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مقدمه

اطالعات با کیفیت باال ،مهمترين عامل برای عملکرد کاراي ی بازارهای ســـرمايه به شـــمار
میرود .در اين میان ،سـیسـتم حسـابداری و اصـول پذيرفته شـدهای که اين سـیسـتم بر آن اتکا
میکند ،يک نقش حیاتی برای آمادهســازی و ارائه اطالعات مالی به اســتفادهکنندگان خارجی
که از اين اطالعات برای اتخاذ تصــمیمات اقتصــادی اســتفاده میکنند بازی میکند .اطالعات
مالی که توسـط سـیسـتم حسـابداری ارائه میشـود ،عامل بسـیار مهمی به شـمار میرود؛ از اين
روی ،ب کارگیری اســـ تانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی به عنوان مب نای ته یه و ارا ئه
گزارشهای مالی ،يک تصمیم سیاسی عمومی مهمی است که خواستار تجزيه و تحلیل هزينه /
منفعت اســت (احمد و همکاران .)2013 ،نتايجی که تاکنون از تحقیقات تجربی در خصــوص
بکارگیری اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی در کشــورهای مختلف به دســت آمده
اســـت ،متفاوت بوده اســـت (براون .)2011 ،هدف اين پژوهش ،ارائه يک فراتحلیل از نمونه
بزرگی از تحقیقاتی است که پیامدهای پذيرش استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی را بر
کیفیت اقالم تعهدی بررسی کرده اند .در واقع ،هدف پژوهش حاضر ،پاسخ به اين سؤال است
که پذيرش ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی ،چه تأثیری بر کیفیت گزار شگری مالی
داشته استت
مزايای مورد انتظار از بکارگیری ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی ،در مبانی نظری
به فراوانی بحث شــده اســت .اعتقاد بر اين اســت که اين اســتانداردها ،به دلیل الزامات افشــای
ا ضافی و قواعد اندازه گیری و شناخت خاص ،که به طور م ستقیم کیفیت ارقام ح سابداری را
تحت تأثیر قرار میدهد ،موجب شـفافتر شـدن گزارشـگری مالی میشـوند (داسـکه.)2006 ،
برای مثال ،بارث و همکاران ( )2008به اين نتیجه رســـیدند که بکارگیری اســـتانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ،در نهايت به مديريت سود کمتر ،شناخت به موقع زيانها و ارتباط
ارز شی بی شتر برای سود شده ا ست .پژوه شگران ،اين يافتهها را به عنوان شواهدی بر کیفیت
گزارشــگری باالتر تفســیر کردهاند .اســتفاده از يک مجموعه از اســتانداردهای با کیفیت باال
تو سط شرکتها در سرتا سر جهان ،پتان سیلی برای بهبود قابلیت مقاي سه و شفافیت اطالعات
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مالی به شـــ مار میرود و هزي نه های ته یهی گزارش های مالی را کاهش مید هد (اح مد و
همکاران.)2013 ،
در اين میان ،اثرات گزارشــگری مالی بکارگیری اين اســتانداردها ،در پژوهشهای بســیاری
مورد آزمون تجربی قرار گرفته اســـت .از جمله ،تحقیقات مختلف به آزمون اثرات بکارگیری
داوطلبانه اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی بر اقالم تعهدی اختیاری پرداختهاند
(آشـــبايو و پینکوس2001 ،؛ هريس و مولر1999 ،؛ هونگ و ســـوبرامانیام2007 ،؛ پارتر و
همکاران2007 ،؛ تنديلو و ونســـتراله .)2005 ،همچنین الزام رعايت اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشــگری مالی برای شــرکتها ی اروپايی توســط پارلمان اروپا و شــورای وزيران اتحاديه
اروپا ،موجب افزايش مطالعات برای برر ســـی اقالم تعهدی اختیاری بعد از پذيرش بکارگیری
اجباری اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی (بیارد و هم کاران2011 ،؛؛ چونگ و
زوبرگ2010 ،؛ کالرکســـون و همکــاران2011 ،؛ ديوال و همکــاران2010 ،؛ گودوين و
همکاران2008 ،؛ ايتیريديس2010 ،؛ زگال و همکاران )2011 ،شده است.
مطالعات انجام شده در خصوص اثرات پذيرش داوطلبانه يا اجباری استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ،در کشورهايی با تفاوتهای زياد فرهنگی ،نهادی و قانونگذاری انجام شده
است و اين تحقیقات ،در مدل سازی و اندازهگیری اثرات استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی بر کیفیت اطالعات مالی ،به شکلهای متنوعی عمل کردهاند .بدين ترتیب ،نتايج متناقضی
از اثرات نهايی پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی در دســت اســت (احمد و
همکاران.)2013 ،
در اين مقاله ،نتايج تحقیقات قبلی ترکیببندی شـــده و اين يافته ها با يکديگر تطبیق داده
خواهد شد .اهمیت چنین پژوه شی از آنجا نا شی می شود که امروزه ،ا ستانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی به طور فزاينده ای در سطح جهان پذيرفته شده و در ايران نیز از سال  1395به
تدريج الزامی شــده اســت .بنابراين بررســی پیامدهای اقتصــادی بکارگیری اين اســتانداردها و
تجارب قبلی از اين تغییر رژيم ح سابداری میتواند ب سیار کاربردی با شد .در اين را ستا در اين
پژوهش ،اثرات بکارگیری ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی بر اقالم تعهدی اختیاری
برر سی خواهد شد .با توجه به نتايج متناقض قبلی در اين خ صوص ،اين پژوهش با شنا سايی و
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جمع آوری مطالعات تجربی مربوطه ،با اســتفاده از روشــی که توســط روزنتال (،)1991هانتر،
ا شمیت ،و جک سون ( ،)1982وهانتر و ا شمیت ( )2000ارائه شده ا ست ،يک فراتحلیل از اين
بخش از ادبیات انجام خواهد داد تا از مجرای ادغام نتايج و شـــناســـايی علل تنوع در نتايج
مطــالعــات ،نتیجــهگیری نهــايی برای درک بهتر اثرات پــذيرش اســـتــانــداردهــای بینالمللی
گزارشگری مالی امکان پذير گردد.
مبانی نظری پژوهش
پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و اقالم تعهدی اختیاری

در نظريه نمايندگی ،پیشبینی هايی در مورد رفتار مديران ارائه میشـــود .رفتار مديريتی با
ترتیبات قراردادی ،مانند طرح های پاداش و قراردادهای بدهی و قیمت گذاری دارايی ،عدم
تقارن اطالعات ،هزينههای نمايندگی و سیاسی در ارتباط است (اسکات1997 ،؛هان و وانگ،
1998؛ فرانســیس2001 ،؛ المبرت .)2001 ،اغلب ،تهیه صــورتهای مالی به انجام قضــاوت نیاز
دارد (جنســـن و مکلی نگ1976 ،؛ فا ما .)1980 ،اين مورد در ارت باط با انع طاف پذيری در
گزارشـــگری مالی ،که راه گريزی را در اجرای رويههای حســـابداری به شـــرکتها میدهد،
ممکن اسـت منجر به افزايش وضـعیتهای فرصـتطلبانه شـود (هیلی1985 ،؛ ديچو و اسـلوان،
1991؛ دای و ورکچیا1995 ،؛ ويل و همکاران .)2006 ،اين وضــعیتها ممکن اســت با کنترل
اقدامات مديران و اســـتفاده از پیشبینیهای تحلیلگران مالی در مورد عملکرد آتی شـــرکت
تحت کنترل قرار گیرد (نوهل و ترهان1998 ،؛ لونداســـتروم .)2003 ،با اينحال ،فرايند کنترل
ممکن اسـت پرهزينه باشـد و در موارد خاصـی ممکن نباشـد (المونت1997 ،؛ شـین و اسـتولز،
1998؛ راجان ،سروائس و زينگالز.)2000 ،
استفاده از استقراا ممکن است منجر به هزينههای نمايندگی پايینتر شود (جنسن1986 ،؛
جنســـن ،ســـولبرگ و زورن1992 ،؛ نورونها ،شـــوم و مورگان )1996 ،زيرا شـــرکتها بايد
پرداختهای بهره و الزامات قراردادهای بدهی را تضـمین کنند و بدين ترتیب توسـط بانکها،
موسـسـات مالی ،نمايندگیهای ارزشگذاری اوراق قرضـه و بخشهای ديگر کنترل میشـوند
(آلی ،خان و رامیرز1993 ،؛ دمپسی ،البر و روزف1993 ،؛ بروس و کینی .)1994 ،ممکن است
مديران برای بهبود نتايج مالی شرکت و حقالزحمه خود از خطم شیهای داوطلبانه ح سابداری
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اســتفاده کنند (کريســتی و زيمرمن1994 ،؛ يانگ1998 ،؛ پاپ ،يانگ و پیزنل2000 ،؛ بوشــی،
 .)2001بنابراين ،با توجه به اين موضـــوع ،زمانبندی تشـــخیص ســـود و زيان اهمیت میيابد
(بال سام،هاو و لیلیئن1995 ،؛ فران سیس،هانا و وين سنت1996 ،؛ گاور و گاور .)1998 ،در موارد
خاص ،ممکن اســت مديران انتخاب رويههای حســابداری خود را ســاختاربندی کنند تا بتوانند
ســود حســابداری را از ســالهای «خوب» به ســالهای «بد» منتقل ســازند (دیفوند و پارک،
1997؛هان و وانگ1998 ،؛ گوئیدری و همکاران .)1999 ،همچنین ،ممکن اســـت شـــرکتها
شنا سايی سود را به دورههای ح سابداری آتی به تعويق بیندازند تا هزينه مالیاتی دوره جاری را
کاهش دهند (شــولز ،ويلســون و ولفســون .)1992 ،شــواهد نشــان میدهد ،معموالً شــرکتها
تمايل بیشــتری برای افشــای اطالعات خوب دارند ولی تمايل دارند که اعالن اطالعات بد را به
تاخیر بی نداز ند (آبودی و کازن یک .)2000 ،مديرانی که در معرا اخت یار خر يد ســـ هام يا
طرح های پاداش قرار میگیرند ،تمايل دارند که برای افزايش پاداش دوره های جاری و آتی
خود ،از رويههای داوطلبانه حســابداری اســتفاده کنند (هیلی1985 ،؛ واتس و زيمرمن.)1990 ،
همچنین ،اين امکان وجود دارد که مديران بر اعداد حســـابداری نفوذ کنند تا بتوانند به شـــکل
موفقیتآمیزی شرايط قوانین حسابداری يا قراردادهای بدهی بیان شده در قراردادهای وام خود
را فراهم آور ند يا از ريســــک های در ما ندگی مالی و نقض قرارداد بدهی در ا مان ب مان ند
(هالتهائو سن1990 ،؛ سوينی1994 ،؛ می .)1995 ،اين مورد به خ صوص میتواند در صورت
نوســـان باالی ســـود و تغییرات باال در قیمت به وجود آيد (کاهان1992 ،؛ ديچیو ،اســـلوان و
سوينی1995 ،؛ آپريل1996 ،؛ اسپرينگ؛ ديچیو و همکاران1997 ،؛ کارمون و لوبواما.)1997 ،
مديران تمايل دارند اعداد حســـابداری گزارش شـــده را کنترل کنند تا بر رفتار يا واکنش
اشــخاص ثالث مانند مســئوالن بازار ،مقامات قانونی ،ســهامداران ،وامدهندگان و افراد ديگر و
اجتناب از جلب توجه يا قرارگیری در معرا بازرســـی و تحقیق تأثیر گذار باشـــند (آديئل،
1996؛ ا لدنبورگ و ســـودراســـترم1996 ،؛ فیلدز و هم کاران2001 ،؛ دوکاس ،مک نا يت و
پانتزالیس.)2005 ،
به نظر میر سد دامنه اف شا و کیفیت گزار شگری مالی باالتر ،که از بکارگیری ا ستانداردهای
بینالمللی گزارشــگری مالی به دســت میآيد ،توان بالقوه برای مديريت ســود را کاهش دهد
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(لئوز و ورکچیا2000 ،؛ آشـــبايو 2001 ،؛ آشـــبايو و پنکوس2001 ،؛ لئوز .)2003 ،ذهنیت
پايین در اين اســتانداردها ،منجر به فرصــتهای کمتر برای تأثیرگذاری بر ســود و پاداشهای
گزارششده و يا فريب سرمايهگذاران میشود.
با تکیه بر نظريه نمايندگی ،فیلدز ،لیز و وينســـنت ( )2001تحلیل میکنند که بکارگیری
اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی ،عملکرد بهینه شــرکتها را در خصــوص مســائل
نمايندگی به دنبال خواهد داشــت و کیفیت گزارشــگری مالی و منافع ســرمايهگذار را افزايش
خواهد داد .اجرای اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی ،عدم تقارن اطالعاتی بین
سرمايهگذاران مطلع و غیر مطلع را کاهش خواهد داد (بو شمن و ا سمیت .)2001 ،کاهش عدم
اطمینان و عدم تقارن اطالعاتی ممکن اســـت ارتباط بین مديران و ســـاير طرفین ذينفع مانند
ســهامداران ،وامدهندگان ،مســئوالن قانونی و نظارتی ،تحلیلگران مالی و موارد ديگر را هموار
سازد .بنابراين ،به نظر میر سد که اين مو ضوع ،هزينههای نمايندگی را کاهش دهد (بو شمن و
اسمیت2001 ،؛ هیلی و پالپو.)2001 ،
اســـاســاً ،بکارگیری اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی ،عالمت مثبتی را در مورد
شفافیت و حسابداری با کیفیتتر ارايه میدهد (تندلو و وانسترائلن .)2005 ،شرکتهايی که به
شـــکل داوطلبانه يا اجباری اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی را بکار میگیرند ،به
احتمال زياد ،کیفیت افشای باالتری را نسبت به شرکتهايی که از اصول عمومی پذيرفته شده
ملی خود اســتفاده میکنند ،داشــتهاند (داســکه و گبهاردت .)2006 ،اســتفاده از اســتانداردهای
بینالمللی گزارشـــگری مالی ،همچنین ممکن اســـت به هزينه ســـرمايه و عدم تقارن اطالعاتی
پايینتر منجر شود (لئوز و ورکچیا .)2000 ،از اينرو ،برای شرکتها آسانتر خواهد بود که اين
اســـتانداردها را برای تأمین مالی بدهی و ســـرمايه اجرا کنند (القذر ،فین و جاکوب.)1999 ،
افشـاهای حسـابداری باکیفیت ،منجر به کاهش فرصـتهای دسـتکاری سـود و افزايش کارايی
بازار ســـ هام میشـــود ( بايمن و ورکچ یا1996 ،؛ کازن یک1999 ،؛ لئوز .)2003 ،کیف یت
گزارشـــگری مالی و دامنه افشـــای باالتر حاصـــل از بکارگیری اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشـــگری مالی نشـــان میدهد که بکارگیری اين اســـتانداردها ،ســـیگنال مثبتی را برای
سرمايهگذاران ارايه میدهد زيرا به نظر میرسد که عدم تقارن اطالعاتی و هزينههای نمايندگی
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(کارگزاری) کاهش يابد (تارکا .)2004 ،شــواهد به دســت آمده از بکارگیری اســتانداردهای
بینالمللی گزارشـــگری مالی در انگلیس حاکی از آن اســــت که اين ع مل ،منجر به ار قام
ح سابداری با کیفیتتر شده ا ست .مطالعات ن شان میدهد که اجرای ا ستانداردهای بینالمللی
گزارشــگری مالی ،کیفیت اقالم حســابداری را از مجرای کاهش مديريت ســود تقويت کرده
اسـت که به نوبه خود ،به عدم تقارن اطالعاتی و دسـتکاری کمتر سـود و به افشـای اطالعات با
کیفیتتر منجر می شود که به سرمايهگذاران در انجام ق ضاوتهای آگاهانه و بدون سوگیری
کمک خواهد کرد (ايتیريديس.)2010 ،
از طرفی ،المبرت ( )2001اعتقاد دارد که شــرکتها ،اين اســتانداردها را تنها به اين دلیل که
منافع آنها را برآورده می سازد بکار میگیرند .شرکتهايی با بدهی بی شتر ،تمايل بی شتری برای
بکارگیری اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی دارند تا بتوانند خواســـتههای اعتباری
وامدهندگان و پیشنیازهای قراردادهای بدهی را تأمین کنند و يا از توجههای ســیاســی در امان
بمانند (المبرت .)2001 ،هیلی ( )1985اعتقاد دارد که انعطاف پذيری مجاز در گزارشـــگری
مالی ممکن اســت باعث شــود که مديران فرصــت طلبانه عمل کنند (بورگاســتاهلر و ديچیو،
1997؛ ويل ،فونگ ،گراهام و فاگوتو .)2006 ،اين موضـــوع نشـــان میدهد که ممکن اســـت
مديران ،سود گزارش شده را کنترل کنند تا تغییر مطلوبی را به پذيرش استانداردهای بینالمللی
گزارشـــگری مالی نشـــان دهند (دیفوند و پارک1997 ،؛ هند و اســـکانتز1998 ،؛ فیلدز و
همکاران )2001 ،يا از پیامد های منفی در ارقام ســـود و توانايی پرداخت بدهی خود اجتناب
کنند (واتســـون ،شـــريوز و مارســـتون .)2002 ،مخالفان معتقدند که اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشـــگری مالی ،با تکیه بر اصـــول و رهنمودهای کلی ،منجر به درجه بااليی از قضـــاوت
میشـــود که اين امر میتواند احتمال دســـتکاری ارقام صـــورتهای مالی توســـط مديريت را
افزايش دهد .نگرانی اصــلی در مورد اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی اين اســت که
اين استانداردهای مبتنی بر اصول ،اجازه قضاوت بیشتر را به مديريت میدهد که تصمیم بگیرد
چگونه خود را با استانداردهای مذکور انطباق دهد (هیل و همکاران.)2010 ،
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اثر عوامل محیطی بر پیامدهای پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

عوامل مختلفی در ادبیات پژوهش برای توجیه ناهمگنی در پیامدهای پذيرش اســتانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی وجود دارد .حسابداری محصول محیط آن است ،تحقیقات پیشین
بحث میکنند که اختالف در نتايج پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،میتواند
به دلیل تفاوت در ســـیســـتم اداری و حقوقی کشـــورها بوجود آمده باشـــد .به عنوان مثال ،بال
( )1995و نوبس ( )1998ادعا میکنند که سیستمهای حسابداری و سطح شفافیت بازار ،تابعی
از ماهیت ســیســتمهای حقوقی و مالی شــرکتها در هر کشــور میباشــد .بر مبنای اين ديدگاه،
تحلیلهای وسیعی از اثرات منشأ حقوقی کشورها در تحقیقات حسابداری صورت گرفته است.
الپورتا و همکاران ( ،)1998من شاء قوانین حاکم بر حفاظت از سرمايه گذاران را به چهار د سته
قانون کامنال ،قانون نو شته آلمان ،قانون نو شته فران سه و قانون نو شته ا سکانديناوی طبقهبندی
کردند .آنها اعتقاد داشـــتند که حفاظت از ســـرمايه گذار در کشـــورهای مبتنی بر نظام حقوقی
کامنال ،قویتر از حوزههای مبتنی بر قانون نوشـته فرانسـه ،اسـکانديناوی و آلمان اسـت .میزان
ح فا ظت از ســـر ما يه گذار ،میتوا ند مزا يای مرتبط با ب کارگیری اســـ تا ندارد های بینالمللی
گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار دهد (احمد و همکارن )2013 ،و در اين پژوهش ،به عنوان
يک متغیر تعديل کننده اثرات پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در نظر گرفته
شده است.
مزايای پذيرش ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی میتواند تحت تأثیر سطح اجرای
ح سابداری و ح سابر سی در يک ک شور قرار بگیرد (لند سمن ،مايدو ،و تورنوک2012 ،؛ زف،
 .)2007به طور مشـــابه ،مزايای پذيرش اين اســـتانداردها ،میتواند به دلیل تغییرات زياد ســـاير
عوامل نهادی ،از جمله توســـعه بازار ســـرمايه و محیط قانونی ،در انزوا قرار گرفته و کیفیت
گزارشـــگری مالی را افزايش ندهد .میزان اختالف بین اســـتانداردهای ملی و اســـتانداردهای
بینالمللی گزار شگری مالی عاملی ا ست که به احتمال زياد ،بروز اثرات پذيرش ا ستانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار خواهد داد (احمد و همکارن.)2013 ،
همچنین شـــیوه پذيرش اســـ تا ندارد های بینالمللی گزارشـــگری مالی نیز میتوا ند اثرات
بکارگیری اين اســتانداردها را تحت تأثیر قرار دهد .بررســی پیامدهای پذيرش اســتانداردهای
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بینالمللی گزارشــگری مالی بدون در نظر گرفتن شــیوه پذيرش آن ،پتانســل گرايش به برآورد
بیش از حد مزايای اين اســتانداردها را دارد ،چون شــرکتهايی هســتند که به احتمال زياد ،اين
اســـتانداردها را به دلیل اينکه در راســـتای منافع آنها قرار دارد ،پیش از اجباری شـــدن آنها
میپذيرند (احمد و همکاران .)2013 ،داســـکه و همکاران ( )2008به اين نتیجه رســـیدند که
اثرات بازار ســـرمايه برای بکارگیرندگان داوطلبانه اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری ،با
بکارگیرندگان اجباری آن متفاوت بوده اســت .بنابراين ،بکارگیری داوطلبانه در مقابل اجباری
ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری ممکن ا ست اثرات ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری
را تحت تأثیر قرار دهد.
فرضیه پژوهش
همانگونه که بررســـی تحقیقات در باال نشـــان میدهد ،نتايج در خصـــوص اثرات پذيرش
ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی بر کیفیت اطالعات گزار شگری مالی متناقض ا ست
(احمد و همکاران .)2013 ،با توجه به اينکه هیئت اســـتانداردهای حســـابداری بینالمللی ،در
صــورت پذيرش اســتانداردهای بین المللی به جای اســتانداردهای ملی ،تعهد به ايجاد مجموعه
ای از اســتانداردهای حســابداری با کیفیت باالتر را جهت توســعه صــورتهای مالی به موقعتر،
جامعتر و بادقت و صحت بیشتری را پذيرفته است ،انتظار میرود پذيرش آن ،توان بالقوه برای
مديريت سـود را کاهش دهد و به اطالعات با کیفیت باالتر منجر شـود .بنابراين جهت تجزيه و
تحلیل بر مبنای نتايج تحقیقات قبلی در خصـــوص کیفیت اطالعات حســـابداری برآمده از
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،فرضیه تحقیق به صورت زير بیان میشود:
فرضیه پژوهش :پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،اقالم تعهدی اختیاری را
کاهش میدهد.
روش پژوهش
هدف اصـــلی اين پژوهش ،ترکیب و مقايســـة يافتههای پژوهش های انجام شـــده در زمینة
پیامدهای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و نیز ايجاد ارتباط بین مطالعات و به دست
آوردن نتیجه ای منسجم از میان نتايج پراکندة مطالعات ،با استفاده از روشهای آماری است تا
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به کمک آن ،اثرات واقعی اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی بر کیفیت گزارشــگری
مالی مشخص شود .به منظور د ستیابی به اين هدف ،ايـــــن پـــــژوهش از روش فراتحلیل برای
دستیابی به نتیجـهای واحـد استفاده میکند .در اين روش ،نتايج تحقیقات مختلف و متعدد را با
هم ترکیب شده و نتايج جديد و من سجم تر ،با ا ستفاده از روشهای آماری ا ستخراج می شود.
در تحقیق فراتحلیل ،محقق با ثبت ويژگی ها و يافته های تودهای از تحقیقات در قالب مفاهیم
کمّی ،آنها را آمادة اســـتفاده از روشهای نیرومند آماری میکند (دالر .)1384 ،کار اصـــلی
روش فراتحلیل ،هماهنگ و يکدســت کردن نتايج پژوهشهای انجام شــده اســت ( .کولیک و
کولیک.)1988 ،
پژوهش فراتحل یل ،به ذات از نوع کاربردی اســــت و در زمره پژوهش های کمّی قرار می
گیرد .روش مورد اســتفاده برای گردآوری دادهها در اين پژوهش ،کتابخانه ای اســت و نحوه
اجرای آن در بخشهای بعدی تشريح میشود.
روش جمع آوری دادهها ،جامعه ،نمونه آماری

روشهای فراتحلیل در مراحل ب سیاری با پیمايش ا شتراکاتی دارد (گلس و ا سمیت.)1980 ،
در فراتحلیل ،ابتدا موضــوع انتخاب می شــود ،ســپس مســئله فرمولبندی شــده و مطالعاتی جمع
آوری می شــوند که با موضــوع مرتبط بوده و همگی فرضــیة يکســانی را بررســی کرده اند .در
مرحله بعد ،مشــخصــههای مطالعات کدگذاری و اســتخراج شــده ،آمارهها و میانگین و ســاير
دادههای آماری به اندازة اثر تبديل می شود و درنهايت ،اندازة اثرها با هم ترکیب شده و اندازة
اثرهای ترکیب شده ،تفسیر می شود.
در پژوهش حاضـــر ،تمرکز روی تحقیقات انجام شـــده درباره موضـــوع خاص اثر پذيرش
ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی بر کیفیت گزار شگری مالی ا ست .از اين رو جامعه
مورد بررســی در اين تحقیق ،مقاالت (حاصــل از پژوهشهای تجربی انجام شــده) در ارتباط با
پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در کل دنیا می باشد .اين جامعه به طور دقیق
تر ،مقاالت موجود در مجالت دســت اول و معتبر حســابداری اســت .در اين تحقیق بنا بر انجام
نمونه گیری نبوده و تمام اطالعات گردآوری شده ،برای تلخیص و نتیجه گیری مورد ا ستفاده

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال ششم ،شماره  ،24تابستان 1396

57

قرار گرفته ا ست .الزم به تو ضیح ا ست که در روش فراتحلیل ،محدوديت خا صی در ارتباط با
تعداد مطالعات وجود ندارد.1
برای جمع آوری داده ها ،چند ترکیب مختلف از کل مات کلیدی برای به دســــت آوردن
مطالعات مربوط به اثرات پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی استفاده شده است:
کلمات کلیدی اين پژوهش ،اقالم تعهدی اختیاری ،در کنار واژههای اســتانداردهای بینالمللی
گزارشـــگری مالی ،هیئت اســـتانداردهای حســـابداری بینالمللی و اســـتانداردهای بینالمللی
حسابداری بودند که در منابع مختلف ،شامل پايگاههای ABI Inform, Blackwell, EBSCO,

 Science Direct, Springer, Taylor and Francis, and SSRN ,JSTOR, Emeraldو در
مجالت د ست اول و معتبر ح سابداری ج ستجو شدند و همچنین از ا ساتیدی که در اين حوزه
فعالیتهايی داشــتهاند در خصــوص شــناســايی مقاالت مرتبط نظرخواهی صــورت گرفت .در
نهايت ،قســمت منابع و مراجع مقاالت جمع آوری شــده برای شــناســايی ســاير مطالعات تجربی
مربوط به موضوع برای تکمیل دادههای پژوهش بکار گرفته شد.
نمو نه اول یه پژوهش ،متشـــ کل از  52م قا له بود که پس از اطمی نان از عدم تکرار م جدد
نسخههای قبلی مقاالت ،جمعآوری شده بود .هشت مقاله به دلیل اينکه تنها اطالعات توصیفی
ارائه داده و يا فاقد آمارههای الزم برای اهداف اين پژوهش بودند ،از نمونه کنار گذاشته شدند.
در نهايت ،مقاالتی که برای کشـــورهای مختلف ،بررســـی جداگانه انجام داده و آمارههای هر
کشوری را ارائه داده بودند ،بررسی برای هر کدام از کشورها صورت گرفته است .نمونه نهايی
اين پژوهش ،شامل  43مقاله با مشاهده مستقل  401057شرکت -سال بوده است که بر اساس
آنها 107 ،تحلیل صورت گرفته ا ست و برای هر مطالعه ،اندازه اثر متعدد محا سبه شده ا ست.
نگاره  ،1خالصــه مطالعات مورد بررســی در اين مقاله را نشــان میدهد .برای هر مطالعه مورد
بررسی ،ويژگیهای زير در نگاره ارائه شده است :سال انتشار ،کشور و يا حوزه مورد بررسی،
بکارگیری داوطلبانه و يا اجباری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،تعداد شرکتهای
نمونه تحقیق ،دوره زمانی مورد بررســـی تحقیق ،مدل مورد اســـتفاده برای اندازه گیری اقالم
تعهدی اختیاری ،اثر اندازه برای آن تحقیق ،و منبع محاسبه اثر اندازه در آن تحقیق.
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روش فراتحلیل

برخی از منتقدان بررسیهای روايتی معتقدند که اين روش از اين مشکل رنج میبرد که هیچ
گونه قاعده اســـتانداردی در مورد چگونگی تعمیم نتايج موضـــوع خاص تحقیق وجود ندارد
(برای مثــال ،گالس1976 ،؛ هــانتر و همکــاران .،1982 ،روزنتــال .)1991 ،بــا توجــه بــه اين
محدوديتها ،روش فراتحلیل میتواند برای غلبه بر مشـــکل قدرت کم آماری در مطالعات با
حجم نمونه کوچک بکار گرفته میشــود و تجزيه و تحلیل دقیقتری را نســبت به بررســیهای
روايتی فراهم آورد.
هنگامی که درباره يک مو ضوع خاص ،پژوهشهای متعددی صورت گرفته با شد ،میتوان
همه آن پژوهش ها را مجدداً مورد مطالعه قرار داده و با يکديگر مقايســـه کرد و در واقع با
اســـتفاده از فنون آماری خاص ،نتايج همه آن پژوهشها را با يکديگر تلفیق و ترکیب نموده و
به يک نتیجه واحد رســید .در اين مقاله ،روش فراتحلیل توســعه يافته توســطهانتر و همکاران
(،)1982هانتر و اشـــمیت ( )2000و روزنتال ( ،)1991به منظور ارائه يک نتیجه گیری منطقی از
اثرات بکارگیری اسـتانداردهای بینالمللی گزارشـگری مالی بر کیفیت گزارشـگری مالی بکار
گرفته شــده اســت .برای اين منظور ،جهت اندازه گیری میزان ارتباط بین متغیرهای وابســته (در
اين مقاله اقالم تعهدی اختیاری) و متغیر م ستقل (پذيرش ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری
مالی) معیاری تحت عنوان اندازه اثر محاســبه شــد که میزان بزرگی روابط بین متغیرها را نشــان
میدهد .برای مطالعاتی که ضــريب همبســتگی ( )rدر آنها گزارش شــده باشــد ،اين آماره به
منظور اندازه گیری اندازه اثر اســتفاده شــده اســت .اگر مطالعه فقط آمارههای  tو يا  zرا ارائه
کرده باشد ،آماره  rبدين صورت محاسبه میگردد:

()2016

()2016

انگلیس

()2016

ايپینو و پاربونتیب جوانگ
()2016

انگلیس

چاو

چاو
()2016

رئه ،يوو و رئه ،يوو و
()2016

نمدی ،افکار،
اندرسون و
وارسامه
()2016
کره جنوبی کره جنوبی کره جنوبی استرالیا

نويسنده مقاله

بررسی

کشور مورد

اجباری

اروپا

اتحاديه
ايتالیا

آيکاترينی ،هوگه،
داياناندان،
سراينا،
ايستون و
کامپا
دونکر ،لوانف کیم ،کیم و وون کیم ،کیم و وون
کامپا ()2016
()2016
و کاراهان ()2016
آناگنوست زيل
وپولو
()2016
()2016

Civ/german Civ/german

اجباری

Common Common Civ/french

اجباری

Civ/germ Civ/germ Civ/germ
an
an
an

-2008
2001
اجباری

Common

-2014
1998
اجباری

43

منشأ حقوقی

اجباری

3715

اتريش

کره جنوبی

Civ/german

2013 -2002 2002 -2008

2012-

اجباری

3715

کره جنوبی
يونان
Civ/frenc
h

2013 -2002

-2013

اجباری

251

-2008

-2013

2007
اجباری

24034

2003 -2008

2002
اجباری

272

2003

2002
داوطلبانه

300
دفوند و

2010-2000

اجباری

101331
مدل تعديل شده مدل ديچو مدل ديچو مدل ديچو

 2003 -2008بازه زمانی تحقیق
شیوه پذيرش

3276

فرانسیس و
وانگ

پارک

ودچو

و دچو

شده جونز
(ديچو و دچو،

-0/002

0/019
نگاره ،3

-0/031
نگاره ،5
1442

)2002
-0/013

نگاره ،3

1703

همکاران* )2002( * )2002( * )2002( )1995 ،

و دچو

جونز (ديچو و

()2001

0/009

-/008

مدل تعديل

12897

کوتاری

12897

مدل تعديل شده
جونز (ديچو و
همکاران)1995 ،

()2005
()2008

0/002

()2001

دفوند و پارک

600

قدر مطلق سود
منهای جريانهای
نقدی ،تقسیم بر
دارايیها
-0/260

0/249

0/131

-0/288
نگاره،4

نگاره  ،6پنل

1703

IFRS

اثر اندازه پذيرش

مدل مورد استفاده

تعداد نمونه

شده جونز

مدل تعديل

(ديچو و

همکاران،

)1995

-0/267

نگاره 33 ،3

نگاره  ،1پنل  ،Bنگاره  ،1پنل ،B
1394

1394

نگاره 16 ،3
483

نگاره  37 ،4نگاره  37 ،4نگاره 16 ،4
40 ،1

منبع اطالعات
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نگاره ( :)1مقاالت مورد استفاده در فراتحلیل تأثیر پذیرش استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی بر اقالم تعهدی اختیاری

()2016

()2016

()2016

داياناندان و همکاران داياناندان و
داياناندان و

()2016

همکاران ( )2016همکاران ()2016( )2016

()2016

داياناندان و همکاران داياناندان و همکاران داياناندان و همکاران داياناندان و همکاران داياناندان و همکاران داياناندان و

هلند

Civ/french

2002 -2008

اجباری

داياناندان و

لوکزامبورگ

Civ/french

2002 -2008
اجباری

63

همکاران ( )2016همکاران ()2016

ايتالیا

Civ/french

2002 -2008
اجباری

15

نويسنده مقاله

ايرلند

Common

2002 -2008
اجباری

107

يونان

Civ/french

2002 -2008
اجباری

27

آلمان

Civ/german

2002 -2008
اجباری

67

فرانسه

Civ/french

2002 -2008
اجباری

296

فنالند

2002 -2008
اجباری

357

دانمارک
Civ/scandinav
Civ/scandinavian
ian

2002 -2008
اجباری

86
مدل تعديل شده

مدل تعديل شده

مدل تعديل شده

مدل تعديل شده
جونز (ديچو و
همکاران)1995 ،

بلژيک

Civ/french

2002 -2008
اجباری
68

مدل تعديل شده مدل تعديل شده

جونز (ديچو و
همکاران)1995 ،

-0/108
نگاره 33 ،3

0/068
نگاره 33 ،3

همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران)1995 ،

0/113
نگاره 33 ،3

-0/043
نگاره 33 ،3

0/497
نگاره 33 ،3

همکاران)1995 ،

-0/028

نگاره 33 ،3

IFRS

اثر اندازه پذيرش

مدل مورد استفاده

بررسی

کشور مورد

منشأ حقوقی
بازه زمانی تحقیق
شیوه پذيرش
61

مدل تعديل شده

جونز (ديچو و

تعداد نمونه

مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده
جونز (ديچو و

جونز (ديچو و
همکاران)1995 ،

-0/098
نگاره 33 ،3

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و
همکاران)1995 ،

0/177
نگاره 33 ،3

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

-0/024
نگاره 33 ،3

جونز (ديچو و

همکاران )1995 ،همکاران)1995 ،

-0/138
نگاره 33 ،3

منبع اطالعات
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داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

اسپانیا

سوئد

سوئیس

Civ/german

2002 -2008
اجباری
120

انگلیس

Common

2002 -2008
اجباری
470

جمهوری چک کرواسی

Civ/german

2002 -2008
اجباری
5

Civ/german

2002 -2008
اجباری
4

استونی

Civ/german

2002 -2008
اجباری
11

مجارستان

Civ/german

2002 -2008

اجباری

11

لتونی

Civ/german

2002 -2008

اجباری

10

همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ()2016

نويسنده مقاله

پرتقال
Civ/scandinavi
an

2002 -2008
اجباری
123

-0/036
نگاره 33 ،3

-0/047
نگاره 33 ،3

-0/365
نگاره 33 ،3

0/086
نگاره 33 ،3

0/811
نگاره 33 ،3

-0/878
نگاره 33 ،3

0/576
نگاره 33 ،3

-0/575

نگاره 33 ،3

-0/602

نگاره 33 ،3

IFRS

اثر اندازه پذيرش

مدل مورد استفاده

 Civ/scandinaviمنشأ حقوقی

نروژ

Civ/french

2002 -2008
اجباری
76

بررسی
Civ/french

2002 -2008
اجباری
25

کشور مورد

2002 -2008
اجباری
50

an

بازه زمانی تحقیق
شیوه پذيرش
تعداد نمونه

مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

-0/295
نگاره 33 ،3

همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران)1995 ،

0/199
نگاره 33 ،3

منبع اطالعات
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61

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

داياناندان و

لهستان

رومانی

Civ/german

2002 -2008
اجباری
8

روسیه

Civ/german

2002 -2008
اجباری
26

اسلوانی

Civ/german

2002 -2008
اجباری
8

استرالیا

Common

2002 -2008
اجباری
375

هنگ کنگ

Common

2002 -2008
اجباری
85

اسرائیل

Common

2002 -2008
اجباری
9

نیوزيلند

Common

2002 -2008
اجباری
22

فیلیپین

Common

2002 -2008

اجباری

86

سنگاپور

Common

2002 -2008

اجباری

265

همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ( )2016همکاران ()2016

نويسنده مقاله

لیتوانی

Civ/german

2002 -2008
اجباری
20

0/666
نگاره 33 ،3

-0/381
نگاره 33 ،3

0/666
نگاره 33 ،3

0/000
نگاره 33 ،3

0/060
نگاره 33 ،3

0/631
نگاره 33 ،3

-0/418
نگاره 33 ،3

0/130

نگاره 33 ،3

0/075

نگاره 33 ،3

IFRS

اثر اندازه پذيرش

مدل مورد استفاده

بررسی
Civ/german

2002 -2008
اجباری
12

کشور مورد

منشأ حقوقی
بازه زمانی تحقیق
شیوه پذيرش
تعداد نمونه

مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده مدل تعديل شده

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

جونز (ديچو و

-0/433
نگاره 33 ،3

همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران )1995 ،همکاران)1995 ،

-0/552
نگاره 33 ،3

منبع اطالعات
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گری ،لی و

تانگ

()2015

اروپا

کبیر و

السواد

()2015

اتحاديه

اروپا

()2015

()2015

هو ،لیائو و تیلور لیو و سان لیو و سان
()2015

کاستل،

يی ،و يوان

کارپ ،روبو و علی و ماتر

بريس ،جهانگیر بريس ،جهانگیر چو ،کوئن،
علی و ماتر

يی ،و يوان

لئونتینا ()2015( )2015

چو ،کوئن،
()2015

لئونگ ( )2015اسلیمی
()2015

سالمی و
()2015

()2016

داياناندان و
همکاران ()2016

نويسنده مقاله

-2010

2006

اجباری

اتحاديه

-2010

2000

اجباری

چین

استرالیا

اجباری

کانادا

استرالیا

اجباری

کانادا

کره جنوبی

اجباری

رومانی

کره جنوبی

اجباری

کانادا

اجباری

جنوبی

آفريقای

Common

2003 -2008
اجباری

9339

آفريقای جنوبی

اجباری

15258

بررسی

کشور مورد

اجباری

4050

2002 -2011

Civ/french

Common Civ/german Civ/german

2005 -2014 2009 -2012 2009 -2012
اجباری

822

-2014
2008

2003 -2008 2006 -2014 2008 -2014

Common Common

2010
اجباری

822

Common Civ/french

Common

2002 -2008
اجباری

504

و -2012

2002 -2004

Common

منشأ حقوقی
بازه زمانی تحقیق
شیوه پذيرش

1200
بارث و

کوتاری

مدل تعديل شده

1200
مدل تعديل شده

همکاران

1781

کوتاری
()2005

جونز (ديچو و
()2005

جونز (ديچو و

-0/061

همکاران)1995 ،

-0/450

نگاره 92 ،4

IFRS

اثر اندازه پذيرش

مدل مورد استفاده

1781

جونز (ديچو و

مدل تعديل شده مدل تعديل شده
جونز (ديچو و

دچو)2002 ،

()2005

2982

مدل تعديل شده

مدل تعديل
شده جونز
(ديچو و دچو،
)2002

همکاران)1995 ،

0/305

همکاران)1995 ،

138

()2005

کوتاری
()2005

جونز ()1991

0/018

-0/021

-0/013

0/007

-0/067

18

کوتاری
جونز (ديچو و
همکاران)1995 ،

-0/059

0/018
نگاره ،5

-0/014

تعداد نمونه

()2005

-0/165

نگاره ،5

439

کوتاری

-0/169

نگاره ،4

13

نگاره 312 ،3
266

نگاره  265 ،4نگاره  406 ،7نگاره 174 ،7

نگاره 173 ،6

نگاره  103 ،2نگاره 103 ،2نگاره 19 ،4

نگاره 33 ،3

منبع اطالعات
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چان ()2014

لین ()2014

چین

لین ()2014

چین

چانگ ،چو و چانگ ،چو و لیو ،يوئن ،يائو و

آلمان

Civ/german Civ/french Civ/french

کريستانا و
همکاران
()2014

کريستانا و

کريستانا و

همکاران ( )2014همکاران ()2014

کريستانا و
همکاران

دوکاکیس

کائوا ()2014

سالوسکی

سالوسکی

بريس،
جهانگیر علی و نويسنده مقاله

برزيل

()2014

()2014

برزيل

()2014

برزيل

()2014

ماتر ()2015

برزيل

اتحاديه اروپا

چین

آلمان

Civ/frenc
h

آلمان

Civ/french

بررسی
منشأ حقوقی
بازه زمانی

اجباری

تحقیق
شیوه پذيرش

پذيرش IFRS

اثر اندازه

استفاده

مدل مورد

6190

0/020

جونز ()1991

تعداد نمونه

کشور

Civ/french

بررسی بین  20کشور مورد

Civ/french

اجباری و

Civ/french

اجباری

اجباری و

Civ/german Civ/german

اجباری

1999 -2014 2003 -2009 2003 -2009

-2011

داوطلبانه

3846

2006
اجباری

3846

داوطلبانه

2006 -2011
اجباری

717

داوطلبانه

2006 -2011
اجباری

317

1873

سود بر
دارايیها

2000 -2010 2006 -2011
اجباری

317

3095

کوتاری
()2005

0/188

2002 -2009

اجباری

317

جونز (ديچو و

همکاران )1998 ،همکاران)1995 ،

جونز ( )1991جونز (ديچو و

-0/041

-0/017

0/029

0/106

2002 -2007 1995 -2012 1995 -2012

اجباری

317

جونز (ديچو و

-0/038

همکاران )1998 ،همکاران)1995 ،

جونز (ديچو و

مدل تعديل شده مدل تعديل شده

13295

مدل تعديل شده
کوتاری
()2005

-0/051

-0/031

نگاره 61 ،22

مدل تعديل شده مدل تعديل شده

1268

جزء تعهدی مدل تعديل

کل دارايیها ()2008
همکاران)1995 ،

سود تقسیم بر شده جونز ،يو جونز (ديچو و

0/260

0/096

0/033

نگاره  366 ،5نگاره  366 ،5نگاره 146 ،2

نگاره ،22
61

نگاره 61 ،22

نگاره  61 ،22نگاره 14 ،3

نگاره 94 ،2

نگاره  43 ،9نگاره  37 ،3نگاره 31 ،6

منبع اطالعات
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ونسترالن

جنجین و

استولی

()2008

استرالیا

ون تندلو و
()2005

آلمان

Common

بررسی بین 16
کشور

آفريقای
جنوبی

يونان

()2013

يونان

()2013

يونان

()2013

يونان

يونان

يونان

دونستن

()2013

مالزی

مالزی

()2013

زيجل ،دونستن

ديمیتروپولوس ،ديمیتروپولوس ديمیتروپولوس ديمیتروپولوس
اسمايل ،اسمايل،
کانارودين،
 ،آستريو،
 ،آستريو،
 ،آستريو،
کانارودين،
پارتر ،و شلتون پارتر ،و شلتون احمد ،نیل و آستريو،
کارامپیسینی و کارامپیسینی و
زيجل،
کوسنیتیس ،کوسنیتیس ،کوسنیتیس،
)
)
وانگ ( )2013کوسنیتیس،
()2005
()2005
2013
(
هواس
2013
(
هواس
لونتیس
لونتیس
لونتیس
لونتیس ()2013
انگلیس

Common Civ/german

Common

Civ/french

Common Common Civ/french Civ/french Civ/french Civ/french Civ/french

نويسنده مقاله

بررسی

کشور مورد

منشأ حقوقی

اجباری
808

اجباری
808

داوطلبانه
808

داوطلبانه
808

اجباری
16130

اجباری
154

اجباری
1429

اجباری
636

اجباری

1933

2001 -2008 2002 -2007 1999 -2001 1999 -2001 1999 -2001 2002 -2006

اجباری
708

2000 -2010 2000 -2010 2001 -2008 2001 -2008 2001 -2008

2009-

بازه زمانی

اجباری
670

2002
اجباری
4010

2009-2002
اجباری
4010

کوتاری

تحقیق
شیوه پذيرش
تعداد نمونه

کوتاری

کل دارايیها

0/065

0/11

-0/055

0/028

0/020

()2008

سود تقسیم بر جونز ( )1991جونز ( )1991جونز ( )1991همکاران

جزء تعهدی
کوتاری

()2005

بارث و

ديچاو

(_ )2005

-0/076

-0/057

-0/055

()2005

کوتاری

مدل کازنیک مدل مورد

(+ )2005

-0/002

جونز ()1991
()1995

0/003

-0/069

جونز ()1991

()1999

-0/409

پذيرش IFRS

اثر اندازه

استفاده

-0/410

نگاره  489 ،2نگاره  172 ،8نگاره  165 ،3نگاره  165 ،3نگاره  22 ،6نگاره 120 ،7

نگاره  120 ،7نگاره  120 ،7نگاره  120 ،7نگاره  237 ،7نگاره  237 ،7نگاره  65 ،3نگاره  65 ،3منبع اطالعات
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()2010

()2010

اسپانیا

کاالو و جارن کاالو و جارن

پرتقال

کاالو و
جارن
()2010

ايتالیا

کاالو و
جارن
()2010

هلند

کاالو و جارن
()2010

يونان

کاالو و
جارن
()2010

آلمان

()2010

فنالند

()2010

فرانسه

کاالو و جارن کاالو و جارن کاالو و جارن
()2010

بلژيک

گونتنر و
همکاران
()2009

آلمان

زو ،يانگ و
گانگولی
()2009

چین

گونتنر،
گجفورتنر،
آچلیتنر

کاسرر و
()2009
آلمان

جنجین و

جنجین و
استولی

()2008

استولی
()2008

انگلیس

فرانسه

نويسنده مقاله

بررسی

کشور مورد

اجباری
64

اجباری
164
الرکر و

-2006
2003
اجباری
13
الرکر و

-2006
2003
اجباری
72
الرکر و

اجباری

21

الرکر و

اجباری

63

الرکر و

Civ/scandin
Civ/germ
Civ/frenc Civ/frenc
Civ/french
Civ/french
Civ/french Civ/french
avian
an
h
h

اجباری
95

الرکر و

Common Civ/german Civ/german Civ/french Civ/french

 Civ/frenchمنشأ حقوقی

اجباری
48

الرکر و

()2004

2003 -2006 2003 -2006
اجباری
17

الرکر و

-2006

اجباری
2286

الرکر و

بازه زمانی

اجباری
857

بارث و

ريچاردسون
ن ()2004( )2004

()2004

()2004

()2004

()2004

ن ()2004( )2004

()2008

ريچاردسون ريچاردسون ريچاردسو ريچاردسون ريچاردسو ريچاردسون ريچاردسون ريچاردسون همکاران

2003 -2006

اجباری
1311

بال و
()2005

2003

اجباری
1802

بال و

شیواکومار

2002 -2006 2002 -2006 1998 -2004 2005 -2008 1994 -2000 2003 -2006 2003 -2006 2003 -2006
اجباری
1316
جزء تعهدی

()2005

پذيرش IFRS

اثر اندازه

استفاده

مدل مورد

تحقیق
شیوه پذيرش
تعداد نمونه
جزء تعهدی

شیواکومار

0/15

کل دارايیها کل دارايیها

-0/090

0/035

نگاره ، 5پنل نگاره  ،2پنل

0/134

سود تقسیم بر سود تقسیم بر

-0/201

0/077

0/016

0/185

0/528

نگاره ،3

-0/013

0/041

0/374

نگاره  173 ،3نگاره 173 ،3

0/388

نگاره ،3
173

0/002

نگاره ،3
173

نگاره 173 ،3
173

نگاره  173 ،3نگاره  173 ،3نگاره  173 ،3نگاره 51 ،3
42 ،C

42 ،B

نگاره  489 ،2نگاره  489 ،2منبع اطالعات
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هوگه و
همکاران
()2012
بررسی در

پرنسیپه

زگال و
همکاران
()2011

استرالیا

لیو و همکاران
()2011

چین

روولیس

ايتیريديس و
()2010

يونان

ايتیريديس
()2010

انگلیس

کبیر و
همکاران

چن و

همکاران جارن

کاالو و

جارن

کاالو و
()2010

()2010

()2010

()2010

نیوزيلند

بررسی

انگلیس

نويسنده
مقاله

2006 -2009
اجباری

اجباری

کشورها

سوئد

بررسی

کشور مورد

2003
اجباری

()2012

چوا و همکاران

مارا ،مازورا و
()2011

فرانسه

Common

اجباری

اتحاديه اروپا

ايتالیا

Civ/frenc
h

-2005

اجباری

104348

Common Common Civ/french Civ/french Civ/french

-2009
2004

اجباری

688

Common

 Civ/scanمنشأ
-2007
2002
اجباری

628

 dinavianحقوقی
-2006
2000
اجباری

444

2002 -2007

-2006
2003
اجباری

1620

 2001 -2004و -2006

بازه زمانی
2003
اجباری

254

2004 -2006 2005 -2008 2003 -2006

تحقیق
اجباری

241

()2004

استفاده

مدل مورد

تعداد نمونه

پذيرش

شیوه

543

جونز

9228

سرمايه در
جونز

()1991

ن ()2004

0/194
نگاره ،3

پذيرش

اثر اندازه
IFRS
منبع

173

0/011

ريچاردسون ريچاردسو

331

بارث و
جونز

()1991

-0/103

99

فرانسیس و

جزء تعهدی

()2008

()1991

0/083

الرکر و

وانگ ()2008( )2008

گردش تعهدی همکاران
غیرعادی

کل دارايیها

-0/073

سود تقسیم بر

0/009

0/024

-0/066

الرکر و

()2005

بارث و همکاران کوتاری

-0/084

0/002

-0/093

نگاره  351 ،5نگاره 134 ،5

نگاره  67 ،2نگاره  217 ،3نگاره  668 ،1نگاره59 ،1

نگاره،1

نگاره  ،11نگاره ،3

نگاره ،6

198

پنل 270 352 ،A
173

اطالعات
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()1

𝑡2
)𝑓𝑑+

𝑟 = √(𝑡 2
𝑍

()2

𝑁√

=𝑟

که در م عاد له  N ،2ت عداد نمو نه و  dfدر جه آزادی اســــت که بر مب نای ت عداد نمو نه و
پارامترهای برآورد در رگرســیون قابل محاســبه اســت .مطابق باهانتر و اشــمیت ( 3 )2000گام
اصــلی برای محاســبه میانگین همبســتگی  rو برآورد واريانس جامعه بايد دنبال شــود .اين ســه
مرحله عبارتند از:
محاسبه میانگین همبستگی با استفاده از معادله زير:
()3

)𝑖𝑁∑ (𝑟𝑖 .
𝑖𝑁 ∑

= ̅𝑟

که در آن،
 Nاندازه نمونه تحقیق  iو
 ،rضريب همبستگی برآورد شده برای تحقیق  iاست.
واريانس مشـــاهده و خطای واريانس نمونه ،به ترتیب با اســـتفاده از معادالت  4و  5برآورد
میشوند:
()4
()5

∑ 𝑁𝑖 (𝑟𝑖 −𝑟̅) 2
𝑖𝑁 ∑
𝐾 (1−𝑟̅ 2 ) 2
𝑖𝑁 ∑

= 𝑆𝑟2
= 𝑆𝑒2

که در آن  ،kتعداد مطالعات مورد بررسی در فراتحلیل است.
واريانس به منظور برآورد فاصله اطمینان با استفاده از معادله زير به دست میآيد:
()6

𝑆𝑟2
𝐾

ســپس برای آزمون معناداری مقدار کلی اندازه اثر ،اين مقدار با بهره گیری از فرمول زير در
يک فاصله اطمینان برآورد میشود:

69

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال ششم ،شماره  ،24تابستان 1396

S2

S2

S2

S2

𝐾

𝐾

𝐾

𝐾

] ) 𝑟̅ + (√ 𝑟 ) (1. 96؛) 𝑟̅ + (√ 𝑟 ) 𝑍0.975 ] = [𝑟̅ − (√ 𝑟) (1. 96؛ [𝑟̅ − (√ 𝑟 ) 𝑍0.975

()7

فا صله اطمینان  ٪95که صفر را شامل ن شود ،ارتباط معناداری میان متغیر م ستقل و واب سته را
نشــان میدهد .در غیر اينصــورت ،ارتباط معناداری میان متغیرها وجود ندارد .همچنین به منظور
تعیین واريانس بین م شاهدات و میزان امکان ادغام مطالعات در د ست برر سی برای د ستیابی به
نتیجه واحد ،آزمون تجانس مطالعات و اثرات تعديلی ،آزمون آماری کای دو ) (χ2از طريق
رابطة  8اجرا می شود (هانتر:)1982 ،
()8

𝑟𝑁S2
(1−𝑟̅ 2) 2

= χ2𝑘−1

اســاس اين آزمون مبتنی بر اين واقعیت اســت که به دلیل تفاوت زياد در يافتههای مطالعات
مختلف ،که نا شی از تفاوتهای محیطی ،اختالف در روش شنا سی ،تنوع زياد در روش تحلیل
و گزارش نتايج و کیفیت نســـبی مطالعات میباشـــد؛ ادغام آنها به احتمال زياد منطقی نبوده و
نتايج قابل اتکايی از آن به دست نمیآيد؛ به خصوص اينکه برای محاسبه هر يک از متغیرهای
مورد بررسی ،سنجههای گوناگونی در مطالعات مورد بررسی استفاده شده است .در اين راستا
و به منظور جلوگیری از خطای نوع اول ،در اين تحقیق از يک مدل اثرات تصــادفی با اســتفاده
2

از 𝑟𝐾Sبه عنوان خطای اســـتاندارد به منظور ايجاد يک فاصـــله اطمینان  ٪95حول میانگین اندازه
اثر ،و برای ارزيابی معناداری فرضــیه صــفر ( )H0: r=0اســتفاده شــده اســت (هانتر و اشــمیت،
 .)2000به دل یل اين که وار يانس بین اندازه های اثر ،میتواند از عوامل ديگری به جز خ طای
نمونهگیری ناشـــی شـــوند (هانتر و هکاران ،)1982 ،آزمون همگنی به اين دلیل به کار گرفته
میشـــود که واريانس بین اندازههای اثر ،ممکن اســـت تنها به دلیل خطای نمونهگیری بوجود
نیامده باشـد .اگر مقدار  Qبه دسـت آمده ،از مقدار بحرانی نگاره کای دو بزرگتر باشـد ،فرا
متجانس بودن اندازه اثرها رد می شود و بايد از تحلیل بر ا ساس ترکیب اندازه اثرها پرهیز نمود
و به کمک نظريههای پیشــین ،دنبال تبیین و توضــیح اين عدم تجانس بود .مطالعات بر اســاس
متغیرهای کلیدی که احتمال میرود واريانس اندازه اثرهای جمعیت ناشـــی از آنها باشـــد به
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زيرگروههــايی تقســـیم میگردد و آزمون تــأثیر متغیر تعــديــلکننــده ،برای هر يــک از اين
زيرگروهها انجام میشود.
در اين پژوهش ،زيرگروهها ،با توجه به پنج فاکتور منشــأ حقوقی کشــورهای مورد مطالعه،
ضــمانت اجرايی حســابداری و حســابرســی ،فقدان و واگرايی بین اصــول عمومی پذيرفته شــده
داخلی ک شور و ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی ،شکل پذيرش اجباری يا داوطلبانه
ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی و مدل مورد ا ستفاده برای اندازهگیری اقالم تعهدی
اختیاری تشـکیل شـده اسـت .به پیروی از الپورتا و همکاران ( ،)1998منشـأ قانونی کشـورهای
مورد برر سی در مطالعات ،به  4طبقه تق سیم شده ا ست )1 :مطالعات انجام شده در ک شورهای
دارای نظام حقوقی کامن ال )2 ،مطالعات انجام شده در ک شورهای دارای نظام حقوقی نو شته/
فرانسه )3 ،مطالعات انجام شده در کشورهای دارای نظام حقوقی نو شته /آلمان ،و  )4مطالعات
انجام شده در کشورهای دارای نظام حقوقی نو شته /ا سکانديناوی .منطق اين طبقهبندی ،بر اين
مفروضـه اسـتوار اسـت که کشـورهای دارای سـیسـتم حقوقی کامن ال و نوشـته ،خصـوصـیات
مختلفی از ويژگی اطالعات و ســـیســـتم حســـابداری از جمله حرفهایگرايی و شـــفافیت برای
نظامهای مبتنی بر کامن ال در مقابل کنترل قانونی و پنهانکاری برای نظامهای مبتنی بر حقوق
نوشـــته فراهم میآورند .اين ويژگیها ،به احتمال زياد بر بروز اثرات اســـتانداردهای بینالمللی
گزار شگری مالی تأثیر خواهد گذا شت .طبقهبندی صورت گرفته ،بر ا ساس مطالعات ا ستولز و
ويلیامسون ( )2003و لئوز ( )2003صورت گرفته است.
با ا ستفاده از شاخص اجرای ضوابط حسابداری و حسابر سی 2در کشورهای مورد برر سی-
مبتنی بر پرياتو و همکاران - 3 )2010( ،مطالعات به زيرگروههای انجام شــده در کشــورهای با
شاخص باالتر و پايین تر از میانه (به ترتیب ،ضوابط اجرايی باال و پايین) تقسیم شده است .برای
گروه مطالعات شامل ک شورهای با تفاوت بین ا صول عمومی پذيرفته شده داخلی آن ک شور و
اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی ،با اســتفاده از شــاخص دينگ و همکاران (،)2007
زيرگروههايی شامل فقدان 4باال و پايین (فقدان زياد و اختالف کم) و واگرايی( 5واگرايی زياد
و واگرايی کم) ايجاد شد.
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با توجه به اينکه مطالعات ،شـــامل بررســـیهای متفاوت برای پذيرش داوطلبانه و يا اجباری
اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی بوده اســت ،زيرگروه ديگری برای تفکیک اين دو
نوع مطالعات برای بررســی اثر «پذيرش اجباری اس ـتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی» و
« پذيرش داوطلبانه اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی» ايجاد شـــد .همچنین برای
اندازهگیری اقالم تعهدی اختیاری ،مدلهای گوناگونی در مطالعات اســـتفاده شـــده بود که بر
مبنای آنها ،زيرگروه های جديدی ايجاد شـــد و برای هر کدام از اين مدل ها ،فراتحلیل های
مختلفی صورت گرفت.
متغیرهای پژوهش
در اين پژوهش ،مديريت ســـود (با شـــاخص اقالم تعهدی اختیاری) ،به عنوان متغیر وابســـته
تعیین شده اســـت و پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (داوطلبانه يا اجباری) به
عنوان متغیرهای م ستقل در نظر گرفته شده ا ست که اثر آن روی متغیر واب سته برر سی خواهد
گرديد .همچنین مطابق با مبانی نظری قبلی ،بروز اثرات تغییر به يک رژيم جديد حســـابداری،
ممکن است تحت تأثیر عوامل ديگری قرار گیرد .در اين پژوهش 5 ،عامل شناسايی و به عنوان
متغیر تعديل کننده در نظر گرفته شدهاند که در قسمت باال بحث شده است.
یافتههای پژوهش
يافته نتايج بررســـی فراتحلیل در خصـــوص مطالعات حوزه ارتباط ارزشـــی ،در نگاره  6تا 8
گزارش شـــده اســـت .همچنین فراتحلیل مطالعات مرتبط با اقالم تعهدی اختیاری و دقت پیش
بینی سود و ارتباط آن با پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در نگاره  9و  ،10به
ترتیب گزارش شده است .در هر نگاره ارائه شده ،نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل کل مطالعات
در آن حوزه ارائه شده است ،همچنین در مواردی که آزمون همگنی در بین مطالعات رد شود،
آزمون ديگری برای تعديل اثرات متغیرهای مرتبط ،شامل قدرت اجرايی سیستم حسابداری و
حسابرسی ،رژيم حقوقی حاکم بر کشور مورد بررسی ،تجانس بین اصول عمومی پذيرفته شده
داخلی و اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی و نحوه پذيرش اجباری يا داوطلبانه اين
اســـتانداردها انجام شـــده اســـت .عالوه بر اين ،برای فراتحلیل مطالعات اقالم تعهدی اختیاری،
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آزمونهای ديگری برای بررســـی نقش تعديلی مدل مورد اســـتفاده برای برآورد اقالم تعهدی
اختیاری انجام گرفته است.
نگاره  ،9نتايج فراتحلیل ارتباط بین پذيرش اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی و
اقالم تعهدی اختیاری را نشــان میدهد .ضــريب تأثیر به دســت آمده از بررســی  107پژوهش
صورت گرفته در کشورهای مختلف دنیا با نمونه مشتمل بر  401057شرکت -سال ،حاکی از
آن اســت که پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی تأثیر منفی ( )-0/02بر اقالم
تعهدی اختیاری داشته اما اين اثر معنی دار نبوده است (فاصله اطمینان  0/01تا  .)-0/04از آنجا
که بررســـی همگنی برای دو دوره بر اســـاس آزمون خیدو ،تجانس بین مطالعات را رد کرده
است ،اين عدم تجانس به تفاوت در سیستمهای حسابداری ،رژيمهای حقوقی ،نحوه پذيرش و
مدلهای جانشـــین اندازه گیری متغیرها نســـبت داده شـــد و بر همین مبنا ،مطالعات به طبقات
مختلف تقســـیم شـــدند و فراتحلیل با ديگر برای هر گروه از مطالعات به صـــورت مجزا به اجر
درآمد.
زمانی که مطالعات با توجه به منشأ قانونی کشورها طبقهبندی گرديد ،بررسیها نشان داد که
در کشورهای با منشأ قانونی کامن ال ،پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،تأثیر
منفی بر اقالم تعهدی اختیاری دا شته ا ست ،اما اندازه تأثیر ،معنیدار نبوده ا ست .در ک شورهای
با ســیســتم حقوقی نوشــته آلمان و فرانســه که بخش اصــلی نمونه را تشــکیل میدهند ،پذيرش
اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی ،تأثیر مثبت و معنی داری بر اقالم تعهدی اختیاری
دا شته ا ست اما در ک شورهای دارای سی ستم حقوقی ا سکانديناوی ،تأثیر معنیداری از پذيرش
استانداردهای بینالمللی ديده نشده است.
فراتحلیل اثرات اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی در نظامهای با ســیســتم اجرايی
متفاوت حاکی از آن اســت که پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی ،بر اندازه
اقالم تعهدی اختیاری در کشورهای با ضمانت اجرايی حسابداری و حسابرسی باال ،تأثیر منفی
داشته ،اما با اين وجود ،در مورد کشورهای با ضمانت اجرايی حسابداری و حسابرسی ضعیف،
رابطه مثبت بوده و پذيرش ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی ،اقالم تعهدی اختیاری را
به شکل معنیداری افزايش داده است.
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بررســیهای بیشــتر بر مبنای تناســب اصــول عمومی پذيرفته شــده داخلی و اســتانداردهای
بینالمللی ،واگرايی باال يا پايین ،و شـــیوه پذيرش داوطلبانه يا اجباری ،همگی حاکی از عدم
معناداری اثر پذيرش اســـ تانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی بر اقالم تعهدی اختیاری
شرکتها بوده است.
برر سی ديگر ،بر مبنای طبقهبندی تحقیقات صورت گرفته بر ح سب نوع مدل مورد ا ستفاده
برای اندازه گیری اقالم تعهدی اختیاری بوده اســت .نتايج حاکی از آن اســت که در تحقیقاتی
که از مدل کوتاری ( )2005اســتفاده شــده اســت ،تأثیر منفی و معنی داری ( )0/111از پذيرش
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر روی اقالم تعهدی اختیاری گزارش شده است ،اما
اين اثر برای تحقیقات مبتنی بر مدل الرکر و ريچاردســون ( ،)2004مثبت ( )0/162بوده اســت.
برای ساير مدلها ،اثرات پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی معنادار نبوده است.
اين تفاوت در نتايج ،به دلیل اســـت فاده محق قان مختلف از مدل های گوناگون برای ارزيابی
مديريت سود بوده است.
در مجموع ،به نظر میرســـد پذيرش اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی ،تنها در
شرايط خا صی مانند سی ستم های ح سابداری با ضمانت اجرايی باالی ح سابداری و ح سابر سی
منجر به کاهش اقالم تعهدی اختیاری شده است و نتايج قطعی در اين خصوص وجود ندارد.
نتیجهگیری
جهانی شــدن اســتانداردهای حســابداری ،نشــان دهنده يکی از تغییرات قابل توجه در نظام
قانونی حسابداری است.
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نگاره ( :)٢نتایج فراتحلیل تأثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر اقالم
تعهدی اختیاری
تعداد

میانگین

واريانس

تحقیقات

ضرايب

مشاهده

فراتحلیل کل نمونه

401057

107

-0/015

0/019

کشورهای کامن ال

نمونه ()N

خطای
واريانس
مشاهده
0/000

درصد خطا
بر واريانس
0/014

آماره Z

-1/106

فاصله اطمینان

آماره کای

 95درصد

دو

7718/900 -0/041, 0/011

متغیرهای تعديل کننده:
کشورهای حقوق
نوشته فرانسه
کشورهای حقوق
نوشته آلمان
کشورهای حقوق

125893

28

-0/025

0/012

0/000

0/018

-1/175

1538/726 -0/065, 0/016

27679

38

0/145

0/048

0/001

0/027

4/059

1389/365 -0/075, 0/214

49189

43

0/066

0/022

0/000

0/030

2/542

1091/829 0/015, 0/116

474

6

0/044

0/008

0/012

1/435

1/148

-0/031, 0/119

ضمانت اجرای زياد

144748

37

-0/008

0/024

0/000

0/010

0/313

3467/000 0/042, -0/058

ضمانت اجرای کم

57853

50

0/052

0/019

0/000

0/043

2/631

1154/237 0/013, 0/091

فقدان زياد

32037

45

-0/057

0/055

0/001

0/025

-1/634

1758/174 -0/125, 0/011

فقدان کم

168602

34

0/036

0/015

0/000

0/012

1/661

2692/020 -0/006, 0/078

واگرايی زياد

نوشته اسکانديناوی

4/180

123974

43

0/004

0/003

0/000

0/097

0/456

444/463 -0/014, 0/022

واگرايی کم

76665

36

0/049

0/054

0/000

0/009

1/255

4145/546 -0/027, 0/124

پذيرش اجباری

380859

101

-0/017

0/019

0/000

0/013

-1/222

7589/168 -0/045, 0/010

پذيرش داوطلبانه

20198

6

0/029

0/004

0/000

0/067

1/069

-0/024, 0/082

مدل جونز ()1995

21176

11

0/032

0/015

0/000

0/034

0/873

319/883 -0/040, 0/105

987

11

0/162

0/024

0/010

0/429

3/432

0/070, 0/255

25/613

2168

2

0/176

0/046

0/000

0/019

1/157

106/851 -0/122, 0/474

مدل الرکر و
ريچاردسون ()2004
مدل بال و شیواکومار
()2005
مدل بارث و
همکاران ()2008
مدل کوتاری ()2005
مدل ديچو و دچو
()2002
مدل ديچو ( )1395

89/936

7/559

20724

4

0/014

0/001

0/000

0/529

1/435

-0/005, 0/032

34623

13

-0/111

0/009

0/000

0/037

-4/022

350/066 0/165, -0/057

31374

6

0/085

0/002

0/000

0/085

4/431

0/047, 0/123

70/485

122619

43

0/009

0/020

0/000

0/017

0/418

2508/071 -0/033, 0/052
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در حالی که تجارب پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی و مقايســه اصــول
عمومی پذيرفته شـــده داخلی کشـــورها با آن نشـــان میدهد که اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشـگری مالی ،مجموعه ای از اسـتانداردهای حسـابداری با کیفیت باالتر اسـت ،اما عواقب
اقتصادی اين گذار هنوز مورد بحث است.
در اين م قا له ،با فراتحل یل مجمو عه ای از م طال عات تجربی در خصـــوص اثرات پذيرش
اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی بر کیفیت گزارشــگری مالی ،شــامل اقالم تعهدی
اختیاری ،يک تجزيه و تحلیل جامع از پیامدهای پذيرش اسـتانداردهای بینالمللی گزارشـگری
مالی صـــورت گرفت .بدين منظور ،بر مبنای ادعای تدوين کنندگان اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی مبنی بر سودمندی بیشتر اطالعات ارائه شده در قالب استانداردهای بینالمللی
گزارشـگری مالی و مبانی نظری قبلی ،فرضـیه پژوهش در خصـوص سـودمندی اسـتانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی بر اقالم تعهدی اختیاری طراحی و آزمون شد .همچنین آزمونهای
بیشتر ،برای برر سی اثرات تعديلی عوامل ديگر ،شامل منشأ حقوقی کشورها ،ضمانت اجرايی
حســابداری و حســابرســی ،تناســب بین اصــول عمومی پذيرفته شــده داخلی و اســتانداردهای
بینالمللی گزارشـگری مالی ،انتخاب طرح پژوهش و ضـرورت اتخاذ اسـتانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی (يعنی تعديل داوطلبانه و يا اجباری) صورت گرفت.
نتايج حاکی از آن ا ست که به طور کلی ،پذيرش ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی
به خودی خود منجر به بهبود گزار شگری مالی از طريق کاهش در اقالم تعهدی اختیاری نشده
اســـت و بکارگیری اين اســـتانداردها ،تنها در کشـــورهای با ضـــمانت اجرايی حســـابداری و
حســـابرســـی باال ،مديريت ســـود را کاهش داده اســـت .همچنین پذيرش اين اســـتانداردها در
کشــورهای دارای منشــأ قانونی نوشــته ،مديريت ســود را افزايش داده اســت که احتماالً به دلیل
ويژگیهای پنهان کاری و کنترل قانونی حاکم در اين نظامها بوده اســت که در تحقیقات قبلی
بحث شــده اســت (پاپ و لی .)2011 ،اين نتايج مطابق با تحلیلهای هیل و همکاران ( )2010و
بال و همکاران ( )2000میباشــد .در نهايت ،مدل مورد اســتفاده برای اندازه گیری اثر پذيرش
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر مديريت سود ،بر نتايج تأثیرگذار بوده ،به گونهای
که در تحقیقاتی که در آنها از مدل کوتاری ( )2005اســـتفاده شـــده ،اثر منفی و در مدلهای
مبتنی بر مدل الرکر و ريچاردســـون ( )2004اثر مثبت از بکارگیری اســـتانداردهای بینالمللی
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گزارش شده است .نتايج بر اساس ساير مدلها معنادار نبوده است .بدين ترتیب ،عالوه بر تأثیر
وابســـته به شـــرايطی که پذيرش اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی بر اقالم تعهدی
اختیاری داشـــته اســـت ،نتايج متناقضـــی از مدلهای اندازه گیری اقالم تعهدی اختیاری مورد
اســتفاده به دســت آمده اســت که نتیجهگیری نهايی در اين خصــوص را ســخت میکند .به نظر
میرســـد تحقیقات آتی برای اندازهگیری اثرات پذيرش اســـتاندادهای بینالمللی بر کیفیت
گزار شگری مالی ،میتوانند سنجههای ديگری را در نظر بگیرند و طبقهبندیهای جديد ،مبتنی
بر حرکت افزايشـــی يا محاف کارانه ســـودها در دوره بعد از پذيرش اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشـــگری مالی انجام دهند .در اين صـــورت ،میتوان تجزيه و تحلیل واقعیتری از اثرات
بکارگیری ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی انجام داد .در نهايت ،نتايج ن شان میدهد
که مزايای پذيرش اين اســـتانداردها در خصـــوص تقلیل مديريت ســـود ،تنها زمانی بیشـــتر از
هزينههای پذيرش آن خواهد بود که يک تعهد واقعی برای شـــفافیت و اجرای دقیق آن وجود
داشته باشد .اين نتايج میتواند برای مراجع تدوين استانداردها و شرکتهايی که به دنبال کسب
مزايای ناشی از بکارگیری اين استانداردها هستند ،جالب توجه باشد.
بهرحال اين پژوهش ،ممکن اســـت همه تحقیقات مرتبط با اثرات پذيرش اســـتانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی را دربرنگیرد و همه شواهد موجود را بررسی نکرده باشد .همچنین
عوامل ديگری ،جدا از آنچه که در اين پژوهش به عنوان متغیر تعديل کنننده در نظر گرفته
شده بود ،ممکن است اثرات پذيرش اين ا ستانداردها را تحت تأثیر قرار داده باشد .سیستم مالی
و اقت صاد کالن ک شورها ،انگیزهها برای پذيرش اين ا ستانداردها (رامنا و ا سلتن ،)2011 ،نقش
حرفه حســـابداری ،تمرکز مالکیت ،و نظام حاکمیت شـــرکتی ،از جمله عواملی هســـتند که
میتوانند بر بروز اثرات پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی تأثیرگذار باشــند و
در اين تحقیق در نظر گرفته نشدهاند و البته میتوانند موضوع تحقیقات آتی باشند.
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پینوشت
accounting and auditing enforcement

2

Absence

4

از نظر گالس که مبدع واژه فراتحلیل است ،فقط

1

تعداد  10پژوهش می تواند کفايت موضوعی را
نشان دهد به شرط اينکه پیرامون موضوع واحدی
انجام گرفته باشند.
بدين معنی که تا چه حد ،قواعد مربوط به مسائل
حسابداری خاصی در استانداردهای حسابداری
داخلی ناديده گرفته شده ،اما در استانداردهای
بینالمللی حسابداری پوشش داده شده است
(دينگ و همکاران ،2007 ،نگاره  ،1ص  156و
.)157

پرياتو و همکاران ( )2010شاخص اجرای

3

حسابداری و حسابرسی را برای  51کشور برای
سال  2005 ،2002و  2008ايجاد کردند .اين
شاخص شامل  11مورد مربوط به کیفیت
حسابرسی و  7مورد مربوط به بدنه اجرای
حسابداری و حسابرسی در يک کشور است.
اطالعات بیشتر در مورد شاخص در ضمیمه ،2
صفحه  50-49از مقاله آنها در دسترس است.
Divergence

واگرايی شرايطی است که در آن ،قواعد مربوط

5

به موضوع حسابداری مشابه در استانداردهای
حسابداری داخلی و استانداردهای بینالمللی
حسابداری متفاوت اعمال میشود (دينگ و
همکاران .)2007 ،شاخص واگرايی برای
کشورهای مختلف در دينگ و همکاران
(( )2007نگاره  ،1ص  156و  )157در دسترس
است.
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