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بهاره حقیقی طلب

تحلیل نوشتارهای موجود و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

حسابداری اغلب زبان تجارت نامیده میشود ،اما دستور زبان آن در حال تغییر به نظامی دیگر به نام «استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ( »)IFRSاست .سؤال اینجاست که آیا نظام جدید در مقایسه با سایر نظامهای موجود در سراسر
جهان ،حسابداری را به زبانی بهتر تبدیل خواهد کرد؟ این مطالعه شامل دو بخش است؛ بخش اول به توصیف اثرات
پذیرش  IFRSاز سال  2000الی ژوئن  ،2016در مقاالت بیست مجلهی معتبر حسابداری در سطح بینالمللی میپردازد.
تحلیل نتایج  87مقاله نشان داد که پذیرش  IFRSاثر مثبتی بر کیفیت اطالعات ،بازار سرمایه ،قدرت تحلیلگران برای
پیشبینی و استفاده از اطالعات دارد؛ اگرچه این اثر به مشخصات کشور (میزان الزام) و شرکت نیز بستگی دارد .اشتراک
قوانین ،بهخودیخود کافی نیست و انگیزههای مدیریت و عوامل سازمانی نیز نقشی اساسی در شکلدهی به ویژگیهای
گزارشگری مالی ایفا میکنند .بخش دوم ،به دستهبندی انواع مطالعات و کتابهای منتشرشده در خصوص  IFRSدر ایران
میپردازد و ضمن معرفی منابع ،به نکات قابلتوجه آنها نیز اشاره میکند.
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 -1مقدمه
از نظــر بــال ( )2006تا زمانیکه حســابداری
بهوســیلهی عوامــل اقتصادی و سیاســی شــکل
مـیگـیـرد ،هـمـاهـنگسـازی اسـتـانـداردهـای
حســابداری و رویههــای عمــل ،پیآمــدی
اجتنابناپذیر جهــت افزایش یکپارچگی بازارها
و رویههــا خواهد بود .این موضــوع در دهههای
اخیر با پذیرش اجباری اســتانداردهای بینالمللی
گزارشــگری مالی ( 1)IFRSدر بسیاری کشورها

تائید شده اســت .از بین بزرگترین اقتصادهای
جهان تنها هند ،ژاپن و آمریکا ،این اســتانداردها
را نپذیرفتهانــد یــا تاکنون به شــکل قابلتوجهی
استانداردهای همگرا با آنها اتخاذ نکردهاند.
در سراســر جهــان ،پذیــرش  IFRSیک تغییر
اقتصــادی بااهمیــت محســوب میشــود کــه
موجــب ارتقا ســیر بســیاری از تحقیقات شــده
اســت .بخش اول ایــن مقاله ،تحقیقــات تجربی
انجامشــده در خصوص پذیــرش  IFRSرا مرور

میکند .تحقیقــات تجربی امــکان ارزیابی تأثیر
اســتانداردهای تغییریافته بر کیفیت گزارشگری
مالی ،تأثیر چنین تغییری بر بازار سرمایه و درک
عوامل مؤثر بر پیآمدهای تغییر را فراهم میکنند
(پــاپ و مــک لــی  .)2011در کشــورهایی که
آمادهی تغییر استانداردها هستند و نیز کشورهایی
که تغییر استاندارد را انجام دادهاند ،این اطالعات
برای قانونگذاران بهمنظور توجه به راههای بهبود
پیادهسازی  IFRSبااهمیت است.

ســؤال بخــش اول تحقیق این اســت که آیا
تحقیقات تجربی چاپشــده تا پایان ژوئن ســال
 2016پیآمدهای مثبتی از پذیرش  IFRSبر شش
محور موردبررســی نشــان میدهند؟ در مقاالت
مختلف با توجــه به انواع نمونهی مورداســتفاده
و انواع پیآمدهای مــورد مطالعه ،نتایج متفاوت
خواهد بود .بسیاری از مطالعات ،اثر پذیرش را بر
کیفیت اطالعات در بازار سرمایه ،در کشورهای
مختلف بررسی میکنند .نتایج نشان میدهند که
پذیــرش  IFRSاثــرات مثبتی دارد امــا این اثر به
مشخصات کشور (مانند میزان الزامات) و شرکت
بستگی دارد .نتایج پذیرش در کشورهای مختلف
از قارههــای متفاوت در مقایســه با کشــورهای
یک قاره (اتحادیهی اروپا) به یک میزان مســاعد
نیست.

 -2چارچوب تحقیق
 -2-1پذیرش عمومی IFRS
هیــأت اســتانداردهای حســابداری بینالمللی
( ،2)IASBســازمانی خصوصی است که حوزهی
بینالمللــی دارد و از ســال  1973ایجــاد شــده
اســت .این هیأت یک ســری از اســتانداردها را
جهت استفاده در تهیهی صورتهای مالی منتشر
3
کرده که شامل  41اســتاندارد بینالمللی ()IAS
و نیز  16اســتاندارد بینالمللی گزارشــگری مالی
( )IFRSاســت IAS .اســتانداردهایی هستند که تا
د و IFRS
ســال  2001از سوی هیأت منتشر شدهان 
اســتانداردهای منتشرشده پس از آن سال هستند.
با ایــن وجود در حــال حاضر عمومــاً اصطالح
 IFRSبهتنهایــی برای اشــاره به ایــن مجموعه از
اســتانداردها ( IASو  )IFRSبه کار میرود .تعداد

 ،IFRSایــن الزام ایجاد شــد (زف و نوبز.)2010،
برخالف آنچــه در اتحادیهی اروپــا اتفاق افتاد،
اســتانداردهای هیــأت تدویــن اســتانداردهای
بینالمللی بهمحض انتشار از سوی این هیأت البته
با برخی حذفیات پذیرفته میشوند ،اما در استرالیا
برخی تغییرات مانند تغییر در نام استاندارد و برخی
تغییــرات محتوایی و حذف برخی گزینهها اتفاق
افتاد که منجر به اسنادی کام ً
ال متفاوت از نسخهی
اولیهی منتشرشــده توسط  IASBگردید .پذیرش
 IFRSدر اتحادیهی اروپا بهویژه رویدادی مربوط
میشود که یکی از اثرات آن ،افزایش قابلتوجه
در اعتبار پروژهی  IASBدر سراســر جهان است
(پــاپ و مک لــی .)2011،تصمیم پذیرش IFRS
در اتحادیــهی اروپــا نقش کلیــدی در پذیرش
بینالمللی و انتشار  IFRSداشت (براون.)2013،

نــوآوری ایــن مطالعه بــه این ترتیب اســت:
تحلیل مطالعات انجامشــده در خارج از کشــور
در خصــوص پیآمدهــای پذیــرش  IFRSکــه
تاکنون از ســوی مجالت برجســتهی حسابداری
چاپ شــدهاند؛ و همچنین دســتهبندی مطالعات
معتبــر انجامشــده در ایران در خصــوص .IFRS
برخالف ســایر مطالعات مروری ،تنها تحقیقات
معتبــر مدنظر بودهاند و بــا توجه به تحلیل ادبیات
فعلی ،راههایی برای تحقیقات آتی معرفی شــده
اســت .قسمتهای  2و  ،3ساختار و روش تحقیق
مورداســتفاده را ارائه میدهند .ســپس یافتههای
تحقیق در قســمت چهار ،خالصــهای از یافتهها،
جمعبندی مباحث و پیشــنهادهایی برای مطالعات
آتی در قسمتهای  5الی  7ارائه میشود.

کشــورهایی که پذیــرش  IFRSرا هنگام تهیهی
صورتهــای مالی الزامی کردهاند در ســالهای
اخیر افزایش یافتهاست.
ســال  2005مرحلهی مهمی در پذیرش الزامی
 IFRSمحســوب میشــد ،زیرا ســال وقــوع این
پذیرش در اتحادیهی اروپا و اســترالیا بود .قانون
 1606/2002اتحادیــهی اروپــا 4کــه موردتائید
کمیســیون قرار گرفت ،بیان میکنــد که تمامی
کشــورهای پذیرفتهشــده در بورس اوراق بهادار
در هر یک از کشــورهای عضو اتحادیهی اروپا
ملزماند از دورهی مالی کــه از ژانویهی  2005یا
بعد از آن آغاز میشود ،صورتهای مالی تلفیقی
خــود را منطبق با  IFRSتهیه کنند .در اســترالیا از
سال  ،2005با پذیرش استانداردهای کام ً
ال معادل

ســال  2010بــا پذیــرش اجبــاری در برزیل،
دومین مرحلهی پذیرش مهــم در فرآیند جهانی
 IFRSشکل گرفت .ســپس سایر کشورهای مهم
اقتصادی مانند کانادا در سال  2011و مکزیک و
روسیه در سال  IFRS ،2012را پذیرفتند.
-2-2تأثیر پذیرش IFRS
ون تندلــو و ونســترالن ( ،)2005چهار مزیت
ناشی از پذیرش  IFRSرا بیان میکنند:
 -1افزایــش توانایی ســرمایهگذاران در اخذ
تصمیمات مالی آگاهانه ،حذف اشــتباهات ناشی
از وجود روشهای متفاوت اندازهگیری وضعیت
و عملکرد مالی در کشــورهای مختلف ،کاهش
ریسک سرمایهگذاران و هزینهی سرمایه پایینتر
برای شرکتها
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 -2کاهش هزینههای مرتبط با تهیهی اطالعات
مالی با توجه به مجموعه استانداردهای متعدد
 -3ایجاد انگیزهی بیشــتر برای سرمایهگذاری
بینالمللی
 -4تخصیص مؤثر منابع مالی در سراسر جهان.
سیســتم حســابداری مبتنی بر  IFRSبهویژه در
مقایسه با سیستمهای حسابداری که بهطور عمده
تحتتأثیر مســائل مالی و سیاسی قرار میگیرند،
مزیتهــای بســیاری فراهــم میکند .بر اســاس
مطالعهی بال ( ،)2006چنین سیســتمی نهتنها آثار

شرکت شــده و با ســیری متفاوت از حسابداری
برای وضع مالیــات و افزایش قابلتوجه در میزان
افشــا توصیف میشــود .اگرچه انتظــار میرود
مزایای ناشــی از پذیــرش ،از هزینههای مرتبط با
این تغییر در پارادایم ،بیشتر باشد.
طبــق ادعای موافقان این پذیــرش ،درنتیجهی
اســتفاده از معیارهــای شناســایی و نوعــی از
اندازهگیری که واقعیت اقتصادی شرکت را بهتر
نشان میدهد و دامنهی گســتردهای از اطالعات
را در یادداشــتها فراهم میآورد IFRS ،موجب

برخالف مزایــای مرتبط با همگرایی به ،IFRS
تأثیر این پذیــرش هنوز موردبحث اســت (هیل
و همــکاران 2010a،و b؛ کریستینســن.)2012،
وجــود دالیلــی موجب ایــن باور میشــود که
پذیــرش ،بهخودیخــود ،افزایــش در کیفیــت
اطالعــات ،قابلیــت مقایســه و متعاقبــاً بهبــود
تخصیص منابع مالی را در سراســر جهان تضمین
نمیکنــد .هرچند اســتفاده از قوانین یکســان و
مشــابه الزم اســت ،اما شــرط کافی برای ایجاد
یــک زبان مشــترک از افشــای اطالعــات مالی

اقتصادی معامالت را نسبت به شکل قانونی آنها
بهتر نشان میدهد ،بلکه سود و زیانهای اقتصادی
را نیــز به روشــی مناســبتر و بهموقعتر منعکس
میکند .بهعالوه ،موجب میشــود کــه نتایج از
اطالعاتــی مفید برخوردار شــوند و درنتیجه این
دیدگاه را کاهش میدهد که سیستم حسابداری
سنتی موجود در اروپای کنتیننتال راهکارهایی را
جهت دســتکاری ذخایر پنهان ،آراســتن نتایج
و پنهانســازی زیانهای اقتصــادی برای مدیران
فراهم میکند.
در اکثــر کشــورها ،پذیــرش IFRSبــا تغییر
مهمــی در پارادایم همراه میشــود .بهکارگیری
مجموعــهای از قوانین امکانــی برای بهکارگیری
مجموعــهای از اصــول هدفگذاریشــده برای
ارائــهی اطالعــات مفیــد در تصمیمگیریهای
اقتصــادی فراهــم میکنــد .ایــن پذیــرش بــا
پیچیدگیهای فزایندهای در سیســتم حسابداری
مرتبط است که امروزه مستلزم درجهی باالتری از
ارزیابی و تعهد بیشــتر مدیران در سطوح مختلف

ارائهی بهتــر اطالعات خواهد شــد .همچنین در
ســطح بینالمللی نیز پذیرش ،قابلیت مقایســهی
صورتهــای مالــی را افزایش میدهــد .انتظار
مــیرود کیفیت افزایشیافته و قابلیت مقایســهی
صورتهــای مالــی و آثــار افزایش ســودمندی
اطالعات ،تأثیر مثبتی بر میزان پیشبینی و توانایی
تحلیل ناظران شــرکتها در بازار ســرمایه ،بازار
تأمین مالی ،هزینهی اجرا و تصمیمهای اقتصادی
شرکتها داشــته باشــد .بنابراین پذیرش ،IFRS
منجر به بهبود توانایی ســرمایهگذاران برای اخذ
تصمیمات مالی آگاهانه ،بهبود سرمایهگذاری یا
شرایط تأمین مالی و تخصیص اثربخش منابع مالی
در سراسر جهان خواهد شد .سایر ادعاهای موافق
پذیــرش  IFRSکه کمتر مطرحشــدهاند ،عبارت
است از :دسترسی به صالحیت استانداردگذاری
برای حســابداری که در کشــورها وجود ندارد،
اشــتراک هزینههــای تدویــن اســتانداردهای
حســابداری و افزایــش پویایــی متخصصــان
حسابداری در بازار کار (براون.)2013 ،

نیست (جین جین و استولوی .)2008،انگیزههای
مدیریت و عوامل ســازمانی نیز نقشی کلیدی در
تعییــن ویژگیهــای صورتهای مالــی خواهند
داشــت .امروزه ،توافقی عمومــی وجود دارد که
مکانیســمهای اجرای سرســختانه و محرکهای
گزارشگری برای استفاده از مزایای پذیرش IFRS
اجتنابناپذیر اســت (کایا و پیلهافر2013،؛ بارث
و همــکاران2012،؛ بــراون2013،؛ لئــاز2012،؛
بــال .)2006،جنبــهی دیگــری که معمــوالً بیان
نمیشــود ،اما براون ( )2011بر آن تأکید کرده،
اهمیــت آموزش کارکنانی اســت که مســتقیماً
درگیر تهیهی اطالعات مالی هستند.
هـیـــل و هـمــکـــاران ( 2010aو ،)2010b
امکان پذیرش  IFRSرا در ایاالتمتحده بررســی
کردهانــد؛ به ایــن ترتیب که این امــر به پذیرش
توازنــی میــان ســه موضــوع بســتگی دارد)1( :
هزینــهی تغییر برای شــرکتها کــه کوتاهمدت
اســت )2( ،اثرات مثبت قابلمقایســه که در یک
دورهی بســیار طوالنیتــر به دســت خواهد آمد

و ( )3کاهــش هزینههای گزارشــگری که عاید
ملیتهای مختلف میشود.
یکــی از مشــخصات اصــول عمومــی
پذیرفتهشــدهی حســابداری ایاالتمتحده (U.S.
 ،)GAAPدر مقایســه بــا  ،IFRSفراهــم آوردن
دامنــهی محدودتــری از انتخابهــا و تمرکــز
بیشــتر است؛ هرچند شــاید چنین تصور شود که
اســتانداردهای فعلی در آمریــکا ،کیفیت بهتری
دارنــد (هیــل و همــکاران .)2010a،ازآنجا که
 IFRSمســتلزم انجــام برآورد و قضــاوت ارزش
اســت ،وجود پارهای اختالفات در روش اعمال
آ ن اجتنابناپذیر خواهد بود .سوءاستفاده از این
امکان ،به ویژگیهای شــرکت (مانند انگیزههای
مالی بــرای شــفافیت اطالعــات) و ویژگیهای
نهادی کشور (مانند میزان الزامات) بستگی دارد.
بنابراین پذیرش  IFRSکســانی که در اعمال این
استانداردها منافع بالقوهای دارند ،به شکل یکسان
منتفــع نمیســازد .مطمئناً در فرآینــد همگرایی،
برندگان و بازندگانی نیز وجود خواهند داشت.

چاپ شدهاند .اگرچه مقاالتی وجود دارند (مانند
براون  2011و  2013و هیل و همکاران  2010aو
 )bکه تحلیلهای جذابی از ادبیات یادشده فراهم
میکننــد ،تعداد اندکی از آنها (به شــرح زیر)،
مروری نظاممند در این زمینه دارند.
سادراســترام و ســان ( )2007عمدتاً بر تحلیل
مطالعات در خصوص تأثیــر پذیرش داوطلبانهی
 IFRSدر اتحادیــهی اروپا تمرکز کردهاند .آنها
بر تأثیــر عوامل ســازمانی بر کیفیــت اطالعات
حســابداری تأکیــد کردنــد و در خصــوص
عدمامــکان تعمیــم نتایــج پذیــرش داوطلبانه به
پذیرش اجباری هشدار دادند.
کالیکستو ( )2010پذیرش  IFRSدر اتحادیهی
اروپا را بررســی کــرد ،اما مطالعــهی وی تنها به
پیآمدهــای اقتصادی محدود نبــود .او مطالعات
انجامشــده پیرامــون دیدگاههــای مختلــف بــه
پیادهســازی  IFRSرا نیــز بررســی کــرد و نتیجه
گرفــت :از آنجــا که ایــن واقعیت کــه الزامات
قانونــی پذیرش بســیار جدید هســتند ،مطالعات

اجرایــی محلــی متفــاوت ،در اتحادیــهی اروپا
یکپارچه نیست.
براگمــن و همــکاران ( )2013نیــز مطالعات
مرتبــط با پذیرش در اتحادیهی اروپا را بررســی
کردهاند و به ســه گروه از اثرهای مختلف توجه
داشتند :اثرات در گزارشگری مالی ،بازار سرمایه
و ماهیــت اقتصــاد کالن .همچنین تفــاوت میان
تأثیــرات اقتصــادی عمدی و غیرعمــدی 6را نیز
با توجه به ارتباط با اهداف مطرحشــده از ســوی
قانونگذاران معرفی کردند .آنها اظهار داشــتند
که درنتیجــهی ناهماهنگیهای (عدمانطباقهای)
عمده ،تأکید بر انتخاب استانداردهای حسابداری
ملــی و غیــاب بهبــود در معیارهای شــفافیت و
قابلمقایسه IFRS ،تأثیر محدودی بر گزارشگری
مالی داشــته است .از ســویی دیگر ،موفق شدند
شواهدی محکم به دست آوردند که نشان میداد
پذیرش اجباری  IFRSبه نفع اقتصاد کالن و بازار
سرمایه است.
پالیــا ( )2013نیــز اثــرات پذیــرش  IFRSدر
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دربارهی اثــرات پذیــرش هنوز هم غالبــاً نتایج
محدودی دارند.
پــاپ و مک لــی ( )2011به تحلیــل پذیرش
اجبــاری  IFRSدر اتحادیــهی اروپــا پرداختند و
فقط بر مطالعاتی تمرکــز کردند که در پروژهی
( INTACCTانقالب اروپایــی  :IFRSدرسهایی
از انطباق ،اثرات و خطمشی - 5توسط اتحادیهی
اروپا) انجام شــده بودنــد .آنها تأکید داشــتند
کــه اثرات پذیــرش اجباری به دلیــل تفاوت در
انگیزهی تهیهکنندگان اطالعات و مکانیســمهای

اتحادیهی اروپا را در قالب کیفیت گزارشــگری
مالی با تمرکز بر بررســی ارتباط ارزشی ،بررسی
کرد .نتیجه این بود که شواهد تجربی،تأثیر مثبت
پذیرش اجباری  IFRSرا در اتحادیهی اروپا نشان
میدهد ،هرچند این اثرات بسته به بافت سازمانی
شرکت پذیرندهی این استانداردها متفاوت است.
همچنیــن پافشــاری بر تفاوتهای ملــی ،پس از
پذیرش نیز نشان داده شد.
احمد و همکاران ( ،)2013فراتحلیلی دربارهی
مطالعات انجامشــده در خصوص اثرات پذیرش

در ســالهای اخیــر تأثیــر پذیــرش  IFRSدر
سطح بینالمللی یکی از موضوعاتی است که در
زمینهی حســابداری ،بارها تحلیل و بررسی شده
و توانســته متخصصان این حرفه ،دانشــگاهیان،
سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان اطالعات
مالی را به خود جذب کند.
مطالعات متعــددی عواقب پذیــرش  IFRSرا
بررســی کردهاند و پــس از ســالها آزمونهای
تجربی ،برخی تحقیقات مروری در این خصوص
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 IFRSبــر کیفیــت اطالعات اندازهگیریشــده با
ارتبــاط ارزشــی و اقالم ،تعهدی اختیــاری و نیز
بر کیفیــت پیشبینیهای تحلیلگران انجام دادند.
نتایــج آنها عبارتاند از :عدمافزایش در ارتباط
بیــن ارزش حقــوق صاحبان ســهام ،کاهش در
اقــام تعهدی اختیــاری ،وجــود افزایش ارزش
عمده در نتایــج هنگامیکه با مدل قیمتگذاری
اندازهگیــری میشــود و بهبــود پیشبینیهــای
انجامشــده توســط تحلیلگران مالی در خصوص
نتایج.
تحقیق حاضــر در مقایســه با مطالعــات فوق
ســه تفــاوت دارد .از یک طرف ،نهتنهــا مطالعه
انجامشده در خصوص پیآمدهای پذیرش IFRS
در اتحادیهی اروپا ،بلکه ســایر نواحی جغرافیایی
مانند آســیا و اقیانوســیه (اســترالیا و نیوزلند) را
نیــز در برمیگیرد و تحلیل متفاوتــی دارد که بر
کشورهای پذیرنده  IFRSتوجه میکند .از طرف

دیگر ،ایــن مطالعــه پیآمدهای گســتردهای را
دربارهی شــش محور تحلیل میکند و درنهایت،
تنها بر مطالعات معتبر حسابداری تمرکز دارد.
بــر اســاس بررســیهای انجامشــده پیرامون
اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی در
منابــع علمــی داخلــی ،تحقیقــات و کتابهای
منتشرشــده در ایران ،مطالعــات موجود دربارهی
چهــار محــور ،ازجمله اثــرات پذیــرش ،IFRS
دســتهبندی و در بخــش چهارم مقالــهی حاضر
تشریح شده است.
 -3روش تحقیق
بخش اول این مطالعــه ،نتایج تحقیقات علمی
معتبــر بینالمللــی در خصوص اثــرات پذیرش
 IFRSرا توصیــف و راههایی برای تحقیقات آتی
معرفی میکند .بنابراین مجالتی که در فهرســت
علــوم اجتماعی ( 7)SSCIارائه شــدهاند ،از بانک
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منبع :الرنکو و مانوئل2015،

اطالعاتــی گردآوری شــد که از ســوی آژانس
چندملیتــی تامســون رویترز 8مدنظر قــرار گرفته
بود .نگاره شــماره یک 20 ،مجلهی حســابداری
در  SSCIو همچنین محل انتشــار مجله را معرفی
میکنــد (الرنکــو و مانوئــل .)2015،مجلــهی
مدیریت مالــی بینالمللی ( )JIFMAتنها مجلهای
اســت که با هیچ کشــور خاصی ارتباط ندارد و
از سوی انجمن حســابداری و تحقیقات آموزش
بینالمللی 9منتشر میشود.
تمامی مقــاالت تجربی مربوط به تأثیر پذیرش
 IFRSدر بیســت مجلهی موردبررســی ،بهاستثناء
مجــات منــدرج در ردیفهــای  9 ،6 ،1و 18
نــگاره شــمارهی یک از ســال  2000تــا ژوئن
 2016بررســی شــدند ،زیــرا چنیــن مقاالتی به
دلیل تفاوت در حــوزه در مجالت مذکور چاپ
میشوند .نگاره شــمارهی دو ،توزیع این مقالهها
در هر مجله و ســال چاپ آنها را نشان میدهد.
برخــاف اهمیــت پذیــرش  IFRSدر اتحادیهی
اروپا و اســترالیا تا سال  ،2005مجالت اروپایی و
اســترالیایی ،مقاالت کمتری در این خصوص ،به
ترتیب  %16و  %19از کل داشــتند .این مقاالت
از ســال  2005تا  2016توزیع شــدهاند .با وجود
اینکــه  IFRSدر ایاالتمتحــده اجرا نمیشــود،
مجالت ایاالتمتحده از بیشــترین تعداد مقاالت
( )%60برخوردارند ،بهویژه از ســال  2007به بعد
که نشــاندهندهی افزایش خاصی است .این سیر
تحول زمانی به فرآیند همگرایی به  IFRSمربوط
میشــود که از ســال  2007در ایاالتمتحده رخ
دادهاســت ،در این سال کمیسیون بورس و اوراق
بهــادار ( )SECتصمیــم گرفت ســاالنه الزاماتی
برای همگرایی صورتهای مالی مبتنی بر اصول
عمومی پذیرفتهشدهی ایاالتمتحده در انطباق با
 IFRSوضع کند ( .)2007، SECدر ســال ،2008
کمیسیون ســندی در خصوص مراحل قابلاجرا
برای پذیرش  IFRSدر ایاالتمتحده منتشــر کرد
( .)2008 ،SECاین رویدادها میتواند تحقیقات
آتی در زمینهی پذیرش  IFRSدر ایاالتمتحده را
تسهیل کند .در سه سال اخیر ( 2014الی ،)2016
مطالعــات مرتبط بــا پذیرش  IFRSدر مقایســه با

دورهی چهارساله قبل ( 2010الی  )2013کاهش
یافتهاند .مطالعات نگاره شــمارهی دو  ،بر اساس
ماهیــت آنها در خصــوص اثر پذیــرش IFRS
طبقهبندی شــدهاند .مخصوصــاً در مورد کیفیت
اطالعــات ،قابلیت مقایســه ،هزینــهی اطالعات،
تحلیلگــران ،بازار ســرمایه یا بــازار اعتباری و
کاربرد اطالعات .درنهایــت ،نتایج این مطالعات
در هر یــک از این گروهها طبقهبندی و توصیف
شــدند و نــکات کلیدی بــرای تحقیقــات آتی
شناسایی شد.

برای دســتیابی به هدف بخش دوم این مطالعه،
تمامی شــمارههای پانــزده مجلــهی معتبر علمی
پژوهشی یا علمیترویجی (طبق فهرست نشريات
علمي معتبــر معاونت پژوهش و فنــاوري وزارت
علوم ،تحقيقــات و فناوری ،خردادمــاه )1395و
همچنیــن پایگاههای اطالعاتــی مرتبط با مجالت
ارزشــمند مرتبط بــا انجمنهای حرفــهای داخلی
ازجمله حسابدار ،حسابرس و حسابدار رسمی (از
ابتدای انتشار تا پایان مردادماه  ،)1395بررسی شد.
از مجموع پانزده مجلهی معتبر داخلی ،سیزده مجله
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دارای اعتبار علمی -پژوهشی ،یک مجله علمی-
ترویجــی و یک مجله دارای هر دو اعتبار اســت.
نگاره شمارهی سه توزیع این مقالهها را در هر مجله
و ســال چاپ آنها نشان میدهد .در این مجالت،
درمجموع تعداد  22مقاله از سال  1376الی 1395
در خصوص  IFRSمنتشر شده که فراوانی مقاالت
در مجــات حرفــهای بیشــتر بوده و ســال 1394
دارای بیشــترین تعداد مقاالت است .پراکندگی و
تعــداد اندک مقاالت مذکــور در مجالت علمی
و پژوهشــی در مقایســه با مجالت معتبر خارجی
میتواند به دلیل عدم پیادهســازی گســتردهی این
استانداردها و دادههای اندک برای انجام مطالعات
پژوهشــی باشــد .همچنین تعدد مقاالت در ســال
 1394در مجــات انجمنهای حرفــهای با توجه
بــه الزام ســازمان بورس برای ســال مالی  1395و
دغدغــهی صاحبنظــران حرفه و دانشــگاه برای
انتشار دانش موجود و نکات اجرایی قابلتوجه در
این زمینه قابلدرک است.
 -4یافتههای تحقیق
 -4-1طبقهبندی تأثیر پذیرش  IFRSدر
مجالت برونمرزی
نــگاره شــمارهی چهــار ،توزیــع مقــاالت
بررسیشــده را بر اســاس ماهیت اثرات پذیرش
 IFRSنشــان میدهد .اکثر مطالعات تأثیر پذیرش
بــر بازار ســرمایه یــا اعتبــاری ( )%39و کیفیت
اطالعات ( )%33را بررســی میکنند و برخالف
مجالت ســایر کشــورها که بر کیفیت اطالعات
متمرکزنــد ،مجــات ایاالتمتحــده اغلب تأثیر
پذیرش  IFRSبر بازار ســرمایه و /یا بازار اعتباری
را تشــریح میکنند .در آمریــکا تفاوت عمدهای
بین مجالتــی با ضریــب اثر باالتــر (RAS,JAR
 ),JAE, ARو ســایر مجالت وجود دارد (چان و
لیانو .)2009به این صورت که این مجالت تعداد
بیشتری مقاله در خصوص اثرات پذیرش بر بازار
ســرمایه چــاپ و /یا تنوع بیشــتری در زمینههای
چاپشــده دارند ،در حالیکه سایر مجالت غالباً
مقاالتــی برای اثــر پذیرش بــر کیفیت اطالعات
منتشر کردهاند.
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نگاره شماره سه -توزیع مقاالت معتبر درونمرزی به تفکیک مجله و سال چاپ
مجله
بررسيهاي حسابداري و حسابرسي

 95 94 93 92 91 90 89 88 87 85 83 81 76جمع
1

2

1

پژوهشهاي تجربي حسابداري

1

پژوهشهاي حسابداري مالي و حسابرسي

1

1

پيشرفتهاي حسابداری

2

دانش حسابرسي -ديوان محاسبات

2

1

مطالعات تجربي حسابداري مالي

1

1

1

ماهنامه حسابرس

2

1

ماهنامه حسابدار

1

1
1

1

2

 -4-1-1تأثیر پذیرش  IFRSبر کیفیت
اطالعات
شــواهد تجربی پانزده مقاله نشان میدهند که
پذیــرش  IFRSتأثیر مثبتی بــر کیفیت اطالعات
دارد؛ هنگامیکــه اطالعات افشاشــده در انطباق
با  IFRSاز نظرگاه ارتباط ارزشــی باالتر ،ســطح
پایینتر دستکاری نتایج و غیره کیفیت بیشتری
دارند ،این اثر مثبت افزایش خوهد یافت.
ایــن مطالعــات تأثیــر پذیــرش  IFRSتوســط
شرکتهای اســترالیایی (تیلور و همکاران2010،؛
تیلور و تــاور2011 ،؛ کالچر و همکاران،)2013 ،
شرکتهای انگلیســی(چوی و همکاران،)2013،
شــرکتهای فنالندی(نســکینان و همــکاران،
 ،)2000شــرکتهای آلمانــی (جرماکویــز و
همکاران ،)2007 ،شرکتهای اروپایی (داسکه و
جبهارد2006،؛ موریس و کارتو2009،؛ اهارونی و
همکاران2010،؛ چن و همکاران2010،؛ جبهارد و
نواتنی ،)2011،شرکتهای ایاالتمتحده (مکانالی
و همکاران )2010،و شــرکتهایی از کشورهای
مختلــف جهان (بارث و همکاران2008،؛ ســان و
همکاران )2011،را بررسی میکنند.
از این میان ،دو مطالعه شــواهد تجربی نشــان
میدهند که مشــخصات شــرکتها ،کشورها و
تفاوت اســتانداردهای محلی بــا  ،IFRSعواملی
هســتند که بــر تأثیر پذیــرش  IFRSبــر کیفیت
اطالعات نقــش دارند .این اثر در شــرکتهایی

1

1
1

فصلنامه حسابدار رسمی
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1

2

2

1

2

2

4

3
2

4
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که پراکندگی ســرمایهی باالتری دارند ،ســهام
آنها برای معامله در ایاالتمتحده فهرســت شده
و نیز در کشــورهایی که نظارت بیشــتری دارند،
باالتر اســت (جبهارد و نواتنــی .)2011،همچنین
این اثر در کشــورهای دارای تفاوت بیشــتر بین
اســتانداردهای محلــی و  IFRSباالتر خواهد بود
(اهارونــی و همــکاران .)2010،نتایــج مطالعهی
کشورهای مختلف جهان نشان داد که ویژگیهای
ی شرکت و میزان
کیفیت اطالعات مالی با اندازه 
شــفافیت قضایی در کشــور ارتباطی موثر دارد.
این ویژگیهــا در تصمیمگیــری مدیریت نقش
به ســزایی ایفا میکننــد؛ اما تغییــر در رویههای
حسابداری انتخابشده از سوی مدیران در موارد
عدمانطباق با الزامات  IFRSرا نمیتوان با استناد به
این ویژگیها توضیح داد (نوبز و استادلر.)2015،
در مطالعهای دیگر ،شــواهد تجربی از  30کشور
جهان ،نشــان داد که پذیرش اجبــاری  IFRSدر
پاســخ به افزایش تقاضا در بازار ســرمایه ســبب
تغییر در انگیزههای افشــا در شرکتها میشود؛
از این رو احتمال و دفعات پیشبینی ســود توسط
مدیریت افزایش مییابد و درنهایت ســبب بهبود
کیفیت ســود و افزایش انتظارات ســهامداران و
تحلیلگران میشود (زی و هالی.)2015،
شــواهد تجربی دو مقالهی دیگر نشان میدهند
که پذیرش  ،IFRSتوسط شرکتهای آلمانی (لین
و همکاران )2012،و دیگر شرکتها در کشورهای

مختلف جهان (احمد و همکاران ،)2013،تأثیری
منفی بر کیفیت اطالعات دارد .بنابراین هنگامیکه
اطالعات در شــرایط  IFRSتهیه میشوند ،کیفیت
پایینتری در مقایســه با اطالعات تهیهشــده طبق
استانداردهای محلی دارند.
همچنیــن در مجــات مــورد بررســی ،هفت
مقالــه منتشــر شــد کــه نشــان مــیداد پذیــرش
 IFRSدر شرکتهـــای استـرالیایـــی (چالمــرز و
همــکاران ،)2008،شــرکتهای اروپایی (دیوالی
و همــکاران2010،؛ آبرت و گرادنیســکی)2011،
و شرکتهایی از کشــورهای مختلف جهان (الرا
و همــکاران2008،؛ جینجین و اســتولوی،2008،
دراکه و همکاران ،)2011،تأثیر ترکیبی بر کیفیت
اطالعات دارد .اثر ترکیبی هنگامی به وجود میآید
که پذیرش  IFRSاثر مثبت (یا منفی) در برخی موارد
و اثر منفی یا بیتأثیر در سایر موارد داشته باشد.
الراوهمکاران ( )2008نشان دادند که پذیرش
 IFRSاثر مثبتی بر آن دسته از شرکتهای اروپایی
دارد کــه قــدرت اجرایــی باالتری دارنــد اما در
شــرکتهای موجود در کشورهای درحالتوسعه
تأثیری نخواهد داشت .چالمرز و همکاران ()2008
نشــان دادند پذیــرش  IFRSاثر مثبتی بــر ارتباط
ارزشی ســرقفلی و تأثیری منفی بر ارتباط ارزشی
داراییهای نامشهود قابلشناسایی دارد.
مطالعهی شــرکتهای اروپایی نشــانمیدهد
که پذیرش  ،IFRSتأثیر مثبتی بر برخی شرکتها
در ایــن کشــورها دارد و بر شــرکتهای ســایر
کشــورها با شــرایط اقتصــادی مشــابه ،تأثیری
منفی میگذارد (دیوالــی و همکاران ،)2010،یا
بیتأثیر (آبرت و گرادنیسکی )2011،است .سایر
مطالعات نشــان میدهد که پذیرش  IFRSتأثیری
منفی بر گروه خاصی از شرکتها دارد و بر سایر
شرکتها بیاثر است ،خصوصاً شرکتهایی که
اصول عمومــی پذیرفتهشــدهی ایاالتمتحده را
اعمال میکنند ،در مقایســه با شــرکتهایی که
ســایر مقررات محلی را بــه کار میبرند (آتوود
و همــکاران )2011،و همچنیــن شــرکتهای
فرانسوی در مقایسه با شــرکتهای استرالیایی و
انگلستانی (جینجین و استولوی.)2008،

همچنیــن مجالت موردبررســی ،شــش مقاله
چاپ کردند که نشــان مــیداد پذیرش  IFRSدر
شرکتهای نیوزلندی (کبیر و همکاران،)2010،
شرکتهای آلمانی (ون تندلو و ونسترالن2005،؛
هانگ و ســابرامانیام ،)2007،شرکتهای چینی
(بال و همکاران ،)2000،شــرکتهای اسپانیایی
(ماتینز و مارتینز )2014،و شــرکتهای اروپایی
(دوکاکیــس )2014،بر کیفیت اطالعات بیتأثیر
بوده و کیفیــت اطالعات بدون توجــه به اعمال
استانداردهای ملی یا  IFRSیکسان است.

 -4-1-2تأثیر پذیرش  IFRSبر بازارهای
سرمایه /تأمین مالی
همچنین مجالت موردبررسی ،بیستوسه مقاله
چاپ کردند که نشاندهندهی تأثیر مثبت پذیرش
 IFRSبر بازار سرمایه است .این اثر هنگامی وجود
دارد که پذیرش ،وضعیت عملیاتی شرکت را در
بازار سرمایه بهبود میبخشــد و درنتیجه منجر به
کاهش هزینهی سرمایه ،کاهش دوبارهکاریها و
افزایش جذب ســرمایهگذاران نهادی و خارجی
میشود.

نگاره شماره چهار -توزیع مقاالت بر اساس ماهیت تأثیر پذیرش IFRS
کیفیت
اطالعات

بازار سرمایه/
اعتباری
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2

3
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1

8
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1

1

کشور /مجله

تحلیلگران

قابلیت مقایسه
اطالعات

هزینه
اطالعات

کاربرد
اطالعات

جمع

ایاالتمتحده
5
1

3

1

3

JAE

2

1

1

JAPP

5

3

1
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1

6

3

RAS

1

4
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ABR

1

EAR

2
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2

2
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1

1

1

جمع

6

3

2
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1

1
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5
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2
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1

جمع

8
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4
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اروپا
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1
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1

4
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2

4
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استرالیا و آسیا
2

5

1

5
2
3

0

2

1

1

5

1

2

2
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سایر
4
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9

4

5

5
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این مطالعــات اثر پذیرش را در شــرکتهای
استرالیایی (بیزشــور و هگسون ،)2012،انگلیسی
(کریستینســن و همــکاران 2009،؛ هورتــون و
ســرافایم2010،؛ بروشــت و همکاران،)2013 ،
ایتالیایــی (فرینــو و همــکاران ،)2013،اروپایی
(آرمســترانگ و همــکاران2010 ،؛ پالتیکانــوا
و پرمــن )2012،ایاالتمتحــده (جــاس و
النــگ )2013،و شــرکتهایی از کشــورهای
مختلــف جهــان (کاورگ و همــکاران2007،؛
کارامانو و نیســوتز2009،؛ کرانا و مایکز2011 ،؛
فلورو و پاپ2012،؛ کیم و شــی2012 ،؛ لندزمن
و همکاران2012،؛ هانگ2013 ،؛ کریستینسن و
همکاران )2013،بررسی میکند.
همچنین شواهد نشان میدهند پذیرش اجباری
 ،IFRSاز طریــق کاهش قیمتگــذاری کمتر از
واقــع ،در عرضههای عمومــی اولیه و نیز افزایش
نسبی میزان تأمین ســرمایه از بازارهای خارجی،
تأثیــر مثبتی بر بازار ســرمایه دارد .ایــن تأثیر در
کشــورهایی کــه رویههــای حســابداری آنها
تفاوت بیشــتری بــا  IFRSدارد و اجرای  IFRSبا
قابلیت اتکای باالیی انجام میشــود ،بیشتر است
(هانگ و همکاران .)2014،بهطورکلی مطالعهی
کشــورهای مختلف جهان نشــان میدهد پس از
پذیرش اجباری  ،IFRSشــرکتها تمایل بیشتری
به سرمایهگذاری بورسی متقابل 10در کشورهایی
دارند که آنهــا نیز  IFRSرا بهصــورت اجباری
پذیرفتهانــد .ایــن رابطــه در کشــورهای دارای
تفاوت بیشــتر با  ،IFRSالزامات افشــای کمتر و
دسترســی کمتر به سرمایه پیش از پذیرش ،IFRS
بیشــتر بود (چــن و همــکاران .)2015،مطالعهی
ریســک اطالعات از دیدگاه اعتباردهندگان در
برخی کشــورها (از 2000تا  )2012نشان میدهد
اعطای وامهای بینالمللی ،ریســک باالتری برای
اعتباردهندگان دارد ،اما پس از پذیرش اجباری،
بــا یکنواخت شــدن رویهها و کاهــش هزینهی
نظارت و ارزیابی برای بررسی اعتبار قرضگیرنده
و ایجاد روابط نظاممندتر بین دو طرف ،ریســک
اطالعات کاهشیافته و مفــاد قراردادهای بدهی
بهطور مساعدی تعدیل میشوند (براون.)2016،
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از ســویی دیگر ،شــواهد تجربی کشــورهای
مختلــف نشــان داد پــس از پذیــرش اجبــاری،
بیشتر شــرکتها تمایل دارند تأمین مالی بیشتری
از طریــق انتشــار اوراق بدهی انجــام دهند و نه
اســتقراض خصوصی .این شرکتها غالباً بهرهی
کمتــری میپردازند اما لزومــاً کارمزد پایینتری
بــرای اســتقراض خصوصی پرداخــت نخواهند
کرد .بنابرایــن اعتباردهنــدگان واکنش مثبتی به
گزارشــگری مالی باکیفیت و قابلیت مقایســهی
باالتر دارند .هرچند این موضوع صرفاً در مواردی

همچنین  9مقاله شواهدی تجربی فراهم کردند
که نشان میدهد تفاوت بین استانداردهای محلی
و بینالمللــی در شــفافیت اطالعــات یــا قابلیت
مقایسهی آنها تغییری ایجاد میکند .مشخصات
شرکتها و کشــورها عواملی هستند که بر تأثیر
پذیــرش  IFRSبــر بازار ســرمایه نقــش دارند.
چنین نقشــی در شــرکتهایی که استانداردهای
محلی آنها تفاوتهای بســیاری بــا  IFRSدارد
(کرانــا و مایکز 2011 ،و فلــورو و پاپ،)2012،
شــرکتهایی که از آنها انتظار میرود افزایش

سرمایه بیشتر خواهد بود .همچنین در شرکتهایی
کــه تحلیلگران کمتــر به آنها توجــه میکنند
(کیم و شــی )2012،و شرکتهای کوچکتری
که هنگام تحلیل چشــمانداز جذب سرمایهگذار
خارجــی کمتــر به چشــم میآینــد (کاورگ و
همکاران ،)2007،تأثیر پذیرش  IFRSبیشتر است.
شواهد تجربی دو مقاله نشان میدهد که پذیرش
 IFRSدر شــرکتهایی از کشــورهای مختلف،
تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه دارند ،بهویژه با کاهش
هزینــه و ماهیت وامها و جــذب اعتباردهندگان

روی میدهــد که صورتهای مالی منتشرشــده
برای عموم بهواقع قابلیت اتکای باالیی در مقایسه
بــا روابط خصوصــی فیمابین شــرکتها ایجاد
کرده باشــد (فلورو و کاســی .)2015 ،مطالعهی
کشــورهای اتحادیــهی اروپا نشــان داد پذیرش
 ،IFRSتأثیر مثبت قابلتوجهی بر ســرمایهگذاری
خارجــی در بازار تأمین مالی در مقایســه با بازار
سرمایه دارد .همچنین شواهد نشان داد منافع ناشی
از پذیرش اجباری ،بر بهبود کیفیت گزارشگری
مالی بیشــتر از بهبود قابلیت مقایســه صورتهای
مالی اســت و به همین دلیل تأثیــر مثبت باالتری
بر بازار تأمین مالی دارد .اگرچه پیش از پذیرش،
کیفیت حاکمیتی کشــور ،توســعهی اقتصادی و
حمایت از حقوق قرضدهندگان با افزایش تأمین
مالی خارجی از طریق بدهی ارتباطی نداشت ،اما
شواهد نشــان میدهد در کشــورهای اتحادیهی
اروپا ،این عوامــل پس از پذیرش ،رابطهی مثبتی
با افزایش در تأمین مالی خارجی از طریق ســهام
دارد (بنیش و همکاران.)2014،

بیشتری در شفافیت یا قابلیت مقایسه داشته باشند
(جاس و النگ2013 ،؛ هانگ2013،؛ بروشت و
همکاران ،)2013،شرکتهایی که سطح اجرای
باالتری دارند (کیم و شی2012 ،؛ فلورو و پاپ،
2012؛ لندزمن و همکاران2012 ،؛ هانگ2013،؛
کریستینسن و همکاران )2013 ،و شرکتهایی از
کشــورهای دارای قانون /عرف مشترک( 11کرانا
و مایکز2011،؛ آرمسترانگ و همکاران،)2010،
بیشتر است.
همچنین روشن شد که در شرکتهای دارای
کیفیــت اطالعات پایینتر قبــل از پذیرش IFRS
(آرمســترانگ و همکاران ،)2010،شرکتهای
دارای انگیــزهی بیشــتر بــرای گزارش شــفاف
(کارامانــو و نیســوتز2009 ،؛ آرمســترانگ و
همکاران ،)2010،شــرکتهای دارای ریســک
دادخواهــی پایینتــر (جاس و النــگ )2013 ،و
در شــرکتهای دارای ریسک باالتر عدمانطباق
بــا مفــاد قراردادهــای بدهی(کریستینســن و
همــکاران ،)2009،تأثیر پذیــرش  IFRSبر بازار

خارجی (کیــم و همــکاران )2011،و رتبهبندی
اعتباری (لینگ–چینگ و همکاران.)2013،
طبــق نتایج دو مقالــه ،پذیــرش  IFRSآثاری
منفی بر بازار ســرمایه داشــتهاند .بــه این ترتیب
که کاهش ســود تقســیمی بهمنظور جلوگیری از
توزیع درآمدهــای تحققنیافتهی شناساییشــده
بابت اعمــال ارزشهای منصفانه پس از پذیرش،
میتواند در کشــورهای دارای نهادهای ضعیف
حمایــت از ســرمایهگذاران ســبب افزایــش
هزینهی نمایندگی برای منافع غیرکنترلی 12شــود
(گانچارو و ونتریست .)2014،همچنین مطالعهی
 305شــرکت بورســی در اســترالیا در خصوص
منافــع -مخــارج پیادهســازی  IFRSحــول پنج
محور (مشــکالت کلی  ،IFRSمشکالت با افراد
حرفهای غیرحســابداری ،منافع  ،IFRSمشکالت
حســابداری و تأثیرات آن بر بازار سرمایه) نشان
داد که بسیاری از این شرکتها معتقدند تاکنون
 IFRSبر بازار ســرمایه تأثیر بســیار اندکی داشته
است (موریس و همکاران.)2014،

نتایج هفت مقالهی دیگر نشان داد که پذیرش
 IFRSدر شــرکتهای اروپایــی (لــی )2010،و
شــرکتهایی از کشــورهای مختلف (داسکه و
همکاران2008 ،؛ دیفاند و همکاران2011،؛ شیما
و گوردون2011،؛ گــوردون و همکاران2012،؛
داســکه و همــکاران ،)2013،آثــار متفاوتــی بر
بــازار ســرمایه داشــته و پذیرش ،تأثیــر مثبتی بر
گروههــای خاص شــرکتها داشــته و بر ســایر
شــرکتها بیاثر بوده اســت .مطالعه کشورهای
مختلــف جهــان نشــان داد پذیرش ،بر ریســک
سقوط بازار سهام در شرکتهای مالی و غیرمالی
به ترتیــب نقش کاهنده و بیتأثیــر دارد .این اثر
در کشــورهای دارای محیط اطالعاتی ضعیف و
دارای تفــاوت زیاد اســتانداردهای ملی و IFRS
بیشــتر خواهد بود (دیفاند و همــکاران.)2015،
اثر مثبت در شرکتهایی مشاهده شده که IFRS
را بهعنوان بخشــی از اســتراتژی افزایش تعهد به
شــفافیت ،اجــرا کردهاند که پذیرنــدگان جدی
14
(ســختگیر) 13در برابــر پذیرنــدگان ظاهری

-4-1-3تأثیرپذیرش IFRSبرتحلیلگران
نتایج هشــت مقاله در شــرکتهای استرالیایی
(چالمرز و همکاران2012،؛ کاتر و همکاران،)2012،
آلمانی(گلوم و همکاران ،)2013 ،اروپایی (بایارد و
همکاران ،)2011 ،چینی (کنگ و همکاران)2014 ،
و شــرکتهایی از کشــورهای مختلف (اشــباق و
پینکس2001،؛ هورتون و همکاران )2013 ،نشــان
داد که پذیرش ،تأثیر مثبتی بر توانایی تحلیلگران در
پیشبینی دارد .تفاوت میان استانداردهای محلی و
 ،IFRSنوسان در کیفیت اطالعات و قابلیت مقایسه،

نامیده میشــوند (داســکه و همــکاران)2013،؛
همچنین اثر مثبت در اینگونه شــرکتها مشهود
بوده است :شرکتهایی که افزایش قابلتوجهی
در قابلیت مقایســه اطالعات داشــتهاند (دیفاند و
همکاران ،)2011،شــرکتهای تابع کشــورهای
دارای الزامــات باال (داســکه و همکاران2008،؛
لــی2010،؛ شــیما و گــوردون )2011 ،و نیز در
کشــورهای درحالتوســعه هنگامیکه هدف از
تحلیــل ،جــذب ســرمایهگذاران خارجــی بوده
اســت (گوردون و همــکاران .)2012 ،همچنین

ویژگیهای شرکت و کشور ازجمله عواملی هستند
کــه در تأثیر پذیــرش  IFRSبر توانایــی پیشبینی
تحلیلگران نقش دارند .این اثر در شرکتهای فعال،
در کشــورهایی که اســتانداردهای محلی تفاوت
زیادی با  IFRSدارند (اشباق و پینکس2001،؛ بایارد
و همــکاران2011،؛ هورتون و همــکاران،)2013 ،
در شــرکتهایی که افزایش بیشــتری در کیفیت
اطالعــات (هورتون و همــکاران 2013 ،و گلوم و
همکاران )2013،و در قابلیت مقایســهی اطالعات
(هورتون و همکاران )2013،دارند ،در شرکتهای

لــی  ،2010نشــان داد نوســانات در کیفیــت
اطالعات و قابلیت مقایســه ،بــر تأثیر پذیرش در
کشورهای دارای الزامات باال ،نقشی مثبت دارد.
شــواهد تجربی دو مقالهی دیگر نشان داد ،تأثیر
پذیــرش در شــرکتهای آلمانی (لیــوز2003،؛
داســکه )2006،بــر بازار ســرمایه بیاثــر بوده و
هزینهی ســرمایه بدون توجه به اجــرای  IFRSیا
استانداردهای محلی ،یکسان باقی میماند.

فعال در کشــورهای دارای ســطح الزامات باالتر و
در شرکتهای دارای انگیزهی بیشتر برای شفافیت
گزارشــگری (بایــارد و همکاران ،)2011،بیشــتر
خواهد بود.
اگرچــه پذیــرش  IFRSدر شــرکتهایی از
کشورهای مختلف تأثیر مثبتی بر توانایی تحلیلگران
خارجی بــرای پیشبینی دارد اما بر تحلیلگران ملی
و جذب تحلیلگران جدید (داخلی یا خارجی) هیچ
تأثیری نخواهد داشــت (تان و همــکاران.)2011،
همچنین تفاو 
ت بین اســتانداردهای ملی و  IFRSو
تجربــهی تحلیلگران در مــورد  ،IFRSعوامل مؤثر
بر جذب تحلیلگران محسوب میشوند .عامل اول
بهویــژه در جذب تحلیلگران خارجی اهمیت دارد.
طبقمطالعهیشرکتهایاسپانیایی،پذیرشاجباری
تأثیری مثبت بر پیشبینی ســود توسط تحلیلگران
خواهد داشت .با این وجود ،دستیابی به منافع حاصل
از اجرای  ، IFRSمدتــی به طول میانجامد و منافع
موردانتظار در خصوص پیشبینیهای تحلیلگران در
این کشــور ،توزیعی تصادفی میان شرکتها ندارد

و غالباً این منافع در شرکتهایی که توسط BIG4

حسابرسی شدهاند تمرکز بیشتری داشته است (میرالز
و همکاران.)2014،

 -4-1-4اثر پذیــرش  IFRSبر قابلیت
مقایسهی اطالعات
طبق نتایج سه مقاله ،پذیرش  IFRSتأثیر مثبتی بر
قابلیت مقایسهی اطالعات دارد .بهویژه هنگامیکه
بهکارگیری آن قابلیت مقایسهی اطالعات را نسبت
به استانداردهای ملی بهبود میبخشد .این رابطه در
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لینتیکام و اســتریت  .)2009،اثر قابلیت مقایســه،
برای شــرکتهای پذیرنده بهصورت اجباری در
ســال  2005منفی اســت .اما تأثیر معناداری برای
شــرکتهای پذیرنده بهصورت داوطلبانه پیش از
این سال ،مشاهده نشده است.

کشورهای مختلف اروپایی (ییپ و یانگ)2012،
و ایاالتمتحده در مقایسه با سایر کشورها (بارث
و همکاران )2012،بررسی شدهاست .همچنین این
مطالعات نشان میدهند ویژگیهای کشور و روش
پذیرش (اجباری یا داوطلبانه) عواملی هســتند که
تأثیر پذیرش بر قابلیت مقایســه را تحتتأثیر قرار
میدهنــد .افزایش قابلیت مقایســهی اطالعات در
شــرکتهای کشــورهای اروپایی دارای سیستم
حقوقی یکسان ،بیشتر است (ییپ و یانگ .)2012،
بهعالوه ایــن افزایش در شــرکتهای آمریکایی
بیشتر از کشورهای دارای قوانین مشترک ،یا دارای
الزامات اجرایی باال و ســایر کشورهایی با پذیرش
اجباری خواهــد بود (بارث و همــکاران.)2012،
بررسی کشــورهایی با پذیرش اجباری ،نشان داد
تنها برای شــرکتهای دارای انگیزهی خیلی زیاد
در ایجــاد یکنواختی بــا الزامــات  IFRSو دارای
گزارشگری سختگیرانهتر در کشور متبوع خود،
ت افزایش مییابد.
قابلیت مقایسهی اطالعات بهشد 
همچنیــن پس از پذیرش ،اطالعات شــرکتهای

 -4-1-5تأثیر پذیرش  IFRSبر هزینهی
اطالعات
نتایج پنج مقاله نشان میدهد که پذیرش IFRS
تأثیری منفــی بر هزینهی اطالعــات دارد .به این
صورت که پذیرش به افزایش هزینههای شرکت
خصوصاً حقالزحمهی حسابرسی منجر میشود.
ایــن مطالعــات تأثیر پذیرش را در شــرکتهای
نیوزلنــدی (گریفین،النــت و ســان،)2009،
اســترالیایی (دیجورج ،فرگوسن و اسپیر،)2013،
اروپایی (کیم ،لیو و ژنگ )2012،و شرکتهای
اســپانیایی (فانتزا و ســریا-گرا )2015،بررســی
میکند .همچنین مطالعهی شــرکتهای فنالندی
نشــان داد پذیرش از طریق تغییــر در نقش واحد

-4-1-6تأثیــر پذیرش  IFRSبر کاربرد
اطالعات
نتایج دو مطالعه نشــان میدهد ،در شرایطی که
اطالعات حسابداری در انطباق با  IFRSباکیفیتتر
بــوده و درنتیجه بهصورت متداولتــری در عمل
استفاده شــوند (ازکن ،ســینگر و یو )2012،یا در
تصمیمات سرمایهگذاری به کار روند (چن ،یانگ
و ژانــگ ،)2013،پذیرش ،تأثیــر مثبتی بر کاربرد
اطالعات خواهد داشــت .در کشــورهای دارای
تفاوت بیشتر میان اســتانداردهای محلی و ،IFRS
شــرکتهایی که فعالیت آنها ماهیت بینالمللی
دارند و شــرکتهای ملی معدود در صنعت مشابه
با این شــرکتها اما با اندازهی برابر ،تأثیر پذیرش
بر کاربرد اطالعات ،بیشتر است (ازکن و همکاران

خصوصی 15که از اصول عمومی پذیرفتهشــدهی
محلی اســتفاده میکنند در مقایسه با شرکتهای
عمومی 16همان کشــورها ،قابلیت مقایســه بیشــتر
خواهــد بــود (کاســکینو و گاســن .)2015،بــا
ایــن وجــود ،پذیرش ،تأثیــر متفاوتی بــر قابلیت
مقایســهی اطالعــات در شــرکتهای اروپایــی
دارد که بــورس اوراق بهادار آنهــا برای معامله
در ایاالتمتحده فهرســت شــده و بهجای اصول
عمومی پذیرفتهشدهی حســابداری ایاالتمتحده
( ،)GAAPبر اســاس  IFRSافشــا کردهاند (گری،

حســابداری شرکتها و نیاز به مشارکت و تعامل
مســتمر این واحد با مدیریت و ســایر واحدهای
ســازمانی ،موجب افزایــش فعالیتهــای واحد
مذکــور و درنتیجــه افزایش هزینــهی اطالعات
مالی میشــود (النتو .)2014،مطالعــهی بایرن و
پایرس ( )2007بیان میکند که پذیرش ،مســتلزم
صرف وقت و تالش بیشــتر و پاســخگویی بیشتر
حســابداران در خصوص گزارشگری است .در
شــرکتهای دارای فرآیند حسابرسی پیچیدهتر
(دیجــورج و همکاران )2013،و در کشــورهای

یو
 .)2012ایــن تأثیــر همچنین در صنایــع رقابت 
صنایعی که رقیبان در کشــورهای خارجی دارای
الزامات اجرایی باالتر ،مستقر هستند ،بیشتر خواهد
بود (چن و همکاران.)2013 ،
دو مقالهی دیگر نشان داد که پذیرش ،اثر منفی
بــر کاربرد اطالعــات دارد .خوانایی صورتهای
مالی پس از پذیرش در شرکتهای کشور کره ،در
مقایسه با صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای
ش یافته اســت ،این تأثیر در شرکتهای
ملی کاه 
دارای عمر بیشــتر و سهامداران اقلیت بیشتر ،باالتر

دارای تفــاوت بیشــتر بیــن اســتانداردهای ملی
و  IFRSو ســطح الزامــات اجرایی کمتــر ،تأثیر
پذیرش بــر هزینهی اطالعات بیشــتر خواهد بود
(کیم و همکاران.)2012 ،

خواهد بود (جانگ و رهو .)2016،نتایج مطالع های
دیگر ،در  43کشــور مختلــف پذیرندهی اجباری
نشــان داد که صورتهای مالی تهیهشدهی منطبق
با  ،IFRSمحدودیتهــای مهمی در انعقاد قرارداد
بدهی و بهطورکلی انعقاد قرارداد اعمال میکنند.
موضوعی که به نظر میرســد در تدوین استاندارد
مدنظر قرار نگرفته است .به عبارت دیگر ،الزامات
 ،IFRSســودمندی در انعقــاد قــرارداد بدهــی را
قربانی کرده تا به اهداف دیگری نظیر بهینهسازی
اطالعات حســابداری با ارزشهای مربوط دست

سایر متغیرها
 .3مقایسهی استانداردهای ملی و استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی
 .4راهکارهــا (روشهــا) و مراحل (گامهای)
پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی
بدیهی اســت تاکنون مطالعات داخلی متعددی
در این زمینه انجام شده که بخش عمدهی آنها نیز
بهنوعی ترجمه و اقتباس از مطالعات خارجی بوده
است و مجموعه منابع گردآوریشده در این بخش

بورس از ابتدای ســال  1395و نیز رفع تحریمهای
بینالمللــی و ایجــاد فضــای جدید کســبوکار
و ســرمایهگذاری ،بهروزرســانی اســتانداردهای
حســابداری ایران اجتنابناپذیر اســت .مطالعات
تطبیقی انجامشــده نشان میدهد که برای پذیرش
 IFRSدر کشــورهای مختلف جهــان دو رویکرد
کلــی پذیــرش یکبــاره و بــا تأخیــر (رویکرد
هماهنگسازی و رویکرد پذیرش تصویبی) وجود
دارد (حصــارزاده و مرفــوع .)1394،رویکــردی
کــه در ایران اجرا میشــود ،مطابقت بیشــتری با

یابد (بال ،لی و شــیماکومار .)2015،عوامل مرتبط
با ویژگیهای کشور در میان سایر عوامل (صنعت
و ماهیت موضوع تصمیم مدیریت) بیشترین اثر را
در رویههای حســابداری انتخابی توسط مدیریت
پــس از پذیــرش دارد .بنابراین پذیــرش ،با توجه
به ویژگیهای کشــور ،اثرات متفاوتی بر کاربرد
اطالعات دارد (استدلر و نوبز.)2014،

از مقاله ،تمامی منابع موجود را در برنمیگیرد.
در بیشتر تحقیقات انجامشده غالباً از روشهای
پرسشــنامهای یــا دلفی اســتفادهشــده و دیدگاه
اصحــاب حرفهای یــا دانشــگاهی در خصوص
تأثیــرات (پیآمدهای) پذیرش این اســتانداردها
و چالشها و تهدیدات پیشرو ،بررســی نشــده
اســت .برخی مطالعات نیز با رویکردی کاربردی
و اجرایــی ،موضوعات مرتبط با پیادهســازی این
استانداردها را بررسی کردهاند .در ادامه ،مروری
بــر نتایج تحقیقات مهم پیرامــون محورهای فوق
ارائه میشــود .گفتنی اســت ایــن مطالعات فقط
شامل مواردی هستند که در مجالت معتبر علمی
پژوهشــی یا ترویجی ،چاپ شــدهاند و به سبب
محتوا یا نتایج دارای نوآوری بودهاند.

پذیرش با تأخیر و رویکرد هماهنگســازی دارد.
هماهنگســازی یعنی کاهــش تفاوتهای میان
استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل
ممکن کــه موجب تســهیل جذب ســرمایههای
خارجــی ،بینالمللیشــدن بازارهــای ســرمایه و
تجارت بینالملل میشــود (صالح نــژاد.)1376،
تالش در جهت هماهنگســازی اســتانداردهای
حسابداری در سطح بینالمللی زمانی موفق خواهد
بود کــه از پذیرش آنها توســط مراجع حرفهای
اطمینان حاصل شــود (خوشطینــت و رحیمیان
 .)1383،بــا توجــه به اهمیت هماهنگســازی از
دو جنبــهی نقش افشــای اطالعــات در کارایی
بازار ســرمایه و افزایش شــرکتهای چندملیتی،
مطالع های با اشــاره به دالیل تفاوت استانداردهای
ملــی و بینالمللی به مزایــا و انتقادهــای وارد بر
هماهنگسازی و وضعیت پذیرش در کشورهای
مختلف پرداخته اســت (اثنی عشری و احمد خان
بیگی .)1387 ،در این راســتا ،کتابی ترجمه شده
که مباحــث مربوط به نحوهی انتقــال به  IFRSرا

 -4-2طبقهبندی مطالعات انجامشــده
در ایران
ی در منابع علمی
بر اســاس جســتجو و بررســ 
معتبر که در بخش روش تحقیق به آن اشاره شد،
موضوعات موردبحث در تحقیقات و کتابهای
منتشرشــده در ایــران پیرامــون اســتانداردهای
بینالمللــی گزارشــگری مالــی را میتوان حول
چهار محور زیر دستهبندی کرد:
 .1روشهای پذیرش استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی
 .2پیآمدهــای مثبت و منفی و آثار پذیرش بر

 -4-2-1روشهــای پذیــرش
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
نظــر بــه الــزام ناشــران بورســی بــه تهیــهی
صورتهای مالی منطبق با  IFRSاز سوی سازمان
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مطرح و نکات مهم آن شــامل کاربری آغازین،
اقدامات الزم بــرای انتقال ،صورتوضعیت مالی
افتتاحیه بر این مبنا ،اســتثناهای الزامی در تســری
سایر اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
به گذشــته ،معافیتهای اختیاری ،ارائه و افشــای
استانداردهای رایج را بررســی میکند( 17دیلمی
پور.)1394 ،
طبق مطالعهی انجامشده ،جامعهي حسابداری
ايران با پذيــرش  IFRSموافق اســت و مهمترين
مزيــت آن نیــز امكان انتقال ســرمايه در ســطح

 IFRSرا از دیدگاههای مختلف بررسی کردهاند.
برخــی از آنان به تشــریح نکات مثبــت و منفی
پذیــرش پرداختهانــد و برخی دیگــر در حدود
دادههای دســترس و توزیع پرسشــنامه ،آثار آن
را بر ســایر متغیرها مورد بررســی و آزمون قرار
دادهانــد .در ادامــه پس از ارائــهی خالصهای از
پیآمدهای مثبت و منفی پذیرش ،به معرفی منابع
موجود در خصــوص پیآمدها و آثــار پذیرش
اشاره میکنیم.
بــه عقیدهی برخی محققان ،يكنواختســازي

به اهداف ارائهی مطلوب  IFRSرا بررســی کرد.
هدف محوری اســتانداردهای مذکــور ،ارائهی
منصفانهی صورتهای مالی است ،هرچند نتایج
نشــان داد بــه دلیل کنتــرل قانونــی و یکنواختی
حاکم بر حرفه که ناشی از فاصلهی زیاد قدرت و
گریز شــدید از ابهام و نامعلومی در فرهنگ ملی
است ،امکان دستیابی به این هدف در ایران وجود
ندارد (نوروش.)1381،
در مطالعــهای دیگــر ،پــس از بررســي موانع
موجود در دیگر كشورها ،پرسشنامهاي طراحي و

بینالمللــی خواهــد بــود (رحمانــي و علي پور،
 .)1390همچنیــن  93درصــد دانشــگاهیان و
کارکنان مؤسسات حسابرسی در تهران با پذیرش
موافقانــد (مهام و همــکاران .)1391،همچنین با
توجــه به تأثیرپذیری عنصر انســانی حســابداري
از عوامــل محيطي و بهخصــوص فرهنگ ،نتایج
مطالعهای نشــان داد که روابط چشــمگيري بين
ارزشهــاي انگيــزهاي حســابداران و تفســير و
برداشــت آنها از گزارشگري مالي وجود دارد.
بنابراين شناخت ارزشهاي انگيزهاي حسابداري
و تأثیر آن بر قضاوتها و تصميمهاي حسابداران
میتواند در ايجاد همگرايي جهاني در رويههاي
حســابداري و حسابرســي حائــز اهمیت باشــد
(دارابی و رامروز.)1388،

اســتانداردهاي حسابداري در ســطح بینالمللی،
مزايــا و معايب متفاوتي دارد که به نظر ميرســد
معايــب آن بيشــتر باشــد؛ چراکــه در درجــهی
اول ،يكپارچهســازي اســتانداردهاي حسابداري
بر اســاس رويكرد قياســي -دســتوري است .به
عبارت ديگر ،استانداردهاي يكپارچه حسابداري
آنچــه بايد باشــد را بيان ميكند و ممكن اســت
ميــان آنچه هســت و آنچــه بايد باشــد ،تفاوتی
وجــود داشــته باشــد .دوم ،تصميم اســتفاده از
استانداردهاي بینالمللی از سوی برخي كشورها،
بــدون توجه به شــرايط محيطي موجــود در آن
کشــورها ،اتخاذ شــده اســت .بنابرایــن تهيهی
گزارشهاي قابلمقایسه ميان واحدهاي تجاري،
صنايــع و اقتصاد كشــورهاي مختلف بر اســاس
استانداردهاي حســابداري يكسان و متحدالشکل
به دلیل وجود تفاوتهــاي فرهنگي ،اجتماعي و
سياسي در محيطهای اقتصادي امكانپذير نيست
(نیکو مرام و بنــی مهد .)1385،مطالعهی دیگری
ارزشهــای فرهنگی در ایران و امکان دســتیابی

از دو گروه حرفهاي و دانشگاهي نظرخواهي شد.
نتایج ،ده عامل را (به ترتيب اهميت) بهعنوان موانع
پذيرش در ایران برمیشــمارد )1( :عدمآموزش
اســتانداردهاي بینالمللــی در دانشــگاهها)2( ،
عدمحضور مؤثر در مجامع حرفهاي حســابداري
و بازارهــاي مالــي )3( ،عدمگســترش بــازار
ســرمايه بهعنوان يك بــورس بینالمللی و موانع
ســرمايهگذاري خارجــي در ايران )4( ،سيســتم
و قوانين مالياتي كشــور )5( ،پايين بودن ســطح
مبادالت بینالمللی بهخصوص تأمین منابع مالي،
( )6نگرانــي از عدم درك كامل ذينفعان ناشــي
از تغييــرات )7( ،فقدان زيرســاختهاي اقتصاد
توســعهیافته ماننــد بازارهاي متشــكل و تفاوت
در محيط کســبوکار )8( ،ســاختار ســرمايه و
مالكيت در كشــور )9( ،عدمآشنايي حسابداران
(تهيهكننــدگان اطالعــات) ،اســتفادهكنندگان
و حسابرســان بــا  IFRSو ( )10نفــوذ برخــي
شركتهاي بزرگ و بانكها در كشور .همچنين
دو عامــل باال بودن هزينــهي هماهنگي و اجراي

 -4-2-2پیآمدهــای مثبت و منفی و
آثار پذیرش اســتانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی بر دیگر متغیرها
بهطورکلی محققان پیآمدهــا و آثار پذیرش

تغييــر و انتقال از اســتانداردهاي ملــي به  IFRSو
ســاختار و ويژگيهاي فرهنگي در كشــور ،نیز
تائید نشدند (رحماني و علي پور.)1389 ،
بســیاری از منابــع بــه مزایــای  IFRSاشــاره
کردهاند .در پژوهشی ،نقاط مثبت استانداردهای
مذکور در ســه طبقهی افزايش قابليت مقايســه،
ارتقاي كيفيت گزارشــگري مالي و صرفهجويي
در زمــان و هزینــه و چالش این اســتانداردها در
کاربرد ارزش منصفانه ،شــرايط نامشابه اقتصادي
و سياســي و عدمحفــظ منافع تمامــی گروههاي
ذينفع معرفی شــد (فروغي و اشــرفي .)1388،در
مطالعهای دیگر نیز جنبههــای مثبت بهکارگیری
اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی،
افزایــش شــفافیت و دقت گزارشــگری مالی و
افزایش مقایســهپذیری صورتهای مالی ،عنوان
شــده اســت که ازجمله مزیتهای گزارشگری
مالی مطلوب و افشــای مناســب در بــازار اوراق
بهادار ،كشف صحیح قیمت در بازارهای اولیه و
ثانویه ،كاهش هزینهی ســرمایه ،كاهش مدیریت

پیآمدهــای مالیاتــی برای شــرکتها و کاهش
درک اســتفادهکنندگان داخلــی از صورتهای
مالی مبتنی بر  ، IFRSپیآمدهای ناشی از کاهش
احتمالی کیفیت گزارشــگری مالی ،پیآمدهای
اقتصــادی -اجتماعــی گزارشــگری شــفاف بر
مبنای ارزش منصفانه در شــرایط آشفتگی بازار،
پیآمدهای منفی مرتبط با تأثیرپذیری از عملیات
واقعی توســط مدیــران و تأثیر اجــرای  IFRSبر
افزایش خــروج جریانهای نقدی از شــرکت با
عنوان سود تقســیمی .ب -منافع آن شامل ایجاد
قابلیت مقایسهی بینالمللی و افزایش امکان تأمین
مالی خارجی ،افزایش کیفیت گزارشــگری مالی
و ارائهی منصفانهی صورتهای مالی و درنهایت
رونق بازار .نکتهی مهم این اســت که بده -بستان
میان منافــع و مخارج فوق ،بهشــدت تحتتأثیر
عوامل سیاسی آتی و وضعیت کشور در مناسبات
بینالمللی (ریسک سیاســی) قرار خواهد گرفت
(کرزبر.)1394،
بهطور کلی چهار گــروه عمده از چالشهای

طبقهبندی کرد )1( :ایجاد شــفافیت در وضعیت
مالــی و عملکرد واحدهــای تجــاری ایرانی در
فضای بینالمللی )2( ،ایجاد بورسهای منطقهای
و بینالمللــی )3( ،بهبود تعامل واحدهای تجاری
ایرانــی و خارجــی و بهبود ســرمایهگذاریهای
مشــترک ،تبــادل دانــش و غیــره ( )4ســایر
پیآمدهای مثبت :افزایش شــفافیت صورتهای
مالی ،کاهش هزینههای تلفیق صورتهای مالی،
امکان بهرهمندی از منابع و تجربیات بینالمللی در
آموزش ،تهیه و حسابرسی و تحلیل صورتهای
مالــی ،گســترش دامنــهی فعالیــت حرفــهای،
تســهیل اســتفاده از فناوریهای بینالمللی مانند
زبان گزارشــگری توســعهپذیر( 18حصارزاده و
همکاران.)1395،
در پژوهشــی دیگــر بــر اســاس اظهارنظــر
دانشــگاهيان ،حسابرســان و حســابداران ،وجود
پیآمد اقتصــادي پذيرش بر محيط ايــران تائید
شــد .منظــور از پيامــد اقتصادي اســتانداردهاي
حســابداري ،تأثيــر گزارشها بــر تصميمگيري

ســود ،افزایــش نقدشــوندگی ســهام و كاهش
ریســك مشــاركتکنندگان اســت (رحیمیان و
همــکاران .)1394،طبــق نتایج پرسشــنامهای در
خصوص مزایا و معایب پذیرش ،مزایای پذیرش
بیشتر بوده است (مهام و همکاران.)1391،
در مقالهای دیگر به مخارج و منافع پیادهسازی
 IFRSاشاره شده که عبارتاند از :الف -مخارج:
مخارج تغییر در سیستمهای نرمافزاری شرکتها،
افزایش هزینهی حسابرسی ،ارزیابی ،کارشناسی
و آموزش و همچنین مخارج احتمالی ناشــی از

مرتبط بــا پیادهســازی  IFRSعبارتانــد از)1( :
کســب دانش و تخصص الزم برای شــناخت و
بهکارگیــری ایــن اســتانداردها )2( ،ناهماهنگی
ایــن اســتانداردها بــا قوانیــن و مقــررات)3( ،
محدودیتهای محیطی در استفاده از ارزشهای
منصفانه و ( )4نیاز به تغییرات گســترده در برخی
حوزههای غیرحسابداری نظیر تغییر در سامانههای
اطالعاتــی ،قراردادهای قانونــی و عرفی ،نگرش
مدیریت و فرهنــگ ســازمانی .همچنین مزایای
مرتبط با پیادهســازی را میتــوان در چهار گروه

و ثــروت واحــد تجــاري ،اســتفادهكنندگان
صورتهــای مالــي و جامعه در نظر گرفته شــد
(نيكومــرام و بنــي مهــد .)1388،مؤلفههاي مهم
اثرات اقتصــادي پذيــرش در ایــران عبارتاند
از :افزایــش قابلیــت مقایســه میان شــرکتهای
داخلــی و خارجی براي ســرمايهگذاران داخلي،
آمادهســازي اقتصاد ملــي جهــت بهرهمندی از
اقتصــاد بینالمللــی ،ايجــاد فضــاي رقابتــي در
كيفيــت محصوالت ایرانــی و در پی آن افزايش
رقابت محصوالت ازلحــاظ بینالمللی و حمايت
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از دســتيابي به اهداف اقتصــادی ،که این عوامل
دارای بيشــترين اثر اقتصادي تائیدشــده هســتند
(حجازی و همکاران .)1392،در مطالعهای دیگر
تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران و استاندارد
بینالمللــی بــر ســودمندی اطالعــات تلفیقی با
توجه به تجدیدنظر اســتانداردهای ملی در ســال
( ،1384برای شرکتهای بورســی تهیهکنندهی
صورتهای مالی تلفیقی در دورهی زمانی 1381
الی  )1389بررســی شــد .نتایج حاکی از این بود
که افزایش سودمندی اطالعات بر اساس الگوی
ارزشیابی (قیمت ســهام) و الگوی بازدهی است
(ســبزعلیپور .)1391،همچنین نتایج پژوهشــی
دیگر با بررســی مبانی نظــری مرتبط با اثر IFRS
بر ریســک عدمکشف حسابرســی ،نشان داد که
پذیرش ،موجب افزایش ریســک حسابرســی و
درنهایت حقالزحمهی حسابرســی میشود .اما با
توجه به شرایط محیطی ایران ،شامل نبود تقاضای
مناســب برای حسابرســی باکیفیت ،نبود ریسک
دادخواهــی بــاال علیه حســابرس ،در دســترس

-4-2-3مقایسهی استانداردهای ملی و
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
نظــر ســه گــروه اصلــي اســتفادهكنندگان
صورتهــای مالــي (مدیــران ،حسابرســان و
ســرمایهگذاران) ،دربــارهی تفاوتهای عمدهی
اســتانداردهای ملــي و بينالمللــي حســابداری
در مطالعــهای گردآوری شــد؛ این نتايج نشــان
داد مدیــران بیشــتر بــا اســتانداردهای ملــي و
سرمایهگذاران بیشتر با استانداردهای بینالمللي
موافقانــد و حسابرســان نظر متعادلتری نســبت
بــه دو گروه قبل دارند .از يافتهها چنین اســتنباط
ميشــود که فرآيند نظرخواهــي اثربخش نبوده
و مکانیســمهای كاراتــری ماننــد اطالعرســانی
گستردهتر ،مكاتبه با مراكز حرفهای و دانشگاهي،
پيگيــری دريافــت پاســخ و گــزارش عمومــي
نظــرات ،میتواند بيشــتر موردتوجه قــرار گيرد

-4-3-4راهکارها /روشها و مراحل/
گامهای پیادهسازی IFRS
بهطــور کلی حرکــت به ســمت  IFRSنیازمند
تغییراتی اساســی در حوزهی قوانین مالیاتی ،قانون
تجارت ،آموزش در سطوح مختلف  ،سیستمهای
نرمافزاری حســابداری و غیره اســت .در مقالهای
کاربردی آنچه باید برای پیادهســازی  IFRSانجام
شود ،حول شش محور کلی برشمرده شده است:
توسعهی سیستمهای نرمافزاری شرکتها ،تصویب
قانــون برای حــل مشــکالت مالیاتی اســتفاده از
ارزشهای منصفانه ،حرکت بهسوی آموزش IFRS
محور ،برنامهریزی و تهیهی چکلیست پیادهسازی
از ســوی شــرکتهای بزرگ بورســی ،تشکیل
کمیتهی اســتقرار و پیادهســازی در شرکتهای
مادر و تعامل میــان کمیتههای تخصصی (کرزبر،
 .)1394در مقالهای دیگر ،خالصهای از مشکالت
اجرایی مرتبط با تهیهی صورتهای مالی تلفیقی،

نبودن اطالعــات مربوط به ارزشهــای منصفانه
و عدمفعالیــت مؤسســات حسابرســی بینالمللی
در ایران ضروری اســت .نتایج پیشبینی میکند
نبود تقاضای مناســب برای حسابرســی باکیفیت
و نبود ریســک دادخواهی باال علیه حسابرس در
ایــران ،تأثیری منفی بر رابطهی مســتقیم پذیرش
و حقالزحمهی حسابرســی دارد .اما عدمفعالیت
مؤسســات حسابرســی بینالمللــی در ایــران و
عدمدسترســی به اطالعات ارزشهــای منصفانه
میتواند تأثیری مثبت بر رابطهی مستقیم پذیرش

(ســاعی و همــکاران .)1392،همچنیــن نــکات
کلیدی تفاوتهای اســتانداردهای حســابداری
ملــی ،بینالمللــی و آمریکایــی در چارچــوب
سرفصلهایی در حسابداری میانه  1و  2و بهعنوان
مکمــل آموزشــی در کنــار کتب آموزشــی در
کتاب ارزشــمند حصارزاده و همکاران ()1395
گردآوری شــده اســت .مقالهای نیز به مقایسهی
حوزههای اصلی چارچوب گزارشگری مالی در
ایاالتمتحده با  IFRSبرای واحدهای کوچک و
متوسط میپردازد (رحیمیان و زمانی فرد)1393،

قســمتهای عملیاتی ،هزینهی استهالک دارایی
ثابت و قابلیت مقایسهی صورت جریان وجوه نقد
که برای تســهیل فرآیند پیادهسازی استانداردهاي
بینالمللــی میبایســت موردتوجــه قــرار گیرند،
بهعنــوان بخشــی از موضوعــات قابلتوجــه در
پیادهسازی  ، IFRSمورداشاره قرار گرفت (کرزبر،
-1395الف).
چنانچه اشاره شد یکی از چالشهای پیشروی
پیادهســازی  ،IFRSناهماهنگــی قوانین و مقررات
اســت .لزوم تصویب یا اصــاح قوانین و مقررات

و حقالزحمهی حسابرســی در ایران داشــته باشد
(محمدرضایی و همکاران.)1394،

که شرح آن از حوصلهی این مقاله خارج است.

در راســتای اجــرای ایــن اســتانداردها ،یکی از
موضوعات مهم اســت .اجرای  IFRSدر کشــور،
نیازمنــد وجود بســتر قانونی مناســب و هماهنگ
با این اســتانداردها خواهد بــود .برخی اصالحات
ی آن ،قانون
الزم در قانــون تجارت و اصالحیــ ه 
مالیاتهای مســتقیم ،قوانین و مقــررات حوزهی
ی مرکزی و ســایر قوانیــن بهمنظور
بانکــی ،بیم ه 
کاهش ناهماهنگی قوانین در مقال های پیشنهاد شده
است (کرزبر-1395،ب).

تفاوتهای میان استانداردهای محلی و  IFRSفراهم
میآورند .شواهد نشاندهندهی اثرات ترکیبی که
غالباً با اســتفاده از نمونههای جامع (شــرکتهای
اروپایی یا چندقارهای) حاصل شدهاند ،بهطور کلی
نشان میدهند که  IFRSتنها بر برخی شرکتها یا
کشــورها اثر مثبت دارند .همچنین گفتنی اســت
ی کشــورهایی از قارههای
مطالعاتــی که نمونــ ه 
مختلف را بررســی میکنند ،غالبــاً به جمعبندی
نتایج
واحدی نمیرســند ،از ایــن رو با توجــه به ِ
عمدتاً مثبت بهدســتآمده ،در گروه دارای اثرات

مطالعــات شــواهدی فراهم میآورنــد که بیاثر
بودن پذیرش  IFRSرا بر کیفیت اطالعات و بازار
ســرمایه نشان میدهد .اگرچه تمام این مطالعات،
پذیــرش داوطلبانه را در دورههای پیش از ســال
 2002با اســتفاده از نمونهی شــرکتهای چینی
(بــال و همکاران )2000،یا آلمانــی (لئاز2003،؛
ون تندلــو و ونســترالن2005،؛ داســکه2006،؛
هانگ و سابرامانیام ،)2007،تحلیل میکنند.
کبیر و همکاران  ،2010پذیرش اجباری IFRS
را در دورهای جدیدتر ( )2002-2009در نیوزلند

ی یافتههای تحقیق
-5خالص ه 
نــگاره شــمارهی شــش ،نتایــج مطالعــات
موردبررســی در بخــش اول تحقیــق را خالصه
میکنــد کــه توزیع آنهــا به تفکیــک نمونهی
مورداســتفاده ،ماهیــت اثــرات و نــوع اثــرات
پذیرش  IFRSاســت .بیشــتر مطالعــات ،تأثیر و
مفهــوم پذیــرش  IFRSرا با اســتفاده از نمونهای
از کشــورهای متعدد ،قارههــای مختلف یا فقط
کشــورهای اروپایی بررسی کردهاند .مطالعههای
اندکی نیز در اســترالیا انجامشــده کــه غالباً در
مجالت اســترالیایی چاپ شــدهاند .مطالعات در
آلمــان نیز بهطور خاص تأثیر پذیرش داوطلبانهی
 IFRSرا قبل از سال  2005بررسی میکنند.
شــواهد تجربی بیشــتر مطالعات نشان میدهند
اثر پذیــرش  IFRSمثبت ( )60%یا ترکیبی اســت
( .)20%همچنیــن برخــی مطالعــات بیانگر تأثیر
مثبت ،شــواهدی در خصوص تعــدادی از عوامل
مؤثــر بر این رابطه ،بهویژه مشــخصات شــرکت،
کشــور ،روش پذیرش (اجباری یــا داوطلبانه) یا

قطعی مثبت ،طبقهبندی میشــوند .بهعنوان مثال،
برای اتکا به نتایــج «تأثیر پذیرش  IFRSبر کیفیت
اطالعات» ،باید توجه داشت که پنج مقاله از هفت
مقالهی مرتبط ،از نمونههای چندقارهای اســتفاده
کردهانــد و بــه نتایج بیاثر بودن پذیــرش ، IFRS
یــا نتایج ترکیبی دســت یافتهانــد و چنانچه صرفاً
مطالعات متمرکز بر اتحادیهی اروپا در نظر گرفته
شود ،نتیجهگیری ممکن است متفاوت باشد.
مطالعاتی که اثر منفی را نشــان میدهند ،تأثیر
پذیــرش  IFRSبــر هزینــهی اطالعــات ،بهویژه
حقالزحمهی حسابرســی تحلیل میکنند .تنها دو
مقاله (لینوهمکاران 2012 ،و احمد و همکاران،
 )2013تأثیر منفی را نشان دادهاند .لین و همکاران
بــه بررســی نمونــهای از شــرکتهای آلمانــی
پرداختنــد که در ســال  2005اســتفاده از اصول
عمومی پذیرفتهشــدهی حسابداری ایاالتمتحده
را متوقف و استفاده از  IFRSرا آغاز کرده بودند.
درنتیجه این اثر منفی ،تغییری از یک اســتاندارد
محلی به  IFRSمحسوب نمیشود .همچنین برخی

بررســی کردهاند امــا بیاثر بودن ایــن پذیرش،
ممکن است با شــباهت عظیم استانداردهای ملی
این کشــور و  IFRSدر مقایســه با سایر کشورها
توضیح داده شود.
بنابرایــن میتــوان نتیجه گرفت کــه اثر منفی
یا بیتأثیر بودن پذیرش  IFRSبا شــرایط خاص،
مرتبــط اســت .بهویــژه بایــد تشــخیص دهیــم
شــرکتهایی که داوطلبانــه  IFRSرا پذیرفتهاند،
از ویژگیهای برجســتهای در مقایســه با ســایر
شــرکتها برخوردار بودنــد ،بهطوریکه تعمیم
نتایــج بهدســتآمده از نمونــهی شــرکتهای
مذکور با ســایر شــرکتها و همچنین مقایسهی
آنها با شرکتهایی که بهصورت اجباری IFRS
را پذیرفتهانــد ،غیرممکن میســازد (پاپ و مک
لی2011،؛ سادراسترام و سان2007،؛ پالیا.)2013،
بهطور خالصه ،اغلــب مطالعات برونمرزی تأثیر
پذیرش  IFRSبر کیفیت اطالعات و بازار سرمایه
را عمدتاً با نمونههایی که کشــورهای بسیاری را
در برمیگیرد ،بررسی کردهاند.
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نگاره شماره شش -خالصهی نتایج بخش اول تحقیق

چندقارهای

اروپا

استرالیا

آلمان

انگلستان

اسپانیا

فنالند

نیوزلند

چین

کره

ایاالتمتحده

اثرات

ایتالیا

محورها/

روسیه

توزیع مقاالت بر اساس نمونهی انتخابی ،ماهیت اثرات و نوع اثرات پذیرش

جمع

کیفیت اطالعات
اثر مثبت

3

اثر منفی

1

اثر ترکیبی

4

بیاثر

5

3

1

1

1

15

1

1
2

2

1

1

7
2

8

8

4

15

3

1

4

1
1

1

1

1

1

1

1

1

6
0

0

0

30

بازار سرمایه/بازار تأمین مالی
اثر مثبت
اثر منفی
اثر ترکیبی

1

2

1

1
6

23
1

1

2
7

بیاثر

2
21

4

2

2

اثر مثبت

2

1

2

1

اثر ترکیبی

1

2
1

2

0

0

0

0

1

1

34

تحلیلگران
1

8

1

1
2

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

9

3

1

2

1

3

1

1

قابلیت مقایسه اطالعات
اثر مثبت
اثر ترکیبی
2

2

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

هزینه اطالعات
اثر منفی
0

1
0

0

1

0

1

1

1

1

5
0

0

0

0

5

کاربرد اطالعات
اثر مثبت
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2

اثر منفی

1

اثر ترکیبی

1

جمع

2
2

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

5

36

18

9

7

3

3

2

2

2

2

1

1

1
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نتایــج حاکی از آن اســت کــه بهعنوان یک
قانون کلــی ،پذیرش  IFRSتأثیــر مثبتی دارد اما
بهطور خاص ،به ویژگیهای کشور (بهخصوص
ســطح الزامات) و ویژگیهای شــرکت ،وابسته
است .اشتراک قوانین ،بهخودیخود برای ایجاد
زبان تجاری مشــترک کافی نیست و انگیزههای
مدیریت و عوامل ســازمانی ،نقشــی اساســی در
چارچوببنــدی ویژگیهای گزارشــگری مالی
ی
ایفا میکنند .نگاره شــمارهی هفت ،دســتهبند 
موردنظــر این مقالــه را در خصــوص مطالعات
معتبر داخلی نشــان میدهد .در مقابل هر دســته،
خالصــهای از موضوعــات مورداشــاره و منابع
مورداستفاده (برای مطالعهی بیشتر) ارائه شدهاند.
-6پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
بخش اول این مقاله نشــان داد که بررسیهای
پذیــرش داوطلبانهی  ،IFRSگرایــش دارند آثار
مثبت را نشان ندهند ،در حالیکه اغلب مطالعاتی
که پذیــرش اجباری را بررســی میکنند ،تمایل
دارند شــواهدی را مبنی بر مثبــت بودن تأثیر این
پذیرش فراهــم کنند .اگرچه این پرســش هنوز
پابرجاست که آیا درواقع تأثیرات بر بازار سرمایه
را میتــوان بهطور کامل به پذیرش  IFRSنســبت
داد؟ براگمن و همــکاران ( ،)2013ادعا میکنند
اعالم اســتفادهی اجباری از  IFRSاز ســوی تمام
شــرکتها در یک مقطع خاص ،مشکالتی را در
خصوص تفکیک اثــرات بالقوهی پذیرش IFRS
از اثرات سایر تغییرات همراه با آن ایجاد میکند.
هیل و همــکاران ( ،)b2010بیــان کردند که
بررســی دقیقی الزم است تا نشان داده شود ،آثار
منتســب به پذیرش  ،IFRSنتیجهی ســایر عوامل
اقتصادی وابســته به اقتصاد پویای جهانی نیست.
این نویســندگان بر غیرممکن بودن برآورد آثار
ســناریوهای قانونــی مختلــف تأکیــد میکنند
(ســناریوهایی ماننــد پذیــرش اصــول عمومــی
پذیرفتهشدهی حسابداری ایاالتمتحده ()GAAP
در اتحادیــهی اروپا بهجای  IFRSیا وجود رقابت
بین مجموعهی استانداردها در اتحادیهی اروپا).
هیل و همکاران ( )b2010و الرنکو و مانوئل

( ،)2015صراحتاً پیشــنهاد میکنند که تأثیر سایر
عوامــل متقابل ،به شــکل مناســبی در نظر گرفته
شــود .همچنین شایانذکر است که تحقیقاتی که
تاکنون پذیرش  IFRSرا بررســی کردهاند ،مانند
کریستینسن ( ،)2012بهوضوح بر منافع پذیرش
در مقابــل مخارج چنین پذیرشــی تمرکز دارند.
این تحقیقات ممکن اســت در تعیین سیر تکامل
فرآینــد پذیــرش در ایاالتمتحده ،مهم باشــد.
نکتهی مهم دیگر این اســت که عواقب پذیرش،
بسته به نوع پذیرش این اســتانداردها (اجباری یا
داوطلبانه) متفاوت خواهد بود.
مطالعــات انجامشــده ،اغلــب بــه بررســی
شــرکتهای بــزرگ پرداختهانــد کــه ممکــن
اســت انحراف بااهمیتی با شرکتهای کوچک
و متوســط داشــته باشــد ،به عبــارت دیگر ،در

مطالعاتی در خصوص انطباق ،افشا و انتخابهای
حســابداری ،با اســتفاده از دادههای جمعآوری
شده اســت که میتوان بهواقع تعیین کرد که آیا
گزارشــگری مالی واقعاً شفافتر و قابلمقایسهتر
شده اســت ،یا خیر .بررسیهای الرنکو و مانوئل
( )2015نشــان داد پذیــرش  IFRSدر اتحادیهی
اروپا بــر اعتبار پروژهی  IASBتأثیــر دارد اما آیا
ایــن افزایش اعتبار در تأثیر پذیرش  IFRSتفاوتی
نیز ایجاد کرده است؟
نکتــهی حائز اهمیت که هنوز بــه آن پرداخته
نشــده ،این است که تاکنون بیشــتر مطالعات ،به
دلیــل وجود یــک واقعیت با مشــکل مواجهاند.
اینکــه تحتتأثیر  IFRSشــمارهی یک (پذیرش
برای اولین بار) ،ارزشهای دفتری دســتکاری
میشــوند (براگمن و همــکاران )2013و ممکن

پذیرش  IFRSدر کشــورهای دارای الزامات کم
در مقایسه با سایر کشورها ،چه نقشی دارد؟
 عوامــل مؤثر بــر پیآمدهای پذیــرش ،دراســتفادهی مدیــران از اطالعــات حســابداری
چیست؟
 آثــار پذیــرش بــر اســتفاده از اطالعــاتحسابداری توسط سایر استفادهکنندگان چیست؟
مطالعاتی که به این قبیل سؤاالت پاسخ دهند،
دستاوردهای مهمی در فرآیند تعدیل و همگرایی
به الگوی اســتانداردهای حســابداری در راستای
بهکارگیری جهانی آنها محسوب میشوند.
چنانچــه در بخــش دوم تحقیق اشــاره شــد،
تحقیقــات پژوهشــی صورتگرفتــه در ایــران
تاکنون بــه دلیــل عدموجود دادههای ناشــی از
اجــرای  ،IFRSغالباً بــه مطالعات پرسشــنامهای

خصوص تأثیر پذیرش در شــرکتهای کوچک
و متوســط ،بررســیهای کافی صــورت نگرفته
اســت (براگمن و همکاران .)2013بنابراین انجام
مطالعاتی جهت تشریح عواقب پذیرش  IFRSدر
ســطح شــرکتهای مذکور برای آگاهیبخشی
به تصمیمگیرندگان در خصوص اســتانداردهای
حسابداری ضروری به نظر میرسد.
باید مطالعات دقیقی پیرامون آثار واقعی پذیرش
 IFRSصورت گیرد و همچنین باید بررســی شود
که میزان انطباق با الزامات  IFRSتوسط شرکتها
ِ
تصمیمات دارای ماهیت حسابداری که بهطور
و
اثربخشــی بر اساس آنها اتخاذ شــدهاند ،چقدر
بوده اســت (براگمن و همــکاران .)2013،توجه
به ایــن نکته ،ضروری اســت که صرفــاً با انجام

اســت ،پیآمدهای حقیقی پذیرش  ،IFRSظرف
ســالهای بعد مشــاهده شــود .بنابراین توسعه و
انتشار مطالعات انجامشده میتواند روش مناسبی
بــرای ترکیب ،تعمیق یــا ابطال دانــش فعلی در
خصوص پیآمدهای پذیرش باشــد .موضوعات
مهم دیگری نیز برای تحقیقات آتی وجود دارند
که برخی از آنها عبارتاند از:
 تأثیر یا اهمیت نسبی بهبود کیفیت و افزایشقابلیت مقایسهی اطالعات ناشی از پذیرش IFRS
بر بازار تأمین مالی ،بازار سرمایه و تعدد و قدرت
پیشبینیها چیست؟
 چه نوع شرکتهایی نسبت باالتری از تقابلهزینه -منفعت را خواهند داشت؟
 -انگیزههــای شــرکت در میــزان موفقیــت

اختصــاص دارند که به نظرســنجی اجرای IFRS

و معایــب و مزایای آن میپردازند .اما میتوان بر
اساس مطالعات انجامشده در خارج از کشور و با
تحلیل وضعیت فعلی حسابداری و محیط فعالیت
شــرکتهای ایرانــی ،مطالعاتــی در خصــوص
پیشبینی آثار و پیآمدهای پیادهســازی  IFRSو
نیز راهکارهای اجرایی تسهیل پیادهسازی ،انجام
داد .همچنیــن میتوان در راســتای بهبــود منابع
آموزشــی ،به ترجمــه و گــردآوری کتابهای
موردنیاز در مقاطع تحصیلــی مختلف پرداخت،
امری کــه هماکنون در جریان اســت .قابلتوجه
آنکه بسیاری از انواع مطالعاتی که در بخش اول
ایــن مقاله شــدند ،مرتبط با آثار یــا پیآمدهای
پس از پیادهسازی  IFRSهستند .بنابراین میتوان
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نگاره شمارهی هفت -خالصهی نتایج بخش دوم تحقیق
محورهای اصلی مطالعات انجامشده در ایران ،خالصهی موضوعات و معرفی منابع
محور اصلی

ردیف

خالصهای از موضوعات مورداشاره
 -1-1نحوه انتقال به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

1

روشهای پذیرش IFRS

2

آثار پذیرش  IFRSبر سایر

متغیرها

 -1-2انواع پذیرش
 -1-3هماهنگسازی

خوشطینت و رحیمیان1383،

 -1-4اهمیت و مزایای هماهنگسازی و انتقادهای وارده بر آن

اثنی عشری و احمدخان بیگی1387 ،

 -1-5تأثیر عناصر انسانی در همگرایی

دارابی و رامروز1388،

 -1-6موافقت با پذیرش IFRS

رحمانی و علی پور 1390،و مهام و همکاران.1391،

 -2-1فزونی معایب بر مزایا

نیکومرام و بنی مهد1385،

 -2-2نقاط مثبت  IFRSشامل:

فروغی و اشرفی1388،
رحیمیان و همکاران1394،
کرزبر1394،

-ارتقای کیفیت ،شفافیت و دقت گزارشگری مالی

فروغی و اشرفی1388،
رحیمیان و همکاران1394،
کرزبر1394،
حصارزاده و همکاران1395،

-صرفهجویی در زمان و هزینه

فروغی و اشرفی1388،
حصارزاده و همکاران1395،

-ایجاد بورسهای منطقهای و بینالمللی و بهبود سرمایهگذاری خارجی

کرزبر1394،
حصارزاده و همکاران1395،

سایر مزایا (امکان بهرهمندی از منابع و تجربیات بینالمللی در آموزش ،تهیه و حسابرسی و تحلیل صورتهای مالی ،گسترشدامنهی فعالیت حرفهای ،تسهیل استفاده از فناوریهای بینالمللی نظیر زبان گزارشگری توسعهپذیر)

حصارزاده و همکاران1395،

 -2-3نقاط منفی :IFRS
-شرایط نامشابه اقتصادی و سیاسی

2

آثار پذیرش  IFRSبر سایر

متغیرها

مقایسهی استانداردهای ملی

3

4
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و بینالمللی (و استانداردهای
آمریکایی)

راهکارها (روشها) و مراحل

(گامهای) پیادهسازی IFRS

فروغی و اشرفی1388،
رحمانی و علیپور1390،
کرزبر1394،

عدموجود دانش و تخصص کافی (حسابداران ،حسابرسان ،استفادهکنندگان ،کارشناسان و ارزیابان) و عدمدرک کاملذینفعان از تغییرات

رحمانی و علیپور1390،
کرزبر1394،
حصارزاده و همکاران1395،

استفاده از ارزش منصفانه ،پیآمدهای اقتصادی آن و افزایش خروج جریان نقد با عنوان سود تقسیمی با بهکارگیری اینارزشها و کاهش احتمالی کیفیت گزارشگری مالی

فروغی و اشرفی1388،
کرزبر1394،
حصارزاده و همکاران1395،

-ناهماهنگی قوانین و مقررات

رحمانی و علیپور1390،
کرزبر1394،
حصارزاده و همکاران1395،

-عدمحفظ منافع تمامی ذینفعان

فروغی و اشرفی1388،
رحمانی و علیپور1390،

نیاز به تغییرات در برخی حوزههای غیرحسابداری (تغییر در سامانههای اطالعاتی ،قراردادهای قانونی و عرفی ،نگرشمدیریت و فرهنگ سازمانی ،ارزشهای فرهنگی در حسابداری ،کنترل قانونی و یکنواختی حاکم بر حرفه)

نوروش1381،
کرزبر1394،
حصارزاده و همکاران1395،

-تأثیرپذیری از عملیات واقعی شرکت توسط مدیران

کرزبر1394،

 -2-4تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با بینالملل بر سودمندی اطالعات تلفیقی بر اساس الگوی ارزشیابی
(قیمت سهام) و بازدهی
پیآمدهای مثبت و منفی و

دیلمی پور1394،
حصارزاده و مرفوع1394،

-ایجاد قابلیت مقایسه

پیآمدهای مثبت و منفی و

معرفی منابع

 -2-5پیآمدهای اقتصادی عمده:
افزایش قابلیت مقایسه میان شرکتهای داخلی و خارجی براي سرمايهگذاران داخلي ،آمادهسازي اقتصاد ملي جهت بهرهمندی
از اقتصاد بینالمللی ،ايجاد فضاي رقابتي در كيفيت محصوالت ایرانی و در پی آن افزايش رقابت محصوالت از لحاظ بینالمللی
و حمايت از دستيابي به اهداف اقتصادی
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 -4-2برشماری برخی مشکالت اجرایی جهت تسهیل پیادهسازی IFRS
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 -4-3تصویب و اصالح قوانین

کرزبر-1395،ب

 -4-4موضوعات قابلتوجه اجرایی در پذیرش نخستین IFRS

شایان1395،

در مراحــل بعدی پــس از پیادهســازی  IFRSدر
کشــور ،عالوه بر بررســی آثار پذیــرش ،IFRS
بر شــش محور مذکور در بخــش اول تحقیق بر
اســاس شــرایط محیطی کشــور ،به پیشنهادهای
بخــش اول تحقیق برای تحقیقــات آتی ازجمله
بررســی میــزان هزینــه -منفعت پیادهســازی در
صنایع مختلف و نقش انگیزههای شــرکتها در
پیآمدهای پیادهســازی و  ...که تاکنون کمتر به
آنها پرداختهشده نیز توجه داشت.

ندارد ،مطالعاتی را در برمیگیرد که تأثیر پذیرش
 IFRSدر اتحادیهی اروپا و همچنین ســایر نواحی
جغرافیایی را تشریح میکند .این نتایج حاکی از آن
اســت که استفاده از نمونهی کشورهای اتحادیهی
اروپا یا نمونهی کشورهای قارههای مختلف ،نتایج
یکســانی ارائه نمیکنند .از طــرف دیگر ،ازآنجا
که بــه دامنهی گســتردهتری از عواقــب پذیرش
 ، IFRSفراتــر از ادبیــات مروری توجه میشــود،
این مطالعه قادر اســت انواع عواقب موردانتظار را

مالی در مراحل ابتدایی هســتند و به نظر میرسد
کــه زمان ارائهی متون تکراری و ترجمهشــدهی
صرف بدون مقایســه و تطبیق با شرایط کشور به
پایان رسیده باشد.
از طرف دیگر ،با توجه به محدودیت در انجام
مطالعات پژوهشــی به دلیل فقدان دادههای ناشی
از پیادهســازی ،پیشــنهاد میشــود که محققان و
صاحبنظران گامهای مؤثری بردارند ،و به بهبود
و افزایــش مقاالت موردی و ترویجی ارزشــمند

 -7نتیجهگیری و جمعبندی
اگرچــه نتایج بخش اول تحقیق حاضر نشــان
میدهــد کــه شــرکتها و اســتفادهکنندگان
اطالعات مالــی از پذیــرش  IFRSمنتفع خواهند
شد ،اما حقیقت این اســت که نه تمام شرکتها
و نه تمام استفادهکنندگان.
مطالعــهی حاضــر کــه بــه لحــاظ موضــوع
موردبررســی ،با اغلب تحقیقات موردی شباهتی

بــا تمرکز بر انواع اثر آنها شناســایی کند .بخش
دوم مقالهی حاضــر ،منابع اطالعاتی معتبر موجود
(کتــب و مقــاالت) در ایران را در چهار دســتهی
کلی طبقهبندی کــرد و نکات موردتوجه آنها را
بهصورت مختصر ارائه میکند.
بهطور کلی بر اساس اطالعات گردآوریشده
در تحقیــق حاضــر ،میتــوان نتیجــه گرفت که
مطالعــات و تحقیقات انجامشــده در کشــور در
زمینهی اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری

و نوآورانــه و طــرح نکات فنــی و اجرایی برای
پیادهســازی  ،IFRSو همچنین بررسی روشهای
جهانی آموزش این استانداردها و تجارب جهانی
آن بپردازنــد .همچنین با توجه به شــرایط خاص
محیطی کشــور و ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگــی ،به طبقهبندی ،تشــریح و تحلیل این
اســتانداردها و با شفافسازی و سادهسازی مسیر
پیشرو در جهت تســهیل پیادهسازی هوشمندانه
و درعینحال مؤثر  IFRSدر کشور اقدام کنند.

پینویسها

11- Common Law countries
12- Minority shareholders
13- Serious adopters
14- label adopters
15- Private firms
16- Public firms

 -17شش فصل نخست کتاب مذکور ترجمهی کتاب زیر است:

Interpretation and Application of International Financial
Reporting Standards (Wiley Regulatory Reporting) 12th
Edition by PKF International Ltd (2015).
)18- Extensible business reporting language(XBRL

)1- International Financial Reporting Standards (IFRS
)2- International Accounting Standards Board (IASB
)3- International Accounting Standards (IAS
4- The EU Regulation 1606/2002
5- The European IFRS Revolution: Compliance,
Consequences and Policy Lessons
6- Intended and unintended
)7- Social Sciences Citation Index(SSCI
8- Multinational news agency Thomson Reuters
9- International Association of Accounting and
Educational Research
10- Cross-listing
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