مجمىعه مقاالت همایش نقش حسابداری مدیریت و حسابرسی در اصالح الگىی مصرف
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

نگزشي مفيٌمي بز انٌاع
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دىيز نبصزآببدی
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چنيذه
ثخؼٕبي غيشاّتفبػي ،ىيف ٗعيؼي اص عبصٍبُٕب ٗ ػَييبت سا دسثشٍيگيرشد مرٔ ٍؼَر٘ ش ؽربٍو دٗىر
ٍشمضي ،ؽٖشداسيٕبٍ ،ؤعغبت خيشئ ٗ عبصٍبُٕبي ارشايي ٍيثبؽْذٗ .رٔ اؽتشاك آّٖب ايرِ اعر مرٔ
اّگيضٓ افيي اص ايزبد آّٖب مغت عر٘د َّري ثربؽرذٕ .رذ آّٖرب ٍَنرِ اعر ثرش اعربط وربُّ٘ ٗ يرب غيرش آُ
تؼييِ ؽرذٓ ثبؽرذ .اص ىرش ديگرش ٕرذ ّٖربيي مغرت ٗ مبسٕربي ثبصسگربّي ،ايزربد عر٘د ثرشاي ٍبىنربُ آُ
اع  .چْيِ ٍؤعغبتي ٍَنِ اع چؾٌ اّذاصٕبي م٘تبٓ يب ثيْذ ٍذت ثرشاي ايرِ مربس داؽرتٔ ثبؽرْذ .ينري اص
ٌٍٖتشيِ ٍؼيبسٕبيي مٔ ٌٕ ٗاصذٕبي غيشاّتفبػي ٗ ٌٕ عبصٍبُٕبي ثبصسگبّي سا دس دعتيبثي ثرٔ إرذا -
ؽبُ يبسي ٍيَّبيذ ،ثنبسگيشي ث٘درٔ ٗ يني اص تنْيلٕبي ث٘درٔثْذي ٍتْبعرت ثرب اؼبىير آّٖرب ٍريثبؽرذ.
دس ٍقبىٔ صبمش ثٔ ثشسعي اّ٘اع تنْيلٕبي ث٘درٔثْذي ٗ ٗيژگيٕبي ٕش مرذاً اص آّٖرب خر٘إيٌ اشداخر
مررٔ سٗؽررِ ؽررذُ ايررِ ٍ٘مرر٘ع ٍرريت٘اّررذ تيحيشثررب إَيترري ثررش تقررَيٌگيررشي دٗى ر دس اٍررش اّتخرربة سٗػ
ث٘درٔثْذي ٍْبعت داؽتٔ ثبؽْذّٖ .بيتبش ثٔ ّظش ٍيسعذ مٔ ثرب ت٘ررٔ ثرٔ عرب ختربس اوتقربدي ٗ ٗيژگريٕربي
ٍضييي مؾ٘سايشاُ ،اعتفبدٓ اص عيغتٌ ث٘درٔثْذي ػَييبتيٍْ ،بعتتشيِ تنْيل ث٘دررٔثْرذي ثرشاي دٗىر
دس دعتيبثي ثٔ إذااؼ ثبؽذ.
ًاژهىبي مييذي :ث٘دررٔ ،ث٘دررٔثْرذي ػَييربتي ،ث٘دررٔثْرذي ثشّبٍرٔاي ،ث٘دررٔثْرذي ثرش ٍجْربي فرفش ٗ
ث٘درٔثْذي ثش ٍجْبي اؼبىي .

 1ػن٘ ٕيبت ػيَی داّؾگبٓ آصاد اعالٍی ٗاصذ تٖشاُ ؽَبه
 2داّؾز٘ی کبسؽْبعی اسؽذ صغبثذاسی داّؾگبٓ آصاد تٖشاُ ٍشکضی
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مقذمو
دس ثؼني ٍضيو ٕبٍ ،ذيشاُ ٍَنرِ اعر ثرٔ ايرِ ّتيزرٔ ثشعرْذ مرٔ ث٘دررٔ ٍجيرت ار٘ىي اعر کرٔ صتَرشب ثبيرذ
خشد ؽ٘د .ايِ ٍؾنو خق٘فبش دس ٗاصرذٕبي خرذٍبتي ٗ يرب دس عربصٍبُٕربي ثخرؼ ػَرٍ٘ي مرٔ ػَينرشد
آّٖب تْٖب ثب ٍقبيغٔ ثيِ ٍخبسد ث٘درٔاي ٗ ٗاوؼي عْزيذٓ ٍيؽ٘د ،اتفرب ٍريااترذ .ث٘دررٔ ثرش اعربط ٍربدٓ
يل وبُّ٘ ٍضبعجبت ػٍَ٘ي مؾ٘س ايِ گّ٘ٔ تؼشيف ؽذٓ اع مرٔ ث٘دررٔ مرو مؾر٘س ثشّبٍرٔ ٍربىي ينغربىٔ
دٗى اع مٔ اص يل ىش ٕضئْٕب ٗ عبيش ٍخبسد سا ثشآٗسد ٗ اص ىش ديگش دسآٍذٕب ٗ عبيش ٍْربثغ
تيٍيِ اػتجبس سا ثشاي دعتيبثي ثٔ إذا ٍ٘سد ّظش دٗى ايؼثيْي ٍيَّبيذ .ثٔ ثيبُ ديگش ٍيت٘اُ گفر
مٔ ث٘درٔ ػجبست اع اص ثشّبٍٔ ػَييبت ثشصغت ٍقبديش ٗ ثشاي يل دٗسٓ صٍبّي ٍؼيِ.
ث٘درٔاي ٍفيذ اع مٔ ثش صغت ٍقبديش ثيبُ ؽذٓ ثبؽذ .صيشا ٍقذاسي مرشدُ ث٘دررٔ ايرِ اٍنربُ سا ارشإٌ
ٍيمْذ مٔ ٕذ ٍؼيْي ثشاي ٍقبفذ ثشّبٍٔسيضي ٗ اثضاسي ثشاي ٍقبفرذ مْتشىري داؽرتٔ ثبؽريٌٍ .ضتر٘اي
ايرِ سٗينرشد آُ اعر مررٔ ث٘دررٔ ،ثٖترشيِ ٍؼيربس اسصيرربثي ػَينرشد اعر  .اگرش وغررَتي يرب مغرت ٗمرربسي
ثت٘اّذ ثٔ ػَينرشد ث٘دررٔ اي خر٘د دعر يبثرذ ،ارشك ثرش ايرِ اعر مرٔ خر٘ة ػَرو َّر٘دٓ ٗ ثربىؼنظ .اٍرب
ثنبسگيشي ث٘درٔ دس ٕش عبصٍبّي اص ىشيق اعتفبدٓ اص تنْيل ث٘درٔثْذي ٍْبعت ثشاي آُ عبصٍبُ ٍيغش
اع  .مو ٍفًٖ٘ ث٘درٔثْذي ص٘ه ايِ ّظشئ ٍيگشدد مٔ ػَييبت عبصٍبُ سا ٍيت٘اُ ثي٘س ٍؼْبداسي ثب
ثشخي رضئيبت ثشاي دٗسٓاي دسآيْذٓ ،ثشّبٍٔسيضي مشدٍ .نبابش ايْنٔ اص ايِ ثشّبٍٔ ٍريتر٘اُ ثرٔ ٍْظر٘س
سإَْبيي ،مْتشه ٗ ايزبد َٕبْٕگي اؼبىي ٕبي وغَ ٕبي ٍتؼذد ٗ ااشاد عبصٍبُ اعتفبدٓ َّ٘د.
دس ايِ ٍقبىٔ م٘ؽؼ ٍيؽ٘د مٔ اّ٘اع تنْيلٕبي ث٘درٔثْذي ٗ ٗيژگريٕربي ٕرش مرذاً اص آّٖرب ثشسعري ٗ
دس ّٖبي عيغتٌ ث٘درٔثْذي ثٖئْ ثشاي مؾ٘س ايشاُ يؼْي ث٘درٔثْذي ػَييبتي ٍؼشاي خ٘إذ گشديذ.
انٌاع تننيلىبي بٌدجوبنذي
اص آّزب مٔ اص ث٘درٔ دس تَبً ثخؼٕبي ت٘ىيذي ،خذٍبتي ،ػٍَ٘ي ٗ غيش اّتفبػي اعتفبدٓ ٍيؽ٘د ،ىزا دس
ريررو مررَِ اسائررٔ ت٘مرريضبتي دس خقرر٘ؿ ث٘درررٔ ،اّرر٘اع تنْيررلٕرربي ث٘درررٔثْررذي اص وجيررو ث٘درررٔثْررذي
عْتي ،ث٘دررٔثْرذي ااضايؾري ٗ ٍتضرشك ،ث٘دررٔثْرذي ثرش ٍجْربي ػَينرشد ،ث٘دررٔثْرذي ثرش ٍجْربي ثشّبٍرٔ،
ث٘درٔثْذي ثش ٍجْبي ففش ٗ ث٘درٔثْذي ثش ٍجْبي اؼبىي ٍ ،ؼشاي ٍي گشدد.
سبختبر بٌدجو
َٕبّگّ٘ٔ مٔ گفتٔ ؽذ ،ث٘درٔ ػجبست اع اص ثشّبٍٔ ػَييربت ثرش صغرت ٍقربديش ٗ ثرشاي يرل دٗسٓ ٍؼريِ
اص صٍبُ .ثير٘س ميري ث٘دررٕٔرب دٗ ّقرؼ افريي داسّرذ ،ينري ايْنرٔ ٍزر٘ص خرشداّرذ ،ثرٔ ايرِ ٍؼْري مرٔ ثرٔ
ٍررذيشاُ اررربصٓ ٍرريدْٕررذ مررٔ دس وغررَ ٕرربي عرربصٍبُ خرر٘د ٍقرربديشي اص ٕضيْررٔ سا ثررٔ صغرربة ثگزاسّررذ ٗ
ديگشي ايْنٔ ،ػبٍو ٍقبيغٔي ػَينشد ربسياّذٍ ،خو ٍتشي مٔ ٍريتر٘اُ ػَييربت رربسي سا ثرب آُ مْترشه
َّ٘د .ايِ دٗ ّقؼ دس عيغتٌ ثشّبٍرٔسيرضي ٗ مْترشه ث٘دررٔاي ،دٗ اثرضاسي مرٔ ثرشاي ثقربي ٕرش عربصٍبّي
صيبتي اع  ،دس ٌٕ ٍيآٍيضد .ثشّبٍٔسيضي ػَييبت عبصٍبُ ،ايِ اىَيْبُ سا ثذع ٍريدٕرذ مرٔ عربصٍبُ
دس ٍغيش دسع ااتبدٓ اع  .مبسمْبُ عبصٍبُ ٌٕ ٕذ ٕبي ٍؼيْي داسّرذ مرٔ ثبيرذ ثرٔ آُ ثشعرْذ .دس ّجر٘د
ثشّبٍٔ سعَي ،عبصٍبُ ٍغيش ٍْبعجي ّذاؽتٍٔ ،ذيشاُ ٌٕ اص ٕذ ٕب ٗ ٍغئ٘ىي ٕبي خ٘د آگبٕي ّذاسّرذ.
مَِ ايْنٔ ٕيچ مذاً اص تْبعت ػَييبت خ٘د ثب ديگش ٍذيشاُ عبصٍبُ ،اسصيبثي دسعتي ّخ٘إْذ داؽ .
ٍشاصو ث٘درٔثْذي ّجبيذ ثب تْظريٌ ثشّبٍرٔ ٍت٘ورف َّری گرشدد .ثرب ايرِ مربس عربصٍبُ تربصٓ ثرٔ ٍغريش دسعر
ااتبدٓ اع ٗىي ٍغئ٘ىي ٍذيشاُ ايِ اع مٔ ثشاي اىَيْبُ اص ادأٍ دسع سآ ،ثٔ ػَييبت مْتشىي ٕرٌ
اوذاً مْْذ .ثٖتشيِ مْتشهٍ ،قبيغٔ ّتبيذ ٗاوؼي ثب ثشّبٍٔي افيي اع  .ثْربثشايِ ػَييربت ثشّبٍرٔسيرضي ٗ
مْتشه ثبيذ ٌٕ صٍبُ ايؼ ثشدٓ ؽّ٘ذ .ايؾجشد ثشّبٍٔسيضي ث٘درٔاي ثذُٗ اعتفبدٓ اص ثشّبٍٔ ثشاي ٍقبفذ
مْتشىي ،تْٖب وغَتي اص مبس اع  .عٔ ّ٘ع ثشّبٍٔ سيرضي ثرشاي ٕرش عربصٍبُ مرٔ ٗررٔ تَربيض افريي آّٖرب،
دٗسٓي صٍبّي آّٖب اع ٍ ،يت٘اّذ م٘تبٓ ٍذتٍ ،يبُ ٍذت ٗ ثيْذ ٍذت ثبؽذ.
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عربصٍبُ

اىف) ثشّبٍٔسيضي سإجشدي :مٔ ثٔ تٖئي ثشّبٍٕٔربي ػَرو ثيْرذ ٍرذت ثرشاي سعريذُ ثرٔ إرذا
ٍشث٘ه ٍيؽ٘د.
ة) ثشّبٍٔسيضي ث٘درٔاي :مٔ تٖئ ثشّبٍٔ ٕبي م٘تبٓ ٍرذت يرب ٍيربُ ٍرذت عربصٍبُ اعر ٗ مرَِ ثشّبٍرٔ
سإجشدي ارشا ٍيؽ٘د.
پ) ثشّبٍررٔسيررضي ػَييرربتي :مررٔ ٍشاصررو ثشّبٍررٔ سيررضي سٗص ثررٔ سٗص يررب م٘ترربٓ ٍررذت سا ؽرربٍو ٍرريؽرر٘د ٗ
ٍشث٘ه ثٔ ثشّبٍٔسيضي اعتفبدٓ اص ٍْبثغ ث٘دٓ ٗ دس چبسچ٘ة ثشّبٍٔ ث٘درٔاي ارشا ٍيؽ٘د.
اٍب ثشاي تٖئ ث٘درّٔ ،يبص ثرٔ تؾرنيو مَيترٔ ث٘دررٔ ٍري ثبؽرذ مرٔ ثبيرذ ٍشترت تؾرنيو ريغرٔ دادٓ ،ايؾرشا
ٍشاصو ثشّبٍٔسيضي ث٘درٔاي سا ثبصثيْي َّبيذ ٗ ٍؾنالت اصتَبىي سا صو مْذ .ايِ ريغبت تَبً عربصٍبُ
سا ثٔ ّض٘ ٍؤحشي دس يل اتب رَغ ٍيمْذ ٗ َٕٔ سا اص مبسمشد َٕبْٕگ تٖئ ث٘درٔ ٍيَئِ ٍيعبصد يب
ثٔ ّ٘ػي تؾرشيل ٍغربػي مبسمْربُ سا دس ث٘دررٔ ايزربد ٍريمْرذ کرٔ دٗ ٍضير ػَرذٓ سا ثرذّجبه داسد .ينري
ايْنٔ ايؼثيْيٕبي ثؼَو آٍذٓ سا ثب ميفي ٍيعربصد ٗ ديگرشي ايْنرٔ ثبػرج اارضايؼ اّگيرضػ دس مبسمْربُ
خ٘إذ ؽذ .ايشاد افيي تؾشيل ٍغبػي دس ث٘درٔ ايچيذٓتش ٗ ٍفقوترش ؽرذُ ٍشاصرو ث٘دررٔثْرذي اعر ،
اٍرب ثررٔ ّظرش ٍرريسعررذ ٍضايربي آُ ثيؾرتش اص ايررشاد آُ ثررشاي عربصٍبُ ثبؽررذَٕ .چْرريِ تٖيرٔ ث٘درررٔ ّيبصٍْررذ
اىالػبت ٍفقيي اعر مرٔ دس دعرت٘ساىؼَو ث٘دررٔ رَرغآٗسي ٍريؽر٘د .دعرت٘ساىؼَو ث٘دررٔ ٍزَ٘ػرٔ-
ايغ اص ٍذاسك مٔ اىالػبت مييذي سا ثشاي مغبّي مٔ دسگيش ٍشاصو ثشّبٍٔسيرضي ٕغرتْذ ،ارشإٌ ٍري-
مْذ.
ثشاي تٖئ ث٘درٔ ٍيت٘اُ اص سايبّٕٔب ٗ مبسثشگٕبي اىنتشّٗيني ّيرض اعرتفبدٓ َّر٘د .اص آّزرب مرٔ ثشّبٍرٔ-
سيضي ث٘درٔاي ،اشٗعٔاي اؼربه ٗ صّرذٓ اعر  ،ثرٔ ٍضرل ايْنرٔ اٗىريِ عرشي اص ث٘دررٕٔرب تٖيرٔ ؽرذ ثبيرذ
ٍ٘سد ثربصثيْي ٍرذيشاُ اسؽرذ ورشاس گيرشد ٗ ٍْبعرت ثر٘دُ ث٘دررٔ ٕرب دس تيجيرق آّٖرب ثرب إرذا ثيْرذ ٍرذت،
ع٘دآٗسي ٗ ّقذيْگي ٍ٘سد ّظش ٍقبيغٔ ؽر٘د .اعرتفبدٓ اص سايبّرٕٔرب ٗ مربسثشگٕربي اىنتشّٗينريٍ ،رذيشاُ
سا وبدس ٍيَّبيذ مرٔ تيييرشات صً سا دس ػ٘اٍرو ٍتييرش وبثرو تقرَيٌگيرشي ثذْٕرذ ٗ ّتربيذ سا ثرٔ عرشػ
ثجيْْذ ٗ ايِ مبس سا آّقذس تنشاس مْْذ تب اصغربط مْْرذ مرٔ ث٘دررٔ دٗسٓ آيْرذٓ ثرٔ ثٖترشيِ ّضر٘ ٍَنرِ تْظريٌ
ؽذٓ اع .
بٌدجوبنذي افشايشي ً متحزك
صٍبّي مٔ ثشاي ينغبه ٍجْب ث٘درٔ ثغيبس ٍْبعجي تْظيٌ ؽذٓ ثبؽذ ٗ دس ىي عبه ثٔ داؼبت اص ايرِ ث٘دررٔ
ثبصخ٘سد گشاتٔ ؽذٓ ثبؽذ ٗ ّٖبيترشب صٍربُ ٗ اٍنبّربت ٍْبعرت ثرشاي تْظريٌ ث٘دررٔ دٗسٓ ثؼرذ ٗرر٘د ّذاؽرتٔ
ثبؽذٍ ،يت٘اُ اص عيغتٌ ث٘درٔثْذي ااضايؼ اعتفبدٓ َّ٘د .يؼْي ايْنٔ ث٘دررٔ عربه ٍجْرب ثرٔ ػرالٗٓ دسفرذ
ٍؼيْي ااضايؼ دس ٕضئْٕب ٗ دسآٍذٕبي دٗسٓ آتي .ايِ عجک ث٘درٔ ثْذی صزٌ ػَييربت دعرتگبٓ سا حبثر
اشك ٍی کْذ ٗ ااضايؼ يب کبٕؼ ٕضئْ ٕب سا دس ثشاثش صزٌ ػَييبتِ حبث ٍ ،قبيغٔ ٗ ثرشآٗسد ٍری َّبيرذ
کٔ ثٔ ّگٖذاؽ عيش ػَييبت ٍشعً٘ اع  .اعبط کبس ثرش ٍجْربی اػتجربسات عربه وجرو اعر کرٔ دس عربه
ثؼذ ،تيييشات صبفو اص ّشط ت٘سً ،تؼذيو ويَ کب ٗ خذٍبت ،ثشآٗسد ٗ ت٘عرؼٔ ػَييربت کَری ٗ کيفری
ثٔ آُ امبأ ٍی گشدد.
اٍب اعتفبدٓ اص ث٘درٔ ٕبي ٍتضشك صٍبّي ثغيبس ٍفيذ خ٘إذ ث٘د مٔ ّت٘اُ ثي٘س وبثو اتنبيي ٗوبيغ آيْذٓ سا
ايؼثيْي َّ٘د .ث٘درٔ اي مٔ ٍشتجبش ثب ابيبُ ٕش دٗسٓ اشػي ٍبّْذ ٍبٓ يب اقو ،يل دٗسٓ ٍؾبثٔ ثرٔ آخرش آُ
اارضٗدٓ ٍرريؽر٘د ،ث٘درررٔ ٍتضرشك يررب ٍغرتَش ّرربً داسد مرٔ اعررتفبدٓ افريي آُ صٍرربّي اعر مررٔ ٕضيْرٕٔررب يررب
اؼبىي ٕبي آيْذٓ ثٔ دو وبثو ايؼثيْي ّجبؽذ.
سيستم بٌدجوبنذي سنتي يب متذاًه
دس ث٘درٔ ثْذی عْتی ،إذا ٗ تبکيذات فشاب ثٔ اثضاس ٍربىی ٗ صغربثذاسی دسيبار ٕرب ٗ اشداخر ٕربی
ثخؼ دٗىتی اعت٘اس اع ٗ ت٘صيغ اػتجبسات ٍْضقشا ٍؼي٘ ثٔ دعتگبٓ ٍ٘اد ٕضئْ ٍْتٖی ٍی گشدد ٗ
تؾخيـ ايْکرٔ دٗىر چرٔ اػَربىی سا اّزربً ٍری دٕرذ ٗ دس وجربه ار٘ىی کرٔ خرشد ٍری ؽر٘د چرٔ ّتربيزی سا
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ثذع ٍی آٗسدّ ،ؾبُ دادٓ َّری ؽر٘د .اص ٍَٖترشيِ ٗيژگری ٕربی ايرِ سٗػ ثرٔ ٍر٘اسد اص وجيرو -1 :عرٌٖ
دعتگبٓ ارشايی دس ايِ ّ٘ع ث٘درٔ تؼييِ ٍی ؽ٘د -2 ،داسای عيغتٌ صغبثذاسی ٍبىی ٗ ث٘درٔ ای اعر ،
ّ٘ -3ع ٕضئْ ٕب سا ٍؾخـ ٍی کْذ -4 ،ثشٍقش ٍْبثغ تبکيذ داسد -5 ،داسای ّظبً صغبثشعری ٍربىی
ٗ سػبي ٍی ثبؽرذٕ -6 ،رذ ٕضيْرٔ ٕرب سا ٍؾرخـ َّری کْرذ ٗ  -7ظشاير ٍغرئ٘ىي ابعرخگ٘يی ٍربىی
ٍضذٗد ٍی ثبؽذٍ ،ي ت٘اُ اؽبسٓ َّ٘د.
سيستم بٌدجوبنذي بز مبنبي بزنبمو
عيغتٌ ث٘درٔ ثْذی ثش ٍجْبی ثشّبٍٔ دس عبه  1949دس آٍشيکب ثٔ ٍْظ٘س افالس ٍذيشي عبصٍبُ ٕربی
دٗىتی ٍيشس گشديذ .دس ايِ عجک ث٘درٔ ثْذی ،ػَييبت عبصٍبُ ثٔ ؽکو ثشّبٍٔ کبس تْظيٌ ٗ ثرشای ٕرش
ثشّبٍٔ اػتجبسی دس ّظش گشاتٔ ٍری ؽر٘د .مرَِ ايْکرٔ ايرِ ٍرذه ث٘دررٔثْرذي ثيؾرتش دس ثخرؼ ػَرٍ٘ي ٗ
ال ٍرر٘سد اعررتفبدٓ وررشاس ٍرريگيررشد ٗ ث٘عرريئ آُ اص ٕضيْررٕٔرربي امرررباي
عرربصٍبُ ٕرربي غيررش اّتفرربػي مرربٍ ش
ري٘گيشي ٍيؽ٘د ٗ دسػيِ صبه ايِ اىَيْبُ ايزبد ٍيؽ٘د مٔ ٕضئْٕب دويقبش ثشاي ثشّبٍٕٔربيي ٍقرش
ٍيؽ٘د مرٔ ثيؾرتش عر٘دآٗس ثبؽرْذ .ثرش خرال ث٘دررٔ ثْرذي عرْتي ،چرٔ دس ثخرؼ ػَرٍ٘ي ٗ چرٔ دس ثخرؼ
خق٘في ،مبٍالش ٗسٗدي ٍض٘ساّذ ٗ تيميذ افييؽبُ ثش مْتشهٕبي ٍبىي تفقييي اع ٗ دس ػيِ صربه
ثرٔ ٗاصررذٕبي عربصٍبّي ٍ٘ررر٘د اص رَيررٔ دٗايرش ٗ وغررَ ٕرب ت٘رررٔ داسّررذ ،ايرِ عيغررتٌ ثشاعربط ثشّبٍررٔ يررب
ٍزَ٘ػٔ اؼبىي ٕب ثب يل ٕذ ٍؾتشك ػَو ٍيَّبيذ ٗ ثٔ َٕريِ دىيرو آُ سا ٕرذ ٍضر٘س ٍريّبٍْرذ .چرشا
مٔ ثٔ ّتيزرٔ ّٖربيي مربس تَشمرض داسدٍ .ضقر٘ه ّٖربيي خرذٍبت عربصٍبُ اعر ٗ ثرٔ ٗسٗدي عيغرتٌ ت٘ررٔ
مَتشي داسد ٗ ٍضي ػَذٓ آُ ايِ اع مٔ تخقيـ مبٍالش ٍْيقي ث٘درٔ ثٔ إذا عربصٍبُ سا ثشورشاس
ٍيعبصد.
ٍَٖتررشيِ ٗيژگرريٕرربي ايررِ عيغررتٌ ؽرربٍو )1 :تبکيررذ ثشٍقررش ٍْرربثغ )2 ،تؼيرريِ ثشّبٍررٔ ٕررب ٗ اؼبىير ٕررب
ثررشای ّيررو ثررٔ إررذا  )3 ،ارريؼ ثيْرری اػتجرربسات ثررش صغررت ثشّبٍررٔ ٕررب )4 ،ابوررذ ساثيررٔ عيغررتَبتيک ثرريِ
ٗظبيف دس ث٘درٔ ٗ عبختبس اداسی ٍی ثبؽرذ )5 ،داسای ٍغرئ٘ىي ابعرخگ٘يی ٍربىی ٗ وربّّ٘ی اعر )6 ،
إذا ٗ ،ظبيف ٗ ٍقبفذ دس ايِ ّ٘ع ث٘درٔ تؼييِ ٍی گشدّذٍ )7 ،جْبی صغربثذاسی ث٘دررٔ ای ٗ ػَرذتب
تؼٖررذی يررب تؼٖررذی تؼررذيو ؽررذٓ ٗ  )8ثشخرر٘سداسي اص ّظرربً صغبثشعرری ٍرربىی ٗ سػبير ٍ ،رري ثبؽررذٍ .ضير
ػَذٓ ديگش ايِ عيغتٌ ،دس ّظش گرشاتِ اارق صٍربّي ثضسگترش اص يرل دٗسٓ ثرشاي اتخربر تقرَيَبت آگبٕبّرٔ
ّغج ثٔ ٍقش ثٖئْ ٍْبثغ ٗ مغت ّتبيزي مٔ اص ٕذ ٕب ثٔ سٗؽْي ٍؾخـ ؽذٓ اع ٍ ،ي ثبؽذ.
ثٔ ّظرش ٍری سعرذ اىگر٘ی اؼيری ث٘دررٔ سيرضی کؾر٘سٍبُ دس صربه صبمرش ثيؾرتش ؽرجئ ثرٔ ايرِ ّر٘ع ّظربً
ث٘درٔ ثْذی اع َٕ .چْيِ ّ٘ع ديگشی اص ايِ ث٘درٔ ،ثٔ ث٘درٔ ثْذی ىشس ٗ ثشّبٍٔ ٍؼشٗ اعر کرٔ
دس عبه  1961دس آٍشيکب ابئ گزاسی ؽذ .اف٘ه ايِ سٗػ دس ىشس ٕبی ػَشاّری ٗ ارشً ٕربی ٍشثر٘ه
ثٔ آُ ْٕ٘ص کبسثشد داسد .دس ايِ سٗػ ،دس ارشای ٕذ ٍؾخـ ثب ثشّبٍٔ کبس ٍؼيِ ٗ صٍربُ ٍؾرخـ
ثب ؽْبخ ػ٘اٍو اّغبّیٍْ ،بثغ تبعيغبتی ٗ تزٖيضاتیٍْ ،بثغ صً اختقبؿ دادٓ ٍی ؽ٘د .ثٔ ّظرش ٍری
سعذ عيغتٌ ث٘درٔ ثْذی ايشاُ دس عرْذ چؾرٌ اّرذاص ايرشاُ  1414ثرش ٍجْربی ايرِ ّر٘ع ّظربً ث٘دررٔ ثْرذی
ثبؽذ.
سيستم بٌدجوبنذي بز مبنبي ػمينزد
عيغتٌ ث٘درٔ ثْذی ثش ٍجْبی ػَيکشد اص عبه  1971دس دٗى ٕبی ايبىتی آٍشيکب ثٔ ػْ٘اُ يک اثرذاع ٗ
ّ٘آٗسی ٗ ثٔ ٍْظ٘س تض٘ه دس ّظبً ث٘دررٔ ثْرذی ٍؼشاری گشديرذٍ .زيرظ آٍشيکرب دس عربه  1994ث٘دررٔ
سيضی ثش ٍجْبی ػَيکشد سا ايْگّ٘ٔ تؼشيف َّ٘د کٔ " ث٘درٔ ػَييبتی اص ػجربساتی ٍخرو ٗظيفرٕٔ ،رذ ٗ
ٍققذ اعتفبدٓ ٍی کْذ تب ت٘مش دٕذ کٔ چشا ا٘ه خشد ٍی ؽ٘د .ايِ يک سآ ثشای تخقريـ ٍْربثغ ٍری
ثبؽذٍْ .بثؼی کٔ ثشای دعرتيبثی ثرٔ ٍقبفرذ خبفری ٍجتْری ثرش إرذا ثشّبٍرٔ ٗ ّتربيذ صغربة ؽرذٓ ثبؽرذ".
ثْبثشايِ ٍی ت٘اُ ثيبُ کشد کٔ ث٘در ٔ ثْذی ثش ٍجْبی ػَيکرشد ػجربست اعر اص ثشّبٍرٔ عرب ّٔ ثرٔ َٕرشآ
ث٘درٔ عب ّٔ کٔ ساثئ ٍيبُ ٗرر٘ٓ تخقريـ يباترٔ ثرٔ ٕرش ثشّبٍرٔ ٗ ّتربيذ ثذعر آٍرذٓ اص آُ ثشّبٍرٔ سا
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ّؾبُ ٍی دٕرذ .يؼْری ثرب ٍيرضاُ ٍؾخقری ٍخربسد اّزربً ؽرذٓ دس ٕرش ثشّبٍرٔ ،ثبيرذ ٍزَ٘ػرٔ ای ٍؼريِ اص
إذا تبٍيِ ؽ٘د کٔ ؽَبی کيی آُ ثؾشس صيش اع :

ٍَٖتررشيِ ٕررذ ث٘درررٔ ثْررذی ثررش ٍجْرربی ػَيکررشد ،افررالس ٍررذيشي ثخررؼ ػَررٍ٘ی ٗ ااررضايؼ احشثخؾرری
ٍخبسد ايِ ثخؼ اع  .اص ٍَٖتشيِ ٗيژگی ٕبی ايِ عيغتٌ ٍی ت٘اُ ثٔ ٍ٘اسد صيش اؽبسٓ َّ٘د:
ٍْ بثغ ٍ٘سد ّيبص ثش اعبط ٍيضاُ خذٍبت ٗ کبسايی ٗ احشثخؾی تخقيـ دادٓ ٍی ؽ٘د
ٍ غتيضً اعتفبدٓ اص ٍقيبعٖبی اّذاصٓ گيشی اع
ٍ بٍ٘سي عبصٍبّی ٗ ٕذ اص اسائٔ خذٍ تؼييِ ٍی ؽ٘د
ٍْ بثغ سا اص ىشيق اؼبىي ثٔ ٍضق٘ه ٗ ّتبيذ ايّ٘ذ ٍی دٕذ
 ثش اّذاصٓ گيشی ػَيکشد تبکيذ داسد
 داسای ّظبً ربٍغ صغبثشعی ؽبٍو صغبثشعی ٍبىی ،سػبي ٗ ػَييبتی اع
ٍ غتيضً اعتفبدٓ اص صغبثذاسی تؼٖذی ٍجتْی ثش رشيبُ ٍْبثغ اوتقبدی اع
 ثش ابعخگ٘يی ٍبىی ٗ ػَييبتی تبکيذ داسد
 اسوبً ٍْظ٘س ؽذٓ دس ث٘درٔ ٍغتْذ ثٔ تزضئ ٗ تضييو تفقييی ػَييبت ٗ ويَ تَبً ؽذٓ آّٖرب ٍری
ثبؽذ
ٍضذٗدي ٍْبثغ ٗ ػذً استجبه ٍؾخـ ثريِ ث٘دررٔ ػَييربتی ٕرش دعرتگبٓ ٗ خق٘فرب ػرذً ٗرر٘د اٍکربُ
ابيؼ دويق اؼبىي ٕب ،تکئ ثش چبّرٔ صّری دس ررزة اػتجربسات ثيؾرتش ثرشای ت٘عرؼٔ ٗاصرذٕب ت٘عرو دعر
اّذس کبساُ ٍضيی ،ثبػج رذايی ّظبً تٖئ ٗ کْترشه ث٘دررٔ اص ّظربست ثرش کربسايی ٕضيْرٔ ،ؽرفب ّجر٘دُ
اشايْذ ث٘درٔ سيضی ،اقذاُ ّظبً گضاسؽذٕی ٍبىی دس ّظبً ٍبىی دٗىتی رٖ اسصيبثی ٗ َٕچْريِ تَشکرض
ؽذيذ سٗی دادٓ ٕب ٗ ثی ت٘رٖی ثٔ ّتربيذ کغرت ؽرذٍٓ٘ ،ررت ثرشٗص ٍؾرکالتی دس تْظريٌ ث٘دررٔ دٗىر ٗ
ػذً اعتفبدٓ ثٖئْ اص آُ گشديذٓ اع .
ّٖبيتبٗ ،يژگی ٗ تَبيض ايِ عيغرتٌ ثرب عيغرتٌ عرْتی ،تبکيرذ سٗی إرذا ّ ،تربيذ ٗ ٍضبعرجٔ ثٖربی تَربً ؽرذٓ
اؼبىي ٕب ٗ کبٕؼ ٕضئْ ٕب ٗ َٕچْيِ ااضايؼ کيفي خذٍبت ٗ ابعخگ٘يی ثٔ ٍشدً ٍی ثبؽذ.
عيغتٌ ث٘درٔثْذي ثش ٍجْبي ففش
ثش اعبط تؼشيف اّزَِ صغبثذاساُ ٍذيشي خجشٓ اّگيغتبُ ،ث٘درٔثْذي ثشٍجْبي ففش سٗؽري اعر مرٔ
دس آُ تلتل اوالً ٕضئْ ثبيذ ت٘رئ داؽتٔ ثبؽْذ ،چْبّنٔ اوذاٍبتي مٔ ثٔ آُ ٍشث٘ه ٍيؽّ٘ذ ،اّگبس ثرشاي
اٗىرريِ ثرربس اّزرربً ٍرريؽرر٘د .اگررش ٍقرر٘ثٔ اي ٗررر٘د ّذاؽررتٔ ثبؽررذ ،ث٘درررٔ اص سوررٌ فررفش آغرربص خ٘إررذ ؽررذ.
ثنبسگيشي ايِ سٗينشد دس عبصٍبُٕبي ثخؼ دٗىتي ثٔ ّظش ٍيسعذ مبٍالش ثٔ رب ثبؽذ .دس ايِ عربصٍبُ-
ٕب ٗر٘ٓ اص ٍضو دسآٍذٕبي ٍبىيبتي ٗ اشداخ ٕبي دٗىتي ٗ ّ٘ػبش دس ٍجربىت مرٌ تخقريـ دادٓ ٍريؽر٘د.
ٕذ داسّذٓ ٗر٘ٓ ٌٕ ثبيذ اسائٔ ثٖتشيِ خذٍ ٍَنِ دس ٍضذٗدٓي ث٘درٔ دادٓ ؽذٓ ثبؽذ.
ٗيژگي افيي ايِ ّ٘ع ث٘درٔ آُ اع مٔ ثش ٍضق٘ه چشخٔاي مرٔ ورشاس اعر ثرشاي آُ ث٘دررٔ ّ٘يغري
اّزبً ؽ٘د ،تيميذ ٍيمْذ .يؼْي اص ٍضق٘ه ٍ٘سد ث٘درٔ ؽشٗع ٍيمْذ ٗ ثٔ ػقت ثشٍيگشدد تب ثرٔ ٍْربثغ
ٍ٘سد ّيبص ثشعذ ،ثشػنظ ػَيي مٔ دس ث٘درٔ عْتي اّزبً ٍيؽ٘د .يؼْي ثبيغتي تَبً اؼبىي ٕرب ت٘ريرٔ ٗ
اٗى٘ي ثْذي ؽّ٘ذ تب ثت٘اُ ٍْبثؼي ثشاي آّٖب اختقبؿ داد.
ٌٍٖتشيِ ٍضايبي ايِ عيغتٌ ٍيت٘اّذ ثؾشس صيش ثبؽذ:
 اص عبدٓ اّگبسي ٍ٘ر٘د دس سٗينشد ث٘درٔ ااضايؾي مٔ اشك ٍيؽ٘د اوذاٍبت آيْرذٓ خييري ؽرجئ
اوذاٍبت ربسياّذ ،ري٘گيشي ٍيمْذ.

مجمىعه مقاالت همایش نقش حسابداری مدیریت و حسابرسی در اصالح الگىی مصرف
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

 سٗينشدي عؤاه ٍذاسأّ سا تؾ٘يق ٍي َّبيرذ ،يؼْري تْٖرب ثرٔ ٕضيْرٔ اّزربً اؼبىير ت٘ررٔ َّريمْرذ،
ثينرٔ ثرٔ ٍضير ٕربيي مررٔ اؼبىير ايزربد ٍرريمْرذ ٕررٌ ّظرش داسد .ثرٔ ايررِ تشتيرت ٍررذيشاُ ثرب ثشسعرري
ٍضي ٕب ثٔ تفنش ثيؾتش سارغ ثٔ اؼبىي ٕب ٍياشداصّذ.
 دسگيشي تؼذاد صيبدي مبسمْبُ ثشاي تٖئي ٍزَ٘ػٕٔبي تقَيٌ مٔ ٍَنِ اع ايرذٕٓربي ٍفيرذي
صبفو آيذ ٗ سمبي مبسي ٍْبعجي ّيض ثشاي آّٖب اشإٌ مْذ.
 اص آّزب مٔ اثترذا ٍضقر٘ه تؼيريِ ٗ عرنظ ٍْربثغ ٗدسآٍرذٕبي صً سا ثرشاي دعرتيبثي ثرٔ آُ تؼيريِ
ٍيَّبيذ ،ىزا ثٔ ّظش ٍيسعذ مٔ سعيذُ ثٔ ٕذ ثب ويؼي ثيؾتشي اّزبً گشدد.
اٍب ٌٍٖتشيِ ٍؼبيت ث٘درٔ ثْذی ثش ٍجْبی ففش ثؾشس صيش ثشؽَشدٓ ٍيؽ٘د:
ٍ يررضاُ مرربس صً ثررشاي ايررِ ٍزَ٘ػررٕٔرربي تقررَيٌ ٗ ،اٗى٘ي ر گررزاسي ّترربيذ آُ ت٘عررو ٍررذيشي
ثب دعتي ،ثغيبس وبثو ت٘رٔ اع .
 اٗى٘ي ثْذي ،ػَيي ثغيبس ٍؾنو اع  ،صيشا دسگيش ونبٗتٕبي اسصؽي اع .
 دسثنبسگيشي ايِ سٗػ« ،اؼبىي ٕب» ٍَنِ اع ثزبي ٍفًٖ٘ مْؼٕبي دٗ يب چْرذ ربّجرَٕٔ ،ربُ
اٍ٘س عْتي وغَ ٕب تيقري ؽر٘د ٗ ت٘ررٔ ٍرذيشي سا اص دغذغرٕٔربي مربٕؼ ٕضيْرٔ مروٍْ ،ضرش
مْذ.
سيستم بٌدجوبنذي بزمبنبي فؼبىيت:
ايِ عيغتٌ مٔ يني اص ارضاي تنْيلٕبي ٍجتْي ثش اؼبىي اع  ،ثش ايِ ٍْيق اعت٘اس اع مرٔ ٍرذيشي
ٗ مْتشه ٕضئْ ثبيذ ثٔ ربي ٗسٗدي چشخٔ ،سٗي خشٗرري آُ ثشورشاس ؽر٘د .يؼْري ٍبّْرذ عيغرتٌ ث٘دررٔ-
ثْذي ثشٍجْربي فرفش ،اص ٍضقر٘ه ٍر٘سد ث٘دررٔ ؽرشٗع ٗ ثرٔ ػقرت ثشٍريگرشدد ترب ثرٔ اؼبىير ٕرب ٗ ٍْربثغ
ٍ٘سد ّيبص ثشعذ .ايِ تنْيل ،ثيؾتش دس عبصٍبُٕبي خذٍبتي ،ثخؼٕبي ػٍَ٘يٍ ،ؤعغربت غيرش اّتفربػي
ٗ ٕضئْٕبي غيشٍغتقيٌ ٍضيوٕبي ت٘ىيذي مبسثشد داسّذ .ايِ سٗػ ،چبسچ٘ة وبثو اَٖي اص استجبه ثريِ
ٍجيت ٕضئْ ٗ عيش اؼبىي سا ثذع ٍيدٕذ .مٔ اىجتٔ ايِ ٍذه ثب ٍرذه عرْتي ٍبّؼرٔاىزَرغ ّيغرتْذٕ .رش دٗ
ٍذه ساٍري تر٘اُ ثرٔ ٍر٘اصات ٕرٌ يرب ثرٔ فر٘ست ثٖرٌ اي٘عرتٍٔ ،ر٘سد اعرتفبدٓ ورشاس داد .اشايْرذ اررشای ايرِ
عيغتٌ ثؾشس صيش ٍی ثبؽذ:
درآمذ ىب
()4

ىشينو ىب
()3

فؼبىيت ىب
()2

اىذاف دًىت
()1

دس ايِ ّ٘ع عيغتٌ ،دس اٗىيِ ٍشصئ إذا اعبعی ٗ ٍ٘سد ّظش دٗى اٗى٘ي ثْرذی ٗ تؼيريِ ٍری گرشدد
ٗ عنظ ثب تزضئ ٗ تضييو ٕبی صً ثٔ ٍْظ٘س دعتيبثی ثٔ ايِ إذا  ،اؼبىي ٕبی صً ثشای سعيذُ ثٔ
إذا ٍ٘د ّظش ؽْبعربيی ٍری گشدّرذ .دس ٍشصيرٔ ثؼرذ ٕضيْرٔ ٕربی صً ثرشای اررشای اؼبىير ٕربی ار٘
ثشآٗسد ٍی گشدد ٗ ّٖبيتب دس ٍشصئ آخش ،دسآٍذٕبی صً ثشای اّزبً ٕضئْ ٕبی دٗىر  ،اريؼ ثيْری ٍری
گشددٍ .ضي افيی ايِ ّ٘ع عيغتٌ دس ٍقبيغٔ ثب عيغتٌ ٕبی عْتی ايِ اعر کرٔ دس دس سٗؽرٖبي عرْتي،
اثتذا دسآٍذٕب ايؼ ثيْی ٗ عنظ ثب ت٘رٔ ثٔ دسآٍذٕبی دس ّظش گشاتٔ ؽذٕٓ ،ضئْ ٕرب ،ػَييربت ٗ إرذا ،
دس ث٘درٔ دس ّظش گشاترٔ ٍری ؽر٘د ،اٍرب دس عيغرتٌ ث٘دررٔ ثْرذی ثرش ٍجْربی اؼبىير اثترذا إرذا تؼيريِ ٗ
عنظ عبيش ٍشاصو دعتيبثی ثٔ ايِ ٕذاٖب ٍؾخـ ٍی گشدد .ثٔ ّظش ٍی سعذ دعتيبثی ثٔ إرذا دس ايرِ
عيغتٌ وبثو صق٘ه تش ٗ ٍشاصو اّزبً ٕش کبس دويقتش ٗ ؽفب تش ٗ ّظربً ابعرخگ٘يی اص وبثيير ثرب تشی
ثشخ٘سداس ٍی ثبؽذ.
جمغبنذي ً نتيجوگيزي
دس ايِ ٍقبىٔ ثٔ ٍؼشاری ٗ تؾرشيش اّر٘اع سٗيکشدٕربی ث٘دررٔ سيرضی اشداخترٔ ؽرذ .اص ٍيربُ تکْيرک ٕربی
ٍؼشای ؽذٍٓ ،ذه ث٘درٔ سيضی ااضايؾی ٗ ث٘درٔ ثْذی عْتی ثذىيو ػرذً ؽرفباي ٗ کربسايی دس دعرتيبثی
ثٔ إذا ٗ ّتربيذ ٍر٘سد اّتظربس ٗ َٕچْريِ ٍرذه ث٘دررٔ ثْرذی ثرش ٍجْربی فرفش ٗ ث٘دررٔ ثْرذی ثرش ٍجْربی
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اؼبىي  ،ثذىيو صٍبُ ثش ٗ ٕضيْرٔ ثرش ثر٘دُ ٗ اٍکربُ اضّٗری ٍخربسد ثرش ٍْرباغ آُ ،دس صربه صبمرش کَترش
ٍر٘سد اعرتفبدٓ دٗىر ٕرب ٗاورغ گشديرذٓ اّرذ .اٍرب ثغريبسی اص کؾر٘سٕبی ت٘عرؼٔ يباترٔ ٗ دس صربه ت٘عررؼٔ دس
تالؽْذ ّظبً ث٘درٔ ثْذی خ٘د سا دس يک اشآيْذ ثٖج٘د يب تيييش ثٔ ّظربٍی ػَيکرشد ٍضر٘س يرب ػَييربتی کرٔ
دس آُ استجبه ثيِ اػتجبسات ث٘درٔ ای ٗ ػَيکشد دعتگبٕٖبی ارشايی ؽفب ٗ ٍفًٖ٘ اع ّ ،ضديرک ترش
عبصّذ ٗ اص ايِ ىشيق اىالػبتی ٍؼتجش ٗ وبثو اىَيْبُ ثشای تقَيَبت ث٘درٔ ای دٗى ٗ ٍزيظ اشإٌ
آٗسّذ .ىزا عيغتَی کٔ ثت٘اّذ ٍضايبی ا٘ سا تبٍيِ َّبيذ ،عيغتٌ ث٘درٔ ثْذی ثش ٍجْبی ػَيکشد اع کرٔ
ثب اىضاً دعتگبٓ ٕبی ارشايی ثٔ تَشکض ثش ّتبيذ ثشّبٍٔ ٕب ،ثبػج ثٖج٘د احشثخؾری ،کربسايی ٗ ابعرخگ٘يی
ثشّبٍٔ ٕبی دٗى ٍی ؽ٘د.
ثش اعبط تضقيقبت اّزربً گشاترٔ يکری اص د يرو ّبسعربيی صغربثذاسی دٗىتری دس ايرشاُ ،ػرذً ثکربسگيشی ٗ
اعتفبدٓ اص عيغتٌ ث٘درٔ ثْذی ثش ٍجْبی ػَيکشد اع  .اٍب ٗاوؼي ايِ اعر کرٔ ىشاصری ٗ اررشای ّظربً
ث٘درٔ ثْذی ثش ٍجْبی ػَيکشد ثغيبس ٍؾرکو ثر٘دٓ ٗ ّيبصٍْرذ ىشاصری ٗ اررشای صيرش عربخ ٕربی ٍکَرو
ديگشی اع  .ثٔ ػجربست ديگرش ،ىشاصری ٗ اررشای ٍ٘اقير آٍيرض ّظربً ث٘دررٔ ثْرذی ثرش ٍجْری ػَيکرشد،
ٍغتيضً تض٘ه اعبعی ٗ ثْيبدی دس ّظبً صغبثذاسی ٗ گضاسؽگشی دٗىتی ٍ٘سد ػَو اؼيری اص يرک عر٘ ٗ
ى شاصرری ٗ ارررشای عيغررتٌ صغرربثذاسی ثٖرربی تَرربً ؽررذٓ ٗ عيغررتٌ اسصيرربثی ػَيکررشد اص ديگررش عرر٘ اع ر .
ثْبثشايِ ت٘فئ ٍی ؽ٘د اص آّزب کٔ دس ايشاُ ،دس آغبص اشايْذ ايربدٓ عربصی ّظربً ث٘دررٔ ثْرذی ثرش ٍجْربی
ػَيکشد ٕغتيٌ ،ايِ وجيو عيغتٌ ٕب اص وجو ٗ يب صذاوو ٌٕ صٍبُ ثب تض٘ه دس ّظبً ث٘دررٔ ّ٘يغری ىشاصری
ؽ٘د تب دعتيبثی ثٔ يک ّظبً ث٘درٔ ثْذی ػَييبتی اٍکبُ ازيش گشدد.
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