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چکیده
ارائه و انتقال مفاهیم در حسابداری بیشتر بر پایه اعداد و ارقام انجام میشود درحالیکه برای به دست آوردن و
استخراج بعضی از مفاهیم مانند سرمایه فکری ،باید محاسبات بیشتری انجام گردد .در این پژوهش سعی گردیده
قدرت بیان دیداری بهعنوان یک ابزار شناختی و بهمنظور ارائه شفافتر مفاهیم سرمایه فکری ارائهشده در صورتهای
مالی به کار گرفته شود  .بدین منظور و برای طراحی تصاویر از دیدگاه داویسون 1استفاده گردیده و تصاویر مربوطه
به قسمتهای مرتبط در یادداشتهای همراه صورتهای مالی یک شرکت فرضی افزودهشده و سپس بهصورت
آزمایشی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری در سال  1931موردبررسی قرارگرفته است .اطالعات مربوط
با استفاده از روشهای تحلیل عاملی تأییدی و آزمون tتحلیلشده که کارایی باالی روش مورد استفاده در بهبود
درک پاسخگویان از مفاهیم سرمایه فکری را نشان میدهد.
واژههای كلیدی :مصور نمودن صورتهای مالی ،درک استفادهکنندگان ،سرمایه فکری شرکتها.
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 -1مقدمه
یکی از اهداف اصلی مصورسازی اطالعات،
پشتیبانی از تفکر انسانی از طریق استفاده مناسب از
ابزارهای تصویری ویژه می باشدکه این ابزارها حواس
انسان را پرورش داده و با پدید آوردن ساختار ،به
دانش انتزاعی یاری می رسانند و اگر به خوبی طراحی
شده باشند می توانند تا حد زیادی به قوه استدالل و
تفکر کاربران یاری برسانند (سدینگ.)2009، 2
مصورسازی اطالعات 9عبارت است از فعالیتهایی که
برای نمایش بهتر اطالعات به کار گرفته میشود
ومیزان قابلتوجهی از اطالعات بهصورت فشرده و با
حجم کمتر ،کارایی افزونتر و در قالب تصویری ارائه
میشود( .درودی .)1931 ،از تصاویر برای انتقال
مفاهیم و در علوم مختلف استفادههای فراوانی شده
مثالً ستایش و همکاران ( )1930در پژوهشی به ارائه
مدلی برای افزایش قابلیت فهم اطالعات مندرج در
صورت های مالی با استفاده از هنرهای تجسمی
پرداختند و در نهایت یک مدل نظری که هدف آن
ارائه صورت های مالی مبتنی بر میزان عدم اطمینان
در اقالم صورت های مالی است با استفاده از هنرهای
تجسمی (شامل زیبایی شناسی و تئوری رنگ ها) و
روان شناسی ارائه نمودند که این شیوه گزارشگری یک
مقوله جدید و ابتکاری در حسابداری و نظام
گزارشگری مالی به حساب می آید .رهنمای رودپشتی
و همکاران ( )1931نیز در پژوهشی دیگر به بررسی
تاثیر رویکردهای مختلف زبان شناسی بر رفتار قضاوتی
و شناختی سرمایه گذاران در ایران پرداختند و
متغیرهای صراحت زبان و لحن را در یادداشت های
همراه صورت های مالی و با استفاده از روش جدیدی
مورد آزمون قرار دادند .نتایج حاکی از موثر بودن
صراحت زبان و لحن بر رفتارهای سرمایه گذاران بوده
که در نهایت تعریف جدیدی از صراحت زبان در
یادداشت های توضیحی ارائه شده است .در پژوهش
دیگری با عنوان "دیدگاه بارتز درزمینه ارتباطات
حسابداری و تصاویر دیداری و پاسخگویی حرفهای"
که توسط داویسون ( )2011انجامشده ،به بررسی
تأثیر دیدگاه بارتز و اثرات بالقوه آن بر تحقیقات در
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زمینه ارتباطات حسابداری پرداختهشده ،نتایج حاکی
از آن بودکه درزمینه حسابداری تا حد بسیار کم و در
حوزههای بسیار محدودی از دیدگاه بارتز استفادهشده
وجای کار فراوانی در این زمینه وجود دارد.
یکی از چالشها و مشکالت سیستم های سنتی،
عدم انعکاس ارزش سرمایههای فکری در صورتهای
مالی و گزارشهای واحدهای تجاری میباشد.
درحالیکه امروزه نقش این موارد در ایجاد ارزش برای
شرکتها و خصوصا شرکت های دانش بنیان بسیار
بیشتر از نقشی است که سرمایههای مالی در واحدها
ایفا میکنند و در این میان حرفه حسابداری نقش
مهمی برای یافتن راههای مؤثر جهت سنجش و
گزارشگری این سرمایهها بر عهده دارد از سوی دیگر
سرمایه فکری دارای ویژگیهای خاصی همچون
درنظرگرفتن انسانها و ویژگیهای مرتبط با آنها
میباشد و درک معنای اعداد برای بسیاری از استفاده
کنندگان مشکل بوده و در بعضی از موارد نیاز به
تفهیم و ارائه مطالبی فراتر از دانش حسابداری داردکه
در این زمینه استفاده از تصاویر در جهت تکمیل
اعداد موجود در صورت های مالی میتوانند مفاهیم را
بهتر منتقل نماید .این پژوهش به دنبال پاسخگویی به
این سوال است که آیا مصورسازی صورت های مالی
منجر به بهبود درک استفاده کنندگان از مفاهیم
سرمایه فکری می گردد؟
هدف از پژوهش در ابتدا بسط و توسعه راههای
انتقال اطالعات و ارائه روشهای نوینی برای
گزارشگری در شرکتها می باشد که بهصورت استفاده
از تصاویر و قدرت بیان پنهانشده در آنها در نظر
گرفته شده است وهمراه با گزارشها مالی در شرکتها
ارائه میگردد .هدف دوم اینکه مفاهیمی که کمتر با
اعداد و ارقام قابلارائه میباشند مانند مفاهیم سرمایه
فکری ویا داراییهای نامشهود به روشی سادهتر و
قابلفهمتر برای عموم ارائه گردد .زیرا تصاویر در آینده
گزارشگری مالی و ایجاد ارتباطات مابین شرکتها
دارای اهمیت فراوانی میباشند ،بهبیاندیگر حتی
میتوان ارتباطات مابین شرکتها را بهعنوان سرمایه
فکری در نظر گرفت (بیتی 1و همکاران )2012 ،زیرا
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سازمانها غالبا تصاویری را طراحی میکنند که بهطور
خاص با جنبههای سرمایه فکری آنها در ارتباط باشد.
یعنی تصاویر ،سرمایه فکری را از نامرئی یا کمارزش
بودن به سمت مرئی و باارزش بودن سوق میدهند که
این کار از طریق افشای نرم و داوطلبانه داراییها انجام
میشود (نمانیان.)1930 ،
انتظار میرود نتایج پژوهش بتواند دستاوردها و
ارزشافزودهای به شرح زیر داشته باشد :اول اینکه
نتایج این پژوهش میتواند موجب گسترش مبانی
نظری پژوهشهای گذشته در ارتباط با روشهای ارائه
سرمایه فکری در شرکتها شود .دوم اینکه نتایج
آزمون روش معرفیشده و چارچوب نظری آن میتواند
بهعنوان یک دستاورد علمی در اختیار قانونگذاران در
حوزه تدوین استانداردهای حسابداری و بازار سرمایه
قرار گیرد و همچنین به مدیران و سهامداران شرکت
روشهایی نوین و قابلفهم برای عموم در انتقال
مفاهیم ارائه دهد .عالوه بر آن چارچوب ذکرشده
میتواند بهعنوان مبنایی در انجام پژوهشهای آتی و
سایر مفاهیم مرتبط با شرکتها مثالً گزارشگری
درزمینه داراییهای نامشهود مورداستفاده قرار گیرد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
تحقیقات رفتاری در حسابداری چگونگی استفاده
و پردازش افراد از اطالعات حسابداری را بررسی
میکند و جزو تحقیقات اثباتی به شمار می رود که
بیشتر از مباحث روانشناسی بهره جسته و از سال
 1311و بر مبنای تئوری قضاوت بشر 5وارد حسابداری
شده است .از جمله روشهای آن مدل برانزویک 1را
می توان نام بردکه بر اساس آن و با استفاده از یک
سری اطالعات مبنا ،میتوان تصمیم فرد تصمیم
گیرنده را پیشبینی نمود (نیکومرام .)1932 ،از سویی
دیگر بر اساس مدلهای شناختی 1کارایی در
تصمیمگیریها و فرایند حل مسئله ناشی از ارتباط
بین دو متغیر می باشد :مفهوم و نحوه ارائه مفهوم
(آماندا و ویسی1331 ،3؛ ویسی .)1331 ،هنگامیکه
نحوه ارائه به نحو مناسب انجام گردد درک ذهنی
مناسبی از مسئله به وجود آمده و سرعت پاسخگویی و

شفافیت فرایند را افزایش میدهد و منجر به بهبود
عملکرد میگردد (ویسی )1331 ،و بنا بر تئوری دو
وجهی بودن( 3پیوینو و کاپو )1319،10حافظه
بلندمدت انسان ،اطالعات به شکل تصویر و لغت را
بهصورت یکسان ذخیره نمیکند  ،به نحوی که فرایند
شناختی اثبات می نماید تصاویر قابلیت تجزیه شدن را
نداشته و بدون تغییر باقی میمانند درحالیکه
اطالعات لغتی این ویژگی را نداشته و کمرنگتر
میشوند .نتایج تجربی در روانشناسی شناختی نشان
میدهد که در مورد اطالعات پیچیدهتر ،استفاده از
تصاویر منجر به ارائه نتایج سریعتر و بهتری در
یادگیری نسبت به ارائه عددی اطالعات میگردد(
هاموند1311 ،11؛ هافمن 12و همکاران  .)1331،پس
می توان دالیل انتخاب تصاویر برای انتقال مفاهیم را
کارایی آن ها در ایجاد انگیزه در انسان دانست که
دارای حدومرز جغرافیایی یا زبانی نبوده و میتوان از
آنها بهعنوان یکزبان بینالمللی بهره جست .عالوه بر
آن تصاویر بهعنوان رابطی مابین عناصر دیداری و
متنی به کار میروند و میتوانند پل ارتباطی ما بین
شرکتها و سرمایهگذاران بهحساب آیند(بوم،19
 .)2001در حسابداری نیز در ارتباط با شکل ارائه
اطالعات به نحوی که برای استفادهکنندگان اثرگذار
باشد تحقیقاتی انجامشده است ،یکی از مشهورترین
تحقیقات مربوط به موریاریتی )1313(11میباشد که
به بررسی این موضوع پرداخت که آیا چهره های
ترسیمی چرنف در بهبود قضاوت در مورد ورشکستگی
شرکت ها ،در بین دانشجویان حسابداری اثرگذار
است؟ نتایج حاکی از کارایی باالی روش مورد استفاده
بوده است (نیکومرام .)1932 ،پژوهشهای بسیاری
تاکنون در ارتباط با سرمایه فکری ،اندازهگیری و
گزارشگری آن در داخل و خارج از کشور انجام شده
است مثالً کمپبل )2010( 15گزارش های مالی
شرکتها در یک دوره  91ساله بین سالهای  1313تا
 2003را با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی
نموده و تغییرات رخداده از اینکه داراییهای ثابت و
عملکرد ،شاهکلید ارزشآفرینی میباشد به سمت این
اعتقاد که دانش داراییهای سرمایهای قدرت باالتری
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در ایجاد ارزشدارند را ارائه می دهد.کورکول و
همکاران ،)2019( 11در پژوهش خود بیان نمودند که
گزارشگری سرمایه فکری در مؤسسات دانشبنیان
بسیار بااهمیت است زیرا این حقیقت وجود دارد که
دانش  ،ورودی و خروجی اصلی در چنین مؤسساتی
می باشد .چن و همکاران ،)2011( 11در پژوهشی با
عنوان " سرمایه فکری و توسعه محصوالت جدید" به
بررسی ارتباط مابین اقالم مختلف سرمایه فکری شامل
سرمایه انسانی  ،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری
با تولید محصوالت جدید را در  39شرکت پرداختند،
نتایج حاکی از آن بود که سرمایه انسانی و سازمانی
بهصورت مثبت با سرمایه مشتری در ارتباط بوده و
منجر به عملکرد بهتر می گردد .رونی13و همکاران
( )2015نیز در پژوهش خود به آزمون این موضوع
پرداخته که چگونه افشای سرمایه فکری در درک افراد
از تغییرات سازمانی اثرگذار بوده و دیدگاههای نوینی
برای چگونگی ارتباطات اجتماعی ارائه نمودند.
در پژوهش حاضر از چارچوب نظری داویسون
( )2011برای طراحی تصاویر استفادهشده که در
طراحی سه بعد عناصر زبانی و نمادین و تکرار را در
نظر گرفته و تکمیل کننده چارچوب نظری بارتز که
تنها عناصر زبانی و نمادین را مورد بررسی قرار می
دهد ،می باشد:
.1عناصر زبانی :شامل شرح تصاویر و کلمات درون
آنها میباشند وبه بیان سادهتر به معنای استفاده از
کلمات یا واژهها در تصاویر درنظر گرفته می
شود.2.عناصر نمادین :بهعنوان واسطهای برای انتقال
مفاهیم عمل نموده و معنای القاشده از تصویر را
هدایت می کندو در دو قسمت قرار میگیرد :الف-
مفاهیم مستقیم  :بیشتر بهصورت اسامی در نظر گرفته
میشوند؛ بهعبارتدیگر به معنای وجود افراد ،اشیا و یا
مکانهای خاص در داخل تصویر هست .بهعنوان مثال
در عکس ارائهشده توسط یک شرکت تولیدکننده رب
گوجه فرنگی مواردی ازقبیل گوجهفرنگی ،دیگ مسی،
حیاط سنتی ایرانی و یک خانم مسن ارائهشده که همه
این موارد بهعنوان مفاهیم مستقیم در نظر گرفتهشده
چون در اولین نگاه قابلتشخیص و برای پخت رب
4

الزم میباشند .ب -مفاهیمی غیرمستقیم یا نمادین :
شامل پیامهای ضمنی و در جهت پاسخ به این سؤال
میباشند که «این تصویر به چه معنا می باشد؟» ،مثالً
در تصاویر مربوط به گزارشهای مالی شرکت تولید
کننده رب گوجهفرنگی ،وجود دیگ مسی و یا خانم
مسن و یا حیاط سنتی نمادی از تجربه و مهارت و
گوجههای تازه و سالم نمادی از کیفیت محصول
میباشند که در نگاه اول قابلتشخیص نبوده ولی با
اندکی تأمل قابلدرک است -9.تکرار :به عبارت ساده
با تکرار میتوان مفاهیم را برای مدت طوالنیتری در
ذهن افراد القا نمود البته برای انجام چنین کاری باید
ابعاد آن را بهصورت دقیق شناخته و مورداستفاده
قرارداد که به شرح زیر ارائه میگردد( داویسون،
:)2011
الف -هویت (ذات .)13تکرار در افراطیترین حالت
خود به شکل هویت و یا تکرار خالص درمیآید که
دارای عناصر تکراری یکسان است یعنی نهتنها اشکال،
رنگها و سبکها یکسان هستند بلکه مردم ،مکانها و
اشیا نیز یکسان خواهند بود برای مثال تصویر  20عدد
لوله آزمایش یکسان در صورت های مالی یک شرکت
دارویی.ب -همگونی (شباهت) :20ترکیبی از تکرار و
تنوع بهعنوان نوعی همگونی در نظر گرفته میشود و
به عبارتی تکرار صرف نبوده بلکه تغییری هرچند
اندک که نشاندهنده تنوع باشد در آن به چشم بیاید،
مثال تصویر  20عدد لوله آزمایش با چینش یا
سایزهای متفاوت در صورت های مالی یک شرکت
دارویی.ج  -تجمع :21نشاندهنده اختالل و هرج و مرج
هست که از طریق نداشتن نظم و آرایش آشکار
میگردد .برای مثال یک شرکت دخانیات در عکس
گزارشهای مالی خود ،خرمنی از توتون و تنباکو را به
نمایش بگذارد.د – مجموعه یا سری :22تکراری که
نشاندهنده بعد زمانی و روایتی باشد و در صورت عدم
وجود آن ،تصاویر ثابت و ساکن باقی بمانند .مثالً
تصاویر ارائهشده در گزارشهای مالی یک شرکت
صنایع غذایی که عکسهایی از مراحل مختلف تولید
محصول را نشان میدهد .در این پژوهش سرمایه
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فکری (کمپبل)2010،29در  9بعد مورد بررسی قرار
می گیرد.
 -3فرضیات پژوهش
با در نظر گرفتن مبانی ذکرشده و در راستای اهداف
پژوهش فرضیات به شرح زیر ارائه می گردد:
فرضیه اصلی :گزارشهای مالی مصور ،موجب بهبود
درک استفادهکنندگان از سرمایه فکری شرکت خواهد
شد.
فرضیه  :1گزارشهای مالی مصور ،موجب بهبود درک
استفادهکنندگان از سرمایه رابطهای شرکت خواهد
شد.
فرضیه  :1-1گزارشهای مالی مصور ،موجب بهبود
درک استفادهکنندگان از روابط مالی شرکت
خواهد شد.
فرضیه  :2-1گزارشهای مالی مصور ،موجب بهبود
درک استفادهکنندگان از نام تجاری شرکت خواهد
شد.
فرضیه  :9-1گزارشهای مالی مصور ،موجب بهبود
درک استفادهکنندگان از مشتریان شرکت خواهد
شد.
فرضیه  :1-1گزارشهای مالی مصور ،موجب بهبود
درک استفادهکنندگان از کانال توزیع شرکت
خواهد شد
فرضیه  :5-1گزارشهای مالی مصور ،موجب بهبود
درک استفادهکنندگان از مشارکت تجاری شرکت
خواهد شد
فرضیه  :1-1گزارشهای مالی مصور ،موجب بهبود
درک استفادهکنندگان از شهرت شرکت خواهد
شد.
فرضیه  :2گزارشهای مالی مصور ،موجب بهبود درک
استفادهکنندگان از سرمایه انسانی شرکت خواهد شد
فرضیه  :1 -2گزارشهای مالی مصور ،موجب
بهبود درک استفادهکنندگان از فعالیتهای مبتنی
بر دانش کارکنان شرکت خواهد شد.
فرضیه  :2 -2گزارشهای مالی مصور ،موجب
بهبود درک استفادهکنندگان از وضعیت کارکنان

شرکت خواهد شد.

فرضیه  :9 -2گزارشهای مالی مصور ،موجب
بهبود درک استفادهکنندگان از وضعیت آموزشی
کارکنان شرکت خواهد شد.
فرضیه  :1 -2گزارشهای مالی مصور ،موجب
بهبود درک استفادهکنندگان از میزان تحصیالت
کارکنان شرکت خواهد شد.
فرضیه  :5 -2گزارشهای مالی مصور ،موجب
بهبود درک استفادهکنندگان از فرایند نوآوری
شرکت خواهد شد.
فرضیه  :3گزارشهای مالی مصور ،موجب بهبود درک
استفادهکنندگان از سرمایه ساختاری شرکت خواهد
شد.
فرضیه  :1 -9گزارشهای مالی مصور ،موجب
بهبود درک استفادهکنندگان از داراییهای
سرمایهای شرکت خواهد شد.
فرضیه  :2 -9گزارشهای مالی مصور ،موجب
بهبود درک استفادهکنندگان از دیدگاه مدیریت
شرکت خواهد شد
فرضیه  :9 -9گزارشهای مالی مصور ،موجب
بهبود درک استفادهکنندگان از فرهنگسازمانی
شرکت خواهد شد.
فرضیه  :1 -9گزارشهای مالی مصور ،موجب
بهبود درک استفادهکنندگان از فرایند مدیریتی و
تکنولوژیک شرکت خواهد شد.
فرضیه  :5 -9گزارشهای مالی مصور ،موجب
بهبود درک استفادهکنندگان از سیستم ارتباطی و
اطالعاتی شرکت خواهد شد.
فرضیه  :1 -9گزارشهای مالی مصور ،موجب
بهبود درک استفادهکنندگان از اهداف زیربنایی
شرکت خواهد شد.
 -4روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر ازلحاظ هدف بنیادی بوده ،زیرا
روشی نوین برای ارائه اطالعات در صورتهای مالی
شرکتها را ارائه میدهد ،دادهها و اطالعات اولیه با
استفاده از روشهای آزمایش ،مشاهده و مصاحبه
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تصاویر طراحیشده در قسمت یادداشتهای همراه
اضافه شود.
برای انجام آزمون ،دانشجویان به صورت تصادفی
به  2گروه تقسیم گردیده که به گروه اول صورت های
مالی مصور و به گروه دوم صورت های مالی (بدون
تصویر) ارائه گردید و به هر دو گروه ،پرسشنامه
یکسان داده شده و پس از توضیح مقدماتی و بیان
چارچوب پاسخگویی ،از آنها خواسته شد به سواالت
پرسشنامه با توجه به درک خود پاسخ دهند.
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش
آلفای کرونباخ استفادهشده که برای سرمایه رابطه ای
( 25سوال ،0/312 )RC ،سرمایه انسانی(  13سوال،
 ،0/391 )HCوسرمایه ساختاری(  21سوال ) SC،به
میزان  0/310به دست آمده ،ازآنجاییکه مقدار آلفای
کرونباخ کل پرسشنامه و متغیرها بزرگتر از  ./1است
لذا آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

جمعآوریشده و با استفاده از روشها و فنهای آماری
و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته که از لحاظ جمعآوری دادهها پیمایشی و از
لحاظ شیوه اجرا توصیفی در نظر گرفته می شود و از
آنجهت که میتواند مورداستفاده استاندارد گذاران
حسابداری و مسئوالن بازارهای سرمایه قرار گیرد
میتوان آنها در زمره پژوهشهای کاربردی نیز تلقی
کرد.
جامعه آماری پژوهش دانشجویان شاغل به
تحصیل در ترم دوم سال تحصیلی  1931-35درمقطع
کارشناسی ارشد حسابداری در دانشگاههای استان یزد
شامل دانشگاه دولتی ،غیرانتفاعی و آزاد در نظر
گرفتهشده که حاکی از اعتبار باالی نتایج حاصله به
عنوان جامعه آماری جایگزین بوده ( ریلی ،21هالز 25و
تایر )2011 ،21در نهایت  902پرسشنامه قابلاستفاده
جمعآوری و موردبررسی قرارگرفته است.علت انتخاب
دانشجویان ارشد ،آشنایی مقدماتی آنها با مفاهیم
سرمایه فکری و گزارشگری آن در صورتهای مالی
بوده که ویژگی های جمعیت شناختی جامعه در
جدول  1ارائه می گردد.
برای طراحی پرسشنامه ها ،مولفه های اجزای
سرمایه فکری در نظر گرفته شده که برای آنها مواردی
به شرح جدول  2و به صورت عددی در متن صورت
های مالی گنجانده شده و سپس با استفاده از نرم
افزارهای رایانه ای و بر اساس روش داویسون ()2011
برای قسمت های مربوطه تصاویری ساخته شده است.
سعی گردیده تصاویر در مکانی مرتبط با مؤلفههای
موردنظر قرار گیرند که ازلحاظ روانشناسی قابل توجیه
باشد و از لحاظ حسابداری نیز سعی گردیده متن
صورتهای مالی در قالب استاندارد خود تهیه گردد و

بررسی روایی مدل اندازهگیری
برای بررسی روایی گویه ها که با استفاده از
نظرات اساتید و خبرگان مورد تعدیل قرار گرفته اند از
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .با توجه به اینکه
نتایج همگی گویه ها دارای آماره  tبزرگتر از مقدار
 1/31می باشند (اعداد بر روی مسیرها در شکل 1
نشانگر مقادیر  tبوده) پس هیچکدام از گویه ها از مدل
حذف نمیشوند .
پس از بررسی گویهها به بررسی برازندگی مدل
پرداخته که نتایج در جدول  9ارائه می گردد.
همانطور که مشخص شده مدل از برازندگی قابل
قبولی برخورداربوده و روایی سازه متغیر سرمایه فکری
مورد تائید می باشد .با در نظر گرفتن موارد فوق،
نتایج به شرح جدول  1ارائه می گردد.

جدول  -1مشخصات دموگرافیک جامعه آماری
متغیر

سن

جنسیت
زیر

-22

22

32

11

گروه

زن

مرد

فراوانی

102

153

درصد

21/5 52/9 99/3

1

سابقه كاری

22-42 42-32

باالی

كمتر

22

از 2

جمع

21-12 12-11 11-2

باالی
21

-

193

11

1

1

111

51

92

11

11

902

15/1

11/1

2/9

0/9

91/3

13/5

10/1

5/1

9/1

100
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جدول  -2چارچوب پرسشنامه
اجزای سرمایه فکریIC

داراییهای

سرمایهایIP

فرهنگسازمانی

دیدگاه

CC

مدیریت MPH

فرایند مدیریتی و تکنولوژیکی
MTP

مکان ارائه در صورت های مالی هدف
داراییهای نامشهود در ترازنامه

حق اختراع ،عالمت تجاری

سایر درآمدهای عملیاتی در صورت سود و زیان

هزینه تهیه چارت سازمانی جدید

درآمدهای غیرعملیاتی در صورت سود و زیان

هزینه بروشورهای اخالقی

سایر درآمدهای عملیاتی در صورت سود و زیان

هزینههای زیستمحیطی

هزینههای فروش در صورت سود و زیان

هزینههای عمومی فروش (صدای مشتری وباشگاه
مشتریان)

هزینههای فروش در صورت سود و زیان

هزینه گارانتی وهزینههای ارزیابی عملکرد و بازرسی

سایر درآمدهای عملیاتی در صورت سود و زیان

درآمد فروش ضایعات مواد و هزینه دوبارهکاری

سیستم ارتباطی و اطالعاتی  INSداراییهای نامشهود در ترازنامه
اهداف زیربنایی شرکت

روابط مالی

FR

نام تجاری

B

مشتریان

C

کانال توزیع

Dch

مشارکت تجاری
شهرت شرکت
کارکنان

INF

PB

CR

Emp

آموزش کارکنان
تحصیالت

Tra

Edu

دانشمحوریWR

فرایند نوآوری

Inn

مولفه اضافه شده برای سنجش اجزا

پایگاه دادهها (سختافزار و نرمافزارها)

وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت مشهود زمین ،تعمیرات اساسی ماشینآالت
در صورت جریان وجوه نقد
جریان وجوه نقد و در قسمتهای تامین مالی و بازده
سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

دریافت و پرداخت وام ویا سود سهام

در صورت سود و زیان و در قسمت هزینههای مالی

هزینه مالی

هزینههای فروش در صورت سود و زیان

هزینه تبلیغات (برند سازی)
هزینه کسب جوایز و اعتبارنامه

هزینههای فروش در صورت سود و زیان

هزینه خدمات پس از فروش

جدول مبلغ فروش در یادداشت های همراه

«پس از کسر تسهیالت اعطایی به مشتریان»

جدول منطقه فروش در یادداشت های همراه

افزودن مناطق جغرافیایی فروش

جدول مقدار فروش در یادداشت های همراه

«عادی ،اینترنتی و در مناطق جدید»

صورت سود و زیان (هزینههای فروش)

هزینه کاتالوک های تبلیغاتی

جدول منطقه فروش در یادداشت های همراه

صادرات و واردات

تاثیر تغییرات نرخ ارز در صورت جریان

صادرات و واردات

سایر درآمدهای عملیاتی در صورت سود و زیان

درآمد حاصل از مجوزها و پروانههای اعطایی

هزینههای غیرعملیاتی در صورت سود و زیان

هزینه فعالیتهای عامالمنفعه

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از
فعالیتهای عملیاتی-عادی صورت جریان

وام و رفاهی کارکنان

هزینههای اداری در صورت سود و زیان

هزینه آموزش و دورههای مهارت افزایی
هزینه تسهیالت ادامه تحصیل کارکنان

هزینههای اداری در صورت سود و زیان

هزینه تسهیالت ادامه تحصیل کارکنان

سایردرآمدهای غیرعملیاتی(صورت سودو زیان)

درآمد مشاوره به شرکتهای دارویی

جدول مقدار تولید در یادداشت های همراه

«آرایشی (جدید)»

وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود در
صورت جریان وجوه نقد

تحقیق و توسعه

وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت

خط تولید جدید
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شکل -1مقدار  t-valueروابط علی متغیرهای مدل
جدول  -3بررسی شاخصهای برازندگی
شاخص

2

df

 2 /df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

CFI

مقدار حاصله

211/01

111

2/11

0/012

0/31

0/33

0/33

0/33

0/33

0/33

جدول -4

خالصه ضرایب استاندارد،ضرایب تعیین ،آماره t

مسیرها

ضریب استاندارد

آماره t

ضریب تعیین

نتیجه

سرمایه فکری ← سرمایه رابطهای

0/33

11/31

0/31

تائید

سرمایه فکری ← سرمایه انسانی

0/33

13/00

0/33

تائید

سرمایه فکری ← سرمایه ساختاری

0/33

15/03

0/31

تائید

 -2یافتههای پژوهش
برای بررسی فرضیات از آزمون  tبرای تحلیل
پرسشنامه دو گروه از دانشجویان که صورتهای مالی
مصور و غیر مصور دریافت نموده بودند استفاده شده
که نتایج آزمون فرضیه اصلی به شرح جدول  5ارائه
میگردد.
برای بررسی دقیقتر سرمایه فکری به تفکیک اجزا
و در قالب فرضیات فرعی موردبررسی قرارگرفته که
نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول و اجزای آن به شرح
جدول  1ارائه میگردد.
درواقع سرمایه رابطه ای به عنوان پل و کاتالیزور در
فعالیتهای سرمایه فکری محسوب میگردد و در اینن
پژوهش روش جدیدی برای ارائه آن مورد آزمون قنرار
گرفته که با اطمینان  35درصد مورد تائید قرارگرفتنه
است.در ادامه دومنین قسنمت سنرمایه فکنری یعننی
8

سرمایه انسانی در قالب فرضنیه فرعنی  2و اجنزای آن
بررسی گرفته زیرا شرایط شرکت که منجنر بنه حفن
نیروی انسانی و تداوم رابطه آنها با شرکت منیگنردد
بسیار حائز اهمیت می باشد .نتنایج در جندول  1ارائنه
میگردد.
سومین جزء سرمایه فکری ،سرمایه ساختاری می
باشد که به شرکت اجازه بهرهبرداری و استفاده از
سرمایه فکری را میدهد و منجر به بهبود تفکرات
تجاری شرکتها میگردد و در قالب فرضیه فرعی
سوم و اجزای آن مورد آزمون قرارگرفته و نتایج در
جدول  3ارائهشده است.
در مجموع با بررسی جداول مشخص میگردد که
استفاده از تصاویر منجر به بهبود درک استفاده
کنندگان در همه ابعاد سرمایه فکری گردیدهاند.
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جدول  -2نتایج تحلیل آماری فرضیه اصلی
مقایسه میانگینها

نتیجه
تائید

آزمون لوین

آزمونt

SD

میانگین

گروه

sig

df

t

sig

F

مفروض

0013110

901213

مصور

00000

900

10131

00000

510053

برابری

0033101

900190

غیرمصور

00000

2230310

10101

نابرابری

فرضیه
اصلی

جدول  -2نتایج تحلیل آماری فرضیه فرعی  1و اجزای آن
نتیجه
تایید
تائید
تائید
تائید

تائید
تائید
تائید

مقایسه میانگینها

آزمون لوین

آزمونt

SD

میانگین

گروه

sig

df

t

sig

F

مفروض

0059391

901201

مصور

00000

900

30023

00000

910111

برابری

0035113

203339

غیرمصور

00000

2150110

30110

.11131

901019

مصور

00000

900

50513

1003121

900053

غیرمصور

00000

2110111

50120

0019511

901153

مصور

00000

900

10311

1001193

900515

غیرمصور

00000

2520031

10001

0011151

905159

مصور

00000

900

10901

1005953

203011

غیرمصور

00000

2120115

10913

1015233

101931

مصور

00000

900

10131

1015233

901993

غیرمصور

00000

2150153

10110

0013319

909339

مصور

00000

900

10195

1001153

203113

غیرمصور

0000.

2110303

10131

0011091

903913

مصور

00000

900

30030

1001115

203120

غیرمصور

00000

2130113

30110

نابرابری
00000

130132

برابری
نابرابری

00000

910503

برابری
نابرابری

00000

250533

برابری
نابرابری

00031

20313

برابری
نابرابری

00000

900115

برابری
نابرابری

00000

130293

برابری
نابرابری

فرضیه
فرعی 1
1-1
2-1
9-1
1-1
5-1
1-1

جدول  -7نتایج تحلیل آماری فرضی فرعی  2و اجزای آن
نتیجه
تایید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید

مقایسه میانگینها

آزمونt

گروه

آزمون لوین
t

sig

F

مفروض

SD

میانگین

00000

110111

برابری

0053551

901111

مصور

1001251

900129

غیرمصور

0011031

901011

مصور

1001352

203113

غیرمصور

00000

0015021

901523

مصور

00000

900

1011113

901111

غیرمصور

00000

2110011

0011510

901121

مصور

00000

900

10393

1011131

900332

غیرمصور

00000

2100011

10350

0031330

905109

مصور

00000

900

90105

102120

900533

غیرمصور

00000

2110211

90191

1099233

903111

مصور

00000

900

10919

1010131

900139

غیرمصور

00000

2310512

101959

sig

df

00000

900

10109

00000

2110111

10132

00000

900

10323

2110122

10302
50131
50511
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نابرابری
00000

290111

برابری
نابرابری

00000

530309

برابری
نابرابری

00000

210991

برابری
نابرابری

00000

250591

برابری
نابرابری

00091

10113

برابری
نابرابری

فرضیه
فرعی2
1-2
2-2
9-2
1-2
5-2
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جدول  -8نتایج تحلیل آماری فرضیه فرعی سوم و اجزای آن
نتیجه
تایید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید

مقایسه میانگینها

آزمونt

SD.

میانگین

گروه

Sig.

df

t

Sig.

F

مفروض

0055102

901111

مصور

00000

900

10291

00000

500191

برابری

1009511

900113

غیرمصور

00000

2110191

10992

001103.

903192

مصور

00000

900

10231

1010092

901203

غیر مصور

00000

2310313

10235

0011291

901351

مصور

00000

900

10930

100392

900905

غیر مصور

00000

2130133

10111

0011311

903053

مصور

00000

900

10511

1011151

203391

غیرمصور

00000

2500313

10111

0011331

901511

مصور

000.0

900

10391

1015031

901111

غیرمصور

000.0

2120212

10331

0011132

901153

مصور

000.0

900

10151

1012311

900901

غیرمصور

000.0

2120115

10205

0013111

905353

مصور

000.0

900

50111

1003190

203115

غیرمصور

000.0

2110319

50109

 -2نتیجهگیری و بحث
پژوهش حاضر یکی از معدود تحقیقاتی بهحساب
میآید که بهجای در نظر گرفتن ارزش امور بصری در
سطح نمایشی یا تزئینی ،آن را در رشته حسابداری
موردبررسی قرار داده و سعی مینماید چارچوب نظری
پایدار و عمیقی در این مورد ارائه نمایدکه در آن ،با
استفاده از امور دیداری و تصویرسازی به افشای
سرمایه فکری بپردازد و مفاهیمی مانند سیستمهای
ارتباطی ،فرایند نوآوری و میزان تحصیالت کارکنان را
منتقل نماید به عبارت دیگر عالوه بر جنبههای ابزار
شناختی و زیباشناختی تصاویر ،جنبه کاربردی آن در
حسابداری را مدنظر قرار داده که می تواند درزمینه
داراییهای نامشهود نیز به کار گرفته شود و راهی
برای پررنگتر نمودن و ارائه مستقیمتر آنان ارائه دهد
که با توجه به نتایج حاصله به نظر میرسد تا حدی به
این مهم دستیافته باشد .نتایج حاصله با مبانی ارائه
شده در مدلهای شناختی و نتایج پژوهش موریاریتی
که ارائه تصویری اعداد را در تصمیمگیری مؤثرتر
میداند ،همجهت بوده و آنها تکمیل مینماید.
همچنین نتایج در جهت تاییدمبانی تئوری شناختی و
نظرات هاموند1311 ،21؛هافمن 23و همکاران 1331،
11

آزمون لوین

نابرابری
00002

100012

فرضیه
فرعی9

برابری
نابرابری

00000

930191

برابری
نابرابری

00000

910911

برابری
نابرابری

00000

110931

برابری
نابرابری

00000

920139

برابری
نابرابری

00000

130211

برابری
نابرابری

میباشد .در کل میتوان گفت پژوهش در راستای
اهداف تعیینشده ،ارزشافزوده ای ازلحاظ مبانی
نظری ایجاد می نماید که عبارت است از نوآوری در
استفاده از دیدگاه داویسون ،)2011( 23در زمینه
حسابداری که بر مبنای چارچوب نشانهشناسی بصری
ارائهشده توسط بارتز ،مدلی را برای ارتباطات تصویری
ارائه میدهد ،بنابراین تصاویر ارائهشده به همراه
گزارشها مالی میتوانند جهتدار و در راستای ارائه
مفاهیم مورد نظر شرکت ازجمله داراییهای نامشهود
و سرمایه فکری مورداستفاده قرار گیرند .بهعبارت
دیگر روش ارائهشده در گزارشگری درزمینه حسابداری
ارائه گردیده که بر خواسته از مبانی تئوری شناختی
در روانشناسی بوده و میتواند در جهت تکمیل
تحقیقات رفتاری در حسابداری مورد استفاده قرار
گرفته و مبنایی برای پژوهشهای آتی در حسابداری و
آزمون سایر مفاهیم و مخصوصاً درزمینه داراییهای
نامشهود باشد .عالوه بر آن به مدیران شرکتها و
تحلیلگران مالی و افراد عالقهمند به وضعیت شرکتها
کمک نموده تا درک بیشتری از ارزشهای موجود در
شرکت داشته باشند ،درکی که احتیاج به دانش و
تخصص گسترده و ویژهای نداشته و برای عموم افراد
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قابلفهم است مخصوصاً برای سهامداران شرکت که
غالبادانش حسابداری زیادی نداشته و با روش
استخراج و تحلیل بسیاری از مفاهیم از صورتهای
مالی آشنایی ندارند.
به استفادهکنندگان از صورت های مالی توصیه
میگردد تأثیر و جهت دار بودن تصاویر را در نظر
گرفته و آنها را صرفاً بهعنوان موارد تبلیغاتی و یا
زیباییشناختی در نظر نگیرند ،البته مواردی مانند
سابقه کاری نیز در این زمینه موثر می باشد زیرا به
نظر می رسد افراد با تجربه باال که توانایی استخراج
مفاهیم از مکان های خاص را بر طبق تجربه کسب
نموده اند ،دقت کمتری به حواشی و تصاویر داشته
باشند و اطالعات مورد نظر را با مراجعه مستقیم به
اعداد موجود در صورت های مالی درک می نمایند
عالوه بر آن جنسیت نیز از جمله مواردی می باشد که
احتماال در استفاده از روش اثرگذار می باشد.به نظر
می رسد احتمال استفاده زنان از تصاویر ودرک ایجاد
شده در آنها متفاوت از مردان باشد که پیشنهاد می
گردد عوامل فوق در پژوهش های آتی مورد ارزیابی
قرار گیرد.
از سویی دیگر و با توجه به استفاده گسترده از
تصاویر در گزارشها مالی در بسیاری از کشورها که
معموالً بهعنوان طرح روی جلد ارائه میگردند تا جایی
که مقرراتی در آنها وضع گردیده که باید مراقب
عینی بودن و بیطرفی تصاویر باشند 90و استفاده از
تصاویر در گزارشهای مجمع و برخی دیگر از
گزارشهای داخلی در ایران ،به استاندارد گذاران و
بورس توصیه میگردد قوانین مشابهی در این زمینه
وضع گردد.به مدیران و مدیران مالی نیز توصیه
میگردد برای معرفی و ارائه مفاهیمی که برای
شرکتها بااهمیت بوده ولی بهوضوح قابلارائه در متن
صورتهای مالی و اعداد و ارقام نمی باشد از
روشهایی مانند مصورسازی و امور بصری استفاده
نمایند ،مفاهیمی همچون سرمایه فکری و اجزای
آنکه غالبا نامشهودمی باشند و در این پژوهش مورد
تایید قرار گرفته اند .به شرکت ها پیشنهاد میگردد
در طراحی عالئم تجاری و طراحی وبسایتها و

گزارشها الکترونیکی خود ،امور بصری و چارچوب
ارائه شده در پژوهش را مورد استفاده قرار دهند.
با توجه به نتایج پژوهش مبتنی براثر گذار بودن
تصاویر در بهبود درک مفاهیم به دانشگاهها و مراکز
آموزشی درزمینه حسابداری توصیه میگردد با
بهکارگیری چارچوب نظری ارائهشده دراین پژوهش و
استفاده از تصاویر در کنار اعداد و ارقام را بهعنوان
روشی مکمل در جهت بهبود آموزش و ایجاد درک
باالتر مفاهیم در دانشجویان و افراد تازهکار در نظر
بگیرند.
پیوست
تصویر مربوط به دانش كاركنان
عناصر زبانی :افتخار شرکت :پرورش کارکنان ماهر و
خالق  ،عناصر نمادین :استفاده از معدن در سر انسان یا
همان کارکنان شرکت که نشان از سختکوشی و مهارت
کارکنان هست .البته دررنگ های بسیار جذاب و تکرار:
همگونی (تکرار +تنوع) در اشکال و رنگ ها

فهرست منابع
 درودی ،فریبرز ( .)1931مصورسازی اطالعات.
تهران  :فصلنامه کتاب.
 رهنمای رودپشتی ،فریدون ؛ نیکومرام ،هاشم و
علیاکبر نونهال نهر ( .)1931ارزیابی تأثیر
رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در
گزارشهای توضیحی حسابداری ،بررسیهای
حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،13شماره  02صص
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 مظفرو، محمد حسین ؛ جمالیان پور،ستایش
 ارائه مدلی برای افزایش.)1930( زینب جمالی
قابلیت فهم اطالعات مندرج در صورت های مالی
 مجموعه مقاالت،با استفاده از هنرهای تجسمی
 دانشگاه،نهمین همایش سراسری حسابداری ایران
.سیستان و بلوچستان
 سیدمحسن و علی شیخ ابومسعودی،عالمه
 بررسی تأثیر سرمایه فکری با نقش.)1931(
میانجی مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر
 شرکت گاز استان:عملکرد سازمان (مورد مطالعه
،21 شماره،3 دوره، حسابداری مدیریت،)اصفهان
.31-19صص
 داریوش وسعید فرزادی، محمد؛ فروغی،نمازی
 مفهومی نوین در: بدهی های فکری.)1939(
، حسابداری مدیریت،تقابل با سرمایه های فکری
.90-15  صص،29 شماره،1دوره
 حسن وفاطمه باقری، فرشید؛ قلی زاده،نمامیان
 سرمایه فکری و روشهای اندازهگیری.)1930(
،  تهران، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی،آن
.23-20صص
 فریدون و، هاشم؛ رهنمای رودپشتی،نیکومرام
 مقایسه عملکرد پرتفوی.)1932( هدی همتی
انتخابی بر اساس مدل های حسابداری سرمایه
فکری با استفاده از مدل تحلیل شبکه با مدل های
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