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 تهیه ، حسابداري از نوع اين در اصلي هدف زيرا.  نامید نیز گزارش حسابداري توان مي را حسابداري از نوع اين

 . است مالي صورتهاي اين از کنندگان استفاده نیاز مورد که باشدمي اساسي مالي صورتهاي

 امكان صلا اين.  باشدمي شخصیت تفكیك اصل ، حسابداري نوع اين پیدايش اصلي دلیل که گفت بتوان شايد

 توسعه و رشد باعث شكل اين به و ساخت ممكن پرداختند نمي تجارت به که را اي سرمايه صاحبان مشارکت

 .شد تجاري هاي بنگاه

 .شد بورس بازار و سهام پیدايش باعث مشارکت از نوع اين

 . دانست سهامي شرکتهاي شمار افزايش ، توان مي را بورس بازار ايجاد اصلي دلیل البته

 ردرآمدب مالیات برقراري گذاشت حسابداري رشته بر اساسي تأثیر دوران اين در که اصلي موضوعات از ديگر يكي

 وايلا از است اقتصادي عدالت تأمین براي اي وسیله اروپا صنعتي هاي کشور اغلب در که مالیات از نوع اين. بود

 .شد کشورها مالیاتي نظام از جزئي تدريج به و ايجاد نوزدهم قرن



 منظم دفاتر و حسابها نگهداري شناخت اين الزمه و بود خالص سود دقیق شناخت مستلزم درآمد بر مالیات تعیین

 ترين ياصل از يكي صورت به دولتها ترتیب اين به.  دهد نشان درستي به را سود میزان که مالي صورتهاي تهیه و

  .درآمدند مؤسسات مالي صورتهاي از کنندگان استفاده

 کوتاه و دتم بلند بستانكاران ، دهندگان اعتبار ، بانكها:  از عبارتند مالي هايصورت اين از کنندگان استفاده ديگر

 .ؤسسهم مديريت و جامعه ، سرمايه بازار کارگزاران ، بالقوه گذارانسرمايه ، کارکنان ، مشتريان ، فروشندگان ، مدت

 

 مالي حسابداري تعريف

 ارتباطات و داخلي عملكرد از کمي هايشاخص آوردن دست به و مالي اطالعات سازييكپارچه و دهيسامان

 ابداريحس سیستم يك هايقابلیت از استفاده با. ستحسابداري سیستم يك يوظیفه ترينمهم سازمان، خارجي

 دلیل به. کرد دهيسامان و بنديطبقه آوري،جمع را سازمان هايبخش تمام به مربوط مالي اطالعات توانمي کارا

 دتولی کمي هايخروجي که هاييسیستم تمام مالي اطالعات سیستم، پگاه هايسیستم در يكپارچگي وجود

 سیستم اختیار در ،... و صنعتي حسابداري بودجه، ثابت، هايدارايي پرداخت، و دريافت انبار، مانند کنندمي

 به ريعس و هنگامبه دسترسي امكان اطالعات، اين بنديطبقه و ضبط با سیستم اين و گیردمي قرار حسابداري

  .کندمي فراهم را سازمان اقتصادي و مالي منسجم و جامع اطالعات

  مالي حسابداري سیستم هايويژگي و امكانات

  کاربر توسط نامحدود و درختي بصورت حساب کد تعربف •

  کاربر توسط نامحدود بصورت شناور تفصیلي هايگروه تعربف •

  کاربر توسط نامحدود بصورت شناور تفصیلي هايگروه سطوح تعريف •



  يكپارچه سیستم سطح در (UNIQUE) يكتا کد صورت به شناور تفصیلي تعريف •

  ماهیت تعديل سند صدور •

  سند صدور زمان در حساب هايويژگي کنترل و حساب ماهیت هشدارخالف •

  اختصاصي بصورت شناور تفصیلي گروه تنظیمات •

  اسناد بندي گروه و اسناد دسته تعريف •

  معین حساب کد تفكیك به فرض پیش سند شرح تعريف •

  هاسیستم ساير از اسناد اتوماتیك دريافت •

  الكترونیكي هايفايل بصورت حسابداري اسناد ضمائم دريافت •

  حسابداري سند در Excel و TXT هاي فايل دريافت امكان •

  قانوني دفاتر تنظیم جهت سند خالصه صدور •

  ......اربستانك يا بدهكار سند،مبلغ شرح قبیل از حسابداري ستد فیلدهاي کلیه اساس بر اسناد در وجوجست •

  کاربر توسط شده طراحي ترکیبي وجوهايجست •

 که يگیريهاي تصمیم جهت مديران که آورند مي فراهم را اطالعاتي متوازن ارزيابي و فعالیت برمبناي يابي هزينه

 معیارهاي تصمیم، چارچوب آورنده فراهم اقتصادي افزوده ارزش. نیازمندند آن به شود مي ارزش خلق به منجر

  .انگیزد مي بر ارزش خلق براي را مديريت که است محرکهايي و عملكرد

 را جارتت توان مي اقتصادي افزوده ارزش و متوازن ارزيابي فعالیت، برمبناي يابي هزينه مفاهیم بیشترِ درک براي

 آوردن ستد به مثال براي. دارد نیاز موفقیت جهت متعددي عوامل به فوتبال تیم يك مربي. کرد تشبیه فوتبال به



 رد اما. مناسب بان دروازه يك داشتن و محكم دفاع يك سازي فراهم کرنر، آوردن دست به ايستگاهي، هاي ضربه

 چند زيبا طول در اينكه نه ايم باخته يا ايم برده را مسابقه که است اين دارد اهمیت که چیزي تنها مسابقه پايان

 الزم موفقیت کسب براي را زيادي معیارهاي مدير نیز تجارت در. ايم آورده دست به ايستگاهي ضربه چند يا کرنر

 به یابيدست و گیري تصمیم در را مدير که هستند معیارهايي متوازن وارزيابي فعالیت برمبناي يابي هزينه. دارد

  است؟ موفقیت بر دلیل معیارها اين از استفاده صرفاً آيا اما رسانند، مي ياري موفقیت

 برد نندهک تعیین اما است بديهي امري دارد نیاز معیارها اين به موفقیت به دستیابي براي مديريت که موضوع اين

 عاتاطال از استفاده در مديران اقتصادي افزوده ارزش کارگیري به با است؛ اقتصادي افزوده ارزش شرکت باخت يا

 و اپوي تجاري محیط با سازگاري به سازمانها نیاز. شوند مي برانگیخته مالكان خواسته و ارزش خلق منظور به

 عمجام فشار ديگر سوي از و سو يك از است رقابتي بازارهاي توسعه از ناشي که بقا ادامه براي امروزي پیچیده

 سازمانها شد باعث شفاف، و دقیق گیري اندازه معیارهاي تبیین و ارزش تعیین جهت مديران به گذار سرمايه

 هندد قرار بازنگري مورد بودند آورده وجود به قبل دهه در که را عملكرد گیري اندازه و پاداش سنتي سیستمهاي

 حاضر حال در خیر؟ يا اند بوده گیري تصمیم براي اتكايي قابل و صحیح مبناي آيا که بیازمايند را آنها دوباره و

 شده بنا ادياقتص تئوريهاي براساس باشند استوار حسابداري چارچوبهاي بر اينكه از بیشتر گیري اندازه تكنیكهاي

  .اند

 بدان اين آيا اجراست حال در جديدي چارچوب که زماني و کند؟ استفاده چارچوبي چه از بايد شرکت براستي اما

  بگیرد؟ ناديده را چارچوبها ديگر بايد شرکت که است معني

 آنها زا استفاده که را اقتصادي افزوده ارزش و متوازن ارزيابي فعالیت، برمبناي يابي هزينه چارچوب سه مقاله اين

 اين خالصه طور به مقاله اين در چه اگر. دهد مي قرار بحث مورد است افزايش حال در گسترده طور به صنايع در

 هب را ها چارچوب اين توان مي آيا که داريم سروکار سئوال اين جواب با بیشتر اما شود مي توصیف چارچوب سه

  ناسازگارند؟ هم با آنها يا کاربرد به همزمان طور



 انندتو مي شوند کاربرده به هم با که زماني و همديگرند مكمل واقع در چارچوبها اين که کند مي بیان مقاله اين

 .باشند موثر بسیار

 فعالیت برمبناي يابي هزينه

 کننده تحريف و کننده گمراه امري نیز سربار هاي هزينه تخصیص سازمان، يك مشتريان و تولیدات شدن متنوع با

 لیتفعا برمبناي يابي هزينه سیستم دانیم مي که طور همان. گردد مي خاص خدمات يا تولیدات شده تمام بهاي

 0 شكل در تفاوت اين. متفاوتند يكديگر با سربار هاي هزينه تخصیص نحوه لحاظ از سنتي يابي هزينه سیستم و

 حرکم يك براساس تنها سربار هاي هزينه سنتي، يابي هزينه سیستم در که معني بدين. است شده داده نشان

 سهیمت باشد مستقیم دستمزد میزان يا ماشین کار ساعات مستقیم، کار ساعات تولید، حجم تواند مي که هزينه

 که محصولي مثال، براي زيرا آورد، پديد سربار هاي هزينه تسهیم براي صحیحي مبناي تواند نمي اين و گردد مي

. ببرد رهبه بارگیري يا انبار هاي هزينه از غیرمتناسبي میزان به است ممكن است کوتاه آن تولیدي عملیات چرخه

 فعالیت، ايبرمبن يابي هزينه سیستم در اما. دهد مي مديران به نادرست پیام سنتي شكل به صنعتي حسابداري لذا

 هزينه و شوند مي شناسايي عمده فعالیتهاي اول مرحله در که است مرحله دو شامل سربار هاي هزينه تسهیم

 يافته یصتخص سربار. يابد مي تخصیص فعالیتها آن به شود مي مصرف فعالیت هر در که منابعي تناسب به سربار

 اول، مرحله در فعالیتها به ساخت سربار تخصیص از پس. شود مي نامیده 4فعالیت انباشته هزينه فعالیت هر به

 تهانباش هزينه دوم مرحله در سپس. شوند مي شناسايي فعالیتها از يك هر به مربوط و مناسب 5هزينه محرکهاي

 تخصیص خطوط اين به محصول تولید خطوط از يك هر در هزينه محرکهاي مصرف مقدار نسبت به فعالیت هر

 يريتمد استراتژيك گیريهاي تصمیم براي را بهتري اطالعات تواند مي يابي هزينه سیستم اين. شود مي داده

 یفیتک فعالیت، برمبناي يابي هزينه بنابراين. کند کمك افزوده ارزش بدون هاي هزينه تشخیص به و آورد فراهم

  .بخشد مي بهبود را يابي هزينه و تولید



 شده تمام هايب متقابل اثر چگونگي شناخت نیازمند بخشند بهبود را شرکتشان عملكرد بتوانند آنكه براي مديران

 .شود مي حل متوازن ارزيابي تكنیك کمك به موضوع اين. هستند عملكرد معیارهاي ديگر با

 متوازن ارزيابي

 بدين د،آي مي وجود به پاسخگويي مسئولیت بحث و شود مي جدا مالكیت از مديريت بتدريج شرکتها توسعه با

 گاهيآ مالكان اينكه به توجه و مديران از مالكان تمايز با. باشند پاسخگو بايد مالكان برابر در مديران که معني

 عملكرد ارزيابي به آنان هستند متكي مديريت سوي از شده گزارش اطالعات به و دارند مالي مسائل از کمي

 جودو مديريت ادبیات در مثالي) باشند مي گیري اندازه از استفاده به ناچار ارزيابي اين در و دارند نیاز مديريت

 بر يمتك تنها گیري اندازه اين اگر اما ،(کند اداره را آن تواند نمي بگیرد اندازه را چیزي نتواند کسي اگر که دارد

 امر ينا دلیل يك. آورد پديد گیري تصمیم و قضاوت براي صحیحي مبناي تواند نمي باشد مالي اطالعات و ارقام

 انعكاسي شده گزارش اطالعات است ممكن و هستند مالي اطالعات و ارقام گزارش مسئول مديران که است اين

 شندبا کرده گزارش هم صحیح و واقعي طور به را مالي اطالعات مديران اگر البته. نباشد شرکت واقعي عملكرد از

 در رکتيش کنید فرض موضوع بیشتر درک براي. نیست کافي مديران عملكرد ارزيابي در اطالعات اين به اتكا تنها

 جامان مشتريان رضايت بیشتر جلب جهت در اقداماتي دوم سال در اما باشد، يكساني سود داراي متوالي سال دو

 رضايت افزايش. است کرده کارکنان تخصص و مهارت افزايش جهت آموزشي هاي دوره برگزاري به اقدام يا داده

 و هارتم افزايش ديگر طرف از و است درآينده بیشتر سود کسب آن دنبال به و بیشتر فروش نشانه مشتريان

 شرکت عملكرد مالي بعد از تنها بخواهیم اگر اما. شد خواهد وري بهره و کارايي افزايش موجب کارکنان تخصص

 دوم سال در شرکت که است اين واقعیت ولي داشته يكساني عملكرد دوره دو هر در شرکت بگیريم اندازه را

 مي گیري اندازه( 2 شكل) کلیدي ديدگاه چهار از را سازمان عملكرد متوازن، ارزيابي. است داشته بهتري عملكرد

  :کند

  مالي، *



  مشتري، *

  شرکت، داخلي هاي رويه *

  .رشد و آموزش *

  .شوند تنظیم استراتژي استقرار از بعد بايد معیارها اين که داشت خواهد معیار پنج تا دو ديدگاه هر

  .کند مي گیري اندازه غیرمالي بعد از هم و مالي بعد از هم را سازمان عملكرد متوازن، ارزيابي بنابراين

 6انداز چشم تبديل منظور به (Robert Kaplan & David Norton) نورتون و کاپالن وسیله به متوازن ارزيابي

 ازارب در موجود فرصتهاي با سازمان يك ظرفیتهاي انطباق چگونگي استراتژي،. شد ارائه 8هدفها به 7استراتژي و

 ستیابيد استراتژي، اجراي از مقصود بنابراين. کند مي تبیین را سازمان کل هدفهاي به بخشیدن تحقق منظور به

 استراتژي، اب آن تطابق و عملكرد گیري اندازه روي بر تمرکز با متوازن ارزيابي. است شده تعیین پیش از هدفهاي به

 تمديري نحوه به نسبت را مديران از بسیاري تفكر نواوري اين. دهد مي ارائه سازمان پیشرفت در را مهمي نقش

 مجموعه عنوان به را سازمان و کنند مي ارائه صراحت با و بیشتر دقت با را استراتژي آنها اکنون. داد تغییر سازمانها

  .ناسندش مي مرتبط عملكرد گیري اندازه دستگاه با را استراتژي و دانند مي فعالیتها از متناسب و يكپارچه اي

 همقايس و( غیرمالي بعد از هم و مالي بعد از هم) عملكرد واقعي گیري اندازه با که است رويكردي متوازن ارزيابي

 هايهدف سمت به را ما شده برگزيده استراتژيهاي حد چه تا دهد مي نشان ما به شده تعیین پیش از هدفهاي با آن

 ما هب شده تعیین پیش از هدفهاي به رسیدن براي را اولويت در و مقدم استراتژيهاي و است داده گرايش شرکت

 ابزار متوازن ارزيابي واقع در. آورد مي فراهم سازمان استراتژيهاي اجراي جهت را چارچوبي حتي و کند مي معرفي

 دهش طراحي سیستمهاي از که سازمانهايي که است داده نشان تحقیقات. هدفهاست به دستیابي جهت مديريت

 وفقیتم احتمال لذا کنند مديريت را آن توانند مي بهتر کنند مي استفاده عملكرد گیري اندازه زمینه در مناسبي

 در ار مديران که دهد مي ارائه دقیقي مديريتي چارچوب شود اجرا درستي به متوازن ارزيابي اگر. دارند بیشتري



 01خام اطالعات از اي مجموعه 3نمره برگ. رساند مي ياري گذارند مي تاثیر عملكرد بر که متعددي عوامل رديابي

 به و است شده درج ديدگاهها از يك هر ابداعات و کوتاهمدت اهداف معیارها، درازمدت، اهداف آن در که است

. دهند مي ياري آينده و حال عملكرد ساختن متوازن در را مديران معیارها. کند مي کمك عملكرد فهم در مدير

 سوي زا. کنند مي منعكس را مدير گذشته عملكرد که هستند نگر گذشته متغیرهاي نوعاً مالي گیريهاي اندازه

 يم تاثیر شرکت بقاي و مشتري رضايت بر که است نگر آينده شاخصهاي از اي نمونه آموزش هاي هزينه ديگر

 شده ريتمدي در بهبود و تغییر باعث( مشتريان رضايت) غیرمالي عملكرد گیري اندازه با متوازن ارزيابي لذا. گذارد

 سوي به شرکت هدايت در روشني چراغ متوازن ارزيابي واقع در. آورد مي وجود به گیري تصمیم براي مبنايي و

 هاي نههزي صحیح ارائه و فعالیت برمبناي يابي هزينه براساس ولي قبلي امكانات و راه همان با بیشتر سوداوري

  .است شرکت

 از کافي سود آوردن دست به آنها اصلي توجه اما سپرند، مي مديران به را استراتژي اجراي وظیفه مديران مالكان،

 آيا که کند مي بیان شد خواهد بحث ادامه در که طور همان اقتصادي، افزوده ارزش. است شان گذاري سرمايه

 ايده نتیجه اقتصادي افزوده ارزش ايجاد کاپالن گفته به اند؟ کرده موازنه بدرستي را نمره برگ معیارهاي مديران

 .انجام براي تالش از است عبارت و است موفق استراتژي آل

 اقتصادي افزوده ارزش

 وبمطل فرصتهاي شناسايي در را گذاران سرمايه که دارد وجود شرکتها عملكرد ارزيابي از مناسب معیار يك آيا

 ارزش ايجاد تجاري واحد براي که سازد مند عالقه گیريهايي تصمیم به را مديران و کند ياري گذاري سرمايه

  نمايد؟

 .شود مي برده کار به شرکت در ارزش، خلق زمینه در کلي، نظارت جهت که است معیاري اقتصادي افزوده ارزش

  .کند مي گیري اندازه را نتايج که است راهي نیست، استراتژي اقتصادي افزوده ارزش



 نتظارا مورد بازده بر مازاد بازده خلق در اقتصادي بنگاه توانايي به اقتصادي افزوده ارزش معیار اينكه به توجه با

 اگر. ندک گیري اندازه را شرکت عملیات اثربخشي میزان تواند مي دارد اشاره معین ريسك براساس گذاران سرمايه

 را شرکت ارزش جاري، عملیات طي مديريت که کرد قضاوت چنین توان مي باشد مثبت گیري اندازه اين نتیجه

 با که معیار اين. است شده تجاري واحد ارزش کاهش باعث مديريت عملكرد باشد منفي چنانچه و داده افزايش

 شده ارائه (Stern Stewart) استوارت توسط دارد همبستگي سهامداران ثروت افزايش زمینه در سازمان هدف

 به عواق در و است شده گرفته کار به آن ايجاد براي که است هايي سرمايه هزينه منهاي عملیاتي سودهاي برابر و

  .شود مي گرفته درنظر سوداوري شاخصهاي از يكي عنوان

EVA= (r - c) × Capital  

EVA= (r × Capital) - )c × Capital)  

EVA= NOPAT - (c × Capital)  

  rسرمايه بازده نرخ =

  cسرمايه هزينه نرخ =

  Capital سرمايه =

  NOPAT مالیات از پس عملیاتي خالص سود =

  EVA اقتصادي افزوده ارزش =

  :دارد بستگي عامل دو به شرکت يك در ارزش ايجاد اقتصادي افزوده ارزش برمبناي

  کند؟ مي کسب بازدهي چه شده هگرفت کار به سرمايه از شرکت *

  پردازد؟ مي اي هزينه چه شده گرفته کار به سرمايه اين براي *



 خود يمال منابع سرمايه هزينه از بیش بازدهي بتواند شرکت که است اين دارد اهمیت معیار اين در آنچه بنابراين

  .آورد دست به

 مي دست به 02سهام صاحبان حقوق بازده و 00سهم هر سود از دقیقتر را سهام ارزش اقتصادي افزوده ارزش

. دهد مي سوق ارزش مديريت سوي به را آنها که اند گذاشته درامدها مديريت از راهي در قدم شرکتها اخیراً. آورد

  .کند مي کمك فرايند اين در مديران به اجرا قابل کاربردي مدلهاي ارائه با اقتصادي افزوده ارزش

 دياقتصا افزوده ارزش که زماني. است سازمان کل در واحدي زبان ارائه اقتصادي، افزوده ارزش اصلي مزاياي از يكي

 ما به اقتصادي افزوده ارزش که چرا شد خواهد کارا سازمان عملكرد گیرد مي قرار مديريت فرايند توجه کانون

  .شود مي خالصه آن در موفقیت که باشد معیاري تنها تواند مي و دهد مي پاسخگويي مسئولیت

 نمود معرفي مالي ايده جذابترين عنوان به را اقتصادي افزوده ارزش 0336 اکتبر در (Fortune) فورچون مجله

. دش خواهد سهم هر سود جايگزين اقتصادي افزوده ارزش کرده بیني پیش امريكايي موسسه يك که کرد اشاره و

 سالهاي طي درصد 211 حدود را اش سرمايه بازده توانست معیار اين کارگیري به با کوکاکوال شرکت جمله از

 کردن پیدا به وادار را او اقتصادي افزوده ارزش است معتقد کوکاکوال شرکت مدير. دهد افزايش 0339-0387

 اراييک افزايش راههاي يافتن انگیزه ديگر عبارت به کند؛ مي کمتر سرمايه با فعالیت ادامه براي زيرکانه راههاي

 کند يم توصیه استوارت. باشد داشته برتر عملكرد شرکت که شود مي موجب نهايت در و کند مي ايجاد را سرمايه

 ارتباط ادايج و پاداش تعیین عملكرد، ارزيابي سرمايه، تخصیص براي مبنايي عنوان به اقتصادي افزوده ارزش از که

 يابد مي افزايش ارتباطات شود، مي موثرتر گیريها تصمیم ترتیب اين به. شود استفاده سرمايه بازار در خبرگان با

  .رود مي باالتر اقتصادي افزوده ارزش در افزايش با پاداشها میزان و

 نجرم لزوماً اطالعات باالي حجم. شوند مي شروع جديدي گیري اندازه تكنیكهاي با ها چارچوب اين سه هر نتیجتا

 هدخوا تر پیچیده را مسائل موجود معیارهاي به جديد معیار يك کردن اضافه واقع در. شود نمي موثر تصمیم به

  .کرد



 مدل يك فهم است ممكن که طور همان. است دقت و سادگي بین تعادل از برخورداري اساسي، عوامل از يكي

  .شود يم نادرست تصمیمهاي به منجر نیز ساده بسیار مدل يك باشد مشكل بسیار مديران براي پیچیده کامالً

 شرکت ندتوان مي که هستند مناسبي ابزارهاي اقتصادي افزوده ارزش و متوازن ارزيابي فعالیت، برمبناي يابي هزينه

 مي لیتفعا برمبناي يابي هزينه. کنند کمك امروزي فعال و رقابتي تجاري، محیط در موفقیت به دستیابي در را

 نجاندنگ منظور به را عملكردي ديدگاه متوازن بيارزيا. رساند ياري تصمیماتشان اثربخشي فهم در را مديران تواند

 بر و دهد مي نشان را تصمیمها بین ارتباط اقتصادي افزوده ارزش. است گسترده غیرمالي و مالي شاخصهاي

 ،گیري تصمیم چارچوبهاي مديران که زماني. دارد تمرکز ارزش خلق منظور به پاداش سیستم عملكرد معیارهاي

 خواهند ار عملكرد بهترين برانگیزاند، مالكانه حالت داشتن به را آنها که باشند داشته پاداش و عملكرد معیارهاي

 ندباش آن از حاصل نتايج و استراتژي مجري که مديراني داشتن ولي است مهم مناسب استراتژي داشتن. داشت

 .دارد اهمیت اندازه همان به نیز

 مالي هاي نسبت

 

 : نقدينگي هاي نسبت

  جاري دارايیهاي – جاري بدهیهاي=  گردش در سرمايه/  اعتباردهندگان ايمني حاشیه

 جاري دارايیهاي÷  جاري بدهیهاي=  جاري نسبت/ جاري دارايیهاي محل از جاري بدهیهاي پرداخت توانايي

 - (کاال موجودي+  پ.پ÷ ) ) جاري بدهیهاي( = سريع) آني نسبت/ جاري بدهیهاي پوشش براي دقیقتر توانايي

 جاري دارايیهاي

 : فعالیت نسبتهاي



 ف.ک.ت.ب÷  دريافتني حسابهاي متوسط=  دريافتني حسابهاي نسبت/ مطالبات وصول سرعت دهنده نشان

 دوره متوسط) دوره اول دريافتني حسابهاي+  دوره پايان دريافتني حسابهاي÷ ) 2=  دريافتني حسابهاي متوسط

 متوسط= =  کاال گردش نسبت/ کاال گردش سرعت دهنده نشان 965÷  دريافتني حسابهاي نسبت=  طلب وصول

)  دوره اول کاال موجودي+  دوره پايان کاال موجودي÷ ( 2=  کاال موجودي متوسط ف.ک.ت.ب÷  کاال موجودي

  965÷  کاال گردش نسبت=  کاال گردش دوره نسبت

 خالص فروش÷  دارايیها مجموع متوسط=  دارايیها مجموع گردش/ موثردارايیها کارگیري به توانايي

 : اهرمي نسبتهاي

  ابدهیه مجموع÷  دارايیها مجموع=  بدهي نسبت/ شدند مین تأ بدهیها طريق از که است دارايیهايي دهنده نشان

 مجموع=  سهام صاحبان حقوق به بدهي نسبت/  سهام صاحبان حقوق به بدهي نسبت/ بدهیها پرداخت توانايي

  سهام صاحبان حقوق مجموع÷  بدهیها

 مالیات و بهره از قبل سود÷  بهره هزينه=  بهره هزينه پوشش/  سود کاهش در شرکت تحمل

 : آوري سود نسبتهاي

 فروش=  خالص نا سود نسبت/ ماند مي باقي ف.ک.ت.ب کسر از پس که دهد مي نشان را فروش هرريال درصد

  خالص نا سود÷  خالص

 خالص سود÷  خالص فروش=  خالص سود نسبت/ دهد مي نشان را درآمدها سودآوري

(r.o.i) در مديريت کارايي میزان: نسبت 2 باشند، مي شرکت عملكرد گیري اندازه گذاريهابراي سرمايه بازده 

 خالص سود÷  دارايیها مجموع متوسط = r.o.a دارايیها مجموع بازده/ سود کسب جهت در موجود منابع بكارگیري



 سهام صاحبان حقوق) = e.o. R سهام صاحبان حقوق بازده/ دهد مي نشان را سهام صاحبان گذاري سرمايه بازده

 دارايیها مجموع بازده( ×  دارايیها مجموع÷ 

 : بازار ارزش نسبتهاي

  خالص سود÷  منتشره سهام تعداد = (eps) سهم هر سود/  شرکت عملكرد

  سهم هر روز قیمت ÷ سهم هر سود = (p/e) سود به قیمت نسبت/ شرکت ارزيابي

  سهام صاحبان حقوق مجموع÷  منتشره سهام تعداد=  سهم هر دفتري ارزش نسبت

 : دهند مي نشان را سهام سود دريافت

  سهم هر به پرداختي سهام سود÷  سهم هر بازار قیمت=  سهام سود بازده

 سهم هر به پرداختي سهام سود÷  سهم هر سود=  سهم هر سود پرداختي نسبت

 تهران بورس در خزانه سهام بررسي

 تخصصي اصطالح يك اين چون داريد حق خوب ؟ ايد شنیده را(Treasury Stock) خزانه سهام نام حال به تا آيا

 ؟ چه يعني خرانه سهام حاال خوب است حسابداري

 خريداري مجددا شرکت همان توسط که است سهامي شرکت يك ممتاز يا عادي سهام از عبارت خزانه سهام

 نیست بد و نمايد مي خريداري بورس در مجددا را خود شده صادر سهام شرکت ديگر عبارت به است گرديده

 اين هم آن علت و است ممنوع شرکت همان توسط شرکت سهام خريد تجارت قانون 038 ماده طبق که بدانید

 خود سهام مزيت اين واسطه به است ممكن و است آگاه داخلي اطالعات از همواره آن مديريت و شرکت که است

 فروشنده زيان و ضرر موجب و بفروشد آن قیمت اوج در را همان و بخرد باشد مي خود قیمت حداقل در زمانیكه را

 ودس و شود نمي محسوب دارائي يك خزانه سهام حسابداري هاي استاندارد طبق بر ديگر طرفي از گردد خريدار و



 ريدخ جهان کشورهاي بیشتر در داليل اين بنابر شود توزيع سهامداران بین نبايستي آن فروش خريد از حاصل

 حقوقي از خزانه سهام اينكه و دارد وجود خزانه سهام مورد در نیز ديگري موارد البته باشد نمي مجاز خزانه سهام

 . نیست برخوردار سهام خريد تقدم حق,  سهام سود,  راي حق نظیر

 رعايت که تنها نه که بدانید است خوب ؟ شود مي رعايت خزانه سهام ممنوئیت قانون تهران بورس در واقعا آيا

 لقتع هم سرمايه افزايش,  راي حق,  سهام سود قبیل از کامل حقوق آن به مستقیم غیر طور به بلكه شود نمي

 همنب گروه شرکت نمونه بطور.  شود مي توزيع سهامداران بین نیر آن فروش و خريد زيان و سود حتي و گیرد مي

 مالحظه دارد را بهمن گروه شرکت درصد01 نیز ساز شاسي شرکت و دارد را ساز شاسي شرکت سهام درصد011

 دهد مي نشان را خود تلفیقي مالي هاي درصورت که است خزانه سهام همان دراصل درصد01 اين که کنید مي

 رد کند انتخاب بهمن گروه شرکت براي مديره هیات عضو يك همیشه براي تواند مي ساز شاسي شرکت حاال

 منوال همین به وضع نیز حقوق ساير مورد در باشد مي راي حق فاقد ها استاندارد طبق بر خزانه سهام حالیكه

 . است

.  دارد وجود آن سهامدار حقوق ضد يعني کامل حقوق نوع از خزانه سهام دربورس که کنید مي مشاهده بنابراين

 همان شابهاتت.  کنید مقايسه شرکت همان سهامداران با را هرشرکت پرتفوي کافیست شرکتها اينگونه يافتن براي

 . است خزانه سهام

 در خاطر همین به و گردد مي سهامداران سود موجب که دارد هم را مزايايي خزانه سهام که بگويم بايد درپايان

 بنويسم ات بگويید خواهید مي بیشتر توضیح اگر)  دانند مي مجاز خاصي شرايط تحت را آن خريد کشورها از بعضي

 و ارتنظ بهتراست نیز تهران بورس در.  کنند مي اعالم ممنوع اکثرا است بیشتر ازآن سواستفاده امكان چون اما( 

 .نشود ضايع جزء سهامدارن حقوق تا شود ها شرکت خزانه سهام روي بر بیشتري کنترل

 است؟ مفهومي چارچوب داراي مالي حسابداري استانداردهاي هیات چرا



 دوينت زيربناي که آنهاست استنتاج نحوه و مفاهیم اصول، تعاريف، مبنا، فرضیات از مجموعهاي حسابداري تئوري

 .میدهد تشكیل را حسابداري اطالعات گزارش شالوده و بوده مربوط مراجع توسط حسابداري استانداردهاي

 

 دوينت زيربناي که آنهاست استنتاج نحوه و مفاهیم اصول، تعاريف، مبنا، فرضیات از مجموعهاي حسابداري تئوري

 ناي در. میدهد تشكیل را حسابداري اطالعات گزارش شالوده و بوده مربوط مراجع توسط حسابداري استانداردهاي

 اين براساس حسابداري خاص مقررات که میآورد بهوجود مرجع مفهومي چارچوب نوعي حسابداري، تئوري راستا

 فراگیر و عام رهنمودي آوردن فراهم مفهومي، چارچوب تدوين از هدف کشوري، هر در. میشوند تدوين چارچوب

 منافع و حقوق بهطوريكه استانداردهاست در تجديدنظر و وضع براي کشور ويژگیهاي چارچوب در

 چارچوب. شود حفظ متعادل بهطور مالي صورتهاي و گزارشها حسابرسان و تهیهكنندگان استفادهكنندگان،

 تواندمی مختلف، موضوعات به مربوط حسابداري استانداردهاي تدوينكنندگان هدايت بر عالوه شده تهیه مفهومي

 ائلمس به نسبت قضاوت در را ذيعالقه و ذينفع ذيحق، اشخاص و اقتصادي واحدهاي مديران تصمیمگیري، مراجع

  .دهد ياري نشدهتدوي استانداردهاي و حسابداري

 حسابداري، در پیشرو کشورهاي از برخي در حسابداري حرفهاي مراجع قبل، سالها از موضوع، اهمیت به نظر

 استانداردهاي هیئت مراجع، اين معروفترين از يكي. دادهاند قرار خود کار دستور در را مفهومي چارچوب تدوين

  .باشد آموزندهاي نكات حاوي میتواند هیئت اين اقدامات. است متحد اياالت مالي حسابداري

 موضوعات که میپردازد مالي حسابداري استانداردهاي هیئت ارشد کارشناسان از تن دو آراي ارائه به مقاله اين

 .دادهاند قرار بررسي و بحث مورد را مفهومي چارچوب درباره طرح قابل اساسي

 چیست؟ مفهومي چارچوب



 گزارشگري خاص اهداف و کلي اهداف که است هم با مرتبط مباني و کلي اهداف از مجموعهاي مفهومي چارچوب

 نتخابا براي راهنمايي مفاهیم، اين. میكند مشخص را اهداف اين به رسیدن اصلي مفاهیم و مباني و تعیین را مالي

 گیري،اندازه و شناخت چگونگي براي راهنمايي نیز و شود گرفته درنظر بايد که است شرايطي و معامالت رويدادها،

 کرده صادر مفهومي بیانیه ۷ تاکنون مالي حسابداري استانداردهاي هیئت. میرود بهشمار آنها گزارشگري و تلخیص

  :میگیرند دربر را زير اساسي موضوعات که است

  تجاري، واحدهاي مالي گزارشگري اهداف =۱

  حسابداري، اطالعات کیفي ويژگیهاي =۲

  تجاري، واحدهاي مالي صورتهاي عناصر =۳

  غیرانتفاعي، سازمانهاي مالي گزارشگري اهداف =۴

  تجاري، واحدهاي مالي صورتهاي در اندازهگیري و شناخت =۵

 (است شده ۳ شماره بیانیه جايگزين که) مالي صورتهاي عناصر -۶

  .حسابداري اندازهگیري در فعلي ارزش و نقدي جريانهاي از استفاده -۷

 در و است کرده منتشر ۲۲۲۲ سال در را آن آخرين و ۱۷۷۱ سال در را خود مفهومي بیانیه اولین هیئت، اين

 صورتهاي عناصر< ۶ شماره مفهومي بیانیه همچنین. ندارد تدوين و تهیه دست در را ديگري بیانیه نیز حاضر شرايط

 واحدهاي تا است، کرده >تجاري واحدهاي مالي صورتهاي عناصر< ۳ شماره مفهومي بیانیه جايگزين را >مالي

 .دربرگیرد انتفاعي واحدهاي بههمراه نیز را غیرانتفاعي

 چیست؟ حسابداري عملیات بر مفهومي چارچوب تأثیر



 دهپذيرفتهش اصول در تغییر موجب و ندارند تأثیر حسابداري عملیات بر مستقیم بهطور مفهومي بیانیههاي

 .نمیشوند اطالعات افشاي استانداردهاي يا موجود حسابداري روشهاي تفسیر يا تعديل اصالح، يا و حسابداري

. سازدنمی ضروري را مفاهیم اين با متضاد اطالعاتي افشاي يا حسابداري روشهاي در تغییر بیانیهها اين همچنین

 أثیرت حسابداري عملیات بر جديد حسابداري استانداردهاي تدوين بر تأثیر طريق از مفهومي چارچوب بنابراين،

 .میگذارد

 میشود؟ منتفع آن از کسي چه و است الزم مفهومي چارچوب چرا

 مباني مفهومي، چارچوب زيرا است مالي حسابداري استانداردهاي هیئت مفهومي، چارچوب اصلي استفادهكننده

. اردمیگذ تهیئ اختیار در را گزارشگري و حسابداري مسائل حل براي نیاز مورد مفاهیم نیز و استانداردها تدوين

. دمیبرن بهره خود توصیههاي ارائه همچنین و موضوعات درست تحلیل و تجزيه براي مفاهیم اين از هیئت اعضاي

 در ار هیئت اعضاي و میدهند تشكیل شده مطرح موضوعات در را هیئت مباحث اساس مفاهیم اين ترتیب، اين به

 و هتهی مباني که است مفاهیم درباره بحث حقیقت، در. میكنند ياري خاص استانداردهاي مورد در تصمیمگیري

 مفهومي چارچوب اساس بر استاندارد هر مورد در نتیجهگیري نهايت، در و میكند فراهم را استانداردها تدوين

  .میگیرد صورت

 و استانداردهاست تدوين در مختلف رويكردهاي انتخاب جهت منطقي استدالل براي پايهاي مفهومي، چارچوب

 هک موضوعاتي حذف با گیرد، صورت بايد که انتخابهايي محدوده در اما نمیدهد ارائه را الزم پاسخهاي تمام چه اگر

 ايندفر کارايي افزايش موجب مفهومي چارچوب. میكند مشخصتر و تنگتر را انتخاب محدودههاي دارد، تضاد آنها با

 تعريف> مانند اساسي موضوعات مورد در مجدد مجادله و بحث از آن، وجود با زيرا میشود نیز استانداردها تدوين

 دروني ارتباط برقراري کارايي افزايش در مفهومي چارچوب بهعالوه. میشود خودداري متوالي زمانهاي در <دارايي

 مختلف، مباحث در ارجاع براي چارچوبي و اصطالحات از مجموعهاي کردن فراهم با و دارد نقش نیز بیروني و

 رتباطاتا نتیجه، در. مینمايد فراهم هیئت اعضاي توسط تخصصي موضوعات بررسي و بحث براي را زيادي تسهیالت



 اب میكنند بررسي را اولیه طرحهاي پیشنهادهاي و مذاکرات افراديكه بهخصوص آن، حامیان و هیئت اعضاي بین

 قضاوتهاي ارائه در سیاسي فشارهاي کاهش سبب همچنین مفهومي چارچوب. میشود برقرار بیشتري سهولت

  .میگردد حسابداري

 مالي اطالعات ارائه و تهیه براي را زمینه و است حسابداري استانداردهاي تدوين براي راهنمايي مفهومي چارچوب

 فیديم اطالعات بیطرفانه، اطالعات. میكند فراهم جانبداري بدون و بیطرفانه بهطور دسترس در و مربوط غیرمالي و

 یب،ترت اين به و میآورد گرد اعتباري تصمیمگیريهاي و سرمايهگذاري مورد در اطالعات استفادهكنندگان براي

 ارتقاي در مفهومي، چارچوب. میسازد فراهم منابع بهینه تخصیص طريق از عمومي منافع ارتقاي براي را زمینه

  .دارد موثري نقش ديگر بازارهاي و سرمايه بازار کارايي

 مفهومي چارچوبهاي از استانداردگذاري تصمیمهاي در فردي سلیقههاي اثر کاهش براي استانداردها تدوين مراجع

 رايندف که آورد بهوجود را مشكل اين است ممكن توافقي مفهومي چارچوبهاي اين نبود. میكنند استفاده توافقي

 صرفاً آن در تصمیمگیري و شده بنا است استوار آن بر لزوماً آنچه از متفاوتي کامالً مباني بر استانداردها تدوين

 .Charles T)هورنگرن تي چارلز مورد، اين در. گیرد صورت هیئت اعضاي فردي سلیقههاي و نظرات براساس

Horngren) عالي شوراي حسابداري، اصول هیئت در عضويت سابقه داراي که حسابداري معروف استادان از 

 حرفه هاينك بهدلیل�: میگويد است مالي حسابداري بنیاد امناي هیئت و مالي حسابداري استانداردهاي مشورتي

 میان، اين در. زدهايم خاصي مفهومي چارچوب تدوين به دست ما از کدام هر است، نشده منسجم کامالً حسابداري

  .�شدهاند ارائه ضعیف و مبهم ديگر، برخي و منسجم و تعريفشده مطلوبي بهنحو چارچوبها اين از برخي

 از ودخ موردنظر نتايج به رسیدن براي افرادي اينكه شنیدن از ما بیشتر زمان، از برهه هر در�: که میكند اضافه او

 صداي ،اوقات بعضي شايد حالیكه، در. میكنیم ناراحتي احساس میگیرند بهره سست داليل از پیچیدهاي زنجیره

 درسهاي من به حسابداري، اصول هیئت عضو بهعنوان من تجربه. میرسد گوشمان به که باشد خودمان انديشه



 ربارهد داليل فراوري براي زائدالوصف و طبیعي تمايلي ما بیشتر که است آن مهم درس يك. است آموخته زيادي

  .�بماند باقي تغییر بدون که داريم خودمان قبلي نتايج

 میگیرد، صورت استانداردگذار افراد شخصي مفهومي چارچوبهاي براساس استانداردگذاري آن در که محیطي در

. اشندب داشته انطباق هم با مفهومي چارچوبهاي از کافي تعداد که میگیرد صورت زماني فقط موضوعات روي توافق

 چارچوبهاي مجموعههاي و میكنند تغییر مرور به نیز هیئت اعضاي چون است موقت نیز توافق اين بههرحال،

 شابهم موضوعي مورد در استانداردها تدوين هیئت يك اعضاي بنابراين. است تغییر حال در پیوسته افراد مفهومي

 ستانداردهاا از گروه هر زيرا. يابند دست رسیدهاند قبالً آنچه از متفاوتي کامالً نتايج به است ممكن يكسان حتي يا

 ديگر، بیان به. نباشد آينده تصمیمهاي گوياي گذشته، تصمیمهاي و نبوده يكسان استانداردها ساير با است ممكن

 نجاما مفهومي، چارچوب يك بدون بهعالوه. میآيد در لحظهاي بیش و کم فرايندي بهصورت استانداردگذاري فرايند

 معامله يك با مناسب حسابداري برخورد مورد در موضعگیري براي اينصورت، در زيرا نیست میسر منطقي بحثهاي

 نهاآ مطابقت بهنسبت ديگران ديدگاه از مناسب حسابداري برخورد اين. ندارند قرار اختیار در الزم تعاريف خاص،

 حسابداري اصول هیئت مصوبات نیز و امريكا رسمي حسابداران انجمن حسابداري رويههاي کمیته مصوبات با

  .دارد بستگي

 مفاهیم و اهداف که زماني. نیست مفهومي چارچوب از استفادهكننده تنها مالي حسابداري استانداردهاي هیئت

. مییابد کیفي ارتقاي مالي گزارشهاي اعتبار میگیرد قرار استفاده مورد مالي گزارشگري اجزاي و جهت تعیین براي

 ندمیك شاياني کمك دروني انسجام داراي و مرتبطباهم استانداردهاي تدوين به مفهومي چارچوب شرايط، اين در

 نسجم،م استانداردهاي مجموعه يك براساس که گزارشهايي از مالي گزارشهاي استفادهكنندگان و تهیهكنندگان و

  .میكنند استفاده آمدهاند، بهوجود خاص لحظهاي در نه و زماني دورهاي طول در و شده تدوين

 محدوديت و مالي اطالعات از بهتري درک که میكند کمك مالي اطالعات استفادهكنندگان به مفهومي چارچوب

 یلهبهوس و میرود بهكار استانداردها از نتايج درک براي که است رجوع قابل چارچوبي چارچوب، اين. کنند پیدا آن



 و دانشجويان و میكنند آزمون را مالي گزارشهاي نتايج که حسابرساني میبرند، بهكار را استانداردها که افرادي

 .میگیرد قرار استفاده مورد حسابداري، رشته استادان

 چیست؟ مفهومي چارچوب تدوين براي مالي حسابداري استانداردهاي هیئت انگیزه

 مشاهده از میتوان را مفهومي چارچوب تدوين براي مالي حسابداري استانداردهاي هیئت انگیزه حقیقت، در

 از حسابداري اصول هیئت. است کرده تجربه حسابداري اصول هیئت يعني آن سلف که آورد بهدست تنگناهايي

 سمير حسابداران انجمن خاص کمیته. کند تهیه مفهومي مباني خود تصمیمات براي تا بود آن بر خود کار ابتداي

 اصول هیئت که کرد اعالم گرديد حسابداري اصول هیئت تولد به منجر که خود گزارش در ۱۷۵۱ سال در امريكا

 استانداردها براي معنیداري اساسي مفاهیم تا کند کار استانداردها روي هم و مفاهیم روي هم بايد حسابداري

 امبهانج را حسابداري اصول و مفروضات مورد در مطالعه رشته دو حسابداري اصول هیئت راستا اين در. گردد فراهم

 هطورب میشود انجام زمینه اين در که توصیههايي که گرفت نتیجه چنین مطالعات، اين بررسي از پس و رساند

  .است متفاوت شده، واقع موردقبول حاضر درحال که موجود حسابداري اصول با اساسي

 انجمن موجود، مفهومي رهنمودهاي با حسابداري اصول هیئت آراي نداشتن تطابق از ناشي مشكالت به توجه با

 اصول تدوين به مربوط برنامه مجدد بررسي براي را ديگري خاص کمیته ،۱۷۶۴ سال در امريكا رسمي حسابداران

 اصول ئتهی که بود شده نیز توصیه اين کمیته، اين توسط شده ارائه توصیههاي میان در .داد تشكیل حسابداري

 هیئت توصیه، اين اجراي در و کند ايجاد خود تصمیمگیريهاي راهنماي بهعنوان مفهومي چارچوبي حسابداري،

 <تجاري واحدهاي مالي گزارشهاي با مرتبط حسابداري اصول و اساسي مفاهیم> ۴ شماره بیانیه حسابداري، اصول

 بیانیهاي ،۴ شماره بیانیه که بود پذيرفته ابتدا از حسابداري اصول هیئت حال، بههر. کرد منتشر ۱۷۷۲ سال در را

. میكند یدتأک موجود مالي حسابداري بر و هست آنچه بر باشد، بايد آنچه بر تأکید بهجاي و آمرانه نه است توصیفي

 رد حسابداري هیئتاصول براي قوي راهنمايي نمیتوانست ضرورتاً بود گذشتهنگر ،۴ شماره بیانیه چون بنابراين،

  .شود شمرده استانداردها تدوين



 يكي مطالعاتي، گروه دو امريكا رسمي حسابداران انجمن حسابداري، هیئتاصول از انتقادات بهعلت آن از بعد

 .Robert M)تروبالد ام رابرت بهرياست ديگري و (Francis M. Wheat)ويت ام فرانسیس بهرياست

Trueblood) داد تشكیل مالي گزارشهاي اهداف و حسابداري استانداردهاي تدوين فرايند بررسي بهمنظور را .

 سابداريح استانداردهاي هیئت بنیاد، اين و شد تشكیل مالي حسابداري بنیاد تروبالد، کمیته توصیههاي براساس

 استانداردهاي تدوين موضوع شد منتشر ويت گزارش بهصورت سرانجام که ديگري مطالعه. آورد بهوجود را مالي

  .قرارداد بحث مورد را مالي حسابداري

 در که موضوعاتي از يكي کرد آغاز را خود فعالیت مالي حسابداري استانداردهاي هیئت زمانیكه ۱۷۷۳ سال در

 حتت که تروبالد گزارش يافتههاي براساس طرح اين. بود مالي گزارشهاي اهداف بررسي داشت قرار آن کار دستور

 اولین> بهعنوان تروبالد گزارش در آنچه بر و شد برنامهريزي بود شده منتشر <مالي گزارشهاي اهداف> عنوان

 خود کار مالي حسابداري استانداردهاي هیئت. گرديد متمرکز بود شده مطرح مالي گزارشهاي اهداف در <اصول

 و اسياس مباني ايجاد به منجر موضوع اين. داد قرار باشند داشته بايد اهدافي چه مالي گزارشهاي اينكه پايه بر را

 .شد تدوين مفهومي چارچوب آنها براساس که گرديد مناسبي

 کردهاند؟ تدوين را خود مفهومي چارچوب چگونه ديگران

 تدوين براي را خود اقدامات ديگر استانداردهاي تدوين مراجع مالي، حسابداري استانداردهاي هیئت بهدنبال

 ليبینالمل استانداردهاي هیئت به که حسابداري بینالمللي استانداردهاي کمیته. کردند آغاز مفهومي چارچوب

 انگلستان، ۱۷۷۷ سال در و نیوزلند و استرالیا کشورهاي آن متعاقب و کانادا کشور و است شده تبديل حسابداري

 هیئت مشابه نیز استانداردها تدوين مراجع اين مفهومي چارچوب. کردند ارائه و ينتدو را خود مفهومي چارچوبهاي

 دمور اطالعات مالي، گزارشهاي آن براساس بايد که دارد قرار پايهاي اهداف براساس مالي حسابداري استانداردهاي

 مفهومي چارچوبهاي. دهند ارائه را اعتباري تصمیمات و سرمايهگذاري در اعتباردهندگان و سرمايهگذاران نیاز

 .نیستند يكسان هم با ولي يكديگرند مشابه مجموع در مختلف مراجع توسط تدوينشده



 چیست؟ مفهومي چارچوب آينده

 در و است کرده پیشنهاد بدهي تعريف در را محدودي تجديدنظر برنامه مالي حسابداري استانداردهاي هیئت

 متصمی و داده قرار خود کار دستور در را آنها شناخت نحوه و بدهیها مجدد بررسي براي امكانسنجي کار حالحاضر

 طرحهاي طريق از موضوع اين به نیاز. بگیرد درنظر را آنها شناسايي نحوه و تعهدات وسیعتري ديدگاه با دارد

 ناختش شامل مرتبط موضوعات میتواند گستردهتر بررسي. است شده احساس گرفته صورت اخیراً که مطالعاتي

  .است کرده تشديد را تجديدنظر ضرورت موضوعات اين مورد در نگرانیها افزايش. برگیرد در را درامد

 یتکیف بیشتر چه هر ارتقاي به منجر میتواند حسابداري بینالمللي استانداردهاي هیئت وجود اين، بر عالوه

 استانداردهاي هماهنگي افزايش پي در خود فعالیتهاي از بخشي بهعنوان هیئت، اين. شود مفهومي چارچوبهاي

 ميمفهو چارچوبهاي تفاوتهاي کاهش امكان بررسي مشغول راستا همین در و است بینالمللي سطح در حسابداري

 يچارچوبها کار، اين با. است -مالي حسابداري استانداردهاي هیئت نظیر -ملي حرفهاي مراجع توسط شده تدوين

  .میگیرند قرار مجدد توجه مورد آنها از بخشهايي حداقل يا مفهومي

 هیئت بهوسیله شده تدوين مفهومي چارچوب از اعم مفهومي، چارچوبهاي از هیچكدام که است گفتني

. ستندنی کامل حقیقت در ديگران و حسابداري بینالمللي استانداردهاي هیئت يا و مالي حسابداري استانداردهاي

 گزارشهاي افشاي و ارائه براي مالي حسابداري استانداردهاي هیئت مفهومي چارچوب در که مواردي نمونه، براي

 نشده رعايت آنها در میشد افشا مالي گزارشهاي اصلي متن از خارج در بايد موارديكه يا و بود شده پیشبیني مالي

  .است ناقص هنوز اندازهگیري و شناخت مانند مفهومي چارچوب از خاصي جنبههاي اين بر عالوه. است

 هیئت مفهومي چارچوبهاي بخشهاي بیشتر. مواجهند نیز ديگري مشكل با مفهومي چارچوبهاي ديگر، سوي از

 دستخوش مالي و تجاري فعالیتهاي زمان آن از. شدهاند تهیه پیش دهه دو در مالي حسابداري استانداردهاي

 دنیاي رد موضوعات بیشتر یجه،نت در. است گشته پیچیدهتر روزافزوني بهنحو و شده عمیقي تغییرات و تحوالت

 لدلی اين به. است داشته وجود مفهومي چارچوب تدوين زمان در که است موضوعاتي از پیچیدهتر و متفاوت امروز



 موضوعات با تا باشد نیاز مورد هم و مطلوب هم است ممكن مفهومي چارچوب کردن روزامد موارد از بعضي در

 .يابد تطابق فردا و امروز

 مالي رفتارشناسي

. ندمیكن استفاده ذهني حسابداري از مالي تصمیمگیريهاي انجام هنگام در افراد که میدهد نشان انتظار تئوري

 ابهايحس در را مالي مختلف مسايل دربارهء تصمیمگیري دارند تمايل افراد که است معني اين به ذهني حسابداري

 يك در را تصمیمگیريها اين تمامي است بهتر که منطقي فرض اين گرفتن نظر در بدون دهند، انجام جدا ذهني

 .کنند تصمیمگیري پرتفوي

 

. ندمیكن استفاده ذهني حسابداري از مالي تصمیمگیريهاي انجام هنگام در افراد که میدهد نشان انتظار تئوري

 ابهايحس در را مالي مختلف مسايل دربارهء تصمیمگیري دارند تمايل افراد که است معني اين به ذهني حسابداري

 يك در را تصمیمگیريها اين تمامي است بهتر که منطقي فرض اين گرفتن نظر در بدون دهند، انجام جدا ذهني

 اين اربرديک مفهوم. میگیرد ناديده را مختلف تصمیمگیريهاي بین تعامل عمال اين. کنند تصمیمگیري پرتفوي

 ودخ سرمايهگذاري پرتفوي کردن بهینه دنبال به سرمايهگذاري هنگام مثال عنوان به افراد که است آن موضوع

  .میكنند خريداري يكديگر با آنها ارتباط گرفتن نظر در بدون و جداگانه صورت به را سهام بلكه نیستند

 اساس و پايه مهمترين که دارد کار سرو افراد ترجیحات برآمدهاي با غیرپولي و مالي ارزيابي با انتظار تئوري

  .است مالي رفتارشناسي

 ربوطم مالي بازارهاي در باورها شكلگیري چگونگي و اطالعات از افراد استفادهء چگونگي به علم اين ديگر پايهء

 اتاثب منظور به مالي رفتارشناسي تئوري که را سرمايه بازار در متداول خطاهاي مهمترين از برخي ادامه در. است



 ديد خواهیم که همانگونه. میشود ارايه میكند، عنوان مالي بازارهاي در گذارانسرمايه رفتار بودن عقاليي عدم

  :کردهايم تجربه کرات به را رفتارها اين ما همگي

  شناخت ناهنجاري -۱

 نظر هب آسیبپذير و ضعیف آن در که دهند ارايه خود از تصويري ممكن طريق هر به که دارند تمايل سرمايهگذاران

 خطاهاي گربیان که دارند اطالعاتي دادن جلوه بیاهمیت به ناخودآگاه صورت به تمايل سرمايهگذاران بنابراين نیايند،

 انسورس تورشداري صورت به را اطالعات افراد آنكه نتیجه. است بوده اشتباهشان باورهاي يا و تصمیمگیري در آنان

 تشديد دارند، قرار مشابه باورهاي با جمعي میان در سرمايهگذاران که هنگامي اطالعات کردن فیلتر. میكنند

  .است جهان مالي بازار در بحرانها از بسیاري توجیهكنندهء تئوري اين. میشود

  کاري محافظه -۲

 موجب امر اين. میكنند تعديل جديد اطالعات به توجه با را خود عقايد کندي بسیار صورت به سرمايهگذاران

 سرمايهگذاران منافع جديتري صورت به اطالعات اين هرچه بازار، در جدي بسیار اطالعات بروز صورت در میشود

  .میكند برخورد آن با بیشتري محافظهكاري با سرمايهگذار دهد، قرار تحتتاثیر را

 هگذارانسرماي فعلي تلقي طرز و باور با معنیداري مقاومت که جديد اطالعات پذيرفتن که است دلیل آن به امر اين

  .است دشوارتر فردي هر براي دارد،

  حد بیشاز نفس به اعتماد -۳

 و اتاطالع تحلیل و تجزيه در را خود توانايیهاي سرمايهگذاران که است معني اين به حد از بیش نفس به اعتماد

  .میكنند ارزيابي واقعي حد از بیش تصمیمگیريها در

 زير بتواند رراحتت تحلیلگر هرچه. است متفاوت فعالیت نوع به بسته بازار در مشارکتكنندگان میان در اشتباه اين

 مواقعي در که است حالي در اين. میدهد بروز خود از بیشتري نفس به بزند،اعتماد خود گذشتهء حرفهاي



 از كيي. میشوند محافظهكارتر عقیدهء ابراز در کنند، عوض را خود حرف نتوانند راحتي به داليلي به کارشناسان

 ربهت مشاورهاي شرکتهاي در کارشناسي هر از را خود تهران بورس در مشارکتكنندگان از بسیاري که داليلي

 زارشاتگ که حالي در ندارد وجود مستندي مدرک افراد، اين گذشته پیشبینیهاي به نسبت که است اين میدانند

  .است انكار غیرقابل و بوده همه دسترس در مستند و مكتوب صورت به ديگران کارشناسي

  خودشیفتگي خطاي -۴

 و باورها اثبات جهت در که اطالعاتي که دارند عادت ناخودآگاه صورت به مالي بازارهاي در مشارکتكنندگان

 یتکماهم يا و بیاهمیت آنهاست نقطهنظر علیه که را اطالعاتي مقابل در و دهند جلوه بزرگتر را است تصمیمات

 دمیكنن سرزنش اشتباهاتشان دلیل به را ديگران که حالي در دارند تمايل سرمايهگذاران همچنین. دهند جلوه

 میكند قضن را پیشین تئوريهاي فروض اصلیترين از يكي مهم اين. کنند ستايش موفقیتهايشان دلیل به را خود

 از ار تصحیح و يادگیري امكان عمال شكستها و موفقیتها دربارهء قضاوت در تقارن عدم چشمپوشي عمال که چرا

  .میكند سلب بازار

  اطالعات به دسترسي از ناشي خطاي -۵

 مورد بیشتر است ذهن دسترس در و است متاخرتر که را اطالعاتي ناخودآگاه، صورت به سرمايهگذاران واقع در

 ناخودآگاه صورت به است، ديده تصادف صحنهء يك هماکنون که رانندهاي مثال، عنوان به. میدهند قرار توجه

  .است تهنیاف افزايش رانندگي در محیطي ريسك که است درحالي اين و میكند خود رانندگي در بیشتري احتیاط

 الي،م رفتارشناسي يافتههاي به توجه با اما است، افراد يادگیري معني به امر اين کارا، بازار تئوري نقطهنظر از

 ترساده عبارت به. بازمیگردند خود گذشتهء رفتار به افراد و میبازند رنگ سرعت به جديد اطالعات اين معموال

  .نمیگیرد صورت يادگیري عمال

  کوچك اعداد قانون -۶



 هب اقدام مشاهدات از محدودي تعداد به استناد با موارد از بسیاري در سرمايهگذاران شده، انجام مطالعات اساس بر

 از. بینندب يافته سازمان هست، واقعا که آنچه از بیش را دنیا افراد میشود باعث خطا اين. میكنند کلي نتیجهگیري

 به نوراني نقطهء تعدادي و آسمان در مشاهده با گذشتگان که میكنند ياد نیز دباکبر خطاي عنوان به خطا اين

 .میكنند مبادرت خود ذهن در( دباکبر) خرس يك رسم

 

 

 


