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 ارزیابی نقش حسابداری دفاتر باز بر روی بهای تمام شده محصوالت

 نقی فاضلی

 ، ایراناستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

 محسن همتی

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان –دانشجوی دکتری حسابداری 

 چکیده

این مقاله به بررسی اثرات روش حسابداری با دفاتر باز بر روی بهای تمام شده محصوالت با تکیه بر روی 

. حسابداری دفاتر باز یک روش حسابداری است که تمرکز پردازدروابط بین خریداران و تامین کنندگان می 

میان برای بررسی اثرات روابط . بین تامین کنندگان و خریداران داردگی متقابل تبر روی روابط و وابس

و همچنین نقش رویکرد حسابداری دفاتر باز به منظور افشای اطالعات بهای تمام خریدار و تامین کننده 

ه شده و همکاری متقابل ، دو شرکت به عنوان شرکت اصلی )خریدار( و شرکت تامین کننده انتخاب شدند ک

این رابطه از طریق سواالتی بوسیله پرسشنامه مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که 

شرکتهای خریدار و تامین کننده می تواند در کاهش بهای تمام شده  دو افشای اطالعات و همکاری متقابل

ی و سود آوری ، نقش به و سایر عوامل موثر در بازاریابی ، جذب مشترمحصول محصوالت ، توسعه کیفی 

سزایی را ایفا نماید. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد ضعف در عامل فرهنگی ، خود محدودیتی در 

 افشای اطالعات و به کارگیری بیشتر از این رویکرد قلمداد می شود.

 متقابل.  مدیریت بهای تمام شده درون سازمانی، وابستگی و روابطحسابداری دفاتر باز،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های بین سازمانی به صـورت یکـی ازمهمترین ابزار مـدیریت کسـب وکـار بـرای بهبـود  امروزه همکاری

ی در مـدیریت یو آشفته درآمده است و توانـاهای پیچیده  رقابت پذیری سازمان ها به ویژه در محیط

امروز با مسائلی چون تغییرات سریع و غیر شـود. سـازمان هـای  مـوثرآن یک مزیت رقابتی محسوب مـی

ای مشـتریان، کیفیـت کامل، انتظار دریافت سطح خیلی باالیی ه قابل پیش بینی، سفارشات خاص و سـلیقه

از خدمت و... روبرو هستند. از این رو سازمان ها برای بقاء و حفـظ موقعیت خود، شکلهای متفاوتی به خود 

کمتر کسی می تواند اهمیت ارائه  بنابراین. (0931و غالمی جمکرانی )رهنمای رودپشتی  گیرنـد مـی

اطالعات دقیق ، صحیح و به موقع و نقش آن را در توسعه و پیشرفت سازمانی و همچنین تاثیری قابل 

توجهی که در کاهش بهای تمام شده محصوالت تولیدی دارد ، نادیده بگیرد. شرکتهای تولیدی در سراسر 

ی دستیابی به منابع اولیه تولید خود با تامین کنندگان شان قراردادهای کوتاه مدت و جهان کنونی برا

یابی به بازار هدف خود با خریداران تبلندمدت منعقد می کنند و تامین کنندگان نیز ممکن است برای دس

لقی نمی شود. یادی تعامل و رابطه داشته باشند تا جایی که اینگونه روابط تنها یک رابطه خرید و فروش تز

آنها به صورت متقابل با یکدیگر در تعامل اطالعات می باشند و برای کاهش بهای تمام شده محصول مورد 

 معامله خود تیم هایی کاربردی به منظور ارزیابی فرآیندها و اصالح روابط موجود تشکیل می دهند.

 ست که نشان می دهد شرکتها مطالعات تجربی زیادی بر روی روابط خریدار و فروشنده انجام شده ا

، هاکانسون و همکاران  0331)هاکانسون و نهوتا  آمیزه ای از روابط نزدیک به هم در یک دسته واحد دارند

رکتها در کوتاه مدت بلکه برای پیشرفت در بلند مدت نیز شاین روابط نزدیک نه تنها برای عملکرد (. 4112

این شرکتها  .ه همکاری و تعهد دو طرفه شرکتها تعریف شده استمورد نیاز است. این رابطه نزدیک به وسیل

شان را در حوزه هایی از قبیل تدارکات، روال اداری ، رقبا و امکانات تولیدی که وابستگی بین شرکتها  روابط

، موقلین و  4114، هاکانسون و واسسکی  0333)آروجی و همکاران  را منجر می شود ، سازگار می کنند.

 یک بحث کلیدی برای عملیات شرکتها در بازار صنعت می باشد.وابستگی متقابل بنابراین (. 4114هوران 

در طی مرزهای یک  حسابداری دفاتر باز یک روش حسابداری رو به جلو برای مدیریت وابستگی متقابل

شده و شرکت می باشد. هدف از این مقاله نیز بررسی اثرات حسابداری دفاتر باز در کاهش بهای تمام 

 فروشنده می باشد.  –رضایت مندی روابط بین خریدار 
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 ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش

میالدی در ادبیات حسابداری وارد شد. جایی که اساتید حسابداری  0331در اوایل دهه  0حسابداری دفاتر باز

اوتلی و همکاران  شروع به شناخت افزایش اهمیت روابط درون سازمانی کردند. دو پژوهشگر به نام های

ر تاکید بر نیاز برای کنترل سیستمی که بتواند تولیدات و فرآیندهای شرکت را د 0331، هاپ وود  0331

یک استدالل مشابه را مطرح کرد که که سیستم 0331مرزهای شرکت هماهنگ کند داشتند. هاپ وود 

ل فعالیت ها و نقش فعالیت های کنترل جدید نیاز دارد آگاهی های شفاف تر را از وابستگی های متقاب

 ازمان می تواند بازی کند، نشان دهد.مشترکی که در موفقیت س

بیان می کند اطالعات هزینه ای و سایر اطالعات تولید شده توسط  (OBA)مفهوم حسابداری دفاتر باز 

ز حسابداری هدف ا(. 4101)اندال و نیلسون  سیستم حسابداری در میان اعضای زنجیره تامین افشاء گردد

دفاتر باز کسب اطالعات در مورد فرآیندهای جاری و انجام فعالیت های مشترک با شرکای زنجیره تامین در 

حمایت از تامین  درجهت کاهش هزینه ها می باشد. در واقع حسابداری دفاتر باز اجازه می دهد به خریدار 

 .(4112)اندال و نیلسون اصل شودکننده در مناطق بحرانی جایی که بهبود بهره وری می تواند ح

حسابداری دفاتر باز شکل توسعه یافته ای از مدیریت دفاتر 

باز است. اساس مدیریت دفاتر باز این است که اطالعاتی که 

در اختیار کارکنان قرار می گیرد، هم موجب افزایش بهره 

وری شغلی آنها می شود و هم به شرکت کمک می کند تا 

بهترین عملکرد را یک سازمان فعالیت هایش را به طور کامل انجام دهد. 

 خواهد داشت زمانی که کارکنان شرکت خود را در آن سازمان شریک بدانند نه تنها کارمندی استخدام شده.

این روش بیان می کند که تمام اطالعات مربوط به کارکنان داده شود تا آنها بهتر تصمیم گیری و عمل 

 (.0331)کیس  نمایند

OBA نه بین سازمانی ایفا می کند. هدف اصلی نقش کلیدی در ادبیات مدیریت هزیOBA  این است که

موجبات همکاری بین خریدار و تامین کننده را فرآهم آورد به طوریکه آنها با هم برای از بین بردی ضایعات 

نه تنها ابزاری جهت کاهش هزینه ها نیست  OBAو خلق ارزش برای هر دو شرکت اقدام می کنند. از اینرو 

و  4112اندال و نیلسون  رویکردی به منظور توسعه روابط بین سازمانی در شبکه می باشد. بلکه به عنوان

استدالل می کنند که به اشتراک گذاری اطالعات بهای تمام شده محرمانه ممکن است موجب  4112کوالما 

 افزایش سطح اطمینان ، همکاری و تعهد بین خریدار و تامین کننده شود. 

                                                           
1- OPEN BOOK ACCOUNTING 
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به منظور  (ICOM) 4نندگان به صورت مداوم نیاز به مدیریت هزینه های مشترکخریداران و تامین ک

کاهش هزینه های قابل کنترل می باشند. مدیریت بهای تمام شده درون سازمانی یک رویکرد قائده مند 

برای هماهنگی فعالیتها و کاهش هزینه ها در سراسر شبکه می باشد و حسابداری دفاتر باز به این نکته 

د دارد که شیوه مدیریت هزینه های مشترک در روابط خریدار و تامین کننده اعمال شود. بنابراین تاکی

بسیاری از محققان ، به اشتراک گذاری اطالعات را عاملی کلیدی برای موفقیت روابط خریدار و تامین کننده 

 . (4100)مولر و همکاران  می دانند

زینه و شرایط متفاوت استفاده آنها اشاره کرده اند که از این نویسندگان متعددی به رویکرد های مختلف ه

 9( ، مذاکرات دفاتر باز4110پژوهش حسابداری دفاتر باز )موریتنس و همکاران  به قبیل تحقیقات می توان

و به طور کلی دفاتر  1( ، سیاست دفاتر باز4110)مکور  2( ، هزینه یابی دفاتر باز4111)المینگ و همکاران 

به طور کلی تمامی پژوهشگران معتفد بودند که حسابداری دفاتر باز ( اشاره نمود. 4112باز )اندال و نیلسون 

 مربوط به تبادل اطالعات هزینه بین تامین کنندگان و مشتریان می باشد. 

روی کاهش بهای تمام شده  و تاثیر آن بر OBAمطالعات متفاوتی در صنایع مختلف بر روی عالوه بر این ، 

در شرکتها پرداخته شده است که تقریبا اکثر این پژوهش ها به اثربخشی فرآیند به اشتراک گذاری اطالعات 

به بررسی اثرات عوامل منطقی حسابداری  4104و مزایای آن اشاره داشته اند. مولر و همکارانش در سال 

در روابط خریدار و فروشنده پرداخته  (ICOM)سازمانی و مدیریت بهای تمام شده بین   (OBA)دفاتر باز

فرضیه به ارزیابی ارتباط بین تعهدات خریدار و تامین کننده بر روی حسابداری دفاتر باز  7آنها با تدوین اند. 

تامین کننده و با استفاده از مدل معادالت ساختاری  027و مدیریت هزینه درون سازمانی با جامعه آماری 

بسیار پیچیده می  (ICOM)و  (OBA)آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که رابطه بین  پرداختند.

می بایست در افشای اطالعات به تامین کنندگان و خریداران اثرات اعتماد و خطر ذاتی ناشی از باشد و 

یت پایین افشای اطالعات بررسی شده و همچنین از اطالعات طبقه بندی شده و اطالعات دارای حساس

استفاده شود. مولر و همکارانش به این نتیجه رسیدند که تعهدات خریداران رابطه مثبت معنی داری با 

 تعهدات تامین کنندگان دارد.

به طراحی و اجرای حسابداری دفاتر باز در زوج خریدار و  4104رومانو و فورمن تینی در پژوهشی در سال 

 03و تغییر تامین کننده پرداختند. آنها به بررسی این رابطه در  تامین کننده تحت چارچوبی برای گزینش

هدف اصلی آنها در بکارگیری مدل آشپزخانه مرکزی و تامین کنندگانشان در کشور ایتالیا پرداختند. 

                                                           
2- Inter-Organizational Cost Management 

3- Open-Book Negotiation  

4- Open-Book Costing 

5- Open-Book Policy  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
5 

 

، منابع  مناسب ( می باشد. آنها تایید می کنند که استراتژی4101ز )اندال و نیلسون حسابداری دفاتر با

تشویق عرضه کنندگان به افشای واکنش نشان می دهد به سه بعد کلیدی رویکرد حسابداری دفاتر باز یعنی 

. رومانو ی که بر طبق آن داده ها افشا می شودو شرایط خریدار از اطالعات بهای تمام شده، استفاده  اطالعات

بین تامین کنندگان وخریداران را و فورمن تینی در تحقیق شان تصویری از چگونگی تعامل مناسب و بهینه 

ارائه نمودند که نتایج طرح خود را در تشویق بیشتر و ایجاد انگیزه برای افشای اطالعات هزینه بر طبق روش 

 حسابداری دفاتر باز می دانند.

به بررسی نقش حسابداری دفاتر باز در یک  4101النیوس و همکارانش در سال  اریکدر پژوهشی دیگر ، 

مین با ایجاد و مدیریت وابستگی متقابل در مرزهای داخلی شرکت پرداختند. آنها برای بررسی نقش شبکه تا

این رویکرد در یک فروشگاه مواد غذایی بزرگ در شمال اروپا و تامین کنندگانش در بخشهای متفاوت و 

ان نشان می دهد که . یافته های تجربی پژوهشگرعمده از قبیل لبنیات ، گوشت ، میوه و سبزیجات پرداختند

برای ایجاد و مدیریت وابستگی متقابل در شرایط مختلف درون  OBAفروشگاه مرکزی استفاده می کند از 

را ) از قبیل پژوهش سازمانی. همچنین یافته های تجربی این پژوهش تایید می کند نتایج تحقیقات پیشین 

 ( ، در استفاده از حسابداری دفاتر باز ، با4119، کاجوتر و کواماال  4111، دکر  4101اندال و نیلسون 

استفاده از این تکنیک و نقش مهم آن نه تنها در الیه ردیف اول تامین کنندگان بلکه همچنین در الیه های 

ردیف دوم و سوم تامین کنندگان مختلف. بنابراین آنها به استفاده از حسابداری دفاتر باز و نقش آن در 

توسعه روابط متقابل ام شده تاکید داشته و همچنین راه حل های موقتی را برای کاهش و مدیریت بهای تم

 شرکت اصلی و تامین کنندگان در ردیف های اول ، ردیف دوم  و ردیف سوم آن ارائه نمودند.

 هدف تحقیق و توسعه فرضیات

ارزیابی این  -4نعت و معرفی تکنیک حسابداری دفاتر باز در میان دانشگاه و ص -0 :هدف از انجام این تحقیق

تکنیک ، در صورت اجرا توسط تامین کنندگان و خریداران می باشد. منظور از ارزیابی این روش ، بررسی 

 معایب و موانع اجرای روش می باشد.تاثیر آن در کاهش بهای تمام شده ، مزایا ، 

فرضیه اصلی تبیین شده که این برای آزمون این رویکرد و تاثیر آن بر روی بهای تمام شده محصوالت یک 

فرضیه اصلی با توجه به سه فرضیه فرعی تحقیق اثبات می شود. فرضیات اصلی و فرعی این مطالعه به شرح 

 ذیل می باشند:

استفاده از تکنیک حسابداری دفاتر باز موجب  تحقیق:اصلی فرضیه 

 کاهش بهای تمام شده محصوالت 

 می شود.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
6 

 

 شده محصول تمام بهای کاهش و هزینه مدیریت برای ، آزمون و پرسش مورد شرکت :اولفرضیه فرعی 

 .نماید می ، همراهی خود مقابل شرکت با اطالعات افشای و باز دفاتر حسابداری تکنیک از خود

 بسترهای الزم برای اجرای حسابداری دفاتر باز وجود دارد. فرضیه فرعی دوم:

 اجرای حسابداری دفاتر باز اثربخشی الزم را داشته است. فرضیه فرعی سوم:

 روش تحقیق

دو ، برای بررسی نقش حسابداری دفاتر باز در صنعت و همچنین در کاهش عوامل بهای تمام شده 

به شرکت اصلی یعنی شرکت پرسشنامه به طور مجزا طراحی گردید که این دو پرسشنامه یکی مربوط 

، بوده و پرسشنامه دیگری برای تامین کنندگان  (هایی را تولید می کندشرکتی که محصول نخریدار )

قطعات اولیه مورد نیاز برای تولید آن محصول ، که با شرکت اصلی در تعامل بوده اند می باشد. شرکت اصلی 

 ننده انواع خودروهای سبک و سنگینکه تولید کمی باشد مورد آزمون در این مطالعه ، شرکت ایران خودرو 

متقابل این رویکرد همچنین برای بررسی لیدات بازار را در برگرفته است. درصد از سهم تو 12و معادل بوده 

از دیدگاه تامین کننده ، ما شرکت ایساکو را که به عنوان تامین کننده عمده تهیه و توزیع لوازم یدکی ایران 

قطعات بیرونی خودرو ،  تامین کننده وانبه عننیز که  مهرکام پارسخودرو ، انتخاب کردیم. همچنین شرکت 

( با شرکت طراحی و مهندسی قطعات تزئینی خودرو)قطعات درونی خودرو، تهویه مطبوع و مجموعه صندلی 

در پاسخگویی به  ، شرکت ایران خودرو همکاری دارد و از تامین کنندگان آن شرکت محسوب می شود نیز

به  )پرسشنامه پاسخ داده شده( این شرکت نظرات و دیدگاه هاینمود که البته  یاین پرسشنامه ما را یار

 طور مشابه همانند شرکت ایساکو )تامین کننده اصلی( می باشد. 

 آزمون فرضیات و یافته های آماری

پس از جمع آوری داده ها، باید داده های موجود را تحلیل نمود تا یافته های آماری مورد نیاز حاصل    

خروجی های مورد نیاز بدست  02نسخه  SPSSکار در این مرحله با استفاده از نرم افزار گردند. برای این 

شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است که برای انجام آزمونهای الزم به  4آمده اند. در این تحقیق تعداد 

 تکرار شده است. 91تعداد 
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 بخش اول: تامین کننده

و از آنجا کـه   برای شرکتهای مذکور ارسال نمودیممناسب پرسشنامه را  برای انجام این تحقیق ابتدا تعدادی

بوده است، روایی پرسشـنامه در حـد خـوبی     "کامال مناسب"و  "مناسب"اکثر نظرات ایشان به سمت گزینه 

شاخص آلفای کرونباخ برای آنها بدسـت آمـده   ینان از پایایی پرسشنامه برای اطم همچنینتایید شده است. 

ی عالدرصد می باشد، پس پایایی پرسشنامه در حد  71شده است که چون باالی  1.217مقدار آن است که 

در این مورد مقدار میانگین پاسخ ها با استفاده می شود.  آزمون تی، از آزمون فرضیاتبرای  تایید می شود.

نشـانه   1و گزینـه  نشانه قـوی   0چون گزینه  ( آزموده شده است.3حد وسط گزینه ها یعنی مقدار متوسط )

 شود. مقابل به صورت آماری زیر نوشته می یهصفر و فرض یهفرضضعیف است، 









3:

3:

1

0





H

H

 

بصورت زیر است: مربوط به پرسشنامه تامین کنندگان نتایج
 

 سواالت

 پرسشنامه

میانگین 

 کدها

آماره 

t 

مقدار 

 احتمال
 نتیجه

 سواالت

 پرسشنامه

میانگین 

 کدها
 tآماره 

مقدار 

 احتمال
 نتیجه

 قوی 1 -1.93 4 3 قوی 1 -1.93 4.1 0

 قوی 1 -1.93 4 01 متوسط 0 1 9 4

 قوی 1 -1.93 4.1 00 ضعیف 1 1.93 9.1 9

 قوی 1 -1.93 4.1 04 قوی 1 -1.93 4.1 2

 متوسط - - 9 09 قوی 1 -1.93 4 1

 متوسط 1.129 0.73 9.1 02 قوی 1.119 -0.73 4.1 1

 قوی 1 -1.93 4.1 01 قوی 1 -1.93 4.1 7

 قوی - - 4 07 قوی 1 -1.93 4.1 2

 ضعیف - - 2 02 قوی 1.119 -9.49 4.141 نتیجه کل

 قوی 1 -01.01 4.17 کلنتیجه  متوسط 1 1 9 01

 قوی 1 -1.93 4.1 03

 قوی 1 - 4 41

 قوی 1 -1.93 4.1 نتیجه کل
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هدف ما از اینکـه بـه چـه میـزان ایـن روش مـورد        در پرسشنامه 2الی  0با بررسی پاسخ هر یک از سواالت 

استفاده و اجرا قرار می گیرد ، مشخص می شود. هر چه مقدار پاسخ ارائه شده به سمت گزینه بسیار زیـاد و  

زیاد میل داشته باشد نشاندهنده این موضوع است که شرکت مورد پرسش و آزمون ، برای مدیریت هزینـه و  

ود از تکنیک حسابداری دفاتر باز و افشای اطالعات با شرکت مقابل خود ، کاهش بهای تمام شده محصول خ

 می شود. )فرضیه فرعی اول( همراهی می نماید و در نتیجه موجب تایید فرضیه تحقیق

  )آزمون فرضیه فرعی دوم( ( می توانیم دو هدف را تحقق ببخشیم:01)به استثنای سوال 02الی  3در سواالت

استفاده نمی کند ، آیا بستر ها و پـیش نیازهـای الزم بـرای اسـتفاده از ایـن       OBA اگر شرکتی از روش -0

 روش، در شرکت تامین کننده و شرکت خریدار وجود دارد به چه میزانی؟ 

 بــه چــه میــزان  OBAاگــر شــرکتی ایــن روش را اجراکــرده و یــا مــی کنــد، معایــب اســتفاده از روش   -4

 توافقات، عدم تامین امنیت اطالعات، مشکالت فرهنگی و اجتماعی(می باشد؟)عدم تعهد نسبت به اجرای 

از آنجایی هدف از انجام این تحقیق آشنایی با روشی به منظور کاهش بهای تمام شـده محصـوالت ، بـوده و    

 03و  01این خود همراه با شفافیت اطالعات از مزایای استفاده از این روش می باشد بنابراین پاسخ سواالت 

 را برای ما مشخص نماید )آزمون فرضیه فرعی سوم(. OBAیز می تواند اثر بخشی بکارگیری روش ن 41و 

. کـه تفسـیر مشـاهبی در    شده اسـت مشابه این سواالت نیز  از خریداران با تغییر مخاطب پرسشنامه تدوین 

 پاسخ پرسشنامه با تامین کننده دارد.

 مربوط به تامین کنندگان تفسیر نتایج

 از خـود  شـده محصـول   تمام بهای کاهش و هزینه مدیریت برای ، آزمون و پرسش مورد شرکت فرضیه اول:

 نماید. می ، همراهی خود مقابل شرکت با اطالعات افشای و باز دفاتر حسابداری تکنیک

متوسط و بیش از  9کمتر است، عامل قوی وجود دارد. حالت  9از مقدار متوسط  میانگین کدهادر حالتی که 

بوده ولی سایر حاالت در حد  ضعیفدرصد، تنها سوال سوم در حد  31در اینجا با اطمینان  ضعیف است. 9

 از خود شده محصول تمام بهای کاهش و هزینه مدیریت برای ، آزمون مورد شرکتقوی بوده و در کل هم 

 .نماید میزیادی  ، همراهی خود مقابل شرکت با اطالعات افشای و باز دفاتر حسابداری کتکنی

 وجود دارد. OBAبسترهای الزم برای اجرای  فرضیه دوم: 
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بسترهای الزم برای اجرای بوده ولی سایر حاالت قوی هستند و در کل هم  ضعیفدر حد  02تنها سوال 

OBA  بصورت قوی وجود دارد. تعهد نسبت به اجرای توافقات و تامین امنیت اطالعات قوی بوده اند اما

در مواردی که خط تیره زده شده، به  فرهنگ کمتر بوده است.عامل بسترهای افشای اطالعات با توجه به 

ود عامل مورد نظر علت ثابت بودن جوابها امکان آزمون وجود نداشته و با بررسی میانگین کدها، شدت وج

 قابل درک است.

در  01تنها سوال نتایج آزمون نشان می دهد که  اثربخشی الزم را داشته است. OBAاجرای  وم:سفرضیه  

 بصورت قوی وجود دارد.  OBAاثربخشی اجرای حد متوسط بوده ولی سایر عوامل قوی بوده و در کل هم 

 بخش دوم: خریدار

 امکان آزمون فراهم نیست و فقط گزارش وضعیت موجود بیان می شود. چون تنها یک شرکت وجود داشته،

 از خود شده محصول تمام بهای کاهش و هزینه مدیریت برای ، آزمون و پرسش مورد شرکتفرضیه اول: 

ی می نماید. نتایج مربوط به ، همراه خود مقابل شرکت با اطالعات افشای و باز دفاتر حسابداری تکنیک

 خریدار به شرح زیر است:پرسشنامه 

 سواالت

 پرسشنامه

میانگین 

 کدها

آماره 

t 

مقدار 

 احتمال
 نتیجه

 سواالت

 پرسشنامه

میانگین 

 کدها
 tآماره 

مقدار 

 احتمال
 نتیجه

 قوی - - 4 3 قوی - - 4 0

 قوی - - 4 01 قوی - - 4 4

 قوی - - 4 00 متوسط - - 9 9

 قوی - - 4 04 قوی - - 4 2

 قوی - - 4 09 قوی - - 0 1

 قوی - - 4 02 قوی - - 4 1

 قوی - - 4 01 متوسط - - 9 7

 قوی - - 4 07 متوسط - - 9 2

 متوسط - - 9 02 قوی - - 4.41 نتیجه کل

 قوی - - 4.00 نتیجه کل قوی - - 4 01

 متوسط - - 9 03

 قوی - - 4 41

 قوی - - 4.99 نتیجه کل
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 مربوط به شرکت خریدار تفسیر نتایج

درصد، تنها سوال سوم و هفتم و هشتم در حد  31با اطمینان نیز اینجا  بررسی فرضیه فرعی اول ، در در

 کاهش و هزینه مدیریت برای ، آزمون مورد شرکتمتوسط بوده ولی سایر عوامل قوی بوده و در کل هم 

 ، همراهی خود مقابل شرکت با اطالعات افشای و باز دفاتر حسابداری تکنیک از خود شده محصول تمام بهای

 .نماید می زیادی

در حد متوسط بوده ولی سایر عوامل قوی بوده و  02تنها سوال در سواالت مربوط به فرضیه فرعی دوم نیز 

بصورت قوی وجود دارد. تعهد نسبت به اجرای توافقات و تامین  OBAبسترهای الزم برای اجرای در کل هم 

در  فرهنگ متوسط بوده است.عامل امنیت اطالعات قوی بوده اند اما بسترهای افشای اطالعات با توجه به 

 مواردی که خط تیره زده شده، به علت ثابت بودن جوابها امکان آزمون وجود نداشته است.

در حد متوسط بوده ولی  03تنها سوال رضیه فرعی سوم نیز نشان می دهد که پاسخ به سواالت مربوط به ف

 بصورت قوی وجود دارد.  OBAاثربخشی اجرای سایرعوامل قوی بوده و در کل هم 

 نتایج تحقیق 

این مقاله به بررسی نقش رویکرد حسابداری دفاتر باز در کاهش بهای تمام شده محصوالت و اثرات ناشی از 

پردازد. برای انجام این تحقیق سه فرضیه فرعی تدوین شد که در صورت تایید فرضیات ، این روش می 

مزیتی برای کاهش بهای تمام شده فرضیه اصلی تحقیق که استفاده از تکنیک حسابداری دفاتر باز را 

مین محصوالت می داند ، نیز تایید می گردد. به همین منظور پرسشنامه هایی برای دو شرکت خریدار و تا

کننده آن تدوین گردید. شرکت اصلی در این تحقیق شرکت ایران خودرو می باشد که یکی از تولید 

کنندگان انواع خودرو های سنگین و سبک در ایران می باشد. شرکت ایساکو که وظیفه تهیه و توزیع قطعات 

قرار گرفت. پس از ارائه  انواع خودروهای این شرکت را بر عهده دارد به عنوان تامین کننده، مورد بررسی

پرسشنامه و جمع آوری داده ها ، نتایج حاصل از پرسشنامه مورد تفسیر قرار گرفت که این نتایج در هر دو 

شرکت خریدار و تامین کننده به صورت هماهنگ می باشد. به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان 

شای اطالعات با شرکت مقابل می تواند تاثیر به سزایی و اف (OBA)می دهد که رویکرد حسابداری دفاتر باز 

در مدیریت و کاهش بهای تمام شده محصوالت ، توسعه کیفی محصوالت ، کاهش رسوایی های مالی و 

البته هر دو شرکت عامل فرهنگ را در همچنین افزایش سود ناشی از سایر عوامل غیر مستقیم می شود. 

دانند که خود این عامل محدودیتی برای اجرای کامل و مناسب این زمینه افشای اطالعات را ضعیف می 

 روش می باشد.
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 پیوست

اطالعات بهای محصول  ، به چه میزان بین شرکت شما و شرکت خریدار -1

 و سایر اطالعات مالی و غیر مالی تبادل و افشاء 

 ؟استفاده می کنید( OBA)به چه میزان از روش حسابداری  می شود

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

اقدام به تشکیل جلسه و  ،به چه میزان با شرکت خریدار محصول  -2

کمیسون های مشارکتی برای کاهش بهای تمام شده محصول خود نموده 

 اید؟

زیاد                   متوسط                              بسیار زیاد      

 کم                    بسیار کم

به چه میزان خریدار شما نسبت به سایر خریداران، از زمان ،  -3

نیروی انسانی و مهارت خود برای همکاری نسبت به کاهش بهای تمام 

 شده محصول تولیدی استفاده می نماید؟

زیاد                زیاد                   متوسط                    بسیار 

 کم                    بسیار کم

به چه میزان توانسته اید با استفاده از سایر تکنیک های مدیریت  -4

هزینه ) مانند هزینه یابی هدف، مدیریت بهای تمام شده داخلی و 

محصول خود با شرکت خریدار همزمان( نسبت به کاهش بهای تمام شده 

 همکاری داشته باشید؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

خریدار محصوالت تولیدی شرکت شما، به چه میزان از قرارداد های  -5

 خود استفاده می کند؟ حداقل یکساله برای تامین کاالی مورد نیاز

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

به چه میزان شرکت خریدار در تعیین قیمت نهایی و سود مورد نظر  -6

 )قیمت و سود هدف( محصول شما نقش دارد؟

زیاد                   متوسط                         بسیار زیاد           

 کم                    بسیار کم

تامین منابع اولیه محصوالت  سهولت به چه میزان شرکت خریدار در -7

 تولیدی شما نقش ایفا می کند؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 بسیار کم                   کم 

پرسشنامه مربوط به تامین 

 کننده
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با شرکت  (outsourcing)به چه میزان در تامین منابع خارج از سازمان  -8

 خریدار همکاری داشته اید؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

در توسعه کیفی محصول تولیدی شما نقش  به چه میزان شرکت خریدار -9

 داشته است؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

به چه میزان با تبادل اطالعات توانسته اید از برگشت و مرجوعیت  -11

ه های ناشی از گارانتی محصول کاال جلوگیری نموده و همچنین از هزین

 بکاهید؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

به چه میزان تبادل اطالعات بین شرکت شما و شرکت خریدار موجب  -11

زش افزوده شده کاهش هزینه های انتقالی ، حمل و هزینه های فاقد ار

 است؟ 

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

به چه میزان شفافیت در تبادل اطالعات موجب کاهش انحرافات ناشی  -12

 از عوامل تولید نسبت به استانداردهای موردنظر شده است؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

به چه میزان شرکت خریدار در کاهش محدودیت های داخلی و خارجی  -13

  شرکت شما نقش ایفا نموده است؟

                    بسیار زیاد                زیاد                   متوسط

 کم                    بسیار کم

به چه میزان با مشارکت خریدار توانسته اید در عوامل غیر  -14

مستقیم افزایش سودآوری )نظیر جذب مشتریان جدید ، توسعه بازار 

محصول و تمایز در ارائه محصول، کاهش زمان تولید محصول و ... ( 

 موفق بوده باشید؟

زیاد                زیاد                   متوسط                    بسیار 

 کم                    بسیار کم

به چه میزان مرزهای شفافیت در تبادل اطالعات )نسبت به دخالت  -15

مستقیم و یا توصیه دستوری( بین شرکت شما و شرکت خریدار رعایت می 

 گردد؟
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زیاد                   متوسط                        بسیار زیاد            

 کم                    بسیار کم

خود برای قراردادهای  تعهدبه چه میزان خریدار نسبت به  -16

 منعقده، یاری در کاهش بهای محصول و ... پایبند می باشد؟

                بسیار زیاد                زیاد                   متوسط    

 کم                    بسیار کم

)ریسک ذاتی ناشی از فاش شدن  امنیت اطالعات مالی و غیر مالی -17

 مربوط محصول تولیدی شرکت شما به چه میزان تامین می گردد؟ اطالعات(

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 بسیار کم                 کم   

به نظر شما آیا بسترهای افشای اطالعات )استفاده از روش  -18

حسابداری دفاتر باز( با توجه به فرهنگ سازمانی، محیطی و اجتماعی 

 موجود برای همکاری و هماهنگی بین موسسات اقتصادی فراهم می باشد؟ 

متوسط                          بسیار زیاد                زیاد             

 کم                    بسیار کم

می به نظر شما آیا افشای اطالعات در روش حسابداری دفاتر باز  -19

 ؟تمام شده محصوالت شود کاهش بهای تواند موجب

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 بسیار کم            کم        

به نظر شما شفافیت اطالعات درون سازمانی به چه میزان می تواند  -21

 ( مفید واقع شود؟worldcom و  Enronدر کاهش رسوایی های مالی )نظیر 

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کمکم                    بسیار 

 

 

اطالعات بهای  تأمین کننده ،به چه میزان بین شرکت شما و شرکت  -1

)به  محصول و سایر اطالعات مالی و غیر مالی تبادل و افشاء می شود

 ؟استفاده می کنید( OBAچه میزان از روش حسابداری 

متوسط                       بسیار زیاد                زیاد                

 کم                    بسیار کم

اقدام به تشکیل جلسه  ،محصول  تامین کنندهبه چه میزان با شرکت  -2

و کمیسون های مشارکتی برای کاهش بهای تمام شده محصول خود نموده 

 اید؟

           بسیار زیاد                زیاد                   متوسط         

 کم                    بسیار کم

پرسشنامه مربوط به 

 خریدار
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به چه میزان توانسته اید با استفاده از سایر تکنیک های مدیریت  -3

هزینه ) مانند هزینه یابی هدف، مدیریت بهای تمام شده داخلی و 

همزمان( نسبت به کاهش بهای تمام شده محصول خود با شرکت تامین 

 کننده همکاری داشته باشید؟

یار زیاد                زیاد                   متوسط                    بس

 کم                    بسیار کم

به چه میزان تامین کننده شما نسبت به سایر تامین کنندگان،  -4

 تمایل به کاهش بهای تمام شده محصول خود دارد؟

متوسط                        بسیار زیاد                زیاد               

 کم                    بسیار کم

به چه میزان برای دریافت مواد یا قطعه مورد نظر محصول تولیدی  -5

 اقدام به انعقاد قراداد با تامین کنندگان د، خو

 ؟نمائید می

  بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                  

 کم                    بسیار کم

 تولیدی محصول هدفبه چه میزان شرکت تامین کننده در تعیین قیمت  -6

 شما نقش دارد؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

سهولت تامین سایر منابع به چه میزان شرکت تامین کننده در  -7

 اولیه محصوالت تولیدی شما نقش ایفا می کند؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

با شرکت  (outsourcing)به چه میزان در تامین منابع خارج از سازمان  -8

 کاری داشته اید؟هم تامین کننده

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

در توسعه کیفی محصول تولیدی شما  تامین کنندهبه چه میزان شرکت  -9

 نقش داشته است؟

متوسط                      بسیار زیاد                زیاد                 

 کم                    بسیار کم

به چه میزان با تبادل اطالعات توانسته اید از برگشت و مرجوعیت  -11

کاال جلوگیری نموده و همچنین از هزینه های ناشی از گارانتی محصول 

 بکاهید؟

                بسیار زیاد                زیاد                   متوسط    

 کم                    بسیار کم
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 تامین کنندهبه چه میزان تبادل اطالعات بین شرکت شما و شرکت  -11

 موجب کاهش هزینه های انتقالی ، حمل و 

 هزینه های فاقد ارزش افزوده شده است؟ 

       بسیار زیاد                زیاد                   متوسط             

 کم                    بسیار کم

به چه میزان شفافیت در تبادل اطالعات موجب کاهش انحرافات ناشی  -12

 از عوامل تولید نسبت به استانداردهای موردنظر شده است؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 بسیار کمکم                    

در کاهش محدودیت های داخلی و  تامین کنندهبه چه میزان شرکت  -13

  خارجی شرکت شما نقش ایفا نموده است؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

توانسته اید در عوامل غیر به چه میزان با مشارکت تامین کننده  -14

مستقیم افزایش سودآوری )نظیر جذب مشتریان جدید ، توسعه بازار 

محصول و تمایز در ارائه محصول، کاهش زمان تولید و ... ( موفق 

 بوده باشید؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 بسیار کمکم                    

به چه میزان مرزهای شفافیت در تبادل اطالعات )نسبت به دخالت  -15

 تامین کنندهمستقیم و یا توصیه دستوری( بین شرکت شما و شرکت 

 رعایت می گردد؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

خود برای  تعهدنسبت به  تامین کننده محصول شما ،به چه میزان  -16

قراردادهای منعقده، یاری در کاهش بهای محصول و ... پایبند می 

 باشد؟

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

)ریسک ذاتی ناشی از فاش شدن  مالی و غیر مالیامنیت اطالعات  -17

 مربوط محصول تولیدی شرکت شما به چه میزان تامین می گردد؟ اطالعات(

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

ت )استفاده از روش به نظر شما آیا بسترهای افشای اطالعا -18

حسابداری دفاتر باز( با توجه به فرهنگ سازمانی، محیطی و اجتماعی 

 موجود برای همکاری و هماهنگی بین موسسات اقتصادی فراهم می باشد؟ 
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بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

می به نظر شما آیا افشای اطالعات در روش حسابداری دفاتر باز  -19

 ؟تمام شده محصوالت شود کاهش بهای تواند موجب

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

مانی به چه میزان می تواند به نظر شما شفافیت اطالعات درون ساز -21

 ( مفید واقع شود؟worldcom و  Enronدر کاهش رسوایی های مالی )نظیر 

بسیار زیاد                زیاد                   متوسط                    

 کم                    بسیار کم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

