرمایه گذاری در حال حاضر
نگرانی زیادی در خصوص سرمایه گذاری در زمینه های متفاوت و حتی سهام شركت ها دارند و این نگرانی بیشتر ناشی از
نوسانات شدید قیمت سهام است و در مواردی این نگرانی موجب ركود سرمایه گذاری و عدم اسفاده بهینه از منابع شده است.
(سجادی،1733،ص )73نسبت های مالی یكی از ابزارهای مهم ارزیابی شركت ها توسط سرمایه گذاران و نیز برای مدیریت واحد
تجاری به منظور ارزیابی وضعیت موجود و هم چنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری می باشد (مریدی پور و
همكاران.)1711،
آنچه مشخص است این است كه عوامل بسیاری میتواند در افزایش ارزش سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار به تنهایی تاثیر گذار باشد و تحقیقات مناسبی نیز در مورد اینكه هر یك از عوامل به تنهایی چه نقشی در افزایش سود
خواهند داشت مورد بررسی قرار گرفته است  .آنچه به دنبال آن هستیم این است كه این عوامل در كنار یكدیگر و نه به تنهایی
در افرایش ارزش سهام چه نقشی دارند و به بررسی و شناخت عوامل مشتركی پرداخته میشود كه باعث گردیده ارزش سهام
شركت ها به میزان مشخصی رشد پیدا كرده و این عوامل در كنار یكدیگر یكی از دالیل افزایش ارزش سهام خواهند بود .بیشتر
سرمایهگذاران با این سئوال مواجهند به كارگیری كدام یك از اطالعات فوق میتواند آنها را به اتخاذ تصمیم بهینه رهنمون
كند.تصمیمی كه به حد اكثرشدن ثروت سرمایهگذاران منجر شود.فرآیند حسابداری،مجموعه اطالعات مربوط به فعالیت،نتایج
عملیات و همچنین منبع و مصرف وجوه نقد شركت را برای دوره مالی یكساله فراهم میكند.سرمایهگذاران و تحلیلگران با
استفاده از این اطالعات میتوانند به وضعیت واحد اقتصادی پی ببرند(.شریعت پناهی،خسروی )1713،هدف كلی این پژوهش
بررسی و ارزیابی روابط عوامل بنیادی مشترک و افزایش ارزش سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
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 -9فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلي :بین عوامل بنیادی شركتهایی كه ارزش سهام آنها  ،به بیش از دو برابر رسیده است روابط مشتركی وجود
دارد.
فرضیههای فرعي:
-

بین بدهی بلند مدت و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها  ،به بیش از دو برابر رسیده
است رابطه معنی داری وجود دارد.
بین جریانهای نقدی شركتها و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها  ،به بیش از دو برابر
رسیده است رابطه معنی داری وجود دارد.
بیشترین افزایش قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها  ،به بیش از دو برابر رسیده است در سال اول رشد
قیمت رخ میدهد.
بین قیمت ابتدایی سهام در شروع رشد و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها ،به بیش از دو
برابر رسیده است رابطه معنی داری وجود دارد.

 -4قلمرو تحقیق
تحقیق حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مباحث حسابداری و مدیریت مالی قرار دارد كه در آن به بررسی و ارزیابی روابط
عوامل بنیادی مشترک و افزایش ارزش سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .زمان شروع این
تحقیق از ابتدای فروردین  1710بوده و تاریخ اتمام آن به انتهای زمستان  1760ختم می شود .در طی این مدت مراحل متعدد
تحقیق از قبیل مطالعات موردی ،جمع آوری اطالعات ،استخراج و تحلیل نتایج و تهیه گزارش ها صورت می گیرد.

 -5بورس اوراق بهادار تهران و ارزش و تغییرات قیمت سهام
به منظور ایجاد یك بازار رسمی و دائمی برای خرید و فروش سهام شركتها و سایر اوراق بهادار ،به موجب قانون مصوب
اردیبهشت ماه 1741مجلس شورای ملی ،بورس اوراق بهادار تهران ،در بهمن ماه سال  ،1749فعالیت خود را آغاز نمود .در
قانون تاسیس بورس ،هدف از ایجاد آن ،تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص این پس اندازها به سرمایه گذاریهای
صنعتی و تولیدی اعالم گردید .بورس اوراق بهادار تهران ،مانند سایر بورسهای اوراق بهادار تهران از تشكیالت و نظام ویژهای
برخوردار است(.راعی،پویان فر )1716،بورس اوراق بهادار به معنی یك بازار متشكل و رسمی سرمایه است كه در آن ،خرید و
فروش سهام شركت ها یا اوراق قرضة دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی ،تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می
شود .مشخصة مهم بورس اوراق بهادار ،حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راكد و الزامات قانونی برای
متقاضیان سرمایه است( .دوانی)1717،
یكی از اهداف مهمی كه از تشكیل بورس ها تعقیب می شود ،ایجاد ساز و كار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای
تعیین قیمت داراییهای مالی است(.عسگری ،ایرانپاک،1711،ص.)2
نیل به رشد اقتصادی و باال بردن میل به سرمایه گذاری مستلزم اتخاذ سیاستهای اساسی و همه جانبه است .با پیشرفت
صنعت و رشد جمعیت بیشتر شركتهای صنعتی در صدد توسعه فعالیتهای اصلی خود در سایر زمینه ها می باشند كه انگیزه
چنین توسعه ای غالبا افزایش قدرت سود آوری و همچنین افزایش منافع سهامداران می باشد .در این مورد ایجاد محیط مناسب
رای سرمایه گذاریهای سالم و مولد و تو سعه فعالیت شركت ها و همچنین تقویت بازار سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار ،از
مهمترین اقداماتی است كه باید صورت گیرد .سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد
كشورها دارد و این مهم وقتی حاصل می شود كه اطالعات مربوط به تغییرات قیمت سهام به طور تمام و كمال در اختیار همه
سرمایه گذاران قرار گیرد .سرمایه گذاران نسبت به عملكرد شركت هایی كه در آن سرمایه گذاری می كنند بسیار حساس
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هستند و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت ،از مهمترین اهداف شركت ها محسوب می شود(.حسینی
زاده،معین الدین،1761،ص)1
تغییرات قیمت سهام یكی از موثرترین موضوعات مورد توجه هر سهامدار است.سرمایه گذارانی كه با اهداف بلند مدت نیز
سرمایه گذاری می كنند به نوعی به قیمت سهام و تغییرات آن حساس و از خود واكنش نشان می دهند .تغییرات قیمت یك
منبع مهم اطالعاتی و موثر در ار زیابی وضعیت بنگاهها ،ارزیابی تطبیقی با سایر واحد ها ،ارزیابی كارآیی مدیران و از همه مهمتر
موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است(.افشاری،1712 ،ص)107
قیمت سهام شاخصی است كه بیان كنندهی سطح عمومی قیمت سهام شركت های پذیرفته شده در بورس است .بررسی
الگوهای موجود در سری زمانی قیمت سهام یك شركت در هنگام باز و بسته شدن بازار ،یا بیشترین و كمترین ارزش آن در هر
روز و طی روزهای متمادی است .در بازار دارایی های مالی قابل معادله ،محور تصمیم گیری عامالن بازار قیمت سهام است.
سرمایه گذاران در این بازار به اخبار آخرین وضعیت قیمت ها و تحلیل های پیش بینی نوسات آتی قیمت چشم دوخته اند.
چون تحلیل قیمت ها برای همگان با سهولت بیشتری انجام می پذیرد.لذا استفاده از قیمت سهام متداول تر است .تغییر قیمت
سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد .اگر معامالت به نحو جهت داری ،قیمت سهام یك شركت را به سمت افزایش
یا كاهش هدایت كند .قیمت سهام شركت تغییر خواهد كرد(.حاتمی و همكاران،1711،ص)97

 -1تحقیقات مرتبط با پژوهش
مودیلیانی و میلر  1611-1697با انجام پژوهشهای مختلفی كه بعدها پایه گذار تئوری میلر در ساختار سرمایه بهینه شد
عنوان كردند صرفه جویی مالیلتی ناشی از بهره بدهی ها باعث افزایش ارزش شركت می شود و پیشنهاد كردند شركت ها در
تركیب منابع مالی خود از حداكثر بدهی ممكن استفاده نمایند.
كاهنمن و تیورسكی( )1634بیان می كنند كه افراد به اطالعات جاری وزن بیشتری می دهند ،بدون اینكه اطالعات قبلی
را مرورد بررسی قرار دهند و یا اینكه مبنای تهیه اطالعات را بیشتر مورد توجه قرار دهند ،آنها همچنین دریافتند كه سرمایه
گذاران الگوهایی را در فرایند گشت تصادفی مد نظر قرار می دهند .بنز((( )1611Benzدر تحقیقات خود نشان داد ،سهام
شركتهای با ارزش بازار پایین دارای متوسط بازدهی باالتری از سهام شركتهای با ارزش بازار باال میباشند(1611ص)7-11
مطالعات میرز و ماجلوف در  1614و استین در  1662حاكی است شركت هایی كه در بازار از موقعیت و ارزش نسیتا باالیی
برخوردادرند ،در صورت افزایش انتشار سهام و فروش آنها در بازار ارزش سهام كاهش می یابد.
اسكیت و مولینر در  1619در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند كه به طور متوسط وقتی شركت ها اقدام به انتشار
سهام می كنند ،قیمت سهام كاهش می یابد و در مقابل وقتی اقدام به بازخرید آن می كنند قیمت ها افزایش می یابد .استولز
( )1660معتقد است كه مدیران عمدتا سرمایه را جهت افزایش اندازه شركت و از همین رو افزایش پاداش خودشان افزایش می
دهند كه این باعث آثار منفی قیمت سهام میشود .كولین و همكارارنش بهطور تجربی به بررسی میزان ارتباط ارزش دفتری و
سود با ارزش شركت های آمریكایی در طی یك دوره 40ساله( )1641-1667پرداختند .نتایج مطالعه آنان نشان داد ارتباط
تركیبی بین ارزش دفتری و سود با ارزش شركت ،در طی دوره مورد مطالعه تغییر قابل توجعی نداشته است ،اما در طی دوره
مورد بررسی ارتیاط بین ارزش دفتری با ارزش شركت به طور منظم افزایش یافته در حالی كه ارتباط بین سود با ارزش شركت
پیوسته كاهش یافته است.
ویلیام گوردن( ،) 2000به تعریف و طبقه بندی نماگرهای اصلی تحلیل گری بازار سرمایه پرداخته و در یك بازه زمانی 30
ساله ،اثر نماگرهای مذكور را بر شاخص داو جونز بررسی كرده است .ایشان نماگرهای بازار را به نماگرهای مربوط به سودآوری
شركت ها ،نماگرهای جریان نقدی و نماگرهای ساختاری بازار تفكیك نموده است و سری زمانی مربوط به زمان تصمیم خرید و
فروش سهام را بیان كرده است(2000ص)21-11
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بحرانی و قاطبی( ) 1761در پژوهش خود با موضوع ارزیابی تاثیر انتشار سهام و تسهیالت دریافتی بلند مدت بر بازده و
قیمت س هام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی شركتهای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در سالهای  1719تا  1760پرداخته و به این نتیجه رسیدند كه بین قیمت سهام شركت هایی كه انتشار سهام
كرده اند و شركت هایی كه تسهیالت بلند مدت دریافت كرده اند تفاوت معنی داری وجود دارد و میتوان ادعا كرد كه قیمت
سهام در شركت هایی كه انتشار سهام كرده اند بیشتر از شركت هایی است كه تسهیالت بلند مدت دریافت كرده اند .با توجه به
نتایج حاصل از پژوهش ،می توان چنین پیشنهاد كرد كه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سهام برای شركتها در اولویت قرار
دارد .البته اگر بتوان رفتار گذشته بازار را مبنای مناسبی برای رفتار آینده آن به شمار آورد .همچنین از آنجا كه شركت های
مندرج در پژوهش ذكر شده كه از طریق افزایش سرمایه تامین مالی كرده اند با افزایش قیمت سهام مواجه بوده اند  .همچنین
گالیزو و سالوادور( ) 2009پیش بینی كردند ،مدت فعالیت شركت و نسبت گردش دارایی بر قیمت سهام تأثیر میگذارند ،در
حالیكه نتایج این پژوهش نشان میدهد ،بین این متغیرها رابطه ای معنادار وجود ندارد .همچنین نتایج این پژوهش همانند نتایج
برنارد( )1661نشان میدهد ،بین ارزش دفتری سهام و قیمت سهام رابطهای معنادار وجود دارد.
به طور خالصه میتوان نتیجه گرفت كه برخی از متغیرهای حسابداری (از جمله سود هرسهم ،بازده دارایی و ارزش دفتری
هر سهم) و برخی از ویژگیهای شركت(به ویژه قیمت های گذشته سهام و اندازه شركت) بر قیمت سهام تأثیر میگذارند .نتایج
پژوهش ابراهیمی ( ) 1716با عنوان تأثیر متغیرهای حسابداری و ویژگیهای شركت بر قیمت سهام شركت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد ،بین سود هر سهم و قیمت سهام رابطهای مستقیم و معنادار وجود دارد كه این امر با
نتایج پژوهش دیچو(  )1663سازگار است.

 -7روش پژوهش ،جامعه و نمونه آماری
همانند سایر بحث ها در علوم انسانی ،در مورد روش تحقیق نیز نظرات و دیدگاه های متفاوتی عنوان شده است .در كلی
ترین تقسیم بندی ،روش تحقیق را كتابخانهای و میدانی در نظر گرفتهاند كه در تحقیق حاضر از هر دو این روش ها استفاده
شده است .و با توجه به ویژگی آزمایشی و یا غیر آزمایش بودن تحقیقات ،روش تحقیق حاضر از نوع روش غیرآزمایشی
پیمایشی محسوب می شود .در مجموع اینكه ،چنانچه طبقه بندی تحقیقات بر حسب هدف را مد نظر قرار دهیم ،تحقیق حاضر
در زمرة تحقیقات كاربردی قرار دارد ،چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد ،روش
تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی (میدانی و پیمایشی) قرار داشته و از نظر روش نیز در
دستة تحقیقات همبستگی محسوب می گردد .جامعه آماری این تحقیق شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تا تاریخ  1760/12/26می باشند .چراكه قلمرو این صورت های مالی منتشر شده در پایان  1710/12/26تا  1760/12/26می
باشد .در مجموع جامعه آماری این تحقیق شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند كه شرایط زیر را
احراز كنند:
در طی بازده زمانی  1710تا  1760عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده باشند.
مربوط به بخش مالی ،خدمات مالی و شركت های بیمه ای و هلدینگ و بانك ها ...نباشند ،زیرا دارای ماهیتی متفاوت
هستند.
پایان سال مالی آنها  12/26باشد و طی این بازه زمانی فعالیت آنها متوقف نشده باشد.
با توجه به شرایطی كه بیان شد ،تعداد  121شركت باقی ماند كه از این بین با توجه به فرضیه اصلی تحقیق ،شركت هایی
كه در طی این بازه زمانی ،طی مدت  1سال ،ارزش سهام آنها به بیش از  2برابر رسیده باشد ،تنها  41شركت باقی ماند كه با
توجه به تعداد كم شركت ها ،تصمیم به اندازه گیری هر  41شركت گرفتیم.
و پس از بررسی های اولیه مشخص شد تنها تعداد اندكی از شركت ها وجود دارند كه در مدت پنج سال ارزش سهام آنها دو
برابر شده است .بنابراین ما این مدت را به ده سال افزایش دادیم .پس از بررسی های انجام شده مشخص شد تعداد  41مورد از
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شركت ها وجود دارند كه ارزش سهام آنها در ده سال به دو برابر رسیده است .بنابراین در این تحقیق ما تمامی این  41شركت
را به عنوان شركت های نمونه انتخاب كرده ایم كه در جدول زیر اسامی شركت های نمونه ارایه شده است.
جدول  -6فهرست شرکتهای نمونه
ردیف

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

1

بوتان

13

معادن روی ایران

77

خاک چینی ایران

2

چینی ایران

11

المپ پارس شهاب

74

شیشه و گاز

7

كاشی تكسرام

16

ایران توانسفو

71

گروه بهمن

4

كاشی سعدی

20

موتوژن

79

نیرومحركه

1

كاشی سینا

21

سپنتا

73

الستیك سهند

9

دشت مرغاب

22

فروسیلیس ایران

71

پتروشیمی آبادان

3

شهد ایران

27

آلومینیوم ایران

76

پارس پامچال

1

خوراک دام پارس

24

لوله و ماشین سازی

40

پتروشیمی خارک

6

توسعه صنایع بهشهر

21

فرآوری مواد معدنی

41

پتروشیمی فارابی

10

صنعتی بهشهر

29

ملی سرب و روی

42

صنایع شیمیایی ایران

11

ناب

23

كالسیمین

47

ایران دارو

12

پارس مینو

21

اما

44

دارو اسوه

17

بسیكویت گرجی

26

آذراب

41

دارو زهراوی

14

سالمین

70

ماشین سازی اراک

49

دارو عبیدی

11

بهنوش

71

فرآوردههای نسوز ایران

43

سینا دارو

19

معادن بافق

72

پشم شیشه ایران

41

فرآورده های تزریقی

جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق كه عبارت بودند از عوامل بنیادی مشترک به عنوان متغیر مستقل و ارزش
سهام شركت به عنوان متغیر وابسته ،داده های مرتبط با آنها از طریق صورت های مالی اساسی ساالنه در سال های بین 1710
تا  1760جمع آوری خواهد شد .برای هر شركت اطالعات مرتبط با متغیرها و شاخص های آنها برای طی ده سال جمع آوری
شده و بدین ترتیب برای هر یك از آنها برای طی سال به این اطالعات دسترسی پیدا خواهیم كرد .هم چنین برای بررسی
فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار  Eviews7استفاده خواهد شد.

 -8تجزیه و تحلیل دادهها
مدل تحقیق با استفاده از تكنیكهای پانل و مقطعی برآورد شدهاند .برای انتخاب میان روشهای حداقل مربعات تجمیعی،
اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون چاو ( Fلیمر) و نیز آزمون هاسمن استفاده شده است .برای تخمین مدل و انجام
آزمونهای مذكور ،پس از پردازش اولیه اطالعات در نرم افزار گسترده ،از نرم افزار  Eviews7استفاده شده است.
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جدول  -2کمیتهای آماری متغیر

كمیت آماری متغیر

میانگین

میانه

حدكثر

حداقل

انحراف معیار

افزایش قیمت سهام در سال اول
رشد

-1123,11

-197,1

1166

-100019

1660,69

بدهی بلند مدت

96219,369

27734

1296210

917

171329

جریان های نقدی

6902,369

630

994113

-791713

91611,17

قیمت ابتدایی در سال اول رشد

2437,04

1711

6112

206

2247,3

برای آزمون مناسب بودن مدل برای آزمون فرضیات گروه اول (فرضیات اول و دوم) ابتدا باید بین روش های حداقل مربعات
تجمیعی و اثرات ثابت با استفاده از آزمون چاو  ،به آزمون بپردازیم و در صورتی كه روش حداقل مربعات تجمیعی پذیرفته شود،
بدون رجوع به سایر آزمون ها به بررسی و آزمون فرضیات می پردازیم ،اما در صورتی كه روش اثرات ثابت مرجح شود باید با
استفاده از آزمون هاسمن بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی به آزمون پردازیم و روش بهتر را انتخاب كنیم .برای این منظور
ابتدا فرضیات خود را به صورت زیر تدوین می كنیم:
 : H0روش حداقل مربعات تجمیعی
 : H1روش حداقل مربعات با اثرات ثابت
آماره آزمون چاو به صورت زیر می باشد:
جدول  :9نتایج آزمون چاو

سطح اطمینان

درجه آزادی

آماره

آزمون چاو

101111

()11،112

2,103971

101111

11

176,269711

Cross-Section/Period F
Cross-Section/Period Chisquare

با توجه به نتایج آزمون ،همان طور كه مشاهده میكنید سطح خطای قابل پذیرش كمتر از  0,01میباشد ،در نتیجه فرض
صفر رد می شود و در نتیجه نمیتوانیم از روش حداقل مربعات با دادههای تجمیعی استفاده كنیم .در نتیجه روش حداقل
مربعات با اثرات ثابت پذیرفته می شود .حال باید بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی با استفاده از آزمون هاسمن به آزمون
بپردازیم .فرض خود را به صورت زیر تدوین میكنیم :
 : H0روش حداقل مربعات با اثرات تصادفی
 : H1روش حداقل مربعات با اثرات ثابت
آماره آزمون هاسمن به صورت زیر میباشد:
جدول -4نتایج آزمون هاسمن

سطح اطمینان

درجه آزادی

آماره

آزمون هاسمن

101111

9

49,227926

Cross-section random

همان طور كه مشاهده می كنید ،میزان سطح خطای قابل پذیرش كمتر از  0,01است ،در نتیجه فرض صفر رد می شود و
روش حداقل مربعات با اثرات ثابت را برای آزمون فرضیات خود بر می گزینیم .نتایج تخمین بر اساس اسن روش در جدول زیر
ارائه شده است.
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برای آزمون فرضیه های سوم و چهارم از رگرسیون مقطعی ،با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است.
زیرا با توجه به ماهیت و نحوه تدوین فرضیه جزء دو فرضیه اول قرار نمیگرفت و با استفاده از روش حداقل مربعات پانلی قابل
آزمون نبود .نتایج مربوط به این گروه در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  -5نتایج مربوط به فرضیههای سوم و چهارم

متغیر وابسته :میزان رشد قیمت سهام
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

بدهی بلند مدت

-1,99

9,71

-2,90

Prob
0,0061

جریان های نقدی

-2,62

3,19

-0,71

0,3000

آماره دوربین -واتسون

2,414173

آماره F

7,16

)Prob (F-statistic

0,000000

2

ضریب تعیین ( )R

0,146729

نتایج آزمون فرضیه سوم:
جدول  -1نتایج آزمون فرضیه سوم

متغیر وابسته  :افزایش قیمت سهام  1ساله
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

Prob

افزایش قیمت سهام در سال اول
رشد

0,11

0,36

0,14

0,1127

آماره F

0,022136

آماره دوربین -واتسون

1,171223

)Prob (F-statistic

0,112294

ضریب تعیین ()R2

0,000412

نتایج آزمون فرضیه چهارم:
جدول  -7نتایج آزمون فرضیه چهارم

متغیر وابسته  :میزان رشد قیمت  1ساله سهام
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

Prob

قیمت ابتدایی در سال اول
رشد

-0,000764

0,000262

-1,741911

0,1141

آماره دوربین -واتسون

1,976310

آماره F

1,111396

)Prob (F-statistic

0,114092

2

ضریب تعیین ( )R

0,071071

فرضیه اول :بین بدهی بلند مدت و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها ،به بیش از دو برابر رسیده
است رابطه معنی داری وجود دارد.
فرض آماری فرضیه فوق به صورت زیر تدوین میشود :
 :0Hبین بدهی بلند مدت و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها ،به بیش از دو برابر رسیده است
رابطه معنی داری وجود ندارد.
 :1Hبین بدهی بلند مدت و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها ،به بیش از دو برابر رسیده است
رابطه معنی داری وجود دارد.
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با توجه نتایج حاصل از آزمون با توجه به جدول  ،4-4از انجایی  0,0061از سطح خطای قابل پذیرش  0,01كمتر است،
فرض صفر رد می شود و در نتیجه آن فرض مقابل (ادعای محقق) یعنی رابطه بین بدهی بلند مدت و میزان رشد قیمت سهام
تایید می شود .از طرفی ضریب  -1,99نشان دهنده رابطه معكوس بین دو متغیر می باشد( .تایید فرضیه )1
فرضیه دوم  :بین جریانهای نقدی شركتها و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها  ،به بیش از دو برابر
رسیده است رابطه معنی داری وجود دارد.
فرض آماری فرضیه فوق به صورت زیر تدوین میشود :
 :0Hبین جریانهای نقدی شركتها و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها ،به بیش از دو برابر رسیده
است رابطه معنی داری وجود ندارد.
 :1Hبین جریانهای نقدی شركتها و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها ،به بیش از دو برابر رسیده
است رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه نتایج حاصل از آزمون با توجه به جدول  ،4-4از انجایی  0,3000از سطح خطای قابل پذیرش  0,01بیشتر است،
فرض صفر رد نمی شود و در نتیجه آن فرض رابطه بین جریانهای نقدی و میزان رشد قیمت سهام رد میشود( .رد فرضیه )2
فرضیه سوم  :بیشترین افزایش قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها ،به بیش از دو برابر رسیده است در سال اول
رشد قیمت رخ میدهد.
فرض آماری فرضیه فوق به صورت زیر تدوین میشود :
 : :0Hبیشترین افزایش قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها  ،به بیش از دو برابر رسیده است در سال اول رشد
قیمت رخ نمیدهد.
 : :1Hبیشترین افزایش قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها  ،به بیش از دو برابر رسیده است در سال اول رشد
قیمت رخ میدهد.
با توجه نتایج حاصل از آزمون با توجه به جدول  ،1-4از انجایی  0,1127از سطح خطای قابل پذیرش  0,01بیشتر است،
فرض صفر رد نمی شود و نیز از طرفی معناداری رگرسیون این فرضیه در سطح اطمینان قابل قبولی قرار ندارد ،در نتیجه
فرضیه چهارم رد می شود( .رد فرضیه )7
فرضیه چهارم  :بین قیمت ابتدایی سهام در شروع رشد و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها  ،به بیش
از دو برابر رسیده است رابطه معنی داری وجود دارد.
فرض آماری فرضیه فوق به صورت زیر تدوین میشود :
 :0Hبین قیمت ابتدایی سهام در شروع رشد و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها  ،به بیش از دو برابر
رسیده است رابطه معنی داری وجود ندارد.
 :1Hبین قیمت ابتدایی سهام در شروع رشد و میزان رشد قیمت سهام شركتهایی كه ارزش سهام آنها  ،به بیش از دو برابر
رسیده است رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه نتایج حاصل از آزمون با توجه به جدول  ،1-4از انجایی  0,1141از سطح خطای قابل پذیرش  0,01بیشتر است،
فرض صفر رد نمی شود و نیز از طرفی معناداری رگرسیون این فرضیه در سطح اطمینان قابل قبولی قرار ندارد ،در نتیجه
فرضیه پنجم نیز رد می شود( .رد فرضیه )4
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 -3نتیجه گیری
خالصه نتایج آزمون فرضیات به شرح زیر است:.
جدول  -8خالصه نتایج آزمون فرضیات

فرضیه

شرح فرضیه

نتیجه آزمون

فرضیه اول

بین بدهی بلند مدت و میزان رشد قیمت سهام شركت هایی كه ارزش سهام آنها
 ،به بیش از دو برابر رسیده است رابطه معنی داری وجود دارد.

تایید

فرضیه دوم

بین جریانهای نقدی شركتها و میزان رشد قیمت سهام شركت هایی كه ارزش
سهام آنها  ،به بیش از دو برابر رسیده است رابطه معنی داری وجود دارد.

رد

فرضیه سوم

بیشترین افزایش قیمت سهام شركت هایی كه ارزش سهام آنها ،به بیش از دو
برابر رسیده است در سال اول رشد قیمت رخ میدهد.

رد

فرضیه چهارم

بین قیمت ابتدایی سهام در شروع رشد و میزان رشد قیمت سهام شركت هایی
كه ارزش سهام آنها ،به بیش از دو برابر رسیده است رابطه معنی داری وجود دارد.

رد

 -61پیشنهادات
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد ،امكان بهرهگیری از روشهای كمّی برای پردازش اطالعات حسابداری و آمادهسازی آنها
برای تصمیمگیری وجود دارد .شناخت علمی چگونگی تغییرات سود حسابداری و جریانهای نقدی شركتها ،فرصتی برای
جایگزین نمودن تحلیلهای علمی به جای یافتههای ذهنی است كه نباید مورد بیتوجهی قرار گیرد .تصمیمگیری فرصت
مناسب و نادری است كه سرمایهگذار را قادر میسازد تا از سرمایه خویش بهتر بهرهبرداری كند ،و با شناخت راهكارها ،منابع
خود را به نحو مناسبتری تخصیص دهد .بنابراین ،تهیه برنامههای رایانهای مبتنی بر مدلهای آماری برای پیشبینی سودهای
آتی بر اساس اجزای سودهای گذشته و در اختیارگذاشتن آن برای كلیه كسانی كه خواهان بهرهگیری از این نوع مدلهای
پیشرفته برای پیشبینی سود میباشند.
از نتایج به دست آمده در پژوهش چنان برمی آید كه بدهی بلندمدت و رشد قیمت سهام رابطه ای معنادار وجود دارد.
بنابراین به نظر می رسد شركت ها و مدیرانی كه بسیار محافظه كار بوده و از استقراض و بدهی واهمه دارند تا حدی كه از
بدهی در حد معقول و مناسب آن هم به خاطر ریسك آن اجتناب می كنند ،باید در عقاید و تصمیمات خود تجدید نظر كنند.
نتایج این تحقیق موجب افزایش آگاهی مدیران شركت ها و سایر استفاده كنندگان از ارزش بازار سهام می شود .بنابراین ،به آنها
پیشنهاد می شود كه با استفاده از این اطالعات ،از اتالف منابع كمیاب اقتصادی جلوگیری به عمل بیاورند.

منابع
 -1شریعت پناهی ،مجید و خسروی،فرمان( )1713رابطه بازدهی سهام با اندازه شركت ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
و نسبت سود به قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه مطالعات حسابداری ،شماره20
 -2خوش طینت،محسن و رضایی ،مهدی( )1711نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با
سود پیش بینی شده ،فصلنامه مطالعات حسابداری ،شماره 14
 -7بحرانی ،راضیه و قاطبی ،مسلم( .) 1761ارزیابی تاثیر انتشار سهام و تسهیالت دریافتی بلند مدت بر بازده و قیمت
سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،همایش مباحث نوین در حسابداری ،اردیبهشت،1761
اهواز
 -4دوانی ،غالمحسین( .)1717بورس ،سهام ،نحوه قیمت گذاری سهام ،تهران ،انتشارات نخستین
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بررسی رابطه بین قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شرکت
بهپخش تبریز
رضا شعباني پور ، 6محمد حسین ثنائي محمدی* ،2حامد پاشائي ،9رسول

پورجمال4

 -1مدرس دانشگاه وكارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی
 -2مدرس دانشگاه و عضو انجمن حسابداری ایرانmh_sanayi@yahoo.com ،

 -7حسابرس داخلی شركتهای گروه نقشینه چاپ تبریز
 -4مدرس دانشگاه وكارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی

چكیده
مطالعة حاضر با هدف بررسی رابطه قیمت محصوالت با رضایت مندی مشتریان در شركت به پخش تبریز در سال 64
انجام شد .روش پژوهش توصیفی است و بر مبنای هدف تحقیق كاربردی می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل
كلیه كاركنان شركت به پخش تبریز می باشد كه از بین آنها  10نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونة
پژوهش انتخاب شدند .برای به دست آوردن اطالعات ،از پرسشنامه  21سوالی ارزیابی رضایت از قیمت دكتر مقیمی و
همكاران و پرسشنامه  70سوالی ارزیابی رضایت مشتری استفاده شد .اطالعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای
آماری همبستگی پیرسون و آزمون  tمستقل تحلیل شد .نتایج بدست آمده پیش بینی میكند كه بین ارزیابی میزان
قیمت محصوالت در همة ابعاد (بعد اطمینان از قیمت ،بعد شفافیت قیمت ،بعد قیمت نسبی ،بعد نرخ كیفیت-قیمت،
بعد منطقی بودن قیمت) به جز بعد قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .و
باالخره در بررسی تفاوت میزان رضایت مندی مشتریان بر حسب جنسیت ،تفاوت معنی داری بدست آمد.
واژگان کلیدی :ابعاد قیمت محصول ،ارتباط قیمت با رضایت مندی مشتری ،رضایت مندی مشتری.

 -6مقدمه
قیمت یكی از چهار عامل عمده آمیخته بازاریابی می باشد و از این جهت كه ارتباط نزدیكی با جایگاه یابی محصول دارد از
اهمیت استراتژیك باالئی برخوردار است .عالوه براین موضوع قیمت و قیمتگذاری تأثیر بسزایی بر دیگر عوامل آمیخته
بازاریابی از جمله ویژگیهای محصول و تصمیمات توزیع و ترویج محصول میگذارد .قیمت از نادر عوامل آمیخته بازاریابی است
كه موجب ایجاد درآمد می شود درصورتیكه سایر عوامل موجب ایجاد هزینه میگردند .قیمت منعطف ترین عامل آمیخته
بازاریابی می باشد و می تواند به راحتی تغییر كند ولی عوامل دیگر اینگونه نیستند با افزایش روزافزون ارتباطات بین خریدار و
فروشنده امكان مقایسه قیمت محصول روز به روز تسهیل می گردد .قیمت ،ارتباط مستقیمی با اقتصاد كالن دارد ،مواردی
همچون :تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا ،تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر ،كشش پذیری قیمت.
از طرفی رضایت مشتری ،احساس یا نگرش مشتری نسبت به یك محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است .به عبارتی
لذت بردن یا مشمئز شدن خریدار نسبت به عملكرد محصول و خدمات پس از مقایسه عملكرد (یا نتیجه حاصل از عملكرد)
محصول یا خدمات خریداری شده در مقایسه با آنچه انتظار وی بوده است .رضایت /نارضایتی یك پاسخ احساسی است كه به
ارزیابی از كاال یا خدمتی كه مصرف یا ارایه شده است ،داده می شود .رضایت ،ارزیابی مشتری از محصول یا خدمت است ،با
توجه به این كه آیا محصول یا خدمت نیازها و انتظارات مشتریان را ارضا كرده است یا نه؟ شكست در ارضای نیازها و انتظارات
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منجر به عدم رضایت نسبت به محصول یا خدمت خواهد شد .رضایت مشتری از طریق تكرار خرید ،خرید كاالی جدید و خرید
كاال توسط مشتریان جدیدی كه از طریق مشتریان راضی به كاال تمایل پیدا كرده اند ،به افزایش درآمد و سود منجر می شود.
در واقع مشتریانی كه از سازمان رضایت زیادی دارند ،تجربیات مثبت خود را به دیگران منتقل می كنند و به این ترتیب وسیله
تبلیغ برای سازمان شده و در نتیجه هزینه جذب مشتریان را كاهش می دهند .سود در تجارت مستلزم مراجعه دوباره مشتریانی
است كه به داشتن كاال یا خدمات شركت مباهات كرده و دوستانشان را هم به مصرف كاال یا خدمات شركت تشویق می كنند
(كاووسی.)1714 ،

 -2بیان مساله و چارچوب نظری تحقیق
طبق تعریف رضایت پاسخ تحقق و كامیابی مصرف كننده است .قضاوتی است در مورد اینكه آیا ویژگی یك محصول یا
خدمت یا خود محصول یا خدمت ،یك سطح لذت بخش از كامیابی مربوط به مصرف را فراهم كرده است یا خیر و شامل سطح
مافوق تحقق و مادون تحقق می شود .رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یك معامله یا رابطه ارزشی به طوری كه
قیمت مساوی است با ن سبت كیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری ،به دست می آید .در ادبیات بازاریابی
این گونه آمده است كه رضایت مشتری دارای دو بعد است :كیفیت ادراک شده و انتظارات .بررسی ادبیات موجود در زمینه
رضایت مشتریان نشان دهنده تنوع بسیار در تعریف این مسأله می باش د .ولی وقتی به صورت كلی نگریسته می شود ،در تمامی
تعاریف موارد مشتركی وجود دارند كه عبارتند از :رضایت مشتریان در حقیقت یك پاسخ است (احساسی یا عقالیی) ،این پاسخ
تأكید بر مورد خاصی است (انتظارات ،كاال ،خدمت و  )..و در زمان خاصی اتفاق می افتد (بعد از مصرف ،بعد از تصمیم به خرید
و  .)...هم چنین می توان ادعا كرد كه رضایت مشتری موجب وفاداری مشتریان می گردد و در نتیجه افزایش شهرت و اعتبار
شركت همچنین افزایش سودآوری شركت را به دنبال می آورد.
تأمین رضایت مشتری زمانی حاصل می شود كه خواست واقعی مشتری تأمین شده و نیاز او در زمان معین و به روشی كه
او میخواهد برآورده شود .بنابراین اولین اصل در دنیای كسب وكار امروزی ،ایجاد ارزش های مشتری پسند می باشد .پس
مشتریان راضی منبع سود شركتها هستند  .شركت هایی كه نمی توانند مشتریان را راضی نگه دارند در درازمدت در بازار باقی
نخواهند ماند .عرضه محصول با كیفیت برتر و ارائه خدمات به مشتریان در سطح عالی به طور مستمر موجب ایجاد مزیت های
رقابتی برای شركت می شود ،از جمله ایجاد موانع رقابتی برای رقبا ،وفاداری مشتریان ،تولید و عرضه محصوالت متمایز ،كاهش
هزینه های بازاریابی و تعیین قیمت های باالتر .سرانجام می توان گفت در مورد كیفیت نكته ای اخالقی وجود دارد و آن اینكه
مشتریان به ما پول می دهند كه انتظارات آنها را برآورده كنیم و ما در مقابل آنها مسئولیم (فورنل.)1616 ،1
هم چنین تصمیمات قیمت گذاری محصوالت صنعتی هسته اصلی هر برنامه تجاری است و تاثیر مستقیمی روی استراتژی
بازاریابی شركت خواهد داشت .تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای كاالها و یا خدمات خود قیمت
تعیین كنند ،كه این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شركت است .عوامل محیط داخلی شركت شامل اهداف،
خطمشی ،تركیب عناصر بازاریابی و هزینههای شركت هستند و از جمله عوامل محیطی میتوان به ماهیت بازار و تقاضا ،شرایط
رقابتی و واسطهها اشاره كرد .وقتی مصرفكننده كاالیی را میخرد ،درواقع ارزشی را با ارزش دیگری مبادله میكند .ارزشی كه
از دست میدهد قیمتی است كه برای كاال میپردازد و ارزشی كه بهدست میآورد مزایای ناشی از داشتن كاالست.
ارائه محصوالت بهتر نسبت به سایر رقبا و استفاده از گامهای صحیح در انتخاب استراتژی برای رسیدن به موقعیت مطلوب
در مقابل رقبا ،جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل كسب و كار میباشد .بنابراین یك بنگاه باید قادر به قیمت
گذاری محصوالتش به گونه ای باشد كه بتواند درآمدهایی متناسب با ارزش ارائه شده به مشتری بدست آورد و به این ترتیب
موقعیتش را نسبت به مشتریان ،كاالهای مكمل ،رقبا و تازه واردین بالقوه حفظ نماید(مومنی  .)1710 ،قیمت گذاری مهمترین

1 - fornel
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جزء از مدل كسب و كار می باشد و تصمیمات در مورد آن تاثیر زیادی بر روی سودآوری بنگاه به همراه دارد .قیمت گذاری
موفق با پاسخ گویی به برخی از سئواالت مهم ،معین میشود:
 قیمتی چگونه باید تنظیم شود تا بتواند با مزایایی كه بنگاه به مشتریان عرضه میكند و منافع آن ارتباط داشتهباشد؟
 چه زمانی میبایست بنگاه قیمتهایش را تغییر دهد؟ عكس العمل رقبا و مشتریان در زمانی كه بنگاه قیمتهایش را باال یا پایین میآورد چگونه خواهد بود؟ چه زمانی بنگاه میبایست به ارزان فروشی بیش از حد محصوالتش بپردازد؟هم چنین در گذشته مدیران زمان زیادی راصرف تدوین سیاستهای سازمان می كردند و وقت كمتری را برای حركت در
زمینه ایجاد فضای واقعی كسب وكار می گذاشتند در حالی كه در دنیای نوین هیچ شركت وسازمانی نمیتواند امنیت شغلی
ایجاد كند مگر از طریق مشتریانش! سازمانهایی كه این نكته را در یافته اند هر كاری برای تامین نیازهای مشتری انجام می
دهند و بر این باورند كه این قطعا به صورت ارزش افزوده به سازمان یا شركت باز میگردد( .ایمان دوست و همكاران.)1711 ،
سه عامل در قیمت گذاری از اهمیت باالیی برخوردارند:

 -1باالترین میزان ارزشی كه مشتری برای محصول قائل است .این ارزش بیانگر بیشترین مبلغی است كه بنگاه
میتواند دریافت نماید
 -2سودی كه رقبا از قیمت گذاری محصوالت مشابه شان بدست میآورند
 -7استراتژی قیمت گذاری بنگاه
امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی ،میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش كیفیت كار خود
قلمداد می كنند واین روند همچنان درحال افزایش است .اهمیت مشتری و رضایت او چیددزی است كه به رقابت در سطح
جهانی برمی گردد .چنانكه در جایزه ملی كیفیت مالكم بالدریج چیزی حدود  70درصد از كل امتیازها را میزان رضایت
مشتریان تعیین می كند (فخیمی فرد و همكاران.)1711 ،
شركت ((كائو ))1تولید كننده بزرگ محصوالت خانگی ولوازم آرایشی در ژاپن ،در اولین صفحات گزارش ساالنه اش دائما
این عبارت را قید می كند :اعتماد واطمینان مشتری ،ارز شمندترین دارائی كائو است  .ما معتقدیم كه كائو یگانه و بی نظیر
است ،زیرا كسب سود و نیل به موقعیت برتر در رقابت ها ،اولین هدف ما نیست بلكه ما بر آنیم تا از طریق عرضه محصوالت
مفید و جدید و تامین نیازهای واقعی بازار ،رضایت مشتری هایمان را افزایش دهیم .پایبندی و تعهد ما در برابر مصرف كنندگان
همچون چراغی فرا روی تصمیمات شركت ،مستمرا نور افشانی می كند(تورپین.)1734 ،2
برای اینكه یك سازمان قادر باشد اندازه گیری رضایت مشتری را انجام دهد باید مدل و روشی در این رابطه طرح ریزی
نماید ،به نحوی كه از زیر بنای نظری مستحكم و ساخت یافته ای برخوردار باشد و شاخص هایی برای این منظور تنظیم نماید
تا بتواند با استفاده از ان به اندازه گیری و ارزیابی بپردازد.

روشهای اندازهگیری رضایت مشتری

روشهای عینی

روشهای نظری یا مفهومی

روشهای مشخصهگرا

روشهای رویدادگرا

شكل شماره  -6روشهای اندازه گیری رضایت مشتری
1 - kao
2 - tour pin
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مدل ها و الگوهای مختلف از سوی محققان علوم مدیریت كیفیت و دانشمندان علوم اقتصادی و بازاریابی برای اندازه گیری
رضایت مشتری را می توان به دو دسته مانند شكل  1تقسیم كرد:
روش های عینی :این روش ها از طریق اندازه گیری شاخص هایی كه همبستگی قوی با رضایت مشتریان دارند به طور غیر
مستقیم به اندازه گیری رضایت مشتریان می پردازند .به علت شك و تردید در اعتبار و صحت این روش ها ،از این روش ها
كمتر استفاده می شود.
روش های نظری یا مفهومی :در این روش ها به طورمستقیم از نظرات مشتریان در اندازه گیری میزان رضایت مشتریان
استفاده می شود .بنابراین این روش ها اعتبار بیشتری نسبت به روش های عینی دارند (بینش.)1711 ،

 -9فرضیه های تحقیق
-

بین بعد قابلیت اعتماد قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد.
بین بعد اطمینان از قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد.
بین بعد شفافیت قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد.
بین بعد قیمت نسبی محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد.
بین بعد نرخ كیفیت  -قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد.
بین بعد منطقی بودن قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد.
میزان رضایتمندی مشتریان از محصوالت شركت به پخش برحسب جنسیت متفاوت است.

 -4تعاریف مفهومي متغیرها
 -6-4قیمت محصوالت
قیمت ،میزان فایدهای است كه مصرفكننده برای مزایای حاصل از داشتن و یا استفاده از كاال پرداخت میكند
(آرمسترانگ ،گری.)2007 ،1

 -2-4رضایتمندی مشتریان
رضایت مشتری حالت و واكنشی است كه مصرف كننده و مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز می كند (لینگفیلد،2
.)1664

 -5تعریف عملیاتي متغیرها
 -6-5قیمت محصوالت
نمره ای كه آزمودنی ها از پرسشنامه  21سوالی قیمت محصوالت دكتر مقیمی كسب می كنند .

 -2-5رضایتمندی مشتریان
نمره ای كه آزمودنی ها از پرسشنامه  70سوالی ارزیابی رضایت مشتری كسب می كنند .
 -9-5قیمت گذاری
 -6-9-5تعریف ارزش (قیمت):

1 - ARMESTRANG & GERRY
2 - LING FIELD
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قیمت ،یكی از چهار عامل عمده آمیخته بازاریابی می باشد و از این جهت كه ارتباط نزدیكی با جایگاه یابی محصول دارد از
اهمیت استراتژیك واالیی برخوردار است .عالوه براین موضوع قیمت و قیمتگذاری تأثیر بسزایی بر دیگر عوامل آمیخته
بازاریابی از جمله ویژگیهای محصول و تصمیمات توزیع و ترویج محصول می گذارد (مقدسی و همكاران.)1760 ،

 -1پیشینه داخلي و خارجي
شیرازی و همكاران ( )1761در تحقیقی با عنوان ارائه راهكارهای دستیابی به رضایت مشتری و در نهایت دستیابی به
مشتریان به این نتیجه دست یافتند كه از آنجا كه كاال یا خدمت آنان نمیتواند آن سطح از انتظارات را پاسخ دهد در نهایت
مشتری ناراضی میشود .عرضه كننده با توجه به اهمیت موضوع ,ضمن برنامهریزی ,از طریق برنامههای ارتباطی میتواند به
كنترل سطح انتظارات مشتریان بالقوه و بالفعل خود اقدام كند .گاهی الزم است برای مقابله با رقیبان ,سطح انتظارات مشتریان
بالقوه و به تبع آن سطح كیفی كاال و خدمات خود را ارتقا دهیم .این استراتژی نیز با برنامهریزی و به كارگیری رسانهها ،پیامها
و روشهای مناسب قابل اجرا است.
سعیدنیا و همكاران ( )1760در پژوهشی تحت عنوان تاثیرات اطالعات بر قیمتگذاری درست و بهینه كه در قالب پایان
نامه در دانشگاه تهران صورت پذیرفت نشان دادند كه برای داشتن استراتژی مناسب و دستیابی به سود بیشتر نیاز به تغییر
فرهنگی در سازمان است .امروزه ضرورت تعیین قیمت مناسب برای مدیران بهعنوان برنامه استراتژیك مطرح شده است.
فهیمی و همكاران ( )1716در تحقیقی با عنوان طراحی مدل قیمت گذاری با استفاده از رویكرد شبكه های عصبی
مصنوعی نشان دادندكه در شرایطی كه بازار در برابر قیمت حساس باشد ،باید به تعیین پایین ترین قیمت پرداخت در نتیجه
تجربه جمعی تولید باعث می شود تا هزینه های تولید و توزیع محصول كاهش یابد.
ملكی و همكاران( )1713در تحقیقی با عنوان روش های مختلف اندازه گیری رضایت مشتری نشان دادند كه رضایت
مشتری یكی از اصلی ترین ابعاد نظام های مدیریت كیفیت و مدل های تعالی سازمانی هم چون مالكوم بالدریج ،گسترش
عملكرد كیفی ،مدیریت كیفیت جامع و شاخص رضایت مشتری می باشد.
گونزی و پلونی ( )2004در تحقیقی نشان دادند كه وفاداری رفتاری مشتری تنها بر اثر نزدیكی روابط میان مشتری و
كارمند مورد تأثیر قرار می گیرد .تمایل به ابراز وفاداری در برابر شركت هم بر اساس نزدیكی روابط میان مشتری و كارمند به
صورت مستقیم و غیرمستقیم متأثر می شود كه این امر از طریق نقش میانجی رضایت مندی مشتریان صورت می گیرد.

 -7روش ،جامعه و نمونه آماری تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی انجام می باشد .جامعه آماری این تحقیق را تعدادی ازخرده فروشان
مشتری این شركت و معلمان مدارس متوسطه شهرستان اسكو تشكیل می دهند كه در سال تحصیلی  1764-1761در این
شهرستان مشغول تدریس می باشند .كه تعداد آن ها بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش منطقه اسكو  100نفر می باشد.
دراین پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است .به طوری كه هر یك از آزمودنی ها از شانس مساوی
برای انتخاب شدن برخوردار بودند و تعداد  10نفر معلم و مشتری به صورت تصادفی انتخاب شدند.

 -8تجزیه و تحلیل توصیفي داده ها
جدول  6توزیع فراواني جنسیت
جنسیت

فراواني

درصد

مرد

28

%51/11

زن

22

%44/11

مجموع

51

611
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نمودار شماره  :6فراواني پاسخ های نمونه آماری جنسیت
60%
50%
40%
30%
20%

56%

44%

10%
0%

زن

مرد

داده های جدول و نمودار ( )1فراوانی جنسیت را نشان میدهد كه در آن از مجموع  10نفر  21نفر مرد و  22نفر زن
هستند.
جدول شماره  2توزیع فراواني پاسخ های نمونه آماری مربوط به سن آزمودني ها
نوع پاسخ

کمتر از  91سال

 91-41سال

46-51سال

 51سال بیشتر سال

جمع

فراواني

61

68

8

8

51

درصد

% 92/11

% 91/11

% 61/11

%61/11

%611

کمیت پاسخ

نمودار شماره  :2فراواني پاسخ های نمونه آماری سن
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

16%

18%
8%

زیر  30سال

 40-31سال

 50-41سال

8%

بیشتر از 50
سال

بر اساس جدول و نمودار شماره  19 ،2-2-4نفر از پاسخگویان ( 72/00درصد نمونه آماری) را زیر  70سال سن11 ،نفر از
پاسخگویان ( 79/00درصدنمونه آماری) را  70-40سال سن 1 ،نفر از پاسخگویان ( 19/00درصد نمونه آماری) را  41-10سال
سن و  1نفر از پاسخگویان ( 19/00درصدنمونه آماری) را بیشتر از  10سال سن تشكیل داده است.
جدول  9توزیع فراواني وضعیت تاهل
جنسیت

21

فراواني

درصد
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مجرد

63

%98/11

متاهل

96

%12/11

مجموع

51

611

نمودار شماره  :9فراواني پاسخ های نمونه آماری وضعیت تاهل
40

30
20
10

31
19

0

تاهل

مجرد

داده های جدول و نمودار ( ) 7فراوانی وضعیت تاهل را نشان میدهد كه در آن از مجموع  10نفر 16نفر مجرد و  71نفر
متاهل هستند.
جدول شماره : 4آماره های توصیفي متغیر های تحقیق
متغیر

فراواني

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

واریانس

ارزیابي قیمت محصول

51

668/61

663/5

623/11

69/59

689/171

بعد قابلیت اعتماد

51

67/21

67/5

21/11

2/84

8/18

بعد اطمینان از قیمت

51

67/68

67/5

68/11

2/22

4/31

بعد شفافیت قیمت

51

26/62

26/11

29/11

2/53

1/72

بعد قیمت نسبي

51

25/11

25/11

23/11

9/32

65/42

بعد نرخ کیفیت  -قیمت

51

26/41

26/11

26/11

2/76

7/94

بعد منطقي بودن قیمت

51

67/11

67/5

21/11

2/59

1/42

رضایت مندی مشتریان

51

621/42

628/11

623/11

62/81

615/53

 -3بحث و نتیجه گیری
 -6-3فرضیه اول:
بین بعد قابلیت اعتماد قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد .
شاخص آماری
متغیر
بعد قابلیت اعتماد
رضایت مندی مشتریان

N

 rمحاسبه شده

df

rجدول بحراني

α2

51

1/692

48

1/279

1/15

چون  rمحاسبه شده (= 0/172م ) rدر سطح اطمینان  0/61درصد ( α = ) 0/01با درجه آزادی  df= n - 2=41از r

جدول بحرانی كوچكتر است .بنابراین فرضیه صفر تایید و فرضیه تحقیق رد می شود .نتایج بدست آمده بیانگر آن است كه بین
بعد قابلیت اعتماد قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه معنی داری وجود ندارد  .در
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تحقیقات مشابه داخلی دكتر برآهویی و همكاران ( )1762در بررسی تاثیر قیمت و كیفیت بر رضایت مشتری گزارش كرده اند
كه قیمت وكیفیت عامل مهمی در میزان رضایت مشتری است واشراف بر این موضوع باعث شده كه مدیران بازار یاب تصمیمات
پیچیده ای را اتخاذ كنند و امروزه بازارها نیز شكل پیچیده و پیچیده تری را به خود گرفته اند .لذا می توان گفت یافته های
بدست آمده با نتایج تحقیقات پیشین همسو نمی باشد .بنابراین نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می شود.

 -2-3فرضیه دوم
بین بعد اطمینان از قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد.
شاخص آماری
متغیر
بعد اطمینان از قیمت
رضایت مندی مشتریان

N

 rمحاسبه شده

df

rجدول بحراني

α2

51

1/277

48

1/279

1/15

چون  rمحاسبه شده (= 0/233م ) rدر سطح اطمینان  0/61درصد ( α = ) 0/01با درجه آزادی  df= n - 2=41از r

جدول بحرانی بزرگتر است .بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .بنابراین نتیجه می گیریم كه بین بعد
اطمینان از قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .بنابراین
نتیجه می گیریم كه میزان بعد اطمینان از قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه معنی دار
دارد .در تحقیقات مشابه داخلی گراوند و همكاران ( )1716در بررسی های خود گزارش كرده اند كه رضایت مندی خریداران
تابعی از متغیرهای كیفیت ،قیمت ،تبلیغ و توزیع است كه به عنوان متغیرهای مداخله گر ،با ایجاد و تأمین خواسته های
مشتریان ،تصمیم به خرید از این شركتها را موجب می شود .لذا می توان گفت یافته های بدست آمده با نتایج تحقیقات پیشین
همسو می باشد .

 -9-3فرضیه سوم
بین بعد شفافیت قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد.
شاخص آماری
متغیر
بعد شفافیت قیمت
رضایت مندی مشتریان

N

 rمحاسبه شده

df

rجدول بحراني

α2

51

1/288

48

1/279

1/15

چون  rمحاسبه شده (= 0/211م ) rدر سطح اطمینان  0/61درصد ( α = ) 0/01با درجه آزادی df= 2=41
  nاز  rجدول بحرانی بزرگتر است .بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .بین بعد شفافیت قیمتمحصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه مثبت و معنی دار بدست آمد .نتایج بدست آمده
ب یانگر آن است كه هر چه قدر قیمت محصوالت به طور شفاف و صریح بیان شود به همان اندازه میزان رضایتمندی
مشتریان نیز بیشتر خواهد بود و برعكس .در تحقیقات مشابه داخلی دكتر علیپور و همكاران ( )1760در بررسی های
خود درباره تأثیر عوامل كیفیتی برندهای مختلف محصوالت لبنی در میزان رضایت مشتریان گزارش كرده اند كه در
سطح اطمینان  60۹طرح و برچسب وهمچنین طعم (مزه) دوغ با میزان رضایت مشتریان ارتباط دارد .لذا می توان
گفت یافته های بدست آمده با نتایج تحقیقات پیشین همسو می باشد.
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 -4-3فرضیه چهارم
بین بعد قیمت نسبی محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد .
شاخص آماری
متغیر
بعد قیمت نسبی
رضایت مندی مشتریان

N

rمحاسبه شده

df

rجدول بحراني

α2

10

0/713

41

0/237

0/01

چون  rمحاسبه شده (= 0/713م ) rدر سطح اطمینان  0/61درصد ( α= )0/01با درجه آزادی df= n - 2=41
از  rجدول بحرانی بزرگتر است  .بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .بنابراین نتیجه می گیریم
كه بین بعد قیمت نسبی محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه مثبت و معنی داری وجود
دارد .بنابراین نتیجه می گیریم كه بعد قیمت نسبی محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش
رابطه مثبت و معناداری دارد .در تبیین این یافته با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش روستا ( )1711در
بررسی های خود گزارش كرده اند كه مشتریان راضی منبع سودشركتها هستند .شركتهایی كه نمی توانند مشتریان
را راضی نگه دارند در درازمدت در بازار باقی نخواهند ماند .عرضه محصول با كیفیت برتر و ارائه خدمات به مشتریان
در سطح عالی به طور مستمر موجب ایجاد مزیتهای رقابتی برای شركت می شود.
 -5-3فرضیه پنجم:
بین بعد نرخ كیفیت  -قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد.
شاخص آماری
متغیر
بعد نرخ کیفیت  -قیمت
رضایت مندی مشتریان

N

rمحاسبه شده

df

rجدول بحراني

α2

51

1/972

48

1/279

1/15

چون  rمحاسبه شده (= 0/732م ) rدر سطح اطمینان  0/61درصد ( α = ) 0/01با درجه آزادی df= n 2=41
 از  rجدول بحرانی بزرگتر است .بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .بنابراین نتیجه می گیریمكه بین بعد نرخ كیفیت  -قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد .نتایج بدست آمده بیانگر آن است كه هرچه قدر نرخ كیفیت  -قیمت محصوالت بهتر باشد به همان
میزان رضایتمندی مشتریان نیز بیشتر خواهد بود و برعكس .در تحقیقات مشابه داخلی احمدی ( )1733در بررسی
های خود گزارش كرده اند كه رضایت مشتری و سودآوری شركت باكیفیت كاالها و خدماتی كه ارائه می شوند
رابطهای تنگاتنگ دارد .همچنین مرغوبیت بسیار زیاد موجب افزایش رضایت مشتری خواهد شد.
 -1-3فرضیه ششم:
بین بعد منطقی بودن قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه وجود دارد.
شاخص آماری
متغیر

N

 rمحاسبه شده

df

rجدول بحراني

α2
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بعد منطقي بودن قیمت
رضایت مندی مشتریان

1/513

51

1/279

48

1/15

چون  rمحاسبه شده (= 0/106م ) rدر سطح اطمینان  0/61درصد ( α = ) 0/01با درجه آزادی  df= n - 2=41از r

جدول بحرانی بزرگتر است .بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .بنابراین نتیجه می گیریم كه بین بعد
منطقی بودن قیمت محصوالت با میزان رضایتمندی مشتریان شركت به پخش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .بنابراین
نتیجه می گیریم كه هرچه قدر قیمت محصوالت منطقی لحاظ گردد میزان رضایت مندی مشتریان نیز به همان نسبت افزایش
خواهد یافت .در تحقیقات مشابه داخلی محدث خالص ( )1736در بررسی های خود بین رضایت مشتری و وفاداری رابطه
مستقیمی مشاهده می شود كه با باالرفتن میزان رضایت مشتریان ،میزان وفاداری آنها نیز افزایش می یابد لذا می توان گفت
یافته های بدست آمده با نتایج تحقیقات پیشین همسو می باشد.

 -7-3فرضیه هفتم
میزان رضایتمندی مشتریان از محصوالت شركت به پخش برحسب جنسیت متفاوت است.
شاخص آماری
متغیر
زن  /رضایتمندی مشتریان  /مرد

N

 tمحاسبه شده

df

tجدول بحراني

α2

51

-2/485

48

2/113

1/15

چون  tمحاسبه شده (= -2/411م ) tدر سطح اطمینان  0/61درصد ( α = ) 0/01با درجه آزادی  df= n - 2=41از t

جدول بحرانی بزرگتر است .بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تایید می شود .بنابراین نتیجه می گیریم میزان
رضایتمندی مشتریان از محصوالت شركت به پخش برحسب جنسیت متفاوت است .به طور كلی با توجه به نتایج بدست آمده
می توان گفت رضایتمندی مشتریان مرد بیشتر از مشتریان زن می باشد .در تحقیقات مشابه داخلی در بررسی میزان رضایت
مندی مشتریان از كیفیت خدمات ارائه در استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی قاسم زاده میر كالیی و همكاران گزارش
كرده اند كه میزان رضایت مندی مشتریان مرد بیشتر از مشتریان زن می باشد .لذا می توان گفت یافته های بدست آمده با
نتایج تحقیقات پیشین همسو می باشد.

 -61پیشنهادهای کاربردی
-

-

-

-
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از مشتریان خود در مورد روش دلخواه آنها جهت پاسخگویی به نیاز هایشان نظرخواهی كنید .علی الخصوص
بنابر فرضیه هفتم كه رضایتمندی زنان كمتر از مردان است الزم است شركت این علل نارضایتی زنان را كه شاید
مربوط به متفاوت بودن دیدگاه زنان با مردان باشد بررسی و توجهی به این قشر جهت افزایش رضا یتمندی آنها
بنماید.
بنابر فرضیه ششم چون منطقی بودن قیمتها مثبت بوده لذا الزم است پایایی این نكته حفظ شده و به علت
ای نكه ضریب آن در حد باالیی نبوده لذا در خصوص سایر مشتریان هم علل و عوامل آن پرسش و یا حدامكان
توجیه شوند و یا ایرادات گرفته شده رفع گردد.
برگزاری همایش ها و سمینار ها در مورد راهكارهای رضایت مندی مشتریان برای مدیران و روسای شركت ها و
سازمان ها و اعالم نتیجه هایی چون نتایج به دست آمده در فرضیه پنجم به تمام شركت كنندگاه و سایر
مشتریان بالقوه جهت جذب مشتری جدید و نهادینه كردن این بحث بین مشتریان بالفعل و فهماندن به
مشتریان بالفوه.
روند قیمت گذاری و اعطای تخفیف و جایزه بنابر اصول باید شفاف بوده لذا در فرضیه  ..نیز نتایج این شركت
مثبت آمده لذا پیشنهاد می شود با درج قیمتها و شفاف سازی بیشتر آنها و از طرفی هم همكاری با سازمانهای

سـال اول ،شمـاره یک ،زمستان 6931

كنترل كننده قیمت وهمكاری نزدیك و قانونمندی با آنها انجام دادن باعث تقویت بعد شفافیت قیمت و ایجاد و
تقویت بعد قابلیت اعتماد به قیمتها خواهدبود.
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چكیده
گزارشگری بههنگام در حسابدار یا به زبان سادهتر حسابداری بههنگام مزایای بسیاری در مقایسه با گزارشگری
دورهای معمولی ارائه میدهد .به طور معمول ،شركتها به گزارشگری مالی و یا غیرمالی بر اساس دورههای
سه ماهه و ساالنه نیاز دارند .با این حال تغییرات سریع بازار و جامعه باعث میشوید این گزارشگری دورهای به
سرعت منقضی شود .رقابت بیشتر در میان شركتها مستلزم اطالعات بهروزتر است تا مدیریت را قادر سازد به
سرعت با فرصتها انطباق یافته و به مسائل پاسخ دهد .گزارشگری بههنگام به این نیازها میپردازد اما مستلزم
پاسخهای تكنولوژیكی جدیدی است .ما در این مقاله تكنولوژیهایی ارائه میدهیم كه میتوانند به پیادهسازی
حسابداری بههنگام كمك كند .از جمله این تكنولوژیها میتوان به مدیریت فرایند كسب و كار ،دستگاههای
تلفن همر اه ،رایانش ابری ،هوش كسب و كار ،معماری سازمانی و یكپارچهسازی سیستمهای سازمانی اشاره كرد.
واژگان کلیدی :سیستمهای اطالعاتی مدیریت ،سیستمهای اطالعاتی حسابداری ،گزارشگری بههنگام،
حسابداری بههنگام

 -6مقدمه
تغییرات سریع و مداوم ،افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی و كوتاه شدن سریع چرخه عمر محصوالت ،سازمانها را
وادار میكند اطالعات دقیق و به موقع را تحلیل كنند تا بالفاصله به تغییرات رخ داده در كسب و كار واكنش دهند .سازمانها
][1,2در حال ورود به عصر جدیدی (عصر سازمانهای بههنگام و اقتصاد بههنگام) هستند كه "اقتصاد نوین" نیز نامیده میشود
و با سرعت گرفتن سنجش كسب و كار ،ارزیابی مشخص و فرایندهای تصمیمگیری مشخص میشود] .[2اقتصاد نوین چالش
جدیدی برای سیستمهای اطالعاتی حسابداری مطرح میكند كه همان گزارشگری بههنگام است.
گزارشگری بههنگام در حسابداری یا به زبان سادهتر حسابداری بههنگام مزایای بسیاری در مقایسه با گزارشگری دورهای
معمولی ارائه میدهد] .[3به طور معمول ،شركتها به گزارشگری مالی و یا غیرمالی بر اساس دورههای سهماهه و ساالنه نیاز
دارند .با این حال تغییرات سریع بازار و جامعه باعث میشود این گزارشگری دورهای به سرعت منقضی شود .رقابت بیشتر در
میان شركت ها مستلزم اطالعات به روز بیشتر است تا مدیریت را قادر سازد به سرعت با فرصتها انطباق یافته و به مسائل پاسخ
دهد .سرمایهگذاران حرفهای بر این باورند كه گزارشگری بههنگام از سازمانها ،آنها را نه تنها قادر به درک بهتر عملكرد شركت
میكند ،بلكه در اداره امور شركت مطمئنتر نیز مینماید ،كه این احتمال جذب سرمایهگذاریهای بیشتر از موسسات را افزایش
میدهد] .[4بنابرین حركت از انتشار ساده صورتهای ماهی به صورت سهماهه ،ششماهه یا ساالنه به سمت گزارشگری
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بههنگام تقریبا الزامی بوده و سیستمهای اطالعاتی حسابداری ( )AISباید با استفاده از تكنولوژیهای جدید به این تقاضای
جدید پاسخ دهند.
تكنولوژیهای متعددی برای كمك به اجرای گزارشگری به هنگام وجود دارند (مانند مدیریت فرایند كسب و كار) ،كه پایش
بههنگام فرایندهای كسب و كار (كه اطالعات مالی یا غیر مالی مربوطه را از عملیات كسب و كار به مدیریت اعالم میكند) را
ممكن میسازد؛ دستگاه های تلفن همراه كه به كاربرانشان امكان دریافت فوری گزارشات تولید شده در هر زمان و هر مكان را
میدهند؛ رایانش ابری كه امكان به اشتراکگذاری اطالعات در بین تمامی كاربران داخل و خارج سازمانی كه نیاز به
تصمیمگیریهای آگاهانه دارد را فراهم می سازد؛ هوش كسب و كار كه امكان تولید و ارائه اطالعات متمركزتر و مناسبتر به
مدیران در مورد عملیات كسب و كار را فراهم كرده و نه تنها برنامهریزی بلندمدت اهداف سازمان ،بلكه مدیریت و بهینهسازی
عملیات كسب و كار روزانه (رویداد محور) را نیز فراهم میسازد؛ و معماری سازمانی و یكپارچهسازی سیستمهای سازمانی كه
سیستمهای مختلف و دادههای مربوط به آنها را در سازمان ایجاد و یكپارچهسازی كرده و امكان تولید گزارشهای بههنگام
دارای افرزش افزوده به كاربران را فراهم میسازد.
این مقاله بازتابی بر اساس مرور منابع موجود و بازیگران سیستمهای اطالعاتی/فناوریهای اطالعات ( )IT/ISبازار و برخی
پاسخهای تكنولوژیكی آتی به گزارشگری بههنگام در حوزه حسابداری (مالی یا مدیریتی) را ارائه میدهد .ادامه مقاله به شرح
زیر سازماندهی شده است .در بخش دو مروری بر ادبیات گزارشگری ارائه میشود كه با دیدگاه سنتی گزارشگری شروع شده و با
گزارشگری بههنگام خاتمه مییابد .بخش سوم روی گزارشگری بههنگام و چالشهای پیش رو در اجرای آن تمركز میكند.
بخش چهارم پاسخهای تكنولوژیكی پیشبینیشده به گزارشگری بههنگام را ارائه میدهد و در بخش پایانی نتیجهگیری و
جهتگیری تحقیقات آینده ارائه میشود.

 -2گزارشگری در حوزه حسابداری
هدف اصلی حسابداری فراهم كردن اطالعاتی است كه برای تصمیمگیریهای اقتصادی مهم مورد نیاز است ،چه این
اطالعات ماهیت مالی داشته باشند و چه ماهیت مدیریتی و چه برای تصمیمگیری داخلی باشند و چه برای تصمیمگیری
خارجی .حسابداری به عنوان فرایند شناسایی ،سنجش ،ثبت و ارائه اطالعات اقتصادی به منظور تصمیمات اقتصادی ][5و
قضاوتهای آگاهانه تعریف شده است كه در یك كلمه "گزارشگری" ( )reportingنامیده میشود .بر اساس دیكشنری
آكسفورد "report" ،یك فعل است كه از كلمه التین " "reportareبه معنی "برگرداندن" گرفته شده چرا كه  reportareاز
تركیب دو كلمه " "reبه معنی برگشت و " "portareبه معنی حمل گرفته شده است .در اواسط قرن  ،16مفهوم "حساب
دادن" منجر به مفهوم دیگری از این فعل یعنی "ارائه یك گزارش رسمی" شد .بنابرین به طور كلی " "reportبه معنی "ارائه
یك حساب شفاهی یا كتبی از چیزی كه مشاهده ،شنیده ،انجام یا بررسی شده" میباشد] .[6البته " "reportingمیتواند در
زمینههای مختلفی به كار گرفته شود ،ماندن گزارشگری مالی ،روزنامهنگاری ،گزارش دادگاه ،گزارش ترافیك و گزارش عملیاتی.
هنگامی توابع حسابداری را بررسی می كنیم ،عمدتا در مورد ثبت جامع و سیستماتیك معامالت مالی فكر میكنیم كه برای
كسب و كار مهم هستند .توابع حسابداری به فرایند خالصهسازی ،تحلیل و گزارشگری این معاملیات نیز اشاره دارد .معامالت
مالی متعدد شامل یك دوره خاص هستند كه برای پردازش یك صورت كه عملیات یك شركت ،موقعیت مالی یا جریانهای
نقدی آن را خالصه میكند ،در نظر گرفته میشوند] . [7بنابرین گزارشگری حسابداری به طور سنتی ارائه اطالعات مرتبط
دربرگیرنده دورههای سه ماهه و ساالنه است كه از تصمیمات مالی بعدی پشتیبانی میكنند .به همین ترتیب ،اطالعات
حسابداری معموال به سایر ذینفعان از قبیل سرمایهگذاران ،بستانكاران ،تامینكنندگان و مشتریان ارائه میشوند].[3
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 -6-2ابعاد اطالعات برای گزارشگری
گزارشگری تحت كلمه متداول "حسابداری" ابعاد گوناگونی دارد و به حوزه مالی محدود نیست .به شكل ساده گزارشگری را
میتوان دارای سه بعد تصور كرد .گزارشگری ممكن است داده های مالی یا غیرمالی داشته باشد ،ممكن است الزامی یا داوطلبانه
باشد و ممكن است كمی یا كیفی باشد] .[8شكل  1ابعاد اطالعات گزارشگری در حوزه حسابداری را نشان میدهد كه از ابعاد
كمی/كیفی ،مالی/غیرمالی و الزامی/داوطلبانه تشكیل شده است].[8

شكل  - 6ابعاد اطالعات گزارشگری در حوزه حسابداری

گزارشات حسابداری ممكن است شامل ابعاد بسیار مختلفی نظیر عملیات حسابداری (پرداش تراكنشها ،حسابهای قابل
پرداخت و قابل دریافت ،گزارشگری مالی داخلی) ،گزارشگری خارجی (گزارشگری قانونی ،امور مالی شركتها ،خزانهداری و
ریسك مالی و مقررات شامل ممیزیهای داخلی ،رعایت الزامات قانونی و مالیاتها) ،حسابداری مدیریت (پیشبینی،
بودجهبندی ،هزینهبندی و گزارشگری در واریانسهایی مانند كنترل هزینه و یا گزارشات دقیق در مورد عملكرد به ازای بودجه و
نیز مدیریت جریان نقدی) ،حمایت مدیریت (ماند شناسایی و تحلیل گزینههای استراتژیك ،پشتیبانی تصمیم ،طراحی و ردیابی
شاخصهای كلیدی كاركنان ،محكزنی ،حسا بداری مدیریت استراتژیك و مدیریت ریسك كسب و كار) ،مدیریت كاركنان،
آموزش ،بررسی دقیق پروژههای سرمایه ای ،تاكید بر مشتریان و محصول ،گزارش در مورد وضعیت بدهكار و بستانكار،
حسابرسی ،اجرای كنترلهای داخلی ،مدیریت ریسك ،تشخیص خطا یا كالهبرداری ،حسابدهی و غیره باشد] .[9,16گزارشگری
احتماال متداولترین فعالیت انجام شده توسط حسابداران ][12,17,18و یكی از مهمترین ویژگیهای سیستمهای اطالعاتی
حسابداری ( )AISاست كه همیشه به خوبی بوسیله سیستمهای برنامهریزی منابع سازمانی (([19] )ERPكه برخی حسابداران
حرفهای به عنوان  AISدر نظر میگیرند) پوشش داده نمیشود .این موضوع از روی دفعات فراوان ( 713بار) استفاده از عبارت
"گزارشگری" در كتاب سیستمهای اطالعاتی حسابداری جیمز هال نیز مشهود است].[12,20

 -2-2اقتصاد نوین و تاثیر آن بر گزارشگری حسابداری
در سال  2002هم مجله  Economistو هم فصلنامه  The McKinsey Quarterlyدر مورد ایده اقتصاد نوین یا بههنگام
صحبت كردند كه در آن شركتها با حمایت مجموعه پیچیدهای از محصوالت و خدمات نرمافزاری سازمانی به شكل بههنگام
تعامل میكنند كه این میتواند شیوه عملكرد شركتها را تغییر داده و مفهوم سازمانهای بههنگام را ایجاد كند .این مدل كسب
و كار جدید به یك حسابداری كسب و كار جدید ،یعنی حسابداری بههنگام نیاز دارد .به طور خالصه ،درحالیكه كه كسب و
كارها به سمت اقتصاد "نوین" حركت میكنند ،حسابداری به یك شكل "سنتی" باقی میماند].[2
در طی سالهای متمادی ،گزارشات حسابداری بر اساس دورههای سهماهه یا ساالنه بودند .مدیریت سازمانها از آن
گزارشگری دورهای برای تصمیمگیری های خود استفاده كردند .با این حال تحت یك جامعه و زمینه رقابتی بزرگ ،بازار با
سرعت بیشتر و بیشتری تغییر كرد و باعث شد كه این گزارشگری دورهای سنتی به سرعت منقضی شود .این شكاف بین
پارادایمهای محرک كسب و كار و حسابداری ،باعث شد سازمانها در مورد ارزش داشتن صورتهای مالی (غیرپیشگویانه) دچار
تردید شده و لزوم ورود به یك پارادایم حسابداری جدید در مورد گزارشگری (به نام گزارشگری بههنگام) را احساس كنند.
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گزارشگری بههنگام در حسابداری (یا حسابداری بههنگام) به مدیریت این امكان را میدهد كه سریعا با فرصتها انطباق یافته و
به مسائل پاسخ دهند].[3
انجمن حسابداران خبره ( )ACCAاخیرا مطالعهای پژوهشی به نام "درک سرمایهگذاران :به سمت گزارشگری بههنگام" بر
اساس بررسی  700سرمایهگذار حرفه ای (كه نیمی از آنها به موسساتی با دارایی بیش از  100میلیون دالر مربوط بودند) منتشر
كرد و پی برد كه سطح تقاضای قابل توجهی برای گزارشگری بههنگام وجود دارد .این سرمایهگذاران اعالم كردند كه اطالعات
بههنگام به آنها امكان درک بهتر عملكرد شركت را می دهد و در نتیجه توانایی آنها برای واكنش سریع را بهبود میدهد .آنها
همچنین بر این باورند كه شركتهایی كه قادر به فراهم كردن اطالعات بههنگام هستند ،حاكمیت شركتی قویتری داشته و
سرمایهگذاری بیشتری از موسسات جذب میكنند].[4

 -9چالش گزارشگری بههنگام و پاسخهای تكنولوژیكي
امروزه سیستمهای كامپیوتری معنای جدیدی به نام "بههنگام بودن" را به ما ارائه میدهند .با سیستمهای كامپیوتری،
بههنگام بودن هنگامی رخ میدهد كه دادههای ورودی در عرض چند میلی ثانیه پردازش میشوند به نحوی كه عمال بالفاصله به
ش كل بازخوردی برای پردازش مربوطه در دسترس است .سیستم هدایت موشك یك مثال خوب است كه در آن این سیستم
موشك را در كل مسیرش از لحظه پرتاب تا لحظهای كه به هدف نهایی میرسد ،هدایت و كنترل میكند] .[21در یك سازمان،
گزارشگری بههنگام را میتوان به عنوان چیزی با هدف مشابه تلقی كرد .در طول حیات سازمان ،گزارشگری بههنگام در
حسابداری اطالعات كامل و آنی در مورد ابعاد كلیدی سازمان ارائه كرده و مدیریت را قادر میسازد در هر لحظه تصمیمگیری و
اقدامات بهتری انجام دهد.
تكنولوژیهای اطالعاتی واقعی ،كه با قدرت محاسبه باال و ظرفیت ذخیرهسازی دادههای عظیم شناخته میشود ،امكان
تولید گزارشات مركب از دیدگاههای مختلف سازمان را فراهم ساخته و به افزایش رقابتپذیری آن كمك میكنند.
شكل  2پاسخهای تكنولوژیكی اصلی به چالش حسابداری گزارشگری بههنگام تعریف شده توسط  Belfoو  Trigoرا نشان
میده د كه شامل مدیریت فرایند كسب و كار ،دستگاه های تلفن همراه ،رایانش ابری ،هوش كسب و كار ،معماری سازمانی و
یكپارچهسازی سیستمهای سازمان میباشد].[20

شكل  -2پاسخهای تكنولوژیكي اصلي به چالش حسابداری گزارشگری

 -6-9مدیریت فرایند کسب و کار
مدیریت فرایند كسب و كار ( )BPMمانند حسابداری به تازگی به روی مسائل بههنگام تمركز كرده تا امكان پایش و
بهینه سازی فرایندهای كسب و كار را برای مدیران و راهبران كسب و كار فراهم سازد.
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سیستمهای مدیریت فرایند كسب و كار ( )BPMSبه عصر جدیدی به نام عصر  BPMSهوشمند وارد شدهاند ،كه شامل
ماژول جدیدی به نام پایش فعالیتهای كسب و كار ( )BAMمیباشند كه امكان ارائه داشبوردهای بههنگام برای پایش تمامی
انواع فرایندهای كسب و كار را فراهم میسازد.
عبارت  BAMدر اصل توسط تحلیلگران شركت گارتنر] [22ابداع شد و به تجمیع ،تحلیل و ارائه اطالعات بههنگام در مورد
فعالیتهای درون سازمانها و شركا و مشتریان درگیر اشاره دارد BAM .یك راهكار سازمانی است كه در درجه اول برای فراهم
كردن خالصهای بههنگام از فعالیتهای كسب و كار برای مدیران عملیاتها و مدیریت ارشد طراحی شده است.
حسابداری بههنگام به نیاز به ار زیابی مداوم فرایندها و عملیات كسب و كار به منظور فراهم كردن امكان واكنش سریع برای
مدیریت مربوط میشود .از این منظر ،بنظر میرسد كه  BPMاستفاده كننده از  BAMیكی از بهترین تكنولوژیها برای
گزارشگری بههنگام و اجرای حسابرسی مستمر باشد BPM .امكان كنترل فرایندهای داخلی سازمان و ایجاد كنترلهای داخلی
را فراهم می كند ،كه به نوبه خود تولید اتوماتیك گزارشات مالی و غیر مالی برای استفاده مدیران در فرایند تصمیمگیری را
امكانپذیر میسازند.
اجرای  BPMو  BAMبه منظور تولید معیارها/ورودیها برای حسابداری یك فرایند چالش برانگیز است .مجموعهای از
مفاهیم كلیدی مانند فرایندهای كسب و كار ،فعالیت ها ،وظایف ،معامالت و رویدادها در هر دو حوزه مشترک بوده اما دارای
دیدگاه های متفاوتی است .در حالیكه حسابداری روی شناسایی ،سنجش و ارائه اطالعات اقتصادی به مدیریت تمركز میكند،
 BPMنیز به همین مفاهیم اما با هدف برنامهریزی ،پیاده سازی و كنترل چگونگی انجام كارها در یك سازمان اشاره دارد.
 Sonnenbergو  Brockeمدل حسابداری فرایند ( )PAMرا برای ثبت رویدادها در سیستمهای اطالعاتی فرایندآگاه به منظور
امكانپذیر ساختن حسابداری فرایندگرا پیشنهاد دادند].[23

 -2-9دستگاههای تلفن همراه
گوشیهای هوشمند و سایر دستگاههای تلفن همراه ،هم به زندگی روزمره و هم به زندگی حرفهای ما وارد شدهاند .از لحاظ
كسب و كار ،پیشتاز بزرگ در استفاده از تجهیزات تلفن همراه شركت بلكبری ( )Blackberryبود كه در سال  2001امكان
دسترسی افراد به ایمیل حرفه ای در روی تلفن همراه و بدون نیاز به كامپیوتر را فراهم كرد .بعدا شركت اپل ( )Appleبوسیله
گوشیهای  iPhoneخود ،مفهوم گوشی هوشمند را محبوب كرد و افراد با استفاده از آنها در شغل خود ،انقالب جدیدی
(استفاده از دستگاههای تلفن همراه شخصی در سازمانها) را آغاز كردند .مادامی كه حرفههای بیشتر و بیشتری شروع به
استفاده از گوشیهای هوشمند و سایر دستگاههای تلفن همراه می كنند تا بدین وسیله با اطالعات كسب و كار به روز بمانند،
همگرایی بین گزارشگری كسب و كار و پویایی با تاكید خاص بر گزارشگری بههنگام مشهود به نظر میرسد.به منظور ارائه
گزارشات كسب و كار در دستگاه های تلفن همراه ،فرمت گزارشدهی باید با فرمت مورد استفاده حسابداران متفاوت باشد.
اطالعات باید تمركز بیشتری روی معیارهایی نظیر شاخصهای عملكرد كلیدی ( )KPIsداشته و باید به شكل گرافیكیتری
نشان داده شوند تا امكان ارزیابی مهمترین حقایق مالی یا غیرمالی را برای مدیران فراهم سازند.
عالوه بر این ،امروزه شركتهایی كه راهكارهای هوش كسب و كار را فراهم میكنند (به عنوان مثال شركت
 ،MicroStrategyگزارشات و تحلیلهای كسب و كار را در گوشیهای تلفن همراه و آیپدها ارائه میدهند كه امكان پایش
به هنگام عملكرد شركت از طریق گوشی همراه را برای مدیران ارشد فراهم میسازد] .[24دستگاههای تلفن همراه ویژگی مهم
دیگری نیز دارند كه همان امكان دریافت اطالعیه ها و رویدادها از طریق ایمیل و یا پیام كوتاه است .این یك ویژگی بسیار مهم
در زمینه گزارشگری به هنگام است چرا كه هشدارهایی در مورد عملیات كسب و كار به مدیران ارائه داده و به آنها امكان واكنش
سریع به تغییرات كسب و كار را میدهد.
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 -9-9رایانش ابری
رایانش ابری اخیرا به یكی از تكنولوژیهای كلیدی برای سازمانها تبدیل شده است .رایانش ابری شامل گستره وسیعی از
تكنولوژیها میشود اما به تعبیر ساده میتوان آن را به عنوان خدمات ارائه شده بوسیله اینترنت و تكنولوژیهای (نرمافزاری و
سختافزاری) پشتیبانی كننده از آنها در نظر گرفت].[26
به گفته شركت دادههای بین المللی ( )IDSرایانش ابری مزایای بسیاری (مانند تجربیات كاربری مدرنتر ،تحلیل ادغام
شده برای پشتیبانی از تصمیمات كسب و كار به هنگام موثرتر ،ابزارهای همكاری اجتماعی برای افزایش همكاری و بهرهوری،
دسترسی موبایل فراگیر به خدمات نرمافزاری ،سهولت یافتن و به اشتراکگذاری اطالعات برای حمایت از تصمیمگیری
مشاركتی و افزایش بهره وری ،خودخدمتی كاربر برای تسهیل تدارک و مدیریت سیستم ،توانایی ارتباط موثر سیستمهای پشت
صحنه (بكآفیس) با سیستمهای جلو صحنه (فرانتآفیس) برای حمایت از استراتژی تجربه مشتری ،حذف دادهها و افراد اضافی
برای اتخاذ سریعتر و موثرتر تصمیمات كسب و كار ،بهبود و كوتاه كردن فرایندهای مالی از طریق دسترسی بهتر به دادهها و
همكاری مجتمع ،متعادل ساختن نیازهای مالی شركت بین بودجههای سرمایهای و عملیاتی) برای كسب و كار فراهم
میكند] .[27عالوه بر این رایانش ابری به سازمانها اجازه میدهد راهكارهایی با بازگشت سرمایه ( )ROIسریعتر و هزینههای
اجرای كمتر داشته باشند] .[28همچنین رایانش ابری این مزیت را دارد كه به سازمانهای كوچك و متوسط اجازه میدهد به
سیستمهای اطالعاتی حسابداری دسترسی داشته باشند ،چیزی كه قبال تنها در سازمانهای بزرگ مقرون به صرفه بود.
در میان مزایای رایانش ابری (مانند انعطافپذیری ،مقیاسپذیری و هزینههای اولیه و نگهداری پایینتر) ،یك مزیت كه از
دیدگاه گزارشگری به هنگام بیشتر جالب توجه است ،امكان دسترسی به گزارشات حسابداری در هر زمان و در هر جایی كه یك
اتصال اینترنت وجود داشته باشد ،است].[29
محصوالت متعددی در بازار وجود دارد كه از این جمله میتوان به ،NetSuite Financials ،Oracle Fusion Financials
Epicor ،Microsoft Dynamics GP ،SAP ERP Financials ،Intacct Financials and Accounting System

 Financial Managementیا  SAGEنام برد .همانند سیستمهای نرمافزاری حسابداری خانگی ،راهكارهای اطالعاتی
حسابداری مبتنی بر وب نیز ممكن است بر حسب مولفههایی كه ارائه میدهند ،متفاوت باشند .به عقیده شركت ،Oracle
سرویس پردازش ابری امور مالی (  )Oracle Fusion Financials Cloud Serviceاین شركت یك راهكار مدیریت مالی كامل
و یكپارچه با پردازش مالی خودكار ،كنترل موثر مدیریت و رویتپذیری بههنگام به نتایج مالی است.

 -4-9هوش کسب و کار
اصطالح "هوش كسب و كار" برای اولین بار توسط ( Hans Peter Luhnیكی از محققان شركت  )IBMدر مقالهای در
سال  1611استفاده شد .او هوش را به شكل "توانایی درک روابط متقابل حقایق ارائه شده به نحوی كه عمل را به سمت یك
هدف مطلوب هدایت كند" تعریف كرد .بر طبق یكی از بررسیهای شركت گارتنر كه روی  1400مدیر ارشد فناوری اطالعات
( )CIOsانجام شد ،پروژههای هوش كسب و كار ( )BIاولین اولویت تكنولوژیكی در سال  2003بودند] .[31به طور سنتی،
راهكارهای كسب و كار تنها برای سازمانهای بزرگ مقرون به صرفه اند ،اما با رایانش ابری ،كسب و كارهای كوچكتر نیز
میتوانند به این تكنولوژی دسترسی داشته باشند.
 BIشامل دو فعالیت اصلی است .فعالیت اول شامل ورود دادههاست كه با عنوان "انبار دادهها" نیز شناخته میشود .این
فعالیت شامل استخراج دادهها از چندین سیستم منبع در یك انبار یكپارچه از دادهها است .فعالیت دوم شامل خروج اطالعات از
سیستم است كه معموال به مفهوم سنتی هوش كسب و كار مربوط میشود و ویژگیهایی مانند گزارشگری سازمانی،OLAP ،
پرس و جو و تحلیلهای پیشبینانه را پوشش میدهد .با این حال هوش حسابداری ( ،)AIاصطالح جدیدی كه اخیرا پدید آمده،
از لحاظ روش استخراج اطالعات با راهكارهای  BIكالسیك متفاوت است .در راهكارهای  BIكالسیك ،اطالعات از طریق یك
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انبار داده یا مكعب  OLAPاستخراج میشود .در مقابل در هوش حسابداری ( ،)Alاطالعات مستقیما از  ERPو در زمانی كه
پرس و جو اجرا میشود ،استخراج میگردند].[32
هوش كسب و كار ( ) BIاز مدیریت استراتژیك ،حفظ و معتبرسازی ماموریت ،دورنما و اهداف سازمانها پشتیبانی
میكند] [20و به ارزیابی عملك رد كلی كسب و كار و پیشرفت آن به سمت اهداف نیز كمك میكند] .[30عالوه بر این BI

"توانایی درک روابط متقابل حقایق ارائه شده" را فراهم كرده و به سازمانها در شناسایی و ایجاد فرصتهای جدید در یك
سطح استراتژیكی ،تاكتیكی و عملیاتی كمك میكند .داشبوردهای سفارشی میتوانند نه تنها برای تصمیمیگیران ارشد ،بلكه
برای مدیران میانی نیز اطالعات مفیدی فراهم كنند .هوش كسب و كار ( )BIتكنیكهایی نظیر دادهكاوی ،فرایندكاوی ،تحلیل
آماری ،تحلیل پیشبینانه یا مدلسازی پیش بینانه را بكار میگیرد .هر یك از این تكنیكها میتوانند از مسائلی نظیر پیشبینی،
شناسایی و تحلیل گزینه های استراتژیك ،پیشتیابی تصمیم ،حسابدرای مدیریت استراتژیك یا مدیریت ریسك كسب و كار
پشتیبانی كنند].[20
پیادهسازی تسهیالت گزارشگری به هنگام در یك سیستم اطالعاتی حسابداری باید چندین مشخصه هوش كسب و كار را
داشته باشد .در اینجا اهمیت تعریف معیارها و انتخاب بهترین گزینه بصری (كه هر دوی آنها به درستی برای اهداف حسابداری
و كسب و كار كافی هستند) مورد تاكید قرار میگیرد.
ابتدا باید سلسله مراتبی از مقیاسها برای پشتیابی از گزارشگری ایجاد شود .مقیاسها به این منظور استفاده میشوند كه به
كسب و كارها كمك كنند تا نیرو و منابعشان را روی مسائلی كه واقعا مهم هستند ،متمركز كنند .مقیاسها همچنین میتوانند
بهبودهایی در سازمان ایجاد كنند .هوش كسب و كار (" )BIبهترین تكنولوژیها و رویكردهای مبتنی بر عمل را برای
جمعآوری ،گزارش و تحلیل مقیاسها به شیوه خودكار به تمامی سطوحی یك سازمان" فراهم میسازد] .[33مدل مرجع
مقیاسها ( )MRMاهمیت محوری مقیاسها در اهداف هوش كسب و كار را برجسته میسازد و میتوان از آن برای سرعت
دادن به توسعه و بهبود محتوای راهكار هوش كسب و كار هر سازمان استفاده كرد .یك فهرست جامع از مقیاسهای هزینه،
فرایند و عملكرد مورد نظر برای سازمان باید فراهم شود .تعریف این مقیاسها و سلسله مراتب آنها باید طی چندین مرحله
توسعه یابد :چه چیزی باید سنجیده شود ،چرا سنجیده شود ،كی سنجیده شود ،چگونه سنجیده شود ،چگونه سنجهها كالیبره
میشوند ،چگونه سنجهها گزارش میشوند و چگونه از سنجهها استفاده میشود].[34
به عنوان مثال یكی از مهمترین مسائل مربوط به حسابداری یعنی حسابهای پرداختنی ( )A/Pرا در نظر بگیرید .سه هدف
اصلی حسابهای پرداختنی كاهش هزینهها ،كاهش اشتباهات و كاهش زمان سپری شده از دریافت یك صورتحساب تا ارسال
آن میباشد] . [34اكنون تصور كنید كه یك سازمان پنج روز را به عنوان بیشترین مدتی كه طول میكشد تا  A/Pفاكتورها را
پردازش كند ،تعریف نماید .در نتیجه ،با توجه به این مساله كلیدی ،سازمان یك مقیاس فرایندی تعریف میكند كه "مدت
زمانی كه طول میكشد تا  A/Pفاكتورها را پردازش كند" را میسنجد .مقیاس به شكل میانگین تعداد روزها از لحظهای كه یك
محصول یا سرویس به یك مشتری ارائه شود تا زمان پردازش فاكتور آن تعریف میشود .با كمك مولفههای مناسب سیستم
 ERPو بخشهای آن ،مانند برنامهریزی منابع مواد ( )MRPیا مدیریت زنجیره تامین ( ،)SCMمحاسبه این مقیاس امكانپذیر
است .بر اساس تحلیل آتی از این مقیاس ،امكان نصب و استفاده از گردش خودكار برای بهبود این بعد یا سایر ابعاد فرایندهای
كسب و كار امكانپذیر است.
یكی دیگر از ابعاد مهم  BIانتخاب بهترین گزینه بصری برای نمایش دادهها و دستیابی به اهداف است .تجسمبخشی فرایند
نمایش دادهها به شكل تصاویر بصری است] .[35امروزه چالش پیش رو ارائه حجم زیاد دادهها در یك است .از تجسمبخشی
برای ایجاد داشبورد پیشرفته برای انجام آن استفاده میشود .انتخاب بهترین گزینه بصری چهار هدف دارد :استفاده از سیستم
بینایی انسان برای استخراج اطالعات از دادهها ،ارائه یك دید كلی از مجموعه دادههای پیچیده ،شناسایی ساختار ،الگوها،
روندها ،ناهنجاریها و روابط در دادهها و نیز كمك به شناسایی حوزههای مورد نظر] .[35به عنوان مثال هنگامی كه در مورد
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حسابداری صحبت میكنیم ،دادهها به عنوان مثال می تواند شامل اهداف مختصر نظیر سود ،فروش یا هزینه كه باید بر این
اساس نمایش داده شود ،میباشند.
آخرین روند مهم در حرفههای حسابداری انتقال مسئولیتها از عملیات حسابداری سنتی به سمت هدایت و پشتیبانی
مدیریت استراتژیك است] .[17امكانات تكنولوژیكی هوش كسب و كار میتوانند با فراهم كردن گزارشگری بههنگام با
داشبوردهای پیشرفته این امكان را فراهم سازند .همچنین امكانات سیستم جدید به حسابداران اجازه میدهد گزارشات را به
شكل تعاملی و خودگردان ،و با محیطی كه به آنها امكان انتخاب دادههای مناسب برای قرار دادن در گزارشات ،تحلیل عملكرد و
ایجاد سناریو را میدهد ،تولید كنند.

 -5-9معماری سازماني و یكپارچهسازی سیستمهای سازماني
معماری سازمانی را میتوان به شكل چارچوب اساسی مولفه های یك سازمان ،روابط آنها با یكدیگر و با محیط ،و اصول
هدایت كننده طراحی و تكامل آن تعریف كرد] .[36معماری سازمانی ( )EAیك چارچوب یكپارچگی فراهم میكند كه فراتر از
معماریهای فردی قرار گرفته و دستورالعملهایی برای تعریف و برقراری تعاملپذیری ارائه میدهد] EA .[37رابطه نزدیكی با
یكپارچهسازی سیستمهای سازمانی ( )EAIدارد .یكپارچهسازی برنامههای مختلفی كه در سازمان وجود دارد و به اشتراک
گذاری فرایندها و اطالعات آنها ،كه معموال با عنوان یكپارچهسازی سیستمهای سازمانی شناخته میشود ،تاثیری قوی بر طرح
معماری سازمانی دارد] .[38سیستم های اطالعاتی حسابداری نباید به تنهایی كار كنند ،بلكه باید به اندازه كافی با سایر
سیستمهای اطالعاتی یكپارچه شوند تا موثرتر باشند" .توانایی به اشتراکگذاری اطالعات و خدمات" ،كه معموال به عنوان
تعاملپذیری شناخته میشود ،امكان یكپارچهسازی و ادغام در بین سیستمهای اطالعاتی را فراهم میسازد].[37
رویكردهای معماری كالسیك بر اساس  DMBSیا موتورهای قواعد هستند .با این حال سایر فرصتهای معماری ممكن
است اینها را با سایر اصول تركیب كنند تا ایجاد یك سیستم گزارشگری بههنگام را تضمین كنند .به همین ترتیب EA ،و EAI

باید نه تنها رویكردهای مدرن مانند زبانهای گزارشگری خاص و قدرتمند یا قابلیتهای یكپارچهسازی سیستمهای  ،ERPبلكه
ابعاد عملكرد سیستمها كه می تواند بر پاسخهای گزارشگری بههنگام اثر بگذارد را در نظر بگیرند.
زبان گزارشگری تجاری گسترشپذیر ( )XBRLكه توسط موسسه آمریكایی  )AICPA( CPAsابداع شد ،مجموعه
مشخصات گزارشگری تجاری مبتنی بر وب و مبتنی بر  XMLاست .زبان گزارشگری تجاری گشترشپذیر ( )XBRLاهداف
اصلی زبان نشانهگذاری گشترشپذیر ( )XMLرا دارا بوده Tروشی برای برچسبگذاری اطالعات مالی به منظور بهبود زیاد
اتوماسیون محل اطالعات ارائه كرده و راهكارهایی فنی برای كشف منابع فراهم میكند] .[39این زبان كمك زیادی به مبادله
اطالعات كسب و كار كرده ،روش بیانی كه معموال در گزارشگری كسب و كار الزم است را ممكن ساخته] [20و آمادهسازی،
تحلیل و مبادله اطالعات كسب و كار را آسان میسازد .به این ترتیب XBRL ،امكان كاهش هزینهها ،افزایش بهرهوری و بهبود
دقت و قابلیت اعتماد را برای تمامی طرفهای درگیر در كسب و كار ممكن میسازد .تولید گزارشات  XBRLبسیار سریعتر و
كارآمدتر از اسناد سنتی  HTML ،PDFیا  Wordانجام میشود] .[40این باور وجود دارد كه گزارشات  XBRLمیتواند به
فرایند تصمیمگیری مصرفكنندگان اطالعات (مانند سرمایهگذاران ،تحلیلگران ،پژوهشگران و واسطههای اطالعات ارزش
افزوده) كمك كند] .[41یكی از مزایای كلیدی  XBRLاین است كه گزارشگری بههنگام را نیز سادهتر میكند .بعالوه این
امكان وجود دارد كه تمامی آیتمهای گزارش شده بر اساس اطالعات بههنگام باشند .با  XBRLحرفههای حسابداری و مالی
میتوانند معامالت شركتها را به طور پیوسته برای بههنگام بودن پایش كرده و امكان تصمیمگیری كسب و كار یا حمایت از
حسابرسیها را فراهم كند].[42
برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPبا خصوصیات پردازش آنالین و بههنگام خود نیز میتواند اطالعات فعلی در مورد عملكرد
شركت را ارائه دهد .در نتیجه ،ویژگیهای بههنگام آن افزایش سرعت پاسخگویی به محیط بازار و بهبود صالحیتها و ظرفیتها
را ممكن میسازد] .[43عالوه بر این یك سیستم  ERPنیاز یا پیچیدگی  EAIرا كاهش میدهد .با این حال اگرچه  ERPها
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یك ماهیت بههنگام دارند ،اما قابلیتهای گزارشگری محدود آنها معموال به عنوان یك مشكل تلقی میشود .یك بررسی روی
مدیران پروژههای  ERPبیست سازمان كانادایی نشان داد كه  21درصد آنها بر این باورند كه  ERPقابلیتهای گزارشگری
محدودی دارد و در نتیجه از روش عملكرد سازمان پشتیبانی نمیكند .به عقیده یكی از این مدیران ،یكی از مشكالت ERP

میتواند این باشد كه " ERPیك سیستم غول پیكر است و ما كاركنانی نداریم كه تمامی زوایای  ERPرا بررسی كرده و به
تمامی قابلیت های آن پی ببرند"] .[44در میان تغییرات مورد نظر  ،ERPبهینهسازی بهرهبرداری از ابزارهای موجود یكی از
مهمترین آنهاست و گزارشگری یكی از فرصتهای این بهینهسازی مورد نظر از بهرهبرداریهای  ERPاست].[45
با این وجود ،حتی با در نظر گرفتن اینكه  ERPبه طور قابل توجهی برای حمایت از گزارشگری خوب بهینهسازی شود،
ممكن است مشكالت دیگر مرتبط با عملكرد سیستم بوجود آیند .یك مورد استفاده جالب در مورد گزارشگری به هنگام در
قراردادهای خدمات از شركت  Oracleنشات میگیرد .این مورد بینشهایی در مورد چگونگی معماری و پیكربندی یك راهكار
گزارشگری بههنگام ارائه میدهد .پیش از راهكار فعلی Oracle ،با مشكالتی در عملیات داخلیاش مواجه شد ،كه ناشی از
افزایش حجم داده های فروش ،عملیات و امور مالی این شركت بود .سیستم گزارشگری قبلی (راهكار گزارشگری قراردادهای
قدیمی  10ساله) این تغییر را دنبال نكرد و  2000كاربر بالقوه باید با دادههای قدیمی یا گزارشات ناكارآمد كه فاقد ابعاد مهم یا
ویژگیهای الزم برای تصمیمگیریهای بهتر بودند ،كار میكردند].[46
معماری قبلی بر اساس یك نمونه جهانی از سیستم كسب و كار الكترونیك ( )E-Business Suiteبود .سیستم گزارشگری
جدیدكه توسط اوراكل در سال  2011اجرا شد ،از راهكاری به نام  GoldenGateاستفاده كرد و یك انعكاس دادهای بههنگام
برای یك فروشگاه دادههای عملیاتی اتخاذ كرد .ابتدا یك كپی  snap-mirrorدر نظر گرفته شد .این راهكار یك mirror-copy

از سیستم های ( OLTPپردازش تراكشهای برخط) برای نمونه گزارشگری اختصاصی در نظر میگیرد .مشكل بزرگتر با این
رویكرد این بود كه انجام  "Snap" copyingبیش از  1ساعت طول میكشد .راهكار دیگر حركت گزارشگری عملیاتی
قراردادهای خدمات از  ERPبه انبار دادههای  Oracleاست .در یك رویكرد بههنگام اجرای یك گزارش با دادههایی با عمر
بیشتر از  24ساعت قابل قبول نبود .معماری انتخاب شده ،بر اساس راهكار  ،GoldenGateدر یك نرمافزار یكپارچهسازی
دادهها بههنگام متمركز میشود GoldenGate .به جای انجام ( ETLاستخراج ،تبدیل و بارگذاری) دستهای از پایگاه داده منبع،
اساسا تنها دادههای تغییریافته را تكرار میكند .این راهكار معامالت پایگاه داده را برای فعالیت تغییر و اقدامات مبتنی بر آن
پایش میكند].[46

 -4نتیجهگیری
امروزه برخی فعالیتهای حسابداری با نگرانیهای خاصی مواجه شدهاند كه چالشهایی جدی را نشان میدهند .البته
موفقیت اجرای یك سیستم اطالعاتی حسابداری به مسائل تكنولوژیكی بستگی دارد ،اما ابعاد دیگر (مانند افراد و ابعاد سازمانی)
را نیز باید در نظر گرفت] . [47,48با این حال راهكارهای تكنولوژیكی جدید سزاوار توجه بیشتری هستند و میتوانند پاسخهایی
برای چالش حسابداری گزارشگری بههنگام فراهم كنند.
این مقاله پاسخهای تكنولوژیكی اصلی كنونی به یكی از نگرانیهای موجود در حسابداری ،یعنی گزارشگری به هنگام ،را
ارائه میكند .بوسیله برخی پاسخ های تكنولوژیكی مانند مدیریت فرایند كسب و كار و پایش فعالیت كسب و كار (به عنوان مثال
با حمایت گزارشگری حسابداری گستردهتر با چندین مقیاس فرایندی) ،دستگاههای تلفن همراه (به عنوان مثال با استفاده از
امكان دریافت اطالیه های فوری) ،رایانش ابری (به عنوان مثال با دسترسی ذینفعان مختلف به گزارشات حسابداری در هر جا و
در هر زمان) ،هوش كسب و كار (به عنوان مثال با انتخاب بهترین گزینه بصری برای نمایش دادهها و دستیابی به اهداف)،
معماری سازمانی و یكپارچهسازی سیستمهای سازمانی (به عنوان مثال با استفاده از زبانهای گزارشگری خاص و قدرتمند مانند
 XBRLكه روشی برای برچسبزنی اطالعات مالی فراهم میكنند) میتوان چالش پیادهسازی گزارشگری بههنگام در
سیستمهای اطالعاتی حسابداری را تا حدی تعدیل كرد.

47

فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

 اما این مقاله بازتابی در مورد جنبههای مختلف و،اگرچه این مسائل پیچیده هستند و به تحقیقات مفصلتری نیاز دارند
 این موضوع یك موضوع در حال گسترش است و، بعالوه.مالحظات عملی مربوط به پیادهسازی گزارشگری بههنگام ارائه میدهد
 كه در حال حاضر برای ناجام تحلیلهای به،Big Data استفاده از تكنولوژیهای جدید دیگر (مانند بكارگیری معماریهای
 امیدواریم این پژوهش بتواند به آگاهسازی مدیران در مورد گزینههای.[49]هنگام استفاده میشوند) را نیز میتوان بررسی كرد
.تكنولوژیكی موجود برای پیادهسازی گزارشگری بههنگام در حسابداری كمك كند
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کسب کارهای کارآفرینانه با رویکرد ارزشآفرینی
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چكیده
كنترل و كاهش هزینه را می توان مقوله ای متاثر از دوعامل دانست .یكی در سطح كالن قابل بررسی است كه به
مدیریت كشور و ساختار ها و سایر عوامل آن مربوط می شود ولی دیگری به مدیریت خود كسب و كار و عملكرد
صاحبان كسب كار مربوط می شود این مقاله با پرداختن به مورد دوم یعنی عملكرد صاحبان كسب و كار ابتدا با
بررسی مبانی نظری و مطالعات گذشته صورتحساب ارزش مشتری شناسائی و معرفی گردید وبعدا با معرفی
موداهای موجود در زنجیره ارزش و روش شناسائی موداها كه با بررسی تك تك فعالیتهای زنجیره ارزش یك
واحد تولیدی امكان پذیر است تكنیكهایی برای مدیریت بر آنها ارائه و معرفی گردید و بعدا دستورالعملهای ویژه
ای هم برای هر یك از اجزا طبقه بندی طبیعی هزینه ها ( مواد– دستمزد  -سربار -هزینه های توزیع و فروش و
اداری تشكیالتی) ذكر گردید كه بدین وسیله ،رویه و الگویی برای حسابداران جهت شروع عملیات مدیریت و
كاهش هزینه ارائه گردید.

واژگان کلیدی :مدیریت بها ،شناسائی مودا ،صورتحساب ارزش از دید مشتری ،بهایابی و بهای ساخت.

 -6مقدمه
كنترل و كاهش هزینه را می توان مقوله ای متاثر از دوعامل دانست .یكی در سطح كالن قابل بررسی است كه به
مدیریت كشور و ساختار ها و سایر عوامل آن مربوط می شود ولی دیگری به مدیریت خود كسب و كار و عملكرد صاحبان كسب
كار مربوط می شود كه در این مقاله بررسی هزینه ها و مدیریت آن به مورد دوم یعنی عملكرد صاحبان كسب و كار
متمركزاست .بسیاری از مدیران تمایل واقعی و عملی برای كنترل و مدیریت هزینه دارند بعضی ها روش شروع آن را نمی دانند
و شاید بعضی ها هم شناخت كافی به خود هزینه ها ندارندكه بتوانند به این هزینه های كه شناختی از آنها ندارند را مدیریت
هم بكنند .لذا در این مقاله سعی بر آن شده كه اوال یك سرو نخی برای مدیران و صاحبان كسب و كار ارائه گردد كه برای
مدیریت و كاهش هزینه از كجاها می توانند اعمال كنترل خود را شروع بكنند؟ و چه هزینه هایی قابل حذف خواهد بود؟ و
اینكه با چه راهكارهایی می توان هزینه ها را حذف ،كاهش یا تعدیل نمود؟
طبقه بندی های متعددی از هزینه ها ارائه شده است .كه هركدام از بعدی هزینه ها را طبقه بندی و مورد بررسی قرار می
دهد .طبقه بندی هزینه ها امكان مطالعه و تجزیه و تحلیل هر هزینه بر اساس اهداف از پیش تعیین شده را به مدیران كسب
كار ایجاد میكند .برای مثال یك نمونه از طبقه بندی از طریق ارتباط آن با محصول می باشد كه به دو گروه بهای اولیه (مواد
اولیه مصرفی  +دستمزد مستقیم) و بهای ثانویه یا هزینه های تبدیل (دستمزد مستقیم  +سربار ساخت) تقسیم بندی می شود.
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و از بعد دیگربر اساس دوره حسابداری می باشد كه به دو گروه هزینه جاری و هزینه سرمایه ای تقسیم بندی می شود .از یك
بعد دیگر بر اساس گرایش به تغی یر آنها طبقه بندی می شود كه به هزینه های ثابت و هزینه های متغیر و نیمه متغیر و نیمه
ثابت تقسیم بندی می كنیم.
یك نوع طبقه بندی دیگر بر اساس زنجیره ارزش می باشد كه امروزه ،مورد توجه ترین نوع طبقه بندی هزینه های كسب
و كار و واحد های اقتصادی می باشد.
خدمات
پس از
فروش

توزیع

بازاریابی

تولید

طراحی محصوالت
خدمات وفرآیندها
ساخت

تامین مواد
اولیه وانرژی

تحقیق
وتوسعه

برای اینكه یك شركت بتواند به یك مزیت قابل قبول از لحاظ رقابت دست یابد باید دست كم یكی از دو راهكار زیررا اتخاذ
كند.
 .1یك یا چند فعالیت از زنجیره ارزش را با همان كیفیتی كه رقبا انجام میدهند انجام دهد اما با هزینه كمتر.
 .2فعالیتهای تشكیل دهنده زنجیره ارزش خود را با كیفیتی باالتر از رقبا انجام دهد اما نه با هزینه
بیشتر(.اعتمادی)1760،
ولی دیدگاه اصلی در این مقاله بررسی هزینهها با طبقه بندی طبیعی آنها میباشد كه در ایران بیشتر كدینگهای حسابداری
متكی بر این شیوه طبقه بندی می باشد و این شیوه طبقه بندی تاحدودی هم با شیوه طبقه بندی هزینه در سیستم مالیاتی
كشور مطابق می باشد .لذا چون پركاربردترین نوع طبقه بندی در كسب و كارهای جامعه فعاالن عرصه اقتصادی كشورمان طبقه
بندی طبیعی هزینه ها است و یك طبقه بندی كامال قابل فهم برای افراد دارای اطالعات مالی و هم افرادی كه اطالعات نسبی
به مسائل مالی دارند می باشد .پس برای بیان راهكارهای كنترل هزینه با محوریت طبقه بندی طبیعی هزینه های بحث شده
است.

 -2طبقه بندی طبیعي هزینه ها و کدبندی حسابها بر اساس آن
مواد مستقیم
هزینههای مستقیم
دستمزد مستقیم

هزینه های ساخت

مواد غیر مستقیم

طبقهبندی طبیعي هزینهها

دستمزد غیر مستقیم
هزینه های غیر
مستقیم(سربار)
هزینه های استهالک
هزینه های اداری
تشكیالتی
هزینه های عملیاتی یا تجاری

سایر هزینه های سربار
هزینه های توزیع و
فروش
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-9تعاریف عناصرطبقه بندی
مواد اولیه مستقیم :مواد مستقیم یا مواد اولیه شامل موادى است كه چارچوب اصلى محصول را تشكیل مى دهد.
عالوه بر آن مواد مستقیم باید حتما دارای 7شرط زیر باشد:
 .1نقش اصلی و اساسی در محصول
 .2عمده بودن رقم هزینه هاش نسبت به هزینه های ردیابی شده
 .7قابلیت تخصیص به یك واحدفعالیت(متغیر بودن)
دستمزد مستقیم :بهای كارانجام شده اى است كه مستقیماً جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد مى گردد .به طور مثال
دریك واحد تولیدى كه به ساخت محصوالت غذایی مشغول است .دستمزد كارگرانی كه به فعالیتهای قالب گیری و تزریق مواد
اولیه به قالبها و خمیرگیری و ..مشغولند دستمزد مستقیم محسوب مى شود.
مواد غیر مستقیم :مواد غیرمستقیم شامل كلیه موادى است كه دركارخانه به مصرف میرسند ولى مستقیماً در ساخت
محصول مصرف نمى شوند .و نمى توان آنها را به آسانى به یك محصول ارتباط دادبه طور مثال مى توان از چسب درصنایع
چوبى و پیچ و مهره در تولید پمپ و دینام نام برد.
دستمزد غیر مستقیم :عبارت است از هزینه حقوق و دستمزد پرسنلی كه مستقیماً به تولید محصول اشتغال ندارند حقوق
ودستمزد سرپرستان سالن تولید ،سركارگران ،تعمیركاران ،مدیران و  ...دستمزد غیر مستقیم مى باشد.
هزینه های استهالک :هزینه هایی كه به روش تخصیص سیستماتیك در طول عمر مفید دارائی به هزینه تبدیل می شود.
سایر هزینه های سربار :اعم از هزینه های روشنائی آب و برق و گاز و ملزومات مصرفی و كپی و....
هزینه های اداری تشكیالتی :هزینه هایی كه در دپارتمانهای مثال امور مالی و پرسنلی و تداركات و ...تحقق می یابند.
هزینه توزیع و فروش :تما می هزینه های مرتبط به فعالیتهای بازاریابی و توزیع و فروش را مشمول است.

 -4ضرورت ارزش آفریني واعمال مدیریت هزینه در کسب و کارهای کنوني
در ادبیات كسب وكار ،ارزش آن چیزی است كه مشكلی از مشتری را حل و برطرف می كند و نیازی را برآورده
میسازد(.اسفندیاری )1716
در محیط رقابتی شركتی برنده است كه پیش از رقبا ،محصوالتی با كیفیت برتر وقیمت پایین ترعرضه نماید .بهای تمام
شده یكی از ابعاد مهم در رقابت است ایجاد تعادل این مولفه با سایر ابعاد رقابت یعنی كیفیت و زمان مستلزم اعمال مدیریت بر
آن است .مدیریت هزینه (بهای تما م شده) از جمله مهمترین آنها است .هدف نظام مدیریت هزینه ،كمك به حداكثر رساندن
سود و ارزش شركت در حال و آینده است .تحقق هدف مذكور ،به ایجاد نظام مدیریت هزینه ای مرتبط است كه به بقاء در قالب
جهانی و توسعه مستمر منجر گردد(.رهنمای رود پشتی )21 : 1711
متغیرهای ه زینه زمان ،محدودیتهای تكنولوژی ،رضایت مشتری و ...بر آنچه مدیریت درصدد انجام آن است اثر می گذارد
واستراتژی تولید بایستی با آگاهی نسبی از این تضادها و لزوم انتخاب بین معیارهای رقابتی مانند سرعت ،كارائی كیفیت ،هزینه
و ...حالتهای تركیبی اتخاذ شود(.اسفندیاری )1716

 -5هزینه های که قابلیت کاهش دارند چطور شناسي شوند؟
مدیر كسب و كار ابتدا باید مشتریان خود را بررسی نموده و مواردی كه برای مشتریان ارزش محسوب می شود مورد
شناسائی و تجزیه و تحلیل قرار دهد .عناصر تشكیل دهنده ارزش از دیدگاه مشتری به شرح زیر بیان می باشد.
ارزش مشهود. 1 :احساس رضایت  .2مناسب بودن قیمت  .7كاركرد .4كیفیت  .1در دسترس بودن  .9خدمات پس از فروش
ارزش نامشهود :عالیم تجاری
ارزشهای نامشهود میتوانند ارزشهای مشهود را تحت الشعاع خود قرار دهند(.سجادی)1711
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پس ازآنكه از ارزشهای مشتری ،اطال ع حاصل شد و مطالعه منسجم از بازار و مشتریان به عمل آمد اقدام به طبقه بندی
فعالیتها طبق الگوی مدیریت ژاپنی می شود تا اینكه تمامی فعالیتهایی كه برای ایجاد یك محصول تامرحله رسیدن به دست
مشتری انجام می شود ،شناسایی ،وبه شرح جدول زیر طبقه بندی می شود .در این جدول برای ردیفهای  1الی  7راهكار
خالصه ای ذكر شده ولی درخصوص ردیف آخر كه مودا می باشد شناخت آن توسط مدیر نیاز به تجزیه و تحلیل انواع مودا می
باشد.

فعالیت های انجام شده یک واحد
تولیدی
دارای ارزش افزوده و ضروری Mura
دارای ارزش افزوده اما غیر ضروری
Mur i
فاقد ارزش افزوده اما ضروری
فاقدارزش افزوده و غیر ضروری
Mud a

مثال

راه کار برای مدیریت هزینه
فعالیتها

فعالیت كارگران خطوط تولید

افزایش

تلفیق  2ایستگاه كاری یا فعالیتهای
موازی

مهندسی مجدد و اجرای بهترین
فعالیت

انتقال مواد از انبار به خط تولید

حداقل سازی و یا تجمیع با فعالیتهای
دیگر

به شرح زیر  1نوع

ذیال راهكارهایش تشریح خواهد شد

 -1انواع مودا
در سیستم های مدیریت ژاپنی همه چیزهای كه هزینه ایجاد میكنند اما ارزش افزوده به همراه ندارند مودا گفته می شود.
مودای تولید اضافی :محصوالت مانده در انبار بهره وری شركت را كاهش می دهد وشركت باید طبق نیاز بازار تولید كند.
درغیر اینصورت مشتری در زمان مناسب محصوالت را نخواهد خرید و منجر به افزایش شدید موجودی انبارشده ودارایی شركت
بدون استفاده در انبار محبوس میشود.
مودای انبارش :انبارش انبوه یك كاال به صورت نامناسب و همچین انبارش بیشتر از نیاز بخصوص در مورد مواد اولیه ،باعث
اتالف سرمایه و كاهش كارائی سرمایه می شود و باید روش ومیزان انبارش كاال ها و مواد را بررسی نماید.
مودای انتظار :انتظار بدون پیشرفت در فرآیند تولید توسط ماشین آالت ونیروی انسانی تولید محصول را كاهش می دهد.
این در حالی است كه هزینه سربار وجوددارد وحتی درحال افزایش می باشد .زمانی كه خط تولید ویا قسمتی از آن در حال
انتظار می ماند تعداد تولید كاهش میابد.
مودای حمل ونقل :انجام هر گونه حمل ونقل هزینه ای بر سازمان تحمیل می كند این در حالی است كه گاهی این انتقال
كمكی به افزایش تولیدنكرده وباعث كاهش هزینه نیز نمی شود .حمل ونقل هزینه زیادی برای شركت به همراه دارد امادر زمانی
باارزش افزوده برای كاال همراه باشد مطلوب بوده ودر غیر اینصورت یك مواد حساب می شود.
مودای تولید محصول معیوب :تولید هر محصول معیوب ،سود شركت را كاهش می دهد زیرا هیچكس حاضر نیست برای
محصولی كه كارایی خوبی ندارد پولی پرداخت كند .تولید محصوالت معیوب به ویژه محصوالتی كه تحت تاثیر بی نظمی در
كارخانه دچار عیب میشوند.
مودای حركت :هنگامی كه نیروی انسانی ویا یك ماشین پیش از حد الزم حركت می كند این امر باعث اتالف وقت ،ایجاد
استهالک وخستگی ونهایتا منجربه كاهش تولید در شركت میشود .حركات مازاد منابع شركت را از بین می برد.
مودای پردازش :یك محصول باید به حد نیاز پردازش شود نه كمتر ونه بیشتر هر پردازش اضافی بر روی یك محصول ،زمان
وسرمایه شركت را از بین می برد .هیچ محصولی نباید بیش از نیاز پردازش شود.
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 -7روش بهایابي موثر
گام دیگر در مدیریت و كاهش بها ،داشتن روش بها یابی موثری است كه بتوانیم بهای تمام شده عملیات یا فرآیند های
تولید را بطور دقیق بدست آورده و بعداز اعمال مدیریت هزینه استراتژیك نسبت به آنها ،اقدام به كاهش هزینه ها و بهای تولید
گردد .هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی ،فراهم كردن اطالعات دقیق و كاربردی برای كمك به سازمان ها به منظور
ارائه كاالها و خدمات با كیفیت در محیط رقابتی است(گوناسكاران .)1666 ،1در این راستا  ABCو BABCكمك شایانی به ما
میكند.
ساختار سیستم  ABCبا هدف بهبود تخصیص سربار و نه برای مدلسازی فرآیند كسب و كار و هم راستا كردن آن با
استراتژی های سازمانی گنجانیده شده است .سیستم های جدید مانند  BABCسیستم های هستند كه از پایه و اساس طوری
طرحی شده اند تا در كنار باال بردن دقت بهایابی محصول و فعالی ت ،بهای تمام شده فرآیند ها را هم محاسبه نماید همچنین به
سازمان در راستای اصالح و بهبود فرآیند ها وهم راستا كردن با استراتژی سازمان كمك نماید (.رهنمای رودپشتی و
دیگران)64،
سلسله مراتب هزینههای تولیدی در  ABCدر چهار مرحله قابل ثبت و طبقه بندی می باشد كه با تمركز هزینه ها به
فعالیتها توان انجام مدیریت برمبنای فعالیت ایجاد می گردد.
هزینه ها در سطح واحد محصول  -2هزینه های در سطح دسته محصول  -7هزینه ها در سطح پشتیبانی یك نوع
محصول  -4هزینه های پشتیبانی كارخانه
مارتچین اسچات )2011(2در مطالعه خود با نام" رابط ه بین تنوع محصول ،استفاده از فن آوری های پیشرفته تولید و
پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت" به بررسی ارتباط بین تنوع محصول و استفاده از سیستم  ABCپرداخت ،و با مطالعه
 161شركت تولید متوسط در هلند نشان داد كه عامل اصلی برای تقاضای این سیستم هزینه یابی تنوع محصول است.

 -8مروری بر تكنیکها و تاکتیکهای مدیریت و کاهش هزینه
پس از شناسایی مودا های فرآیند تولید ،مدیر در پی آن است كه چطور بر این مودا ها غلبه نماید و موجبات كاهش هزینه
را فراهم نماید

 -6-8روش : ECRS
به كاربردن روش  ECRSدر حذف مودا یكی از روشهای موثر به شمار می رود .كه مخفف انگلیسی كلمات حذف- 7
تركیب - 4آرایش مجدد - 1ساده سازی ،9می باشد.

 -2-8روش کایزن 7یا بهبود مستمر
یك فرایند ویا ابزاربهبود بهره وری است كه قصد دارد یك رشد ثابت و سازگار وبهبود در تمامی قسمتهای یك فرایند و
یا فرایند ها ایجاد كند .بهبود مستمر فلسفه ای مدیریتی است كه ژاپنی ها آن را كایزن نامیدند .كایزن تغییر به سمت بهتر
شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است .و مفهوم لغوی آنها كای یعنی تغییر و زن یعنی خوب می باشد .برای اجرای بهبود
مستمر باید فعالیتهای زیر انجام گیرد.
1 Gunasekaran
2 Schoute, Martijn

3 Eliminate
4 Combine
5 Re-arrange
6 Simplify
7 Kaizen
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-

بررسی محیط تجاری
تقویت خالقیت در كاركنان
طراحی رهنمود ها برای مطابقت سرمایه گذاری با استراتژی ها
اجرای آموزشهای سازمانی
ارزیابی صحیح از طریق مقایسه عملكرد با بهترین شاخص
آموزش كار كنان استفاده كننده از سیستم ها وتجهیزات
استفاده از نظرات تیم ها در تحصیل فن آوری های پیشرفته تولید
محول كردن مسئولیت های تحلیل عملكرد مالی به تیمها به جای امور مالی(رهنمای رودپشتی)1760،

 -9-8ناب سازی و تفكر ناب
تفكر ناب نگرشی است برای افزایش بهره وری ،ارزش آفرینی مستمر و حداقل كردن اتالف منابع
به عبارتی دیگر تفكر ناب عبارت است از:
 حداكثر كردن كارایی عملكرد-

حداكثر كردن ارزش محصول یا خدمت نهایی

-

كاهش اتالف منابع

-

فرایند ها با منابع كمتر ،تجهیزات كمتر ،زمان كمتر و فضای كمتر همراه است و بر دستیابی به بیشترین و
بهترین نتایج تاكید دارد.

 -4-8مدیریت کیفیت جامع TQM
مجموعه ای گسترده از فرآیندهای مدیریت و كنترل است كه به خاطر تمركز تمامی سازمان و كاركنان آن به عرضه
محصوالت و خدماتی كه بتواند رضایت مشتریان را به بهترین شكل ممكن فراهم كند طرح ریزی می شود .به عبارت دیگر
مدیریت كیفیت جامع رویكردی است كه به دنبال بهبود كیفیت در تمامی فرآیند ها و فعالیتهاست( .عالی ور )1714
در دنیای كسب و كار كنونی مدیریت تهدیدات كاالهای چینی ،مدیریت در شرایط عدم اطمینان ،مدیریت بحران ها،
مدیریت پیش بینی انتظارات مشتری و  ...مدیریت كیفیت جامع می تواند نقشی كلیدی داشته باشد .مكار )2011(1می گوید
رهبران با خلق تفركات نو با تمركز بر مشتری مداری ،با مضمون « انجام كارهای بزرگ و درست برای اولین بار و در هر زمان»
به اهداف خود جهت می دهند.

 -5-8سیستم هزینه یابي چرخه عمر محصوالت
عبارت از فاصله زمانی بین طراحی و عرضه یك محصول جدید به بازار و حذف آن به دلیل نبود تقاضای كافی برای آن
محصول در بازار است در هزینه یابی چرخه عمر به دلیل اینكه تمامی هزینه ها در طول عمر محصوالت لحاظ می شود
درونمایی از هزینه ها با دیدگاهی بلند مدت فراهم می آید و تصویر كامل تری از هزینه ای محصول و سود آوری آن ارائه می
شود .هزینه یابی چرخه عمر محصول از تكنیكهای مدیریت هزینه است كه هزینه های واقع شده در طول عمر محصول رابه سه
گروه تقسیم می كند -1 .هزینه های مراحل قبل از ساخت شامل هزینه های تحقیق و توسعه هزینه های طراحی و نمونه سازی
آزمایشی و ایحاد كیفیت در محصوالت  -2هزینه های مرتبط با كوششهای ساخت –7هزینه های مراحل بعد از ساخت مثل
هزینه های فروش ،بازاریابی توزیع و فروش ،بسته بندی ،حمل ،نمونه های رایگان ،تبلیغات و( ..اعتمادی و همكاران )1760
تئوری گلوگاهها  – TOCیك روش استراتژیك است و شركت ها می توانند بدان وسیله یك عامل بسیار مهم(و از دیدگاه
موفقیت سرنوشت ساز) را بهبود بخش ند ،یعنی زمان چرخه تولید را كوتاه تر كنند ومقصود مدت زمانی است كه طول میكشد تا
1 Makkar

12

سـال اول ،شمـاره یک ،زمستان 6931

مواد اولیه به كاالی ساخته شده تبدیل شوند مدیران بر اساس تئوری گلوگاه ها می كوشند گلوگاهها (یعنی نقاطی كه كاالی
درجریان ساخت ،در مسیر تولید با مانع روبرو و انباشته شده اند) را شناسایی نمایند وآنها را از میان بردارند(ترجمه علی
پارسائیان )24 : 13
تجزیه و تحلیلی زنجیره ارزش _ یكی از ابزارهای تحلیل استراتژیك است كه با استفاده از آن می توان مزیت رقابتی شركت
را بهتر درک كردو نقاطی را شناسایی نمود كه می توان ارزش(ثروت) مشتری را افزایش یا هزینه ها را كاهش داد .در مورد یك
واحد تولیدی این كار با عرضه (یا توسعه) محصول آغاز می شود سپس باید محصول تولیدی را آزمون كرد و آن گاه به فرآیند
خرید مواد تولید توجه كرد و سرانجام مراحل فروش و خدمات پس از فروش را مورد بررسی قرار داد(ترجمه علی پارسائیان : 13
 .) 90زنجیره ارزش به توصیف فعالیتهای دورن و اطراف یك شركت پرداخته و آنرا در یك تجزیه و تحلیل مربوط به مزیتهای
رقابتی شركت به كار می بندد(Dessand Picken 1999:102).

 -1-8روش طوفان فكری
طوفان ذهنی یك تكنیك گروهی گردهمایی است كه از طریق آن گروهی می كوشند راه حلی برای یك مسئله بخصوص به
انباشتن تمام ایده هایی كه بطور خود به خود و در جا به وسیله اعضا ء ارائه میشود بیابند.

 -7-8توجه به چسبندگي هزینه ها در موقع تصمیم به تغییرات در حجم تولید
موقعی كه تغییراتی در حجم فعالیت واحد اقتصادی انجام میگیرد مدیران باید نقش چسبندگی هزینه های را در افزایش بها
و هزینه مورد توجه قرارد دهند .نتایج پژوهش های برخی از پژو هشگران در سال های اخیر بیانگر آن است كه میزان افزایش در
هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت ،بیشتر از میزان كاهش در هزینه های هنگام كاهش در حجم فعالیت است .چنین
رفتار هزینه ها را چسبندگی هزینه ها می نامیم .چسبندگی هزینه یكی از ویژگیهای رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح
فعالیت است و بیانگر آن است كه بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت بیشتر از بزرگی كاهش در هنگام
كاهش در سطح فعالیت است.
مدیران بای د از طریق توجه به چسبندگی هزینه ها یعنی حساسیت تغییرات هزینه به نسبت تغییرات حجم فعالیت ،دلیل
خود را برای چسبندگی ارزیابی كنند و ظرفیت واكنش شركت را در براب ر كاهش تقاضا برای كاالها و خدمات افزایش دهند.
افزون بر این ،با مشخص كردن چسبندگی هزینه ها ،صاحبان شركت می توانند تحلیل كنند كه آیا مدیران باعث ایجاد هزینه
برای بنگاه می شوند یا خیر؟ (جوهرچی وهمكاران )64

 -3مدیریت وکنترل بها در بهای مواد (مستقیم و غیر مستقیم)
سیستم بهایابی تولید به موقع – JITسیستمی است كه انجام به موقع فعالیتها را مورد تاكید قرار می دهد چنین نگرشی
در سیستم های تولیدی سبب شده كه حجم موجودی ها به میزان زیادی كاهش یابد و متعاقب با این امر هزینه های تولید نیز
به نحو قابل مالحظه ای كاهش یابد در این سیستم هزینه های سربار ساخت در زمینه های انبارداری ،انباردگردانی ،نقل و
انتقاالت مكرر مواد در داخل كارگاهها و بطور كلی در كارخانه ،بازرسی و كنترل و سرمایه گذاری بیمه و اجاره و ..به مقدار قابل
توجهی كاهش می یابد این سیستم برای اولین بار در شركت تویوتا در ژاپن بكار گرفته شد و هدف اصلی جلوگیری از راكد
ماندن سرمایه به شكل موجودی است( .ایمانی برندق )1762
اگر به دالیلی كه اوال به نواقص سیستم  JITمربوط بوده و یا شرایطی كه در آن صنعت و یا جو اقتصادی كه در كشور
برای یك صنعت حاكم می باشد باعث شود كه نتوانیم از این سیستم بهره بگیریم باید موارد زیر را موقع خرید و یا دركل پروسه
مواد اولیه در نظر بگیریم.
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برای ه ر مواد حداقل میزان موجودی تعریف گردد تا اینكه با اتمام نابهنگام موجودی مواد باعث ایجاد وقفه در خطوط تولید
نشده و ضررهای ناشی از آن متوجه شركت نگردد.
(متوسط مصرف روزانه * متوسط مدت تحویل) – حدتجدید سفارش = حداقل موجودی
برای هر مواد حداكثر موجودی تعریف گردد كه باعث خواب غیر ضرروی سرمایه بر روی مواد اولیه نشده و از ایجاد هزینه
های سرمایه و هزینه های غیر ضروری انبارداری و  ...میشود.
(حداقل مصرف*حداقل مدت وصول)(-با صرفه ترین مقدار سفارش)+حدتجدید سفارش-حداكثر موجوی
بایدموارد دیگری مثل باصرفه ترین مقدار سفارش و تعداد سفارش مقرون به صرفه و حد تجدید سفارش ،در ابتدا برای
هر مواد تعریف و در كاردكس آن ثبت نموده تا مواقع سفارش و انجام مراحل خرید ،مواد محاسبه شده را مبنای عملكرد قراداد.

 -61شیوه های عملیاتي کنترل هزینه های دستمزد( مستقیم و غیر مستقیم)
پرداخت دستمزد پرسنل باید بر اساس یكی از روشهای  -1سیستم مبتنی بر زمان  -2سیستم های پارچه كاری -7
طرحهای مبتنی بر پاداش .باید ارزیابی نماییم كه كدام درخور فعالیت ما هست تا هم بتواند از لحاظ هزینه بهینه باشد و هم از
لحاظ انگیزش پرسنل.
.1
.2
.7
.4
.1

.9
.3
.1
.6
.10
.11

.12

.17
.14
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پرداخت حقوق و مزایا به مدیران و كاركنان بر اساس عملكرد كاری آنها
استفاده از خدمات نیروهای متخصص و خبره به صورت پارهوقت و موقت
گنجاندن كسب مهارت های چند گانه در برنامه های آموزشی كاركنان و افزایش مهارت كاركنان و چند مهارتی
كردن آنها()http://www.fcrm.ir
الزم است برنامه های آموزشی برای مدیران میانی و عملیاتی توسعه داده شود.
جهت دار و هدف دار كردن هزینه های آموزش نیروی انسانی و پیگیری و انگیزه دهی در خصوص بكارگیری
مطالب یاد گرفته در آموزشها در محیط كاری و تفهیم این موضوع و كاركنان كه بكارگیری اندوخته ها در دوره
های آموزشی مورد توجه و زیر ذ ره بین مدیریت می باشد تا از نیت های چون صرف داشتن مدرک دوره و یا به
فراموشی سپردن و قصور در توجه خود در حین حضور در دوره ها كاسته شود.
جلب مشاركت كلیه كاركنان در برنامه های كاهش هزینه
كاهش جلسات ،ماموریت ها و سفرهای سازمانی
كاهش هزینه سفر و ماموریت های كاری و غیر ارزش آفرین (سایت )http://www.fcrm.ir
ایجاد كارتابل یا امكاناتی كه مطالب الزم بعضی از جلسات در آنجا مطرح و بدین وسیله جلسات غیر ضروری
حداقل سازی گردد.
به حداقل رساندن جابجائی نیروی انسانی در بین قسمت های مختلف سازمان
برقراری و رعایت اصول اقتصاد حركات در واحد های تولیدی و پشتیبانی جهت افزایش كارائی نیروی انسانی كه
اصول حركات شامل موارد الف -كاهش تعداد حركات ب -كاهش فاصله حركات پ – آسان كردن حركات ج-
انجام فعالیتها بطور همزمان
استفاده از بودجه دستمزد مستقیم كه كمك ش ایانی در كنترل و مدیریت بر بها دارد .یك بودجه دستمزد به
شركت كمك می كند كه دست به استخدامهای با عجله یا اضطراری نزند و مانع از كسر و كمبود نیروی كار
خواهد شد و در نتیجه شركت الزامی ندارد كه نیروی كار خود را منتظر خدمت نماید ،نبودن برنامه مناسب برای
استخدام باعث می شود كه احساس وفاداری در كاركنان از بین برود ،میزان نا امنی در شركت باال رود و موجب
ناكارائی و كاهش تولید( بهره وری) شود.
كاهش سوخت شدن مطالبات سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی برون سازمانی و انجام اقدامات به موقع جهت
وصول مطالبات
استفاده مشترک از تسهیالت سازمان وسایل و تجهیزات موجود

سـال اول ،شمـاره یک ،زمستان 6931

.11
.19
.13
.11
.16

كاهش حجم گزارش ها و كاغذ بازی اداری
كنترل دقیق بودجه عملیاتی
آنالیز قسمتهای مختلف واحد انتفاعی از لحاظ سود دهی هر قسمت و حذف یا محدود كردن فعالیتهایی كه سود
دهی ندارند.
كاهش هزینه های ظرفیت و استفاده كامل از ظرفیت ماشین آالت و تجهیزات
ترغیب تامین كنندگان مواد اولیه به كاهش قیمت مواد اولیه

 -66مدیریت بر هزینه های استهالک و سایر هزینه های سربار
در كاهش هزینه های تولیدی علی الخصوص حذف بسیاری از هزینه های سربار و هزینه های توزیع و فروش چینی ها
پیشرو هستند .و می توانند كاال هایی با بهای تمام شده بسیار پایین تولید نمایند .دكتر وردی نژاد( )1716در مقاله ای
استراتژی های تولید چینی ها را به شرح ذیل بیان نموده است.
«متوازن سازی قیمت ها ،ادغام ویكی شدن شركتها ،اثر بخشی عوامل مربوط به تبلیغات ،جهانی شدن و بین المللی شدن
بازارها ،تمایز در محصول ،بهبود خدمات ،بهبود سیستمهای اطالعات مشتریان ،بهره برداری درست از اینترنت و فضای
الكترونیك و ایجاد برند جهانی چینی».
درراستای استراتژی های مختلف به كار گرفته شده در كشورهای مختلف و یا در سبك های متفاوت مدیریت و كاهش
هزینه موارد زیر برای مدیریت بر هزینه های سربار پیشنهاد می گردد.
 -1افزایش آگاهی و حساسیت مدیران ،كارشناسان و دیگر همكاران مجتمع در جهت مصرف بهینه انرژی
 -2امكان سنجی و اجرای استفاده از نور طبیعی در واحد های مجتمع جهت كاهش هزینه انرژی
 -7نصب كلید وكنترلهای بیشتر برای سیستم های روشنائی ،گرمایشی ،سرمایشی و مصارف غیر صنعتی و (...یزدانی و
همكاران)1716
-4

حدالمكان ردیابی تمام هزینه های مستقیم به خود مر كزهزینه و بازنگری و دقت نظر و هزینه های غیر مستقیم اوال
درخصوص امكان سنجی ردیابی مستقیم آنها و دوما توجه به رابطه علت و معلولی بین هزینه ها جهت ایجاد امكان
طبقه بندی برخی از هزینه های غیر مستقیم به هزینه مستقیم.

 -1استفاده از سامانههای الكترونیكی جهت گردآوری ،نگهداری ،پردازش و انتقال اسناد ،مدارک و نامه ها و استفاده از
تجهیزات الكترونیكی و كاری مشترک بین پرسنل مانند به اشتراک گذاری پرینتر بین چندین كارمند.
 -9كاهش بوروكراسی اداری و حذف مواردی كه نه در تحكیم كنترلهای داخلی پایه و انظباطی نقش دارند و نه در ایجاد
ارزش برای مشتری نقش دارند كه باید حذف یا حداقل سازی شوند.
 -3ایجاد هماهنگی بین هزینه های سربار با برنامه راهبردی مجموعه
 -1استقرار حسابرسی عملیاتی در واحد كسب و كار :حسابرسی عملیاتی عبارت است از فرآیند منظم و روشمند ارزیابی
اثر بخشی  ،كارائی و صرف اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی ،همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص
ذیصالح برای بهبود عملیات( .آقایی و همكاران )114 : 16
 -6كاهش توقفات :توقفات به دو شك ل برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده می باشد از آنجایكه هر توقف موردی وغیر
موردی با قطع تولید همراه است و اینگونه توقفات به ویژه به شكل غیر موردی آن ،معموال از چند دقیقه تا چندین
ساعت به طول می انجامد و طی این مدت ،تمام دستگاها و تجهیزات  stopنشده و فقط محركهای اصلی از مدار
خارج میشوند ،بنابراین درصد باالئی از دستگاه های الكتریكی كه  stopنشده اند انرژی مصرف می كنند بدون انكه
تولیدی داشته باشیم( .مكوندی و همكاران )16
 -10بهره گیری از سیستم  MRPبرنامه ریزی نیازمندیهای مواد و  ERPبرنامه ریزی منابع سازمان
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 -62هزینه های اداری تشكیالتي و هزینه توزیع و فروش
با توجه به اینكه بسیار از موارد ذكر شده در قسمتهای فوق(هزینه های سربار و دستمزدو )..را می توان برای كاهش
هزینه های اداری تشكی التی و توزیع و فروش هم بكار برد و قطعا كاربردی كارا دراین زمینه هم دارند ولی موارد وجود دارد كه
مختص این هزینه های میباشد .وردی نژاد( )1716در مقاله ای با عنوان " علت پایین بودن قیمت تمام شده محصوالت چینی"
یكی از راهبردهایی كه چینی ها برای كاهش هزینه های توزیع و فروشی استفاده كرده اند عوامل مربوط به بازاریابی بوده كه
چینی ها عالوه بر سایر موارد هزینه های ساخت از این هزینه های نیز استفاده كرده اند تا كاالهایشان ارزان تمام شود .به
عبارتی دیگر اگر همه عواملی كه قبال به آن پرداخته می شد مربوط به ارزان سازی كاال بود ،این بار با استفاده از حذف زیركانه
هزینه های بازاریابی در اصل استراتژی ارزان فروشی برای كاالهای چینی نمایان می گردد .ارزان فروشی در كاالهای چینی در
اصل یك نوع استراتژی پنهانی است كه منجر شده است تا هزینه های گوناگون بازاریابی و فروش بر عهده مشتری بیفتد .هزینه
هایی مانند:
 -1مدیریت نام تجاری :كاالهای چینی به دلیل آنكه نام تجاری مورد دلخواه مشتری را روی محصوالت درج میكنند ،در
اصل تمامی هزینه های مربوط به مدیریت نام تجاری را به مشتری منتقل كرده و میتوانند كاالیشان را با حذف این هزینه ارزان
تر بفروش برسانند.
 -2هزینه های ترفیع فروش :تبلیغ و ترفیع فروش محصوالت چینی با خریدار است.
 -7هزینه توزیع :بخش عمده ای از قیمت فروش كاال مربوط به هزینه های توزیع میباشد .در كاالهای چینی تاجران كاال را
تهیه نموده و خود بایستی هزینه های توزیع را متحمل شوند تا كاال در نهایت به دست مصرف كننده نهایی برسد و تخفیفات
فروشندگان نیز بسیار اندک است (.وردی نژاد)1716 ،
مدیریت بر تبلیغات و اثر بخش كردن هزینه های تبلیغات كه امروزه هزینه های زیادی برای واحد های انتفاعی دارند باید
مد نظر قرار گیرند ،اندازه گیری و ارزیابی اثربخشی تبلیغات همانند یك بازخور عمل می كند كه به ما گوشزد می كند ،تبلیغات
ما دارای چه ضعف ها و ق وت هایی است و ما با استفاده از این بازخور ،به نارسایی های تبلیغات خود پی می بریم .تبلیغات و
اطالع رسانی در كسب و كار ،امروزه به جزئی الینفك در واحدهای اقتصادی مبدل شده ،به گونه ای كه بقا و تداوم هر تجارتی
تا حدود زیادی به موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت های اطالع رسانی ،بازاریابی ،بازارسازی و تبلیغاتی محصوالت آن واحد
بستگی دارد .تبلیغات یعنی برنامه ریزی و ومفهوم برنامه ریزی در تبلیغات هم ،یعنی اینكه چه مطلبی را در چه زمانی ،با كدام
رسانه و به چه شیوه ای به مخاطبان معرفی كنیم تا حداكثر تاثیرگذاری را به دست آوریم (حكیمیان .)91 :1711 ،تبلیغات
مناسب و جذاب باعث افزایش فروش و سودآوری برای شركتها می شود(محمدیان)91 :1736 ،
یكی از این روشهای ارزیابی مدل  AIDAمی باشد جهت رسیدن به هدف سنجش و ارزیابی اثربخشی تبلیغات ،از
مدل()AIDAكه شامل چهار مرحله می باشد استفاده شده است .این چهار مرحله عبارتند از( :ابراهیمی)42 ،1714 ،

(پور جمال و همكاران)6934
جمع بندی و نتیجه گیری
در دنیای رقابتی كنونی نمی توان محصولی با همان كاركرد و زمان ولی با بهای تمام شده ای باالتر از رقبا كه بدون
مزیت و برتری دیگر ،به مصرف كنندگان و مشتری ان ارائه نمود و از طرفی هم شركتها همیشه نخواهند توانست همیشه یك بازار
انحصاری را دردست نگه دارند .لذا بقا در بازار و ادامه كسب و كار و یا رونق و پیشرفت آن ،مستلزم برقراری سیستم های
مدیریت و كنترل بها در واحد های كسب و كار میباشد تااینكه بهای تمام شده آنها هم قابل رقابت با رقبای دیگر بوده و یا حتی
یك مزیتی برای آنها در رقابت به حساب آید كه این جریان با شناسایی خواستها و صورتحساب ارزش كه مشتری درنظر دارد
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شروع ،و با برقراری یك سیستم هزینه یابی كه درخور صنعت مورد نظر بوده كه در برقراری این سیستم فزونی منافع بر مخارج
هم رعایت شده باشد منجر به كسب شناخت نسبت به هزینه های آن كسب و كار شده و عوامل ایجاد كننده هزینه ها و
فعالیتها شناسایی می گردد و در نهایت با تكنیكهای ذكر شده اقدام به كاهش یا تعدیل و تجمیع فعالیتهایی كه دارای ارزش
افزوده نیستند بنماید.
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