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 مقدمه

 صورتبه را هایشانفعالیت هاشرکت اقتصادی، مرزهای رفتن بین از همچنین و ارتباطات سریع بهبود با

 بورس بر عالوه هاشرکت از بسیاری و دهندمی انجام یکدیگر با المللیبین عرصه در دوجانبه معامالت

 که شرایطی در [.8] اندشدهپذیرفته نیز بهادارخارجیاوراق بورس چند یا دریک خود، کشور بهادار اوراق

 اقدامات رودمی انتظار حسابداری حرفه از کند،می حرکت هماهنگی و یکپارچگی سویبه جهانی اقتصاد

 حرفه اصلی تمرکز اخیراً، دهد. گسترش المللیبین حسابداری استانداردهای طراحی برای ضروری

 فرآیند باشد.می مالی گزارشگری المللیبین استاندارهای از مجموعه یک سازیپیاده بر حسابداری

 گزارشگری المللیبین استانداردهای با هامخالفت از مواردی باشد.می مخالفین و موافقین دارای همگرایی

 به حسابداری، هایمشی خطی و بازارها سازیجهانی گسترش در که است موضوع این سر بر مالی

 المللیبین استانداردهای پذیرش برای شود؛می توجه کمتر هاملت بین فرهنگی و قانونی نهادی، هایتفاوت

 [.1] باشد داشته وجود آن سیاسی و اقتصادی دالیل باید کشور، دریک مالی گزارشگری

 پذیرش مختلف الگوهای وجود آیا است؛ این حاضر پژوهش اساسی سؤال قبلی، مطالب به توجه با

 کشورها محیطی هایویژگی با جهان مختلف کشورهای در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 حاضر پژوهش دارد؟ ارتباط کشورها اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، هایویژگی حقوقی، هایسامانه ازجمله

 افزایش باعث نظری، ازلحاظ حسابداری ادبیات در مشارکت بر عالوه سؤال، این به پاسخ با دارد سعی

 پذیرش بر مؤثر عوامل از المللیبین و ملی حسابداری استانداردهای کنندهتدوین نهادهای شناخت

 باشد. حسابداری المللیبین همگرایی فرآیند تسریع جهت در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 نتایج وتحلیلتجزیه آن، متغیرهای و پژوهش مدل پژوهش، روش پژوهش، پیشینه و نظری مبانی ادامه در

 است. شده بحث گیرینتیجه و

 پژوهش نظری مبانی

 پذیرش گوناگون الگوهای گیریشکل در متعدد عوامل وجود بیانگر موضوع، با مرتبط نظری مبانی بررسی

 بر اصلی متغیر شش ادامه در که باشدمی کشورها سطح در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 شدند: شناسایی ذیل شرح به دسترس در اطالعات وجود و استفاده فراوانی اساس

 و دولت بانک، منبع: سه از عمدتاً هاشرکت مالی تأمین مختلف کشورهای میان در :سرمایه بازار وجود

 سیستم باشند،می هاشرکت مالی تأمین اصلی منبع سهامداران که درکشورهایی گردد.می انجام سهامداران

 سهام فروش -خرید به کمک باهدف انفرادی گذارانسرمایه اطالعاتی نیازهای تأمین به گرایش حسابداری

 لذا باشدمی محوری بازار رویکرد دارای مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای کهازآنجایی کند.می پیدا

 رسدمی نظر به لذا باشد.می )سهامداران( خارجی گذارانسرمایه به مربوط اطالعات ارائه آن هدف ترینمهم

 خواهند مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش بر بیشتری تمایل سرمایه بازار دارای کشورهای

 داشت.
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 حسابداری اجتماعی عملکرد باشد،می باال نسبتاً اقتصادی رشد سطح که کشورهایی در :اقتصادی رشد

 که شرایطی در است. برخوردار زیادی اهمیت از ارتباطات تسهیل و گیریاندازه برای ابزاری عنوانبه

 باکیفیت، حسابداری سیستم یک به رسد،می باال پیچیدگی از ایدرجه به تجاری و اقتصادی هایفعالیت

 تمایل باال اقتصادی رشد دارای کشورهای رسدمی نظر به لذا [.12] باشدمی نیاز استاندارد و پیچیده

 دارند. خواهند مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش بر بیشتری

 است کشورها سایر با گسترده نسبتاً تجاری مناسبات دارای که است اقتصادی باز، اقتصاد :باز اقتصاد

 که باشد جذاب خارجی هایگذاریسرمایه جهت بایستمی گذاریسرمایه محیط باز، اقتصاد در [.10]

 مقایسهقابل و باکیفیت اطالعات ارائه جهت خوب مالی گزارشگری چارچوب وجود محیطی، چنین الزمه

 باشد،می باال سطح در باز اقتصاد شاخص لحاظ به که کشورهایی در معتقدند دیماوهمکاران باشد.می

 [.14] دارد وجود مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش بر بیشتری تمایل

 عرفی. حقوقی نظام و مدون حقوقی نظام دارد: وجود اصلی حقوقی نظام نوع دو جهان در :حقوقی نظام

 ارتباط مالی بازارهای توسعه و سهامداران از حمایت و حقوقی نظام بین معتقدند همکاران و الپورتا

 افشا وسیلهبه اطالعاتی تقارن عدم عرفی حقوقی نظام دارای درکشورهای [.19] دارد وجود مستقیمی

 افشا مدون حقوقی نظام دارای کشورهای در کهدرحالی رودمی بین از سهامداران به اطالعات بیشتر

 دارای درکشورهای اقتصادی توسعه سطح گیرد.می صورت خصوصی هایشبکه طریق از عمدتاً اطالعات

 همچنین، بیشتراست. کشورها این در گذارسرمایه از حمایت میزان و بوده بیشتر عرفی حقوقی نظام

 و گذارانسرمایه از حمایت باالی سطح دلیل به و تراست شفاف کشورها این در حسابداری استانداردهای

 نظام دارای کشورهای در لذا [.1] دارند تری بهنگام حسابداری استانداردهای یافتهتوسعه مالی بازارهای

 و باشدمی مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای به متمایل حسابداری استانداردهای عرفی حقوقی

 دارند. مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش بر بیشتری تمایل کشورها این

 که دارد نیاز متخصص افراد به مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای کارگیریبه :آموزش سطح

 و حسابداران بر عالوه ضمناً دارد. افراد برای مرتبط و کافی آموزش فرصت نمودن فراهم به بستگی

 کافی آموزش نیز هاگزارش از کنندگاناستفاده و مقررات کنندهتدوین نهادهای مدرسین، باید حسابرسان

 برخوردار باالیی تحصیالت از هاآن جمعیت که کشورهایی که معتقدند یانگ و شیما [.16] فرابگیرند

 تریدقیق و تریپیچیده حسابداری هایسیستم آنان اطالعاتی نیازهای تأمین برای بایستمی باشدمی

 خواهند تریکامل و ترپیچیده استانداردهای به نیاز کشورها این اساس، براین [.23] باشد داشته وجود

 داشت.

 زیربنای فرهنگی متغیرهای باشد.می جامعه توسط ایجادشده هاینگرش هاارزش بیانگر فرهنگ :فرهنگ

 ملی فرهنگ بعد چهار هافستد دیدگاه از باشند.می کشورها نهادی سازوکارهای سایر و قانونی هایسیستم

 زن برابر در گرایی مرد گرایی،جمع برابر در فردگرایی قدرت، فاصله از اندعبارت اجتماعی هایارزش یا
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 حسابداری حوزه در هافستد پژوهش نتیجه از نویسندگان از بسیاری [.17] اطمینان عدم از اجتناب گرایی،

 اند.کرده استفاده

 و مدیران نقش و بوده متمرکز بسیار هستند، باال قدرت فاصله دارای که کشورهایی :قدرت فاصله

 باشند.می غیرمتمرکز پایین قدرت فاصله دارای کشورهای کهدرحالی است، شدهتعریف وضوحبه کارکنان

 و اقدامات توجیه جهت در حسابداری سیستم باال، قدرت فاصله دارای درکشورهای دیدگاه، این از

 هایدستورالعمل به شرایطی چنین در گیرد.می قرار مورداستفاده قدرت دارای نیروهای و افراد تصمیمات

 لذا باشدمی نیاز مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای قبیل از ساختاریافته و مندنظام حسابداری

 مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای سازیپیاده به زیادی تمایل باال قدرت فاصله دارای کشورهای

 [.13] دارند

 برای انتظار مورد بلندمدت منافع از استفاده دلیل به گراجمع کشورهای :گراییجمع برابر در فردگرایی

 [.13] دارند مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای سازیپیاده به زیادی تمایل جامعه افراد همه

 و پول موقعیت، ازجمله قاطعانه هایارزش مردساالر، جامعه یک در :گرایی زن برابر در گرایی مرد

 نفساعتمادبه و استقالل گرایی، مرد روحیه دارای کشورهای اینکه به توجه با لذا است. غالب جسارت

 [.13] دارند خارجی نهادهای حسابداری استانداردهای پذیرش به کمتری تمایل لذا دارند باالیی

 تغییرات انجام از مدیران باال اطمینان عدم از اجتناب دارای کشورهای در :اطمینان عدم از اجتناب

 تمایلی مدیران این [.13] نمایندمی اجتناب حسابداری استانداردهای ازجمله مقررات و قوانین درزمینه

 کشورهای ندارند. ناشناخته و جدید حسابداری استانداردهای به فعلی حسابداری استانداردهای از تغییر به

 المللیبین استانداردهای کهدرحالی دهد،می ترجیح اصول بر را قوانین باال، اطمینان عدم از اجتناب دارای

 دارند. مالی گزارشگری در بیشتری پذیریانعطاف و بوده اصول بر مبتنی مالی گزارشگری

 پژوهش پیشینه

 تشابه مالی، بازارهای وجود تحصیالت، سطح متغیرهای که دریافتند پژوهشی در (2006) مدبی و زگال

 متغیرهای همچنین و دارند حسابداری المللیبین استانداردهای پذیرش با معناداری و مثبت رابطه فرهنگی

 حسابداری استانداردهای پذیرش با معناداری ارتباط خارجی تجارت بودن آزاد میزان و اقتصادی رشد

 [.27] ندارند المللیبین

 به وابستگی سیاسی، و اقتصادی روابط با مرتبط عوامل دریافتندکه پژوهشی در (2012) یانگ و شیما

 افزایش سبب باالتر باسوادی نرخ و بیشتر گذاریسرمایه به نیاز عرفی، حقوقی نظام خارجی، مالی تأمین

 المللیبین استانداردهای پذیرش بر تمایل کاهش سبب تورم و مالیات سرمایه، بازار اندازه همچنین و تمایل

 [.23] گرددمی مالی گزارشگری

 از حمایت قوی سازوکار دارای حقوقی نظام وجود دریافتند پژوهشی در (2013) همکاران و دیما

 [.15] دارد کامل پذیرش در مهمی نقش سهامداران
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 در همچنین و باال رشد نرخ دلیل به آفریقایی کشورهای که دریافت پژوهشی در (2014) استینبنک

 تمایل باشند،می ارتباط در بریتانیا با فرهنگی لحاظ به که کشورهایی و قوی سرمایه بازار دارای کشورهای

 [.25] دارد وجود مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش بر بیشتری

 تأثیر فساد و حسابداری حرفه در آموزشی هایفرصت کمبود که دریافت پژوهشی در (2015) نورابی

 [.21] دارد بنگالدش در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای اجرای بر منفی

 بیشتر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش فرآیند که دریافت پژوهشی در (2016) پریکوپ

 [.22] باشدمی اجباری و هنجاری عوامل با مقایسه در تقلیدی عوامل تأثیر تحت

 و معکوس تأثیر اقتصادی رشد که رسیدند نتیجه این به خود پژوهشی در (1395) همکاران و خدادادی

 المللیبین استانداردهای پذیرش بر معناداری و مستقیم تأثیر سرمایه بازار وجود و آموزش و معنادار

 اقتصاد بودن باز درجه پژوهش نتایج اساس بر همچنین دارند. توسعهدرحال کشورهای در مالی گزارشگری

 [.4] ندارد مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش در معناداری تأثیر

 هافرضیه

 گردد:می مطرح شرح بدین پژوهش هایفرضیه نظری، مبانی بخش در آنچه به توجه با

 کشورها مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر سرمایه بازار وجود :1 اصلی فرضیه

 دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر

 تأثیر کشورهامالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر اقتصادی رشد :2 اصلی فرضیه

 دارد. داریمعنی و مثبت

 کشورها مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر اقتصاد بودن باز :3 اصلی فرضیه

 دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر

 کشورها مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر عرفی حقوقی نظام :4 اصلی فرضیه

 دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر

 تأثیر کشورها مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر آموزش سطح :5 اصلی فرضیه

 دارد. داریمعنی و مثبت

 کشورها مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر فرهنگی هایشاخص :6 اصلی فرضیه

 دارد. داریمعنی تأثیر

 مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر قدرت فاصله شاخص :1-6 فرعی فرضیه

 دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر کشورها

 گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر فردگرایی شاخص وضعیت :2-6 فرعی فرضیه

 دارد. داریمعنی و منفی تأثیر کشورها مالی

 مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر گرایی مرد شاخص :3-6 فرعی فرضیه

 دارد. داریمعنی و منفی تأثیر کشورها



 50 شماره ،1400تابستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .182

 

 

 المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر اطمینان عدم از اجتناب شاخص :4-6 فرعی فرضیه

 دارد. داریمعنی و منفی تأثیر کشورها مالی گزارشگری

 

 پژوهش شناسیروش

 در مطرح مسئله یک به پاسخ جهت در چراکه باشدمی کاربردی پژوهش هدف منظر از حاضر پژوهش

 سیستماتیک گردآوری شامل چراکه باشدمی کمی پژوهش ها،داده نوع منظر از شود؛می انجام واقعی دنیای

 اطالعات از چراکه باشدمی نگرگذشته پژوهش زمانی، بعد منظر از باشد؛می هاآن آماری تحلیل و هاداده

 پژوهش اجرا روش منظر از کند؛می استفاده متغیرها بین ارتباط بررسی برای قبل هایسال هایداده و

 کاوی اسناد روش از هاداده گرداوری برای پژوهش این در باشد.می همبستگی نوع از و پیمایشی-توصیفی

 اینترنتی هایسایت و هانامهپایان مجالت، کتب، به مراجعه با لذا است. شدهاستفاده ایکتابخانه روش یا

 از متشکل پژوهش، آماری جامعه گردید. گردآوری پژوهش هایداده و پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 هایحوزه و کشورها کلیه لیست ابتدا لذا باشد،می 2016 سال در جهان قضایی هایحوزه و کشورها کلیه

 از استفاده با ادامه در و گردآوری متحد ملل سازمان ازجمله المللیبین نهادهای آمار اساس بر قضایی

 بین از که صورتبدین گردید؛ تعیین دسترس در آماری نمونه حجم سیستماتیک حذف گیرینمونه روش

 و کشورها و شدهحذف نبودند، زیر شرایط دارای که قضایی هایحوزه و کشورها آماری، جامعه کل

 شدند: انتخاب آزمون انجام برای ماندهباقی قضایی هایحوزه

 گزارشگری المللیبین استانداردهای بنیاد در عضویت عدم دلیل به که قضایی هایحوزه و کشورها .1

 دسترس در هاآن در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش شیوه 2016 سال تا مالی

 نیست.

 دسترس در 2016 سال تا هاآن در متغیرها محاسبه برای الزم هایداده که قضایی هایحوزه و کشورها .2

 است. نبوده

 ها،داده گردآوری از پس گردیدند. انتخاب پژوهش این برای کشور 93 تعداد فوق شرایط اعمال با درنهایت،

 هایویژگی شناخت منظوربه ازآنپس و محاسبه پژوهش، در شدهاشاره عملیاتی تعریف طبق متغیر هر

 رگرسیون تحلیل هافرضیه بررسی برای سپس شد. مطالعه هاآن توصیفی هایشاخص متغیرها این

 متغیر یک وابسته متغیر که زمانی ایدوجمله لجستیک رگرسیون از شد. انجام ایدوجمله لجستیک

 شودمی استفاده هستند هاآن از ترکیبی یا ایفاصله ای،رتبه اسمی، مستقل متغیرهای و است دوحالتی

[3.] 

 پژوهش متغیرهای و مدل

 استانداردهای پذیرش مختلف الگوهای و محیطی عوامل بین رابطه پژوهش این در اینکه به توجه با

 مدل پژوهش، هایفرضیه آزمون برای لذا شودمی بررسی کشورها سطح در مالی گزارشگری المللیبین

 است: قرارگرفته مورداستفاده (1)
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 (1) مدل
𝐈𝐅𝐑𝐒𝐀𝐏𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝐁𝐨𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝐄𝐂𝐎𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝐎𝐄𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝐋𝐒𝒊𝒕 +𝜷𝟓𝐄𝐋𝒊𝒕 +
𝜷𝟔𝐂𝐮𝐥𝐏𝐃𝐈𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝐂𝐮𝐥𝐈𝐃𝐕𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝐂𝐮𝐥𝐌𝐀𝐒𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝐂𝐮𝐥𝐔𝐀𝐈𝒊𝒕 + 𝜺  

 سرمایه؛ بازار وجود :Bo مالی؛ گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی :IFRSAP آن؛ در که

ECO: اقتصادی؛ رشد OE: باز؛ اقتصاد LS: حقوقی؛ نظام EL: آموزش؛ سطح CULPDI: شاخص 

 شاخص :CULUAI گرایی؛ مرد شاخص :CULMAS فردگرایی؛ شاخص :CULIDV قدرت؛ فاصله

 باشد.می اطمینان عدم از اجتناب

 وابسته متغیر

IFRSAP: به باشد.می کشورها توسط مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش وضعیت بیانگر 

 کشورهایی شدند. بندیطبقه گروه دو در کشورها [20] السمین و [18] وهمکاران هوپ پژوهش استناد

 کشورها سایر و 1 کد با اندکرده الزامی هاشرکت همه برای را مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای که

 یا و مجاز یا الزامی هاشرکت برخی برای را مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای که )کشورهایی

 با باشد(می وغیرالزامی غیرمجاز هاآن در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش که کشورهایی

 اند.شدهبندیطبقه صفر کد

 مستقل متغیرهای

Bo: کشورهای مدبی و زگال پژوهش استناد به باشد.می کشورها در سرمایه بازار وجود عدم یا وجود بیانگر 

 [.27] اندشدهبندیطبقه صفر کد با سرمایه بازار بدون کشورهای و یک کد با سرمایه بازار دارای

ECO: 2011-2015 هایسال طی کشورها سرانه داخلی ناخالص تولید سالیانه رشد نرخ میانگین. 

OE: هاشمی و روشن کار عطر پژوهش استناد به که باشدمی اقتصاد بودن باز گیریاندازه هایشاخص 

 شود.می استفاده داخلی ناخالص تولید برتقسیم واردات و صادرات مجموع از آن گیریاندازه برای [9]

LS: کشورهای برای 1 کد از [23] شیماویانگ پژوهش استناد به که باشدمی کشورها حقوقی نظام بیانگر 

 شود.می استفاده حقوقی هاینظام سایر برای صفر کد از و عرفی حقوقی نظام دارای

EL: [.23] باشدمی باال( به سال 15 )افراد ساالنبزرگ باسوادی نرخ بیانگر 

CULPDI: باشد.می کشورها قدرت فاصله رتبه بیانگر 

CULIDV: باشد.می کشور فردگرایی رتبه بیانگر 

CULMAS: باشد.می کشور گرایی مرد رتبه بیانگر 

CULUAI: همکاران و چن هایپژوهش استناد به باشد.می کشور اطمینان عدم از اجتناب رتبه بیانگر 

 اند.شده بندیرتبه 100 تا 1 از کشورها [13] همکاران و کلیمنت و [16]

 توصیفی هایداده

 که است کمینه و بیشینه معیار، انحراف میانه، میانگین، شامل پژوهش متغیرهای توصیفی آمار محاسبات

 است. شدهداده نشان (1) جدول در خالصه طوربه هاآن با مرتبط اطالعات
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 . آمار توصیفی متغیرها1جدول 

 میانه میانگین نماد متغیرهای پژوهش
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین

 ECO 05/2 85/1 91/1 39/3- 33/7 رشد اقتصادی

 OE 59/94 44/73 71/69 12/21 17/410 اقتصاد باز

 EL 62/89 69/95 62/15 43/32 100 سطح آموزش

 Cul 83/53 54 14/9 75/32 75/75 فرهنگ

 CULPDI 51/63 66 63/21 11 100 فاصله قدرت

 CULIDV 95/39 30 42/22 6 91 فردگرایی

 CULMAS 81/46 45 95/18 5 100 مرد گرایی

اجتناب از عدم 

 اطمینان
CULUAI 04/65 65 31/22 8 100 

 مثال برای است. توزیع ثقل مرکز و تعادل نقطه دهندهنشان و مرکزی شاخص پرکاربردترین میانگین

 متغیر این به مربوط هایداده بیشتر دهدمی نشان که باشدمی 05/2 با برابر اقتصادی رشد متغیر میانگین

 نشان را جامعه وضعیت که است مرکزی هایشاخص از دیگر یکی میانه اند.تمرکزیافته نقطه این حول

 این بیانگر که باشدمی 85/1 با برابر اقتصادی رشد متغیر میانه دهدمی نشان نتایج که طورهمان دهد.می

 به توجه با همچنین هستند. مقدار این از بیشتر دیگر ونمی مقدار این از کمتر هاداده از نیمی که است

 بیشتر در میانه و میانگین بودن هم به نزدیک و پژوهش متغیرهای توصیفی هایآماره از آمدهدستبه نتایج

 هستند. برخوردار مناسبی توزیع از متغیرها کلیه که کرد بیان توانمی پژوهش، متغیرهای

 لجستیک رگرسیون از استفاده با پژوهش هایفرضیه آزمون

 امکان گیرد،می را یک و صفر هایارزش که است دوحالتی یا باینری متغیر یک وابسته متغیر کهازآنجایی

 مورداستفاده ایدوجمله لجستیک رگرسیون وتحلیلتجزیه مدل لذا ندارد وجود خطی رگرسیون از استفاده

 است. شدهداده نشان (2) جدول در هافرضیه آزمون از حاصل نتایج گیرد. قرارمی

 دو کای آزمون

 شودمی استفاده دو کای آماره از F آماره جایبه لجستیک رگرسیون مدل کل بودن دارمعنی بررسی برای

 این صفر فرض خیر. یا دارد اثر وابسته متغیر بر مدل مستقل متغیرهای آیا دهدمی نشان آزمون این [.6]

 که باشدمی 50.711 دو کای آماره مقدار (2) جدول در باشد.می مدل بودن معنادار عدم بیانگر آزمون

 کهازآنجایی است. نهایی مدل و دارد( وجود آن در ثابت مقدار تنها که )مدلی صفر مدل مقدار تفاوت حاصل

 توانسته نهایی مدل لذا است، کمتر (05/0) آزمون خطای سطح از (000/0) شدهمشاهده معناداری سطح
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 باشد مستقل متغیرهای توسط وابسته متغیر بینیپیش برای مناسبی مدل و سازد اثربی را صفر مدل است

 هستند. دارمعنی شده برآورد تأثیر ضرایب از یکی حداقل درنتیجه

 نگلرک تعیین ضریب

 2R نقش همان و باشدمی مستقل و وابسته متغیر میان وابستگی میزان دهندهنشان نگلرک تعیین ضریب

 بنابراین باشد؛می 32/0 نگلرک تعیین ضریب (2) جدول در [.6] کندمی ایفا متغیره چند رگرسیون در را

 تبیین مستقل متغیرهای تغییرات طریق از را وابسته متغیر از درصد 32 است توانسته شده برازش مدل

 درصد 30 الی 20 حدود در بینیپیش توان لجستیک رگرسیون هایمدل در که است توضیح به الزم کند.

 رسد.می نظر به مناسب مدل برای مقدار این روازاین [.2] باشدمی مناسبی توان

 مدل کلی بینیپیش درصد

 ازآنجاکه است. درصد 8/68 سطح در مدل کلی بینیپیش درصد است این بیانگر (2) جدول حاصل نتایج

 بنابراین [،2] باشد قبولقابل تا باشد %50 باالی باید مدل بینیپیش درصد لجستیک، رگرسیون درروش

 است. مناسب حاضر پژوهش در مدل بینیپیش درصد که گرفت نتیجه توانمی
 . نتایج مدل رگرسیون لجستیک2جدول 

 متغیرها
ی اندازه

 ضرایب

خطای 

 معیار

آماره 

 والد

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

نسبت 

 شانس

 766/5 040/0 1 531/3 932/0 752/1 وجود بازار سرمایه

 775/0 007/0 1 186/7 095/0 -254/0 رشد اقتصادی

 999/0 865/0 1 029/0 -003/0 -001/0 اقتصاد باز

 213/3 045/0 1 036/4 581/0 167/1 نظام حقوقی

 032/1 013/0 1 106/6 013/0 032/0 سطح آموزش

 022/1 020/0 1 420/5 009/0 021/0 فاصله قدرت

 970/0 002/0 1 338/9 010/0 -030/0 فردگرایی

 997/0 752/0 1 100/0 010/0 -003/0 مرد گرایی

 981/0 033/0 1 542/4 009/0 -019/0 اجتناب از عدم اطمینان

 040/0 045/0 1 021/4 608/1 -225/3 مقدار ثابت

 711/50 آماره کای اسکوئر 8/68 بینی کلی مدلپیشدرصد 

 000/0 داریسطح معنی 320/0 ضریب تعیین نگلرک
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 ضرایب این داریمعنی بررسی برای والد آزمون نتایج با همراه شده برآورد تأثیر ضرایب (2) جدول در

 والد آماره از t آماره جایبه ضرایب داریمعنی بررسی برای لجستیک رگرسیون در است. شدهداده نشان

 است: زیر شرح به شش الی یک هایفرضیه ترتیب به ضرایب از هریک تفسیر [.3] شودمی استفاده

 در یعنی است؛ آمدهدستبه 752/1 ضریب «سرمایه بازار وجود» متغیر برای یک: فرضیه آزمون نتیجه

 عدم احتمالبه پذیرش احتمال لگاریتم متغیر، این در واحد یک افزایش با شرایط، سایر بودن ثابت صورت

 الگوی انتخاب بر «سرمایه بازار وجود» بنابراین یابد؛می افزایش واحد 752/1 متوسط طوربه پذیرش

 دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش

 در یعنی است؛ آمدهدستبه -254/0 ضریب «اقتصادی رشد» متغیر برای دو: فرضیه آزمون نتیجه

 عدم احتمالبه پذیرش احتمال لگاریتم متغیر، این در واحد یک افزایش با شرایط، سایر بودن ثابت صورت

 پذیرش الگوی انتخاب بر «اقتصادی رشد» بنابراین یابد؛می کاهش واحد 254/0 متوسط طوربه پذیرش

 دارد. داریمعنی و معکوس تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 بنابراین است، نشده دارمعنی رگرسیونی ضریب «باز اقتصاد» متغیر برای سه: فرضیه آزمون نتیجه

 ندارد. داریمعنی تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی انتخاب بر «باز اقتصاد»

 در یعنی است؛ آمدهدستبه 167/1 ضریب «حقوقی نظام» متغیر برای چهار: فرضیه آزمون نتیجه

 عدم احتمالبه پذیرش احتمال لگاریتم متغیر، این در واحد یک افزایش با شرایط، سایر بودن ثابت صورت

 پذیرش الگوی انتخاب بر «حقوقی نظام» بنابراین یابد؛می افزایش واحد 167/1 متوسط طوربه پذیرش

 دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 در یعنی است؛ آمدهدستبه 032/0 ضریب «آموزش سطح» متغیر برای پنج: فرضیه آزمون نتیجه

 عدم احتمالبه پذیرش احتمال لگاریتم متغیر، این در واحد یک افزایش با شرایط، سایر بودن ثابت صورت

 پذیرش الگوی انتخاب بر «آموزش سطح» بنابراین یابد؛می افزایش واحد 032/0 متوسط طوربه پذیرش

 دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 021/0 ضریب «قدرت فاصله شاخص» متغیر برای ششم: اصلی از اول فرعی فرضیه آزمون نتیجه

 لگاریتم متغیر، این در واحد یک افزایش با شرایط، سایر بودن ثابت صورت در یعنی است؛ آمدهدستبه

 شاخص» بنابراین یابد؛می افزایش واحد 021/0 متوسط طوربه پذیرش عدم احتمالبه پذیرش احتمال

 داریمعنی و مثبت تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی انتخاب بر «قدرت فاصله

 دارد.

 -030/0 ضریب «فردگرایی شاخص» متغیر برای ششم: اصلی از دوم فرعی فرضیه آزمون نتیجه

 لگاریتم متغیر، این در واحد یک افزایش با شرایط، سایر بودن ثابت صورت در یعنی است؛ آمدهدستبه

 شاخص» بنابراین یابد؛می کاهش واحد 030/0 متوسط طوربه پذیرش عدم احتمالبه پذیرش احتمال

 داریمعنی و معکوس تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی انتخاب بر «فردگرایی

 دارد.
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 رگرسیونی ضریب «گرایی مرد شاخص» متغیر برای ششم: اصلی از سوم فرعی فرضیه آزمون نتیجه

 المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی انتخاب بر «گرایی مرد شاخص» بنابراین است، نشده دارمعنی

 ندارد. داریمعنی تأثیر مالی گزارشگری

 «اطمینان عدم از اجتناب شاخص» متغیر برای ششم: اصلی از چهارم فرعی فرضیه آزمون نتیجه

 این در واحد یک افزایش با شرایط، سایر بودن ثابت صورت در یعنی است؛ آمدهدستبه -019/0 ضریب

 بنابراین یابد؛می کاهش واحد 019/0 متوسط طوربه پذیرش عدم احتمالبه پذیرش احتمال لگاریتم متغیر،

 و معکوس تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی انتخاب بر «فردگرایی شاخص»

 دارد. داریمعنی

 گیرینتیجه و بحث

 المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر کشورها محیطی عوامل تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف

 خصوص این در شدهانجام هایپژوهش و موضوعی ادبیات ابتدا راستا این در باشد. می مالی گزارشگری

 اقتصاد، بودن باز اقتصادی، رشد سرمایه، بازار وجود مانند عواملی که شد مشخص اساس براین شد. مطالعه

 اجتناب و گرایی مرد فردگرایی، قدرت، فاصله ازجمله فرهنگی هایشاخص و آموزش سطح حقوقی، نظام

 استانداردهای پذیرش بر هاآن اثر باید که هستند محیطی عوامل ترینمهم ازجمله اطمینان عدم از

 عوامل اساس بر و پژوهش هدف به نیل راستای در گیرد. قرار موردبررسی مالی گزارشگری المللیبین

 الگوهای گیریشکل بر محیطی عوامل تأثیر بررسی باهدف پژوهش هایفرضیه شده،شناسایی محیطی

 گردید. مطرح هدف جامعه کشورها در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش گوناگون

 پذیرش الگوی انتخاب بر سرمایه بازار وضعیت اول، فرضیه آزمون از آمدهدستبه نتایج اساس بر

 با اول فرضیه تائید راستا، این در دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 مطابقت [4] وهمکاران خدادادی و [20] السمین [،24] شریف [،23] مدبی و زگال هایپژوهش یافته

 در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش احتمال داشت؛ اظهار توانمی اساس براین دارد؛

 باشد.می کشورها سایر از بیشتر سرمایه بازار دارای کشورهای

 پذیرش الگوی انتخاب بر اقتصادی رشد وضعیت دوم، فرضیه آزمون از آمدهدستبه نتایج اساس بر

 دوم فرضیه تائید راستا، این در دارد. داریمعنی و معکوس تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 و [23] یانگ و شیما [،20] السمین [،27] مدبی و زگال پژوهش هاییافته با معکوس( رابطه صورت)به

 استانداردهای پذیرش احتمال که است آن دهندهنشان موضوع این ندارد. مطابقت [25] استینبنک

 بیشتر کشورها سایر به نسبت پایین اقتصادی رشد دارای کشورهای در مالی گزارشگری المللیبین

 المللیبین استانداردهای پذیرش اقتصادی پیامدهای به کشورها این توجه دلیل به موضوع این باشد.می

 جریان شدن المللیبین و جهانی اقتصاد رشد چراکه باشدمی اقتصادی رشد قبیل از مالی گزارشگری

 گذاریقیمت معامالت، که طلبدمی را المللیبین حسابداری استانداردهای برخی گذاری،سرمایه و تجارت

 [.5] نماید تسهیل را المللیبین سطح در منابع تخصیص تصمیمات و
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 پذیرش الگوی انتخاب بر اقتصاد بودن باز وضعیت سوم، فرضیه آزمون از آمدهدستبه نتایج اساس بر

 با سوم فرضیه تائید عدم راستا، این در ندارد. داریمعنی تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 برخالف اگرچه نتیجه این ندارد. مطابقت [26] چعیبی و زهری و [27] مدبی و زگال پژوهش هاییافته

 باشد. تفسیرمی قابل نهادگرایی نظریه چارچوب در اما باشدمی نویسندگان اولیه انتظارات و نظری مبانی

 همچنین بلکه نیست، تکنیکی نیازهای از بازتابی تنها رسمی سازمانی ساختار نهادگرایی نظریه طبق

 از یکی گیرند.می شکل حقوق و عمومی افکار ها،حرفه آموزشی، سیستم شامل نهادی نیروهای وسیلهبه

 مفهوم به آن تبیین در که باشدمی سازمانی شکلیهم بررسی نهادگرایی، نظریه در اصلی موضوعات

 ازنظر که کنندمی انتخاب را هاییرویه و ساختار هاسازمان است معتقد که شودمی اشاره مشروعیت

 فشارهای از ناشی نهادی تناظر و شکلیهم نهادگرایی، نظریه طبق باشد. موجه و مشروع قانونی و اجتماعی

 دولت اجبار و سیاسی فشارهای دربرگیرنده اجباری عوامل باشد.می هنجاری و تقلیدی اجباری، عوامل

 نقش و هاحرفه نیرومند تأثیر از هنجاری عوامل کند،می فراهم را تنظیمی کنترل و نظارت که است

 الهام نامعین شرایط به عادت بر مبتنی همیشگی هایپاسخ از تقلیدی عوامل و شودمی ناشی آموزشی

 واردات، و صادرات توسعه کشور اقتصاد بودن باز مهم پیامدهای از یکی اقتصادی، دیدگاه از [.7] گیردمی

 خارجی فشارهای بیانگر نوعیبه که باشدمی کشورها به چندملیتی هایشرکت و خارجی هایسرمایه ورود

 عنوانبه نهادگرایی نظریه در که باشدمی مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش در کشورها بر

 نقش هم تقلیدی عوامل اجباری، عوامل کنار در داشت توجه باید اما شود؛می شناخته اجباری عوامل

 نماید.می ایفا مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش در مهمی

 پذیرش الگوی انتخاب بر حقوقی نظام وضعیت چهارم، فرضیه آزمون از آمدهدستبه نتایج اساس بر

 داشت؛ اظهار توانمی اساس براین دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 نسبت عرفی حقوقی نظام دارای کشورهای در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش احتمال

 باشد.می بیشتر کشورها سایر به

 پذیرش الگوی انتخاب بر آموزش سطح وضعیت پنجم، فرضیه آزمون از آمدهدستبه نتایج اساس بر

 پنجم فرضیه تائید راستا، این در دارد. داریمعنی و مثبت تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 [،20] السمین [،24] شریف [،11] آرچامبالت و آرچامبالت [،27] مدبی و زگال پژوهش هاییافته با

 داشت؛ اظهار توانمی اساس براین دارد. مطابقت [21] نورابی [،26] چعیبی و زهری [،23] یانگ و شیما

 آن در مالی، حسابداری و گزارشگری هایسیستم توسعه و کشور یک شهروندان تحصیالت سطح بین

 دارد. وجود مستقیم رابطه کشور،

 قدرت فاصله شاخص مربوطه، فرعی هایفرضیه و ششم اصلی فرضیه آزمون از آمدهدستبه نتایج اساس بر

 انتخاب بر دارمعنی و معکوس تأثیر اطمینان عدم از اجتناب و فردگرایی شاخص دار،معنی و مثبت تأثیر

 انتخاب بر گرایی، مرد شاخص همچنین دارند. مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی

 نتایج راستا، این در ندارد. داریمعنی تأثیر مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی

 و دارد مطابقت [13] همکاران و کلیمنت پژوهش هاییافته با گرایی مرد شاخص به مربوط هایفرضیه
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 براین ندارد. مطابقت [23] یانگ و شیما پژوهش هاییافته با اطمینان عدم از اجتناب شاخص درزمینه

 از اجتناب و گرا()جمع پایین فردگرایی باال، قدرت فاصله دارای کشورهای داشت؛ اظهار توانمی اساس

 دارند. مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش بر بیشتری تمایل پایین اطمینان عدم

 المللیبین استانداردهای پذیرش در گوناگون کشورهای که است این بیانگر پژوهش نتایج طورکلیبه

 مهمی نقش نیز کشورها محیطی شرایط بلکه کنندنمی توجه آن اقتصادی پیامدهای به صرفاً گزارشگری

 به پژوهش از حاصل نتایج به توجه با نماید.می ایفا مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای همگرایی در

 از قبل گرددمی پیشنهاد سرمایه بازار مقررات کنندگانتنظیم و حسابداری استانداردهای کنندگانتدوین

 رکشو محیطی شرایط به مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای با همگرایی درزمینه تصمیم اتخاذ

 هایشرکت همچنین نمایند. فراهم را الزم آموزشی و حقوقی قانونی، بسترهای و نموده ایویژه توجه

 مثبت پیامدهای به دستیابی دنبال به که بورسی غیر هایشرکت سایر و بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 داشته توجه بایستمی باشندمی مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای سازیپیاده از ناشی اقتصادی

 دست به کشورها محیطی شرایط و استانداردها این تعامل طریق از پیامدها این به دستیابی که باشند

 گرددمی پیشنهاد بیشتر هایپژوهش انجام منظوربه و پژوهش هاییافته به توجه با درنهایت آید.می

 کشورهای اروپا، اتحادیه عضو کشورهای قبیل از ترکوچک جغرافیایی مناطق اساس بر حاضر پژوهش

 همچنین گیرد. انجام نیز توسعهدرحال کشورهای و یافتهتوسعه کشورهای اسالمی، کشورهای و آسیایی

 در عضویت خارجی، هایکمک سیاسی، روابط مالیات، نرخ تورم، نرخ قبیل از محیطی عوامل سایر تأثیر

 المللیبین استانداردهای پذیرش الگوی بر نیز سیاسی نظام و کشور اندازه خاص، کشورهای گروه

 اولین بود. مواجه هاییمحدودیت با همچنین حاضر پژوهش گیرد. قرار موردبررسی مالی گزارشگری

 کشورها توسط مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش وضعیت به مربوط پژوهش محدودیت

 مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای بنیاد سایتوب از اطالعات این کهازآنجایی باشد.می

 وجود اطالعاتی هایبانک سایر با مقایسه طریق از هاداده این درستی تائید امکان است، شدهاستخراج

 پذیرش وضعیت مورد در گزارشی انتشار به اقدام نیز دیلویت موسسه مانند مؤسسات برخی اگرچه ندارد.

 به نهادها این مواقع اکثر در اما اندکرده مختلف کشورها در مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 درزمینه کشورها بندیطبقه نحوه به مربوط پژوهش محدودیت دومین دهند.می ارجاع یکدیگر هایگزارش

 برای دوبخشی روش از حاضر پژوهش در باشد.می مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای پذیرش

 در و نیست روش این به محدود استانداردها پذیرش هایوضعیت اما شد استفاده کشورها بندیطبقه

 پژوهش محدودیت سومین بود.می متفاوت فعلی نتایج با حاصله نتایج دیگر، هایروش از استفاده صورت

 فرهنگی هایشاخص آموزش سطح اقتصاد، بودن باز اقتصادی، رشد متغیرهای گیری اندازهبه مربوط

 صورت در که باشدمی مطرح گوناگونی هایشاخص متغیرها این گیریاندازه برای چراکه باشدمی

 .بودمی متفاوت فعلی نتایج با حاصله نتایج ها،آن کارگیریبه
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The aim of this study is to investigate the effect of environmental factors on 

international financial reporting standards (IFRS) Adoption across countries. 

Environmental factors in this study include the existence of capital market, economic 

growth, economic openness, legal system, education level and cultural indicators such 

as power distance, individualism, masculinity and uncertainty avoidance. The sample 

of this study consists of 93 countries in during 2016. Data has been examined using 

binary logistic regression analysis. The results indicate that countries with a capital 

market and common law system, as well as countries with a high level of education 

and power distances and low level of economic growth, individualism and uncertainty 

avoidance, are more willing to adopt IFRS. Also, the economic openness and 

masculinity did not significantly affect the acceptance of IFRS. 
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