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 مقدمه

 گـذاری سـرمايـه و است استوار گذاری سرمايه برای مالی منابع به دسترسی پايه بر اقتصادی توسعه امروزه

 زمانی گذاران سرمايه زيرا دارد. بستگی شركت در مناسب مالی گزارشگری وجود به خود نوبه به شـركتها

 اطالعات اين و باشند داشته كافی اطالعات آن درباره كه كنند می گذاری سرمايه اقتصادی واحد يك در

 ی تجار شركت دريك سرمايه منابع تخصیص مـالی گـزارشـگـری .مـیگردد تهیه مالی گزارشگری توسط

 خـواسـتار راستا اين در حسابداری استانداردهای هـمــچنـین و كند می افشاء را آن سوددهی قابلیت و

 با آگــاهـانه تـصمیمات اتــخـاذ امـکان طرف يك از كه است ای گونه به مالی صورتهای تنظیم و تهیه

 باعث ديگر ازطرف و نموده فراهم را كنندگاناستفاده بـرای حسابداری اطالعات كیفی ويژگیهای رعايت

 باشند: می ذيل شرح به راستا اين در كیفی ويژگیهای .[29]نشود آنان گمراهی

 اتکاء قابل و بودن مربوط عبارتنداز شوند می حسابداری اطالعات محتوای سودمندی باعث كه ويژگی دو

 توان اطالعات كه معناست اين به بودن مربوط نامند. می اولیه كیفیات را ويژگی دو اين بودن )اعتماد(

 بودن )اعتماد( اتکاء قابـل جهـت حـسابداری اطـالعات طـرفی از باشد داشته را تصمیم در تفاوت ايجاد

 .[20]باشد صادق دارد را آن ارائه ادعای آنچه ارائه در و بوده سوگیری و خطا از عاری بايد

 استفاده و دهندگان واعتبار گذاران سرمايه تصمیمات مالی حسابداری استانداردهای هیات نظر اساس بر

 همین به و باشد می خارجی هایگروه ساير به نسبت بیشتری بسیار گستردگی دارای اطالعات از آنها

 ازآنـجايیکه است. كشور يك اقتصادی منابع تخصیص در ای عمده تاثیرات دارای آنها تصـمیمات دلیل

 فراهم و روند می بشمار مالی اطـالعات سـازمانی بـرون اصلی گروه دو اعتباردهندگان و گذاران سرمايه

 حسـابداری های سیستم و مديريت اصـلی های رسالت از يکی گـروه دو اين بـرای مربـوط اطالعات كردن

 افراد اين برای اطالعات كیفی ويژگیهای چارچوب در اطالعاتی نیازهای نوع به ويژه توجه لذا باشد می

 منابع از يکی عنوان به را مالی گزارشـهای مزبور كنندگان استفاده اينکه به باتوجه .[30]دارد ضرورت

 بـنابـراين دهـند مـی قــرار گـیری تـصمیم مـالک اقـتصـادی واحـدهای مورد در مالی اطالعات اصلی

 سـازد فـراهـم اطـالعـاتی بايد مالی حسابداری استانداردهای نـظرهیات اسـاس بر مـالی گــزارشگـری

 گیريهای تصمیم در كنندگان استفاده وساير بالقوه و بالفعل دهندگان اعتبار و گذاران سرمايه بـرای كـه

 حسابداری در سیاستگذاری .[21]شود واقع مفید مشابه تصمیمات وساير اعتبار واعطای گذاریسرمايه

 نیازهای میان توازن ايجاد دنبال به مقوله اين است. بوده اخیر دوران پرچالش موضوعات از يکی همواره

 هزينه كاهش و اطالعات تولید بهینه مقدار تعیین، تجاری واحدهای با مرتبط مختلف گروههای اطالعاتی

 را خیزی و افت پر مسیر، مالی اطالعات كنندگاناستفاده و كنندگان تهیه بین منافع تضاد از ناشی های

 نوشتارهای در خصوص اين در متفاوتی رويکردهای، واسطه همین به و است سرگذاشته پشت تاكنون

 هسته آن در كه است آزاد بازارهای سازوكار به اطمینان، رويکردها اين جمله از است. شده مطرح مالی

 نظريه، علمی پشتوانه عنوان به كه رويکرد اين میدهد. تشکیل بازار فعال نیروهای را سیاستگذاری اصلی

 رويکرد مقابلِ در دارد؛ خود همراه به را خصوصی قراردادهای انعقاد و دهیعالمت، نمايندگی مانند هايی
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 مطرح، نظارت اجتماعیِ منافعِ و بازار شکست مانند: مسائلی آن در كه میگیرد قرار نظارت تحت بازارهای

 .[30]شودمی

 نظری چارچوب به مربوط مسايل برای میتوان را حسابداری اثباتی وتئوری تصمیم در سودمندی رويکرد

 قابل اهمیت از حسابداری استانداردهای چرا داد توضیح بتوان تا برد بکار اطالعات تقارن عدم و مثبت

 برای فرايندی بعنوان توان می را مالی حسابداری هستند. برخوردار حسابداری كیفیت با ارتباط در توجهی

 خارجی ذينفعان منفعت كسب منظور به سازمانها از شده منتشر و شده ثبت مالی های داده سازی خالصه

 مشاركت شركها روزانه فعالیتهای در كه هستند افرادی معموال مالی های گزارش كاربران نمود. تعريف

 ها داده اين به كه افرادی و دارند مشاركت اطالعات انتقال و نقل فرايند در حسابرسان كه ازآنجا ندارند.

 عدم به مربوط مسايل و اطالعات اين نويسی گزارش افزايش بنابراين، هستند نیازمند گیری تصمیم برای

 .شود مطرح میتواند انها مورد در تقارن

 مديران هستند. مديريت و مالکیت جداسازی از ناشی اخالقی مخاطرات : ( منشی )كژ اخالقی مخاطرات

 كامل بصورت نیستند قادر ذينفعان زيرا، نمیکنند عمل ذينفعان خواسته طبق و حسابرسی اساس بر كامال

 مديران،  (1976) مکلینگ و جنسن توسط مشهور مطالعه اساس بر كنند. نظارت مديران رفتار روی

 دارای،  اند شده مالکیت سلب گذاری سرمايه های صندوق مورد در گیری تصمیم برای كه طلب منفعت

  .نمیکنند شركت روزمره كار و كسب در گذارانسرمايه زيرا، هستند انگیزه

IFRS اطالعاتی تقارن عدم به مربوط مسائل برای حلی راه بعنوان :  

 اند. كرده پیشنهاد اطالعات تقارن عدم مشکالت و مسايل حل برای هايی راه سیاستمداران و محققان

 میتواند گذارانسرمايه و كارافرينان بین بهینه قراردادهای، گزينی كژ به مربوط مشکالت و مسايل برای

 مربوط مشکالت و مسايل ترتیب اين به و شود محسوب خوبی محرک محرمانه اطالعات افشاسازی برای

 دهد پوشش را احتمالی تغییرات تمام نمیتواند قراردادی هیچ، وجود اين با دهد. كاهش را غلط ارزيابی به

 انجام را الزم پوشش فعلی دوره در توجهی قابل بصورت نمیتوانند همچنان بهینه قراردادهای، نتیجه در و

 مديران كه است قوانینی اطالعات تقارن عدم به مربوط مسايل برای بالقوه های حل راه از ديگر يکی دهند.

 تقاضا، لیمون مشکالت و مسايل وجود دلیل به میکند. خود محرمانه اطالعات سازی شفاف نیازمند را

 خلق در كه بندی رتبه سازمانهای و مالی تحلیلگران جمله از، دارد وجود اطالعاتی های واسطه برای

 برای كنند. كشف را دارند قرار اولويت در كه اطالعاتی میتوانند مديران و دارند نقش محرمانه اطالعات

 جمله از گذاران سرمايه و كارافرينان بین بهینه قراردادهای، اخالقی مخاطرات به مربوط مشکالت و مسايل

 دارای كه هستند كارافرينانی منفعت كسب برای راهی جستجوی در بدهی قراردادهای و ها نامه توافق

  هستند. خارجی های بدهی و قرضه اواراق

 به نامتقارن اطالعات گزينی كژ رويکرد كه گفت چنین بايد ابتدا در، ها حل راه اين سازی خالصه بمنظور

 اطالعات كمبود با مديران قراردادهابا عقد و طراحی هنگام در ذينفعان و گذاران سرمايه كه معناست اين

 اطالعاتی نیازمند ذينفعان ساير و گذاران سرمايه، اخالقی مخاطرات ديدگاه از مورد دومین هستند. مواجه

 در كه هستند هايی گروه ساير و مديران عملکرد دادن نشان بمنظور توافق مورد معامله عملکرد مورد در
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 و گذاری سرمايه گیری تصمیم مبنای حسابداری اعداد كیفیت بنابراين داشتند. مشاركت قرارداد عقد

  .باشد می ذينفعان و شركت بین مختلف قراردادهای طراحی

 از كه است ایگونه به مالی صورتهای تنظیم و تهیه خـواسـتار راستا اين در حسابداری استانداردهای لذا

 بـرای حسابداری اطالعات كیفی ويژگیهای رعايت با آگــاهـانه تـصمیمات اتــخـاذ امـکان طرف يك

 اين پژوهش مسئله بنابراين نشود. آنان گمراهی باعث ديگر طرف از و نموده فراهم را كنندگان استفاده

 تاثیرگذار حسابداری كاری محافظه بر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذيرش آيا كه است

 گزارشگری المللی بین استانداردهای پذيرش تاثیر تحت اطالعاتی شفافیت و سود مديريت آيا میباشد؟

 تبیین همچنین و موضوع با مرتبط هایپژوهش پیشینه و نظری مبانی طرح با پژوهش اين میباشد؟ یمال

 نتايج تشريح به سپس و يافته ادامه پژوهش نظری مبانی و مسئله از برگرفته هایفرضیه و پژوهش روش

 شود.می بیان پیشنهادها و گیرینتیجه درنهايت و شد پرداخته هافرضیه آزمون

 نظری مبانی

 تحصیص جمله مفیداز اقتصادی تصمیمات اتخاذ برای سازمانی برون و سازمانی درون كنندگان استفاده

 مهمترين از مالی های صورت كه اين به نظر نیازمندند. كیفیت با مالی اطالعات به كمیاب منابع صحیح

 معیاری كه حسابداری استانداردهای است الزم آنها تهیه در، است كیرندگان تصمیم برای اصالعاتی منابع

 مقررات، حسابداری استانداردهای گردد. رعايت است مالی صورتهای در مندرج اطالعات كیفیت بهبود برای

 اطالعاتی چه كه میکنند بیان حسابداری استانداردهای هستند. حسابداری كار انجام چگونگی بر حاكم

 بین كه كند وضع را استانداردهايی بايد همواره استانداردگذاری نهاد شوند. تهیه مالی گزارشگری در بايد

 برای مختلف كشورهای تمايل گسترش با سازد. برقرار توازن و تعادل نوعی ذينفع های گروه های خواسته

 اين بین آيا كه شد جلب نکته اين به زيادی توجه المللی بین مالی گزارشگری استانداردهای گیری بکار

 در كه است موضوعی حسابداری كیفیت خیر. يا دارد وجود همبستگی حسابداری كیفیت استانداردهاو

 پی در است. شده تبديل حسابداران و حسابداری حرفه عملکرد ارزيابی در توجه كانون به اخیر سالهای

 لذا و شده سست مالی گزارشگری سیستم به گذاران سرمايه اعتماد و اطمینان، اخیر مالی های رسوايی

 گشته پديدار شده گزارش ارقام اعتماد قابلیت و اعتبار تعیین در مهمی عامل عنوان به حسابداری كیفیت

 .[30]است

 هایوگزارش اطالعات كیفیت با كه است اطالعات ريسك، اقتصادی هایدرارزيابی بااهمیت عناصر از يکی

 و عملکرد نتايج انعکاس برای اطالعاتی منبع مهمترين عنوان به مالی هایصورت است. مرتبط مالی

 تهیه مبانی دلیل همین به و است شده شناخته تجاری واحدهای نقدی هایجريان و مالی وضعیت

 جهانی و پیچیدگی سمت به بازارها كه همچنان باشد.می برخوردار بااليی بسیار اهمیت از مالی هایصورت

 تربااهمیت موضوعی به المللیبین و ملی استانداردهای مجموعه دو بین اختالفات، هستند حركت در شدن

 به، شوند(می مواجه هاتفاوت از انبوهی با )كه اطالعات كنندگاناستفاده ساير و گذارانسرمايه منظر از و

 فزاينده اقتصادی پیوستگی و سرمايه هایجريان و المللیبین تجارت رشد شود.می تبديل غامض امری

 شده كشورها میان در حسابداری استانداردهای سازیهماهنگ به تمايل به منجر، گذشته دهه دو طی
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 واقعیات با ارتباط در روشن اصولی بر مبتنی و جامع، پايدار حسابداریِ استانداردهای نیازمند رواين از است.

 مفهوم و هاآن از استفاده، امروز يکپارچه جهان در تا بوده همسان كافی اندازه به كه هستیم اقتصادی

 است. ضروری جهانی اقتصاد در المللیبین استانداردهای سازیهمسان باشد. فراهم همگان برای بودنشان

، باال كیفیت با استانداردهای از واحدی مجموعه داشتن كه دارد وجود توافق اين نظری جنبه از حداقل

 كاهش را جهان سراسر در سرمايه بازارهای به دسترسی هایهزينه و كندمی تأمین را گذارانسرمايه منافع

 كه زيرا است آشکار استانداردها از واحدی مجموعه وجود منطق، يکپارچه سرمايه بازار يك در دهد.می

 مشترک زبانی حسابداری بخشد.می بهبود را مالی گزارشگری درک و پذيریمقايسه، واحد مجموعه اين

 .[19]است مشترک زبان اين از استفاده نیازمند ایفزاينده طوربه مالی هایفعالیت سازیجهانی و است

 میکنند فعالیت مالی های صورت يکنواختی و شفافیت افزايش زمینه در كه موسساتی نهايی اهداف از يکی

 از مالی اطالعات كنندگان استفاده كه انتظاری است. يکنواخت جهانی استانداردهای از ای مجموعه وضع

 بااليی كیفیت از آنها حسابداری اطالعات كه است اين دارند سرمايه بازار در فعال و بزرگ شركتهای

،  يابد می افزايش نیز شركتها ارزش يابد افزايش شركتها مالی كیفیت كه صورتی در زيرا باشد برخوردار

 مطابق بايد و كرده راهنمايی كارشان اجرای در را حسابداران كه هستند االجرايی الزم مقررات، استانداردها

 از مانع حسابداری استانداردهای با منطبق مالی صورتهای تهیه شوند. تدوين كشور هر محیطی شرايط با

 دهد. می قرار كنندگان استفاده اختیار در را سودمندی اطالعات و شده طلبانه فرصت رفتارهای بروز

 گزارشگری اصلی بخش كه مالی صورتهای تهیه در را حسابداران كه هسنتد كاربردی قوانین استانداردها

 باره در را گذاران سرمايه های نگرانی میتواند گزارشگری باالی كیفیت .[16]كنند می ياری است مالی

 مديريت سوی از كیفیت با اطالعات عمومی انتشار همچنین كند مرتفع زيادی حد تا داخلی اطالعات

 مطالعات اساس بر شد. خواهد كنندگان استفاده ديگر و مديريت میان اصالعاتی تقارن نبود كاهش باعث

 ريسك كاهش، سرمايه هزينه كاهش به منجر خود نوبه به اطالعاتی تقارن نبود كاهش، گرفته صورت

 نقد افزايش همچنین و شركت ارزشیابی بهبود، نقدی های جريان بینی پیش توان افزايش، اطالعاتی

 .میشود سهام شوندگی

 تمايل المللیبین مالی گزارشگری استانداردهای از استفاده به كشورها از بسیاری اخیر سالهای طول در

 با كه كنند تهیه ای گونه به را مالی گزارشهای اند كرده سعی استانداردها اين پذيرش با و كرده پیدا

 داشته مقايسه قابلیت میکنند استفاده المللی بین استانداردهای از كه كشورهايی ديگر های گزارش

 از متفاوت كامل طور به شده ريزی طرح آن با مطابق المللی بین استانداردهای كه شرايطی باشند.اما

 مديريت از مالکیت، بودند المللی بین های استاندارد گذار پايه كه دركشورهايی است. بوده ما كشور شرايط

 تورم و میگیرد صورت سرمايه های بازار طريق از مالی تامین، شده تفکیك كامل طور به محتوايی نظر از

 شکل نظر از تنها مالکیت، توسعه حال در كشورهای در كه حالی در دارد. وجود كشورها اين در چیزی نا

 وجود حاد تورم و میگیرد صورت بانکها طريق از مالی است.تامین دولت اصلی مالك و شده جدا مديريت از

 متفاوت المللی بین استانداردهای با ايران در مالی گزارشگری استانداردهای كنون تا دلیل همین به دارد.

 .[16]است بوده
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 :مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 گفته مدرنیته آن به اصطالح در كه است فراگیر توسعه مراتب سلسله از بخشی سازی استاندارد 

 است. ضروری و الزم امری حسابداری استانداردهای سازی هماهنگ مدرن جامعه در .[25]میشود

 كه میشود گفته حسابداری استانداردهای از ای مجموعه به مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 و معامالت گزارشگری و گیری اندازه، شناخت برای المللی بین حسابداری استانداردهای هیات توسط

 استانداردها اين هدف .[25]اند قرارگرفته توافق مورد و شده وضع حسابداری شخصیت يك های رويداد

 حسابداری استانداردهای هیات است. جهانی استاندارد يك قالب در سهامی شركتهای مالی صورتهای تهیه

 سال از را خود كار و دارد را مختلف كشورهای از عضو 15 كه است لندن در مستقل نهاد يك المللی بین

 خود كشورهای مالی دهی گزارش برای را IFRS كشور 140از بیش كنون تا است. كرده آغاز 2001

 شركتهای به مشابه اصول با را خود مالی صورتهای میتواند شركت IFRS پذيرش با اند. داشته الزامی

 آن بر عالوه و داشته وجود شركتها اين اطالعات بین مقايسه قابلیت نتیجه در كند. ارايه خارجی رقیب

 اندقادر پذيرفته را IFRSكه دارند وجود كشورهايی ساير در آنها تابعه شركتهای كه مادری های شركت

 برای تواند می IFRS بکارگیری همچنین باشند. داشته حسابداری مشترک زبان يك تا بود خواهند

 نحوه در تفاوتها وجود باشد. سودمند دارند را خود خارجی گذاری سرمايه افزايش قصد كه شركتهايی

 برای بیشتر موقعیتهای با رابطه گذاردر سرمايه برای محدوديت يك عنوان به میتواند مالی گزارشگری

 مشترک حسابداری های استاندارد مجموعه از استفاده با كه مالی شود.صورتهای قلمداد گذاری سرمايه

 دلیل رو اين از كتتد. ياری كذاری سرمايه مختلف شرايط بهتر فهم در گذاررا سرمايه میتوانند شوند ارايه

 و يکپارچگی ايجاد میتوان را مالی گزارشگری استانداردهای و المللی بین استانداردهای پذيرش اهمیت

 مختلف كشورهای میان شركتها مالی های صورت بودن پذير مقايسه و حسابداری های رويه سازی يکسان

 .[22] كرد استنتاج ها گذاری سرمايه افزايش و

  مالی: گزارشگری المللی بین استانداردهای هدف

شفافیت اطالعات برای استفاده كنندگان و امکان قابلیت مقايسه اطالعات بین دوره های مالی ارايه  .1

 شده. 

ايجاد نقطه شروع مناسبی برای گزارشگری حسابداری بر اساس استفاده از استانداردهای بین المللی  .2

 گزاشگری مالی.

 هزينه ای كمتر از منافع حاصله آن.تولید اطالعات با  .3

 حد تا را المللی بین های مقايسه كه است اين مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای هدف كل در

 .[3]دهد افزايش ممکن

 پژوهش پیشینه بر مروری
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 المللی بین استانداردهای اساس بر شده تهیه اطالعات، دريافتند (2008) سال در 1همکاران و بارث

 استثنای به، حسابداریملی استانداردهای اساس بر شده تهیه حسابداری اطالعات به نسبت، حسابداری

 .دارند بیشتری كیفیت، امريکايی استانداردهای

 ارتباط و پذيری مقايسه بر مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذيرش اثر بررسی در (2007) كالئو

 المللی بین استانداردهای پذيرش از بعد داخلی پذيری مقايسه كه داد نشان اسپانیا در مالی گزارشگری

 همزمان استاده صورت در میدهد نشان مظالعه اين است يافته كاهش آن قبل به نسبت مالی گزارشگری

 داخلی پذيری مقايسه مالی حسابداری ملی استانداردهای و مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای از

 يابد. می كاهش

 مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذيرش با رابطه در كه پژوهشهايی نتیجه (2008) چريسنتت

 به آيا كه است اين دارد تامل جای كه ای مسئله است متفاوت حدودی تا دارد وجود حسابداری كیفیت و

 دارد حسابداری اطالعات كیفیت بر ای فزاينده تاثیر مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای كارگیری

 پذيرش با همزمان طور به ديگری تغییرهای ی اجرا نتیجه شده مشاهده كیفیت بهبود كه اين يا

 است. بوده استانداردها

 پرداخت. بريتانیا در مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای اتخاذ بررسی به (2010) 2التريديس جورج

 تقويت را حسابداری كیفیت مالی شگری گزار المللی بین استانداردهای اجرای معموال میدهد نشان نتايج

 مقیاس به منجر و نموده كمك ترزيان موقع به تشخیص به، داده كاهش را سود مديريت میدان و میکند

 شود.می بیشتر ارزشی ارتباط های

 اجباری پذيرش از ناشی كه را سرمايه بازار های تاثیر (2007همکارانش) و داسکه ای مطالعه در

 كاهش با كه يافتند مداركی آنها دادند قرار بررسی مورد است مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 است. سازگار مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای الزامی پذيرش با ارتباط در اطالعاتی تقارن نبود

 ماهه سه درآمد بینی پیش آماری خواص رويترز تامسون های داده از استفاده با (2012) 3دومر و مارتیز

 مانند هايی ويژگی بر IFRS پذيرش كه دريافتند، برزيل در (2011 تا 2007) IFRS يب تصو سال در

 افزايش كه میدهد نشان نتايج هستند. مفید مختلف ايط شر در تحلیلگران بینی پیش دقت و تعصب، دقت

 است. مفیدتر، سودآورتر های شركت ای بر دقت

 سرمايه بازده بر IFRS اجباری پذيرش جانبی اثرات موضوع با خود پژوهش (در2012) همکاران و 4چن

 و همکاريها تركیب، قانون اجرای قدرت IFRS پذيرش از پس كه داد نشان اروپايی كشور 17 در گذاری

 يافته افزايش گذاری سرمايه خارجی و داخلی وریبهره گیرند؛همچنین می قرار تأثیر تحت صنعت رقابت

 باشد. می استناد قابل اجباری تصويب مثبت جانبی اثرات، طوركلی به و است

                                                           
1 Bars&Long 
2 George latridis 
3 Martinez & Dumer 
4 Chen 
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 اين به چین حسابداری یاستانداردها با IFRS شده منطبق يا كامل يرش پذ بررسی در (2012) 1درز

 و اقتصاد رشد، شدنجهانی، زيست محیط جبر نظريه )يعنی نظری های جنبه از كه يافت دست نتیجه

 IFRS بايد چین كه میکند پیشنهاد مطالعه اين، چین( دولت نظارتی نفوذ و چین در ای حرفه حسابداری

 IFRS با بیشتری همگرايی استانداردها نیاز موارد در و داده ادامه را خود داخلی حسابداری بر مبتنی

 يابند.

 اطالعات كیفیت بر مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای از استفاده اثر (2013) پولوس ديمیتريو

 به كه دادند نشان آنها كردند بررسی را آتن بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شركتهای در حسابداری

 محتوای افزايش و سود مديريت كاهش، زيان زودتر شناخت لحاظ از حسابداری استانداردهای كارگیری

 است. شده حسابداری ارقام اطالعاتی

 افزايش برای استانداردهای درباره تکمیلی رهنمودهای تأثیر بررسی به (2014) 2پارمودچند و ماال راجنی

 تکمیلی راهنمود تهیه الزام به ها يافته اند. پرداخته مالی گزارشگری المللی بین« گیری تصمیم به كمك»

 هرگونه از گیری بهره به را حسابداران و میکنند تأكید مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای برای

 استانداردهای تفسیر هیئت توسط كه مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای درباره راهنمايی

 سازد. می ملزم، است شده تهیه المللی بین مالی گزارشگری

 در مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای سازی پیاده عنوان با پژوهشی در (2016) 3ابنجوا امانوئل

 پذيرش كه پردازد می ادعا اين ارزيابی به نیجريه بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شركتهای

 های هزينه كاهش، مالی گزارشات كیفیت بهبود به منجر مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 میشود. مالی مديريت كارايی بهبود و حسابرسی

 المللی بین استانداردهای پذيرش با ارتباط در دانشجويان نگرش بررسی به (2017) 4همکاران الموتاريو 

 بین استانداردهای كارگیری به هستندكه معتقد دهندگان پاسخ پرداختند. كويت در مالی گزارشگری

 در دانشجويان به آنها مطالعه و بخشد می بهبود را حسابداری افشا و گیری اندازه مالی گزارشگری المللی

 كند. می كمك آتی شغلی موقعیتهای كردن پیدا

 در مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای اجباری پذيرش ثیر بررسی (به2019) 5همکاران و سوريانتو

 بین مالی گزارشگری میان معنادار رابطه وجود از نشان تحقیق نتايج پرداختند. تأمین زنجیره مديريت

 ارزشی)محتوای ارتباط، يعنی، تأمین زنجیره حسابداری كیفیت ابعاد دارد. تأمین زنجیره مديريت و المللی

 بهتر اجرای داشت. مثبت رابطه تأمین زنجیره مديريت با زيان موقع به شناخت و سود مديريت، اطالعاتی(

 است. تأمین زنجیره مديريت بهبود كلید، المللی بین مالی گزارشگری

                                                           
1 Draz 
2 Rajni mala ,parmod chand 
3 Emmanuel Ogbenjuwa 
4 Abdullah AL-Mutairi , Kamal Naser , Nabi Al-Duwaila 
5 Tulus Suryanto,Agrianti Komalasari 
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 IFRS اجرای از بعد شركت اجتماعی مسئولیت گزارش ارتقا بررسی بررسی (به2020) 1همکاران و ويرانگا

 گزارش در )افشا( CSR گزارش سطح كه داد نشان مطالعه اين، ذينفعان نظريه از استفاده با پرداختند.

 كه است هايی شركت از بیشتر توجهی قابل طور به، اند پذيرفته را IFRS كه هايی شركت ساالنه های

IFRS نمیکنند. قبول را 

 مالی گزارشگری استاندارهای به مرتبط ريسك پیامدهای بررسی به 1398 همکاران و كشاورزيان

 آنها پژوهش هایيافته پرداختند. بهادار اوراق بورس در شدهپذيرفته ايرانی هایبانك در المللیبین

 جهت در را سیستماتیك ريسك با دارايی به وام نسبت میان رابطه IFRS اتخاذ كه اينست دهندهنشان

 هر سود و سیستماتیك غیر و سیستماتیك ريسك با اعتبار و اندازه كهدرحالی دهندمی افزايش مثبت

 دهند.می نشان IFRS به گذار از پس، را معکوسی رابطه سیستماتیك ريسك و كاریمحافظه و سهم

 IFRS آخر در و دارد وجود IFRS اجرای پس مثبتی رابطه بازار ريسك معیار و درآمد تنوع بین عالوهبه

 است. نگذاشته سیستماتیك غیر سیستماتیك ريسك و نقدينگی رابطه بر تأثیری

 مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای بکارگیری سنجی امکان بررسی به (1399) همکاران و كوچکی

 مالی فرهنگی هوش مذكور شركتهای در كه میدهد نشان نتايج پرداختند. مالی فرهنگی هوش اساس بر

 بین استانداردهای كارگیری به جهت رفتاری( و انگیزشی، شناخت دانش، شناخت )راهبرد آن ابعاد و

 دارد. وجود مالی گزارشگری المللی

 بین مالی گزارشگری استانداردهای پذيرش كننده تعديل نقش بررسی به (1398) همکاران و اسدی

 هایشركت و هابانك تجربی: )شواهد سهام صاحبان حقوق هزينه و سود كیفیت میان رابطه بر المللی

 كه دهد می نشان نتايج پرداختند.كه تهران( بهادار اوراق بورس در فعال گذاریسرمايه هایشركت و بیمه

 های شركت و بیمه های شركت و ها بانك المللی بین مالی گزارشگری استانداردهای پذيرش دوره از بعد

 اند. كرده تجربه را سهام صاحبان حقوق هزينه زمینه در را ای مالحظه قابل كاهش گذاری سرمايه

 اجرای از بعد دوره در سهام صاحبان حقوق هزينه و سود كیفیت میان معکوس ارتباط همچنین

  است. يافته افزايش الملل بین مالی گزارشگری استانداردهای

 المللی بین استانداردهای پذيرش آمادگی حسابداری حرفه آيا اينکه بررسی به 1397 همکاران و بینشیان

 در IFRS پذيرش مورد در كه داد نشان آنها پژوهش نتايج، پرداختند دارد؟ را (IFRS) مالی گزارشگری

 طبق مالی هایصورت ارائه به 1392 سال ابتدای از هاشركت بودن مجاز رغمبه، گفت توانمی ايران

 به است. نشده موضوع اين برای بورسی هایشركت سوی از چندانی استقبال، المللیبین استانداردهای

 مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای طبق گزارشگری سـمت به حـركت زمینـه در رسدمی نظر

IFRS جـامعـه، حسـابرسی سازمان، بهادار اوراق و بورس سازمان حضور با متعددی جلسات بايد 

 تعیین و روشن راهکاری و برنامه ارائه با و شده برگزار بورسی هایشركت و ايران رسمی حسابـداران

 رساند. ثمر به را اقدام اين، گذار دورهی صحیح

                                                           
1 P. R. WeerathungaChen XiaofangMohammad NurunnabiR. M. N. C. Swarnapali 
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 ويژگی بر مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای كارگیری به تاثیر بررسی به (1397) همکاران و خوبرو

 مالی گزارشگری كیفی ويژگیهای كه است مطلب اين مويد ها يافته پرداختند. مالی گزارشگری كیفی های

 خواهدگرفت. قرار مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای تاثیر تحت

 IFRSمالی گزارشگری المللی بین استانداردهای سازی پیاده تاثیر بررسی به (1397) همکاران و رحمانی

 برقراری برای اساسی ابزار يك مالی گزارشگری كه داد نشان نتايج پرداخت. مالی گزارشگری كیفیت بر

 صورتهای قالب در را رويدادها و معامالت نتايج كه باشد می سازمانی برون و سازمانی درون افراد بین ارتباط

 گزارشگر واحد اقتصادی شرايط ارزيابی برای اطالعات اين از گیرندگان تصمیم و میکند گزارش مالی

  میکنند. استفاده

 در مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای شدن اجرايی تاثیر بررسی به (1397) همکاران و مصدق

 پرداختند؛ تهران( بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته بیمه های شركت موردی: )مطالعه مالی شفافیت

 عالوه به است. برخوردار مطلوبی ازبرازش شده مشاهده ساختاری مدل كه است واقعیت اين مويد نتايج

 از هريك زمینه مطلوبدر و موجود وضعیت بین شکاف، خبرگان ديدگاه از كه داد نشان بیشتر بررسیهای

 است. بااهمیت و معنادار آماری لحاظ از، شركت سطح در اطالعاتی شفافیت بر موثر ابعاد

 المللی بین سطح در حسابداری استانداردهای پذيرش موانع و محاسن بررسی به (1397) مقدم فاطمی

 پذيرش پیشروی مناسبی محاسن كه داد نشان پژوهش نتايج پرداخت. ايران در مالی گزارشگری كیفیت بر

 مقابل در ولی دارد وجود مالی گزارشگری در الملل بین سطح در حسابداری استانداردهای از استفاده و

 ولی شوند برطرف بايستی كه دارد وجود استانداردها اين پذيرش مقابل در نیز معايبی، محاسن اين

 از استفاده و است فراهم ايران در المللی بین مالی استانداردهای پذيرش و استفاده امکان درمجموع

 شود. منجر ها شركت بیشتر سودمندی به تواند می المللی بین مالی گزارشگری استانداردهای

 ناشی سود مديريت بر مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای اثر بررسی به (1397) همکاران و مرادی

 با مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای بین، داد نشان تحقیق های يافته پرداختند. تعهدی اقالم از

 ندارد. وجود معنیداری رابطه تعهدی اقالم بر مبتنی سود مديريت

 به و پذيرش درخصوص حسابداری حرفه در فعال افراد ديدگاه بررسی به (1396) همکاران و سلیمانی

 سازی هماهنگ كه داد نشان نتايج پرداختند. ايران در مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای كارگیری

 بکارگیری شیوه درخصوص نظرهايی اختالف اگرچه و است ارزشمند هدفی حسابداری استانداردهای

 اين بکارگیری با موافق حرفه افراد اكثريت اما دارد وجود مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 هستند. جهانی استانداردهای داشتن و سازی هماهنگ هدف به نیل و استانداردها

 و حسابداری استانداردهای به حسابرسان و حسابداران رويکرد الگوی بررسی به (1396) همکاران و بولو

 رويکرد از حسابداران كه داد نشان ها بررسی نتايج .پرداختند حسابداری اطالعات كیفیت بر آن تأثیر

 رويکرد عمق بین، باشند می عمیق رويکرد دارای وحسابرسان نیستند مند بهره توجهی قابل عمیق

، حسابداران به نسبت، حسابرسان رويکرد و نگاه و دارد وجود معناداری تفاوت، حسابرسان و حسابداران
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 حسابداری اطالعات كیفیت افزايش موجب حسابرسان و حسابداران عمیق رويکرد، همچنین است. عمیقتر

 شود. می

 در حسابداری المللی بین استانداردهای پذيرش بر مؤثر عوامل بررسی به (1395) همکاران و خدادادی

 و معکوس تأثیر اقتصادی رشد كه دهد می نشان پژوهش های يافته پرداختند. توسعه درحال كشورهای

 المللی بین استانداردهای پذيرش بر معناداری و مستقیم تأثیر سرمايه بازار وجود و آموزش و معنادار

 اقتصاد بودن باز درجه، پژوهش نتايج براساس، همچنین دارند. توسعه درحال كشورهای در حسابداری

 نشان خود از بررسی مورد كشورهای در حسابداری المللی بین استانداردهای پذيرش در معناداری تأثیر

 است. نداده

 و مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای ماهیت و اهمیت سی برر به (1394) همکارانش و پیوندی

 شاخص بیشتر بر حسابداری انداردهای است تغییرهای تأثیر نشدن تأيید به و پرداختند كیفیت بر آن تأثیر

 كارگیری به كه داشتند اظهار و نمودند اشاره پیشین مطالعات در حسابداری اطالعات كیفیت های

 بین جايگاه ارتقای و سرمايه بازار بیشتر هرچه اطالعاتی شفافیت موجب كه المللی بین استانداردهای

 سازمان چون مرتبطی نهادهای و ها سازمان متقابل همکاری و همفکری نیازمند، میشود كشور المللی

 به برای همچنین است. مالیاتی امور سازمان و بورس سازمان،  ايران رسمی حسابداران جامعه، حسابرسی

 .شود توجه موجود وضعیت و چالشها به بینانه واقع نگاهی با بايد استانداردها اين موفق كارگیری

 اقتصادی بعد در المللی بین حسابداری استانداردهای پذيرش اثرات بررسی به (1392) همکاران و حجازی

 كه شد گیری نتیجه، حسابداران و حسابرسان، دانشگاهیان اظهارنظر اساس بر پرداختند. ايران محیط بر

 دارد. اقتصادی اثر ايران محیط بر المللی بین حسابداری استانداردهای پذيرش

 پژوهش متغیرهای سازی عملیاتی

 اساس بر پرسشنامه سواالت، است گرفته صورت پرسشنامه از بااستفاده تحقیق متغیرهای گیری اندازه

 مانوئل،  (2017) 3همکاران الموتاريو، (2019) 2همکاران و سوريانتو، (2020) 1همکاران و ويرانگا تحقیق

 و طراحی (2008) چريسنتت و (2012) همکاران و 5چن، (2013) پولوس ديمیتريو، (2016) 4ابنجوا

 :میباشند زير شرح به كه است گرفته قرار آزمون مورد

 واحدهای در IFRS پذیرش با حسابداری اطالعات در کاری محافظه سطح بررسی برای -1

 اطالعات در كاری محافظه سطح شامل: كه شد گیری اندازه شاخص ده توسط پذیرنده تجاری

 های بدهی و ها دارايی مبلغ ارزيابی و شناسايی نحوه در دقت افزايش، ذخاير شناسايی بهبود، حسابداری

 و ها دارايی گیری اندازه بهبود، ها هزينه و درآمدها شناسايی نحوه در دقت افزايش، تجاری های واحد

                                                           
1 P. R. WeerathungaChen XiaofangMohammad NurunnabiR. M. N. C. Swarnapali 
2 Tulus Suryanto,Agrianti Komalasari 
3 Abdullah AL-Mutairi , Kamal Naser , Nabi Al-Duwaila 
4 Emmanuel Ogbenjuwa 
5 Chen 
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 با مرتبط كاری محافظه از باالتری سطح از شركت شده ارايه اطالعات، اولیه شناخت از پس ها بدهی

، شركت مديران طلبانه فرصت رفتار شدن محدود و موقع به گزارشات ارائه، زيان و سود های حساب

 و شناسايی، نمايندگی های هزينه كاهش نتیجه در و مديريت عملکرد بر نظارتی های مکانیزم افزايش

 نمايی بیش از ناشی دعاوی های هزينه كاهش، شركت استراتژيك اهداف با مرتبط های ريسك گزارش

 باشد. می شركتها در ها دارايی خالص و سود

 مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذیرنده های واحد در سود مدیریت بررسی برای -2

 المللی بین استانداردهای پذيرنده های واحد در سود مديريت شامل: كه شد گیری اندازه شاخص ده توسط

 تغییرات، مديريت خدمات جبران و پاداش قراردادهای و سود ساختگی تغییرات كاهش، مالی گزارشگری

 و كاركنان مزايای ساير و بازنشستگی تعهدات در تغییرات كاهش، ها دارايی انتظار مورد عمرمفید در

، فردی ساليق جای به ها دستورالعمل و قوانین مجموعه اساس بر گیری تصمیم بهبود، ازكارافتادگی

 تعهدات محاسبه روند در تغییرات كاهش، شخصی قضاوتهای جای به ای حرفه های قضاوت از استفاده

 گزارش در شفافیت و سود مديريت های انگیزه كاهش، ازكارافتادگی و كاركنان مزايای ساير و بازنشستگی

 بیشتر رعايت، توسعه و تحقیق مخارج تر دقیق و واقعی شناسايی، اختیاری غیر و اختیاری تعهدی اقالم

 باشد. می نشده افشاء و ساختگی حسابداری های ثبت و شده تطابق اصل

 تجاری واحدهای در اطالعاتی تقارن عدم بر IFRS مبنای بر گزارشگری بررسی برای -3

 تقارن عدم بر IFRS مبنای بر تاثیرگزارشگری شامل: كه شد گیری اندازه شاخص ده توسط پذیرنده

 آگاهی عدم ريسك، سهام معامالت حجم، سهام معامالت هزينه، پذيرنده تجاری واحدهای در اطالعاتی

 ) " برندگان مصیبت" پديده بروز معنادار كاهش، سرمايه هزينه كاهش نتیجه در و بالقوه گذاران سرمايه

 در و بالقوه گذاران سرمايه آگاهی عدم ريسك، متعارف( ارزش به نسبت خريدار ذهنی ارزش اختالف

 بروز، تجاری واحدهای در نامطلع گذاران سرمايه ديدن زيان پديده بروز، سرمايه هزينه كاهش نتیجه

 سهام مدت كوتاه بازده پديده بروز معنادار كاهش، بازی سفته حباب پديده بروز، داغ سهام بازارهای پديده

 باشد. می گذر( زود عالئق و گرايشات فرضیه مبنای )بر جديد

 سودمندی و شده ارائه اطالعات شفافیت، پذیرنده تجاری های واحد در IFRS پذیرش تاثیر -4

 تجاری های واحد در IFRS پذيرش عدم تاثیر شامل: كه شد گیری اندازه شاخص ده توسط تصمیم در

 اهمیت با مالی وقايع و رويدادها افشاكلیه، تصمیم در سودمندی و شده ارائه اطالعات شفافیت، پذيرنده

 گزارشگری و اساسی مالی های صورت اقالم ترتیب و شکل كیفیت دار معنا افزايش، واحدتجاری به مربوط

 وبهبود ارائه، مالی های صورت پیوست يادداشتهای در توصیفی مطالب ارائه و اصطالحات كیفیت، مالی

 صورت در اقالم بندی طبقه بهبود، همراه های يادداشت و مالی صورتهای در اطالعات افشای كیفیت

 وقابلیت سازگاری، تجاری واحدهای زيان سودو صورت در اقالم بندی طبقه بهبود، نقدی های جريان

 اطالعات ارائه كیفیت، داخلی گذاران سرمايه برای خارجی و داخلی شركتهای مالی صورتهای مقايسه
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، و...( تحويل يا تولید انجام زمان، بازارمحصوالت از سهم )مانند مالی غیر كلیدی های آماره به مربوط

 باشد. می گیریتصمیم فرايند بهبود و گرفتهصورت سرمايه بازار در تری هوشمندانه ارزيابی

 پژوهش های فرضیه 

 افزايش پذيرنده تجاری واحدهای در IFRS پذيرش با حسابداری اطالعات در كاری محافظه سطح (1

 نمود. خواهد پیدا معناداری

 پیدا معناداری كاهش مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذيرنده های واحد در سود مديريت (2

 نمود. خواهد

 پذيرنده تجاری واحدهای در اطالعاتی تقارن عدم معنادار كاهش موجب IFRS مبنای بر گزارشگری (3

  شد. خواهد

 تصمیم در سودمندی و شده ارائه اطالعات شفافیت، پذيرنده تجاری های واحد در IFRS پذيرش با (4

 نمود. خواهد پیدا معناداری افزايش

  پژوهش آماری نمونه و جامعه،  زمانی قلمرو

 حرفه در شاغل افراد شامل تحقیق اين آماری جامعه باشد. می 1399 سال حاضر پژوهش زمانی قلمرو

 به كه باشد. می شركتها مالی صورتهای از كنندگان استفاده و سرمايه بازار فعاالن و مشاوران، حسابداری

 میسر آنها از نفر 234 تعداد به دسترسی تنها مطالعه مورد جامعه افراد تمامی به دسترسی عدم علت

  پذيرفت. صورت آنها همه روی بر فرضیات آماری تحلیل و تجزيه و گرديد

  پژوهش های یافته

 توصیفی آمار
 : میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش1جدول شماره

 انحراف معیار میانگین متتغیرها

 1.981 6.457 سطح محافظه كاری در اطالعات حسابداری

 2.198 5.880 مديريت سود

 2.068 5.727 تقارن اطالعاتیعدم 

 2.084 6.416 شفافیت اطالعات ارائه شده و سودمندی در تصمیم

 كه است لیکرت مقیاس در سوال 40 دارای مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذيرش پرسشنامه

 معنای به باال نمره و مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذيرش پايین تاثیر معنای به پايین نمره

 در 9 تا 1 نمره دامنه به توجه با باشد. می مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذيرش باالی تاثیر

 پذيرش از سود مديريت پذيری تاثیر میانگین كه دهد می نشان نتايج، 5 نمره میانگین با پرسشنامه اين

 ارزيابی میانگین از بیشتر كه باشد می 5.880 نمونه گروه در مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 باشد. می 2.198 معیار انحراف دارای كه است شده
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 پایایی و روایی

 بزرگی عدد اگر كه معنی اين آشکاربه متغیرهای درونی سازگاری تعیین برای است معیاری سازه پايايی

 واحدی موضوع دهنده نشان سازگاری طوربه معیارها تمام كه معناست اين به شود محاسبه آن برای

 عاملی بارهای مجموع مربع مبنای بر پايايی دارد. شباهت نیز كرونباخ آلفای مفهوم به معیار اين هستند.

 سازگاری كرد ادعا بتوان تا باشد 7/0 از بزرگتر بايد معتبر منابع اساس بر مقدار اين گردد.می بیان سازه يك

 دارد. وجود هاداده میان درونی
 : پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ2جدول شماره

 پايايی تركیبی آلفای كرونباخ متغیرها

 795/0 774/0 سطح محافظه كاری در اطالعات حسابداری

 783/0 842/0 مديريت سود

 812/0 826/0 عدم تقارن اطالعاتی

 915/0 796/0 شفافیت اطالعات ارائه شده و سودمندی در تصمیم

 7/0 باالی كرونباخ آلفای ضريب و تركیبی پايايی مقادير كلیه شودمی مالحظه باال جدول در كه همانطور

 داشتند. حکايت پرسشنامه باالی اعتبار از و گرديد تأيید ابزار پايايی نتیجه در باشدمی
 (AVEهای استخراجی ): نتایج میانگین واریانس3جدول شماره

 های استخراجیواريانسنتايج میانگین  متغیرها

 630/0 سطح محافظه كاری در اطالعات حسابداری

 658/0 مديريت سود

 674/0 عدم تقارن اطالعاتی

 691/0 شفافیت اطالعات ارائه شده و سودمندی در تصمیم

 مقدار از تقريباً استخراجی هایواريانس میانگین مقادير تمامی است شده داده نشان جدول در كه همانطور

 گرديد. تأيید نیز همگرا روايی شرط دومین نتیجه در، هستند باالتر 5/0

 Q2ی بینی کنندهو معیار پیش F2اندازه اثر ، R2: نتایج ضریب تعیین 4جدول شماره 

 R2 F2 Q2 متغیرها

 374/0 254/0 625/0 سطح محافظه كاری در اطالعات حسابداری

 383/0 268/0 662/0 مديريت سود

 367/0 273/0 637/0 اطالعاتیعدم تقارن 

 392/0 298/0 667/0 شفافیت اطالعات ارائه شده و سودمندی در تصمیم



 54 شماره، 1401، تابستان یحسابرس و یحسابدار تحقیقات    .180

 

 

 فرضیات آزمون در مسیر ضرايب شودمی استفاده R2 ،F2 ،Q2، مسیر ضرايب از درونی مدل برازش برای

 دارد. وجود تحقیق متغیرهای بین قوی ارتباط دهد می نشان تعیین ضريب است. شده بررسی

 كندمی تعیین را مدل هایسازه بین یرابطه و باشدمی مدل كنندگی تبیین توان معنای به F2 يا اثر اندازه

 سازه بر سازه يك بزرگ و متوسط، كوچك تأثیر اندازه از نشان ترتیب به 35/0 و 15/0، 02/0 مقادير كه

 دارند. قرار بزرگ رده در تحقیق اين های مدل تمامی كنندگی بینی پیش توان كه دارد. ديگر

 مدل Q2 كنندگی بینیپیش توان شاخص گیردمی قرار بررسی مورد مرحله اين در كه ديگری شاخص

 نشان باال Q2 دهد.می نشان متغیر يك هایشاخص ساير بین در را هاشاخص واريانس درصد كه باشدمی

 است. مدل باالی بینیپیش قدرت دهنده
 های برازش مدل اصلی پژوهششاخص: 5جدول شماره 

 های برازششاخص
كمیت 

 فرضیه اول

كمیت 

 فرضیه دوم

كمیت 

 فرضیه سوم

كمیت فرضیه 

 چهارم
 مقدار مطلوب

 08/0كمتر از  SRMR 07/0 05/0 03/0 06/0 شاخص

 12/0كمتر از  rms Theta 103/0 098/0 097/0 101/0 شاخص

 9/0از بیشتر  NFI 932/0 941/0 952/0 922/0 شاخص

 قبولی قابل حد در برازش هایشاخص برای آمده دستبه مقدار كلیه است مشخص جدول در كه همانطور

 شود.می پرداخته پژوهش هایفرضیه آزمون به حال گرديد. تأيید مدل كلیت برازش اساس اين بر باشندمی
 : نتایج آزمون فرضیه های تحقیق6جدول شماره

 فرضیه
ضريب 

 مسیر
 tآماره 

شاخص 
KMO 

 خی دو

سطح 

 معنی

 د اری

كل واريانس 

 قابل شرح

 تعیین()ضريب

سطح محافظه كاری در اطالعات 

در  IFRSحسابداری با پذيرش 

واحدهای تجاری پذيرنده افزايش 

 معناداری پیدا خواهد نمود.

784/0 521/26 0.849 3174.95 0.000 72.69 

مديريت سود در واحد های پذيرنده 

بین المللی استانداردهای 

گزارشگری مالی كاهش معناداری 

 پیدا خواهد نمود.

812/0 895/35 0.818 3035.63 0.000 80.42 

 IFRSگزارشگری بر مبنای 

موجب كاهش معنادار عدم تقارن 

اطالعاتی در واحدهای تجاری 

 پذيرنده خواهد شد.

795/0 695/28 0.809 2975.35 0.000 77.44 

در واحد های  IFRSبا پذيرش 

شفافیت اطالعات ، تجاری پذيرنده
824/0 957/36 0.903 1497.10 0.000 59.11 
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ارائه شده و سودمندی در تصمیم 

 افزايش معناداری پیدا خواهد نمود.

 دو خی آماره به توجه با همچنین و باشد می 1 به نزديك كه آمده بدست KMO شاخص میزان به توجه

 در كاری محافظه سطح -1 كه داشت بیان توان می باشد می صدم 5 از كمتر آن داری معنی سطح كه

 -2 نمود. خواهد پیدا معناداری افزايش پذيرنده تجاری واحدهای در IFRS پذيرش با حسابداری اطالعات

 پیدا معناداری كاهش مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذيرنده های واحد در سود مديريت

 واحدهای در اطالعاتی تقارن عدم معنادار كاهش موجب IFRS مبنای بر گزارشگری-3 نمود. خواهد

 ارائه اطالعات شفافیت، پذيرنده تجاری های واحد در IFRS پذيرش با -4 شد. خواهد پذيرنده تجاری

 تايید تحقیق های فرضیه اين بنابراين و نمود. خواهد پیدا معناداری افزايش تصمیم در سودمندی و شده

 است. شده

  گیری نتیجه

 های سیستم پیچیدگی با همراه، اخیر های دهه در انتفاعی واحدهای های فعالیت سريع های پیشرفت

 ترين مهم از يکی است. كرده تشديد را اعتماد قابل و مربوط مالی اطالعات ارائه و تهیه لزوم، اطالعاتی

 رعايت و حسابداری استانداردهای تدوين، مزبور های ويژگی با مالی اطالعات ارائه و تهیه بر حاكم الزامات

، شناخت فرآيند در بايد اقتصادی واحدهای كه است ضوابطی حسابداری استانداردهای است. عمل در آنها

 سنجش برای معیاری استانداردها اين كنند. رعايت كنندگان استفاده به مالی اطالعات وانتقال گیری اندازه

 حسابداری استانداردهای براساس مالی صورتهای كه وقتی شوند. می محسوب مالی صورتهای ارائه كیفیت

 استانداردهای تدوين اند. شده ارائه و تهیه مطلوب نحو به مالی صورتهای گفت میتوان، باشد شده تهیه

 مبتنی حسابداری تئوری بر همه از مهمتر و اقتصادی وضعیت، سیاسی شرايط عامل سه بر حسابداری

 عملی اصول و مفاهیم، آزمون قابل فرضیات از هماهنگ ای مجموعه میتوان را حسابداری تئوری است.

 رويکردها تنوع رغم كند.به می ايجاد حسابداری ماهیت در پژوهش برای را الزم كلی ساختار كه دانست

 انجام حسابداران چه آن برای است نظری چارچوب تدوين، مشترک هدف، حسابداری تئوری تدوين برای

 است فرضیات و هدفها از مرتبطی سیستم دارای چارچوب دهند.اين انجام كه میرود انتظار يا، دهند می

 تهیه تکنیکهای و مالی صورتهای حیطه و عملکرد، ماهیت بیان برای همآهنگ استانداردهای تدوين به كه

 مبتنی حسابداری شده پذيرفته تئوری بر بايد استانداردها تدوين فرآيند، ديگر بیان به كند. می كمك آن

 برای و است اتکا قابل و مربوط اطالعات نیازمند، كنندگان استفاده اطالعاتی نیازهای تأمین بنابراين باشد.

 اصول اين كه باشد مبتنی ضوابطی و اصول بر كه هستیم نیازمند حسابداری در استانداردهايی به امر اين

 برای استانداردها اين از استفاده امکان كه ای گونه به باشند؛ همسان و روشن كافی اندازه به ضوابط و

 نیز مناسب داخلی كنترلهای اعمال و مناسب روشهای از استفاده، ديگر طرف از باشد. پذير امکان همگان

 استانداردهای پذيرش تاثیر پژوهش اين در میرسد. نظر به ضروری همسان استانداردهای اين استقرار برای

 و بررسی اطالعاتی شفافیت و سود مديريت، حسابداری كاری محافظه بر مالی گزارشگری المللی بین

 است. گرديده ارزيابی
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 دارد وجود جهان در متعددی حسابداری استانداردهای كه داشت بیان توان می پژوهش پیشینه به باتوجه

 اصول اصطالح به را آن كه میگیرد بکار را خود حسابداری شده پذيرفته اصول از ای نسخه، كشوری هر و

 اصول از مالی صورتهای تهیه در شركتها شود می باعث امر اين میکنند. خطاب حسابداری شده پذيرفته

 كه شود می مشهود هنگامی آن عوارض و دارد عوارضی كار اين كنند. استفاده خود مختص شده پذيرفته

 توانند می چگونه گذاران سرمايه، صورت اين در كند. تجارت به اقدام متعددی كشورهای در تجاری واحد

 منظر از را شركتها توان می چگونه و است دقیق استانداردها كدام، شوند مواجه گوناگون استانداردهای با

 مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای بکارگیری در سئواالت اين پاسخ كرد؟ مقايسه يکديگر با مالی

 بنیاد هدف شد. پرداخته آن بررسی به كنندگان استفاده ديدگاه از تحقیق اين در كه است. نهفته

 شده پذيرفته عمومی گزارشگری استانداردهای تدوين مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 توسط اقدام اين است. شفاف و مفصل اصولی مبنای بر اجرا قابل و فهم قابل، باال كیفیت دارای، حسابداری

 می صورت ای حرفه و جغرافیايی نظر از متنوع امنايی هیأت نظارت تحت، استاندارد تدوين مستقل هیأت

 ها هیأت اين است. عمومی سرمايه بازارهای مقامات نظارت هیأت جوابگوی عمومی طور به كه پذيرد

 استانداردهای مشورتی انجمن، مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای مشورتی مستقل شورای توسط

 المللی بین استانداردهای تفسیر كمیته نیز و ملی استانداردهای كنندگان تدوين از متشکل حسابداری

 دهد. می رخ عمل در كه گردد می پشتیبانی مغايراتی موارد در رهنمود ارائه منظور به، مالی گزارشگری

 لذا، است شده طراحی جهان تجاری امور رايج زبان عنوان به مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 بین استانداردهای است. مقايسه قابل و فهم قابل المللی بین مرزهای ماورای در ها شركت های حساب

 اهمیت حائز شركتهايی برای و است المللی بین گذاری سرمايه و تجارت نتیجه مالی گزارشگری المللی

 جايگزينی حال در پیشرونده صورتی به المللی بین های شركت اين دارند. مبادله كشور چند با كه است

 توسط آنها رعايت كه مقرراتی با جايگزينی هستند؛ خويش گوناگون ملی حسابداری استانداردهای

 و اتکا قابل، فهم قابل، مقايسه قابل خارجی و داخلی كنندگان استفاده برای را مالی دفاتر، حسابداران

 2007 سال در شده منتشر گزارش طبق نیست. مستثنی قاعده اين از نیز ما كشور ساخت. خواهد مربوط

 از يکی به تبديل توان دارای ايران، آينده بزرگ اقتصاد 11 خصوص در ساچز گلدمن گروه توسط میالدی

 ثروتمند آلمان كشور اندازه به تواند می نیز و است يکم و بیست قرن در جهان اقتصادی بزرگ های قدرت

 و مقررات، راهبردی های سیاست، گرديد تايید مجدداً میالدی 2011 سال در كه گزارش اين طبق شود.

 همچنین است. شده گرفته درنظر ايران در تجارت برای ساز مشکل عوامل مهمترين عنوان به ارزی ثبات

 دغدغه از نیز كوچك و متوسط تجاری واحدهای در بخصوص مالی منابع به دسترسی در موجود مشکالت

 كه شود می محسوب جهان اقتصاد بزرگترين اكنون هم ايران اينکه به توجه با همچنین است. بزرگ های

 برای جوشها و جنب تحريم پسا دوران در اينکه و است نشده جهانی تجارت سازمان در عضويت به موفق

 تسهیل برای مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذيرش، است افزايش درحال مهم اين به دستیابی

 خواهد قرار توجه مورد پیش از بیش، مالی تأمین هزينه كاهش طريق از كشور درون به سرمايه جريان

 گرفت.
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 پژوهش های یافته از حاصل پیشنهادهای

 گزارشگری المللی بین استانداردهای بکارگیری برای بهادار اوراق و بورس سازمان رهنمودهای به توجه با

 بین اساسی و چشمگیر های تفاوت كه كرد استنتاج توان می، پذيرفته صورت مطالعه براساس نیز و مالی

 وجود بنیادين های جنبه از ايران حسابداری استانداردهای و مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 است. بازنگری قابل، پژوهش اين در شده اشاره متناقض موضوعات و بوده اندک موجود اختالفات و ندارد

 از يکی، را مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای به مالی گزارشگری مبنای تغییر میتوان همچنین

 جهانی تجارت سازمان در عضويت برای ملی كالن اقتصادی های برنامه پیشبرد در راهبردی و مهم گامهای

 هدايت و خارجی های سرمايه جذب مقاومتی اقتصاد اهداف جمله از، پساتحريم دوران در زيرا كرد؛ قلمداد

 برای كشور اقتصادی و مالی بستر است الزم مهم اين به دستیابی برای كه است ملی تولید سوی به آن

 مقايسه قابلیت را حیاتی موضوع اين زمینه شود. فراهم المللی بین گذاران سرمايه به بخشی اطمینان

 گزينه ساير مالی های شاخص و گزارشها با كشور مالی های شاخص نیز و ای بودجه و مالی های گزارش

 تولید كه گرفت نتیجه میتوان، جهت اين از آورد. خواهد پديد، خارجی گذاران سرمايه میز روی های

 سازمان در عضويت و المللی بین مالی گزارشگری مبنای بکارگیری با مستقیم رابطه دارای داخلی ناخالص

 دارد. جهانی تجارت

 استانداردهای اجرای و تصويب بر سعی بهادر اوراق بورس و حسابرسی سازمان، میشود پیشنهاد همچنین

 بکارگیری میدهدكه نشان تحقیق های يافته زيرا، باشند داشته جامع بصورت حسابداری المللی بین

، سود مديريت كاهش، كاری محافظه سطح افزايش موجب، مالی گزارشگریالمللی بین استانداردهای

 كلی بهبودكیفیت باعث و میشود شده ارائه اطالعات شفافیت افزايش و اطالعاتی تقارن عدم كاهش

  شد. خواهد حسابداری اطالعات

 سرمايه جهت گیریتصمیم شرايط بهبود باعث میتواند حسابداری المللی بین استانداردهای اجرای بنابراين

 به توجه حال اين با میگردد. مالی صورتهای از كنندگان استفاده و سرمايه بازار فعاالن ديدگاه از گذاری

 رسد: می نظر به ضروی زير مطالب

 از تحقیق نامه پرسش به پاسخ در كنندگان شركت از دريافتی های پاسخ از شده حاصل نتايج موجب به

 در سود مديريت، حسابداری اطالعات در كاری محافظه سطح، تجاری های واحد اطالعاتی محتوای جمله

،  تجاری واحدهای در اطالعاتی تقارن عدم، مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای پذيرنده های واحد

 و كنندگی تايید های ارزش، تجاری های واحد در تصمیم در سودمندی و شده ارائه اطالعات شفافیت

 حسابداری المللی بین استانداردهای شدن اجرايی با موارد اين همه كه كنندگی بینی پیش های ارزش

 كنندگان استفاده ديدگاه از المللی بین حسابداری استانداردهای سازی پیاده بنابراين، هستند ارتباط در

 را اطالعات از كنندگان استفاده درک و فهم قابلیت تواند می و بوده فايده به مفید حسابداری اطالعات

 حسابداری المللی بین استانداردهای شده اجرايی و سازی پیاده كه داشت نظر در بايد اما،  دهد افزايش

 های جنبه تمامی بايست می آن شدن اجرايی برای كه باشد داشته معايبی و مزايا تواند می كشور در

 ساير توسط پژوهش انجام برای زير موضوعات بنابراين گردد. اجرايی سپس و بررسی آن منفی و مثبت
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 تعداد و موثر متغیرهای ساير كردن اضافه با فوق پژوهش انجام -1 گردد: می پیشنهاد پژوهشگران

 و طال نرخ نوسانات، تورم نظیر اقتصادی كالن عوامل تاثیر بررسی -2 آتی. های سال در بیشتر مشاهدات

 كدام هر سازی پیاده خصوص در تحقیق -3حسابداری. المللی بین استانداردهای بکارگیری بر ...و ارز

 در كه میشود پیشنهاد-4 ازآن. حاصل نتايج بررسی و خاص طور به حسابداریالمللی بین ازاستانداردهای

 پرداخته خاص صنايع در مالی اطالعات كیفیت بر IFRS گیریبکار تاثیر بررسی به آتی های پژوهش

 .شود

 منابع فهرست
ــدی نهاری نادر؛ .1 ــا وكیلی فرد؛ اله طالبقدرت اس ــانعلی رويائینیا؛ حمید رض نقش  "، (1398) رمض

( بر رابطه میان كیفیت IFRSتعديل كننده پذيرش اســـتانداردهای گزارشـــگری مالی بین المللی )
های های بیمه و شــركتها و شــركتســود و هزينه حقوق صــاحبان ســهام )شــواهد تجربی : بانك

مقاله ، سابرسی مدیریتدانش حسابداری و ح"گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران( سرمايه
 .26-15صفحه ، 1398تابستان ، 30شماره ، 8دوره ، 2

ى هااردستاندابر ورى مر(. 1395)، رشكو، نشاياو علیرضا، نشايا، سیدمحمد، دىباآباقر .2
 ترمه.رات نتشاان: اتهر، (IFRSمالى )ى گرـشارى گزـلمللابین

الگوی  "، (1396، )شهرام چهارمحالی، فريدون رهنمای رودپشتی، يحیی حساس يگانه ، بولو قاسم  .3
رويکرد حســابداران و حســابرســان به اســتانداردهای حســابداری و تأثیر آن بر كیفیت اطالعات 

-125ص  1396بهار  33سال نهم شماره ، پژوهش حسابداری مالی و حسابرسی، "حسابداری
148. 

یان زهرا .4 ـــ تابش ، بینش ياری، زهره  ـــا ز بدا "، (1397، )رض ـــا يا حرفه حس پذيرش آ مادگی  ری آ
، مطالعات حسابداری و حسابرسی "( را دارد؟IFRSاستانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )

 .114تا  99صص ، 25شماره ، 1397بهار انجمن حسابداری ايران، 

شاهی، علی بهرامینسب، پیوندی محمود  .5 ستانداردهای  "، (1394، )علی  سی اهمیت و ماهیت ا برر 
 1394ديماه  80شماره ، مجله حسابرس"گزارشگری مالی و تأثیر آن بر كیفیتبین المللی 

سلیمانی و مريم امیدی نوبیجار، حجازی رضوان  .6 ستانداردهای  "، (1392، )غالمرضا  اثرات پذيرش ا
ــابداری بین المللی در بعد اقتصــادی بر محیط ايران  سابداری  "حس شرفت های ح مجله ی پی

  111-87صفحه  3/64پیاپی،  1392بهار و تابستان ، شمار هی اول، جمدوره ی پن، دانشگاه شیراز
عوامل مؤثر بر پذيرش استانداردهای "، (1395، )و علی رودبار شجاعی سید علی واعظ، خدادادی ولی .7

سعه شورهای درحال تو سابداری در ك سابداری مالی، "بین المللی ح صلنامه ح شتم/ /ف سال ه
 .142-122/صفحات  95/تابستان  30شماره 

صر و زهرا فرجام، خوبرو .8 شگری مالی "، (1397)، نا ستانداردهای بین المللی گزار تاثیر به كارگیری ا
ــگری مالی ــابداری و مديريت، "بر ويژگی های كیفی گزارش ، هفتمین كنفرانس ملی كاربردهای حس

 گروه ارتباط طاليی آسیا.، تهران
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موانع پذيرش استانداردهای حسابداری در سطح بررسی محاسن و "، (1397)، مرضیه، فاطمی مقدم .9
كنفرانس بین المللی مديريت حسابداری اقتصاد و ، "بین المللی بر كیفیت گزارشگری مالی در ايران

 شركت همايش آروين البرز.، تهران، بانکداری نوين
استاندارهای پیامدهای ريسك مرتبط به "(. 1398محمدجواد شیخ و رضا عباسی. )، ندا، كشاورزيان .10

ـــگری مالی بین ـــده در بورس اوراق بهادارهای ايرانی پذيرفتهالمللی در بانكگزارش تحقیقات ، "ش
 . 170-151(. 43)11، انجمن حسابداری ايران، حسابداری و حسابرسی

امکان سنجی بکارگیری استانداردهای بین "، (1399)، محمدرضا، محدثه و پورعلی، كوچکی تاجانی .11
ساس هوش فرهنگی مالیIFRSگزارشگری مالی )المللی  اولین كنفرانس بین المللی چالش ، "( بر ا

 .ساری، ها و راهکارهای نوين در مهندسی صنايع و مديريت و حسابداری

ديدگاه افراد فعال در حرفه حسابداری درخصوص " ،(1396) ،سلیمانی امیری غالمرضا و ندا رسولی .12
شهای تجربی  ،"ی بین المللی گزارشــگری مالی در ايرانپذيرش و به كارگیری اســتانداردها پژوه

 .24- 1صص،  1396تابستان ،  24شماره ، سال ششم، حسابداری
اثر اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری "، (1397)، بیژن؛ علیرضــا غیاثوند و فريد صــفتی ،مرادی .13

ــی از اقالم تعهدی IFRSمالی  ــود ناش ملی پژوهش های نوين در دومین كنفرانس ، "بر مديريت س
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد كازرون. ، كازرون، مديريت و حقوق

سیدمحمد میريان اقدم .14 سعید و  صدق.  ستانداردهای بین المللی "، (1397)، م شدن ا تاثیر اجرايی 
( در شــفافیت مالی )مطالعه موردی: شــركت های بیمه پذيرفته شــده در IFRSگزارشــگری مالی )

هادار تهران(بورس اوراق  كار، "ب يت و كســـب و  مدير گروه ، تبريز، دومین كنفرانس بین المللی 
 مديريت دانشگاه تبريز.
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In today's world we are witnessing increasing efforts to harmonize accounting 

standards at the international level. The growth of international trade and the 

increasing number of multinational joint ventures in different countries has doubled 

the need for relevance, timeliness and comparability of financial information and 

reports. The main purpose of this study is to investigate the effect of acceptance of 

International Financial Reporting Standards on the quality of accounting information 

from the perspective of users of financial statements in Iran. The statistical population 

of this research includes 234 people working in the accounting profession, consultants 

and capital market activists and users of companies' financial statements, which was 

conducted in 1399. Data analysis method is factor analysis method. Also, structural 

equation testing was performed using SPSS and smart pls software. Research findings 

show that the application of international financial reporting standards increases the 

level of conservatism, reduces profit management, reduces information asymmetry 

and increases the transparency of information provided and improves the overall 

quality of accounting information. 
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