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مقدمه
پدیده جهانی شدن بازارهای سرمایه، نیاز به صورتهای مالی با کیفیت باال و ایجاد استانداردهای گزارشگری مالی مشترک برای 
کمک به سرمایه گذاران بین المللی به منظور سهولت در امر تصمیم گیری های مالی را ضروری می سازد. هیئت استانداردهای 
بین المللی حسابداری(IASB)، اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به عنوان یک راه حل به منظور 
برطرف کردن این نیاز تدوین کرده و انتشــار داده اســت. بر همین اســاس از ابتدای ژانویه ســال 2005، تمامی شــرکتهای 
پذیرفته شــده در اتحادیه اروپا ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی خود براســاس اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

شده اند.
محققان و متخصصان مالی از پذیرش اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی از ســوی اتحادیه اروپا به عنوان یکی از 

بزرگترین اتفاقهای تاریخ گزارشگری مالی یاد می کنند.
امروزه در بیش از 120 کشــور، اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )به طور اختیاری یا اجباری( برای تهیه صورتهای 

مالی مورد استفاده قرار می گیرد )صفرزاده، 1393(.
قانونگذاران انتظار دارند که اســتفاده از استانداردهای بین المللی، مقایسه پذیری صورتهای مالی، کیفیت گزارشگری مالی و 

شفافیت اطالعاتی را بهبود داده و موجب ایجاد منفعت برای سرما یه گذاران شود )سبزعلی پور، 1391(

  دکتر محمد محمودی
نسیمه عبدی   

 تأثیر پذیرش موارد تفاوت

 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استانداردهای 

حسابداری ایران بر ویژگیهای کیفی اطالعات
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موضوع مورد اشاره دیگری که در زمینه نیازمند بودن به استانداردهای 
حسابداری مطرح می باشد، این است که اطالعات حسابداری باید مطابق 
با بیانه مفهومی شــماره 2 هیئت تدوین اســتانداردهای حسابداری 
مالــی  (FASB)، دارای ویژگیهــای مربــوط بــودن، اتکاپذیــری و 
مقایســه پذیری باشــد. برای تأمین این ویژگیها، جوامع مختلف اقدام به 
تدوین اســتانداردهای حسابداری کرده  اند. ارائه منصفانه صورتهای مالی 
در صورتی میسر اســت که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده 

باشد )سجادی و همکاران، 1391(.
بررســیهای انجام شده نشــان می دهد که به کارگیری استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی به جای اســتانداردهای حسابداری ملی، 
ممکن است بر ویژگیهای کیفی اطالعات تأثیر بگذارد. در این ارتباط، 

به طور مشخص این فرضیه ها مطرح است: 
1- استفاده از ارزشــهای منصفانه در اندازه گیری سرمایه گذاریها، 

ویژگیهای کیفی اطالعات را بهبود می بخشد. 
2- افزون بر ایــن، تغییر در نحوه طبقه بندی ابزار مالی ناشــی از 
به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی،  افشای 
اطالعات مربوط به ریسکهای مختلف، اضافه کردن صورت تغییرات 
در حقوق صاحبان ســرمایه به مجموعه صورتهای مالی،  به کارگیری 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در مورد شناسایی 
هزینه مالیات، به کارگیری الزامهای استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی در مورد تفاوتهای مربوط به صورتهای مالی 
تلفیقی،  به کارگیری محاسبات اکچوئری برای ذخیره بازخرید 
خدمت کارکنان، تهیه صورت جریانهای نقدی در ســه طبقه 
به جــای پنج طبقه، افشــای حقوق و مزایــای مدیران، در 
اطالعات مربوط به معامالت با اشــخاص وابسته،  انعکاس 
زیان ناشــی از تســعیر ارز در صــورت ســودوزیان به جای 
انعکاس آن در بهای تمام شــده داراییها، و افشای اطالعات 
مربوط به ارزشــهای منصفانه، ویژگیهای کیفی اطالعات را 

بهبود می بخشد. 
فرضیه های یادشده، در تحقیق انجام شده به وسیله محمودی و 
عبدی )1394( بررسی شــده که نتایج آن در این مقاله ارائه شده 

است.

آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق
در جدول 1، شــاخص مرکزی از جمله میانگین و شــاخصهای 
پراکندگــی از جملــه انحــراف معیــار، کشــیدگی و چولگی برای 

حداکثرحداقلکشیدگیچولگیانحراف معیارمیانهمیانگینتعدادمتغیرها

0/252/605/00-1193/743/800/560/27استفاده از ارزشهای منصفانه در اندازه گیری سرمایه گذاریها

0/302/005/00-0/29-1193/914/000/77تغییر در نحوه طبقه بندی ابزار مالی ناشی از به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

0/231/142/005/00-1194/124/000/56افشای اطالعات مربوط به ریسکهای مختلف

0/702/005/00-0/28-1193/874/000/87اضافه کردن صورت تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه به مجموعه صورتهای مالی

0/542/005/00-1193/553/500/690/30به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در مورد شناسایی هزینه مالیات

به کارگیری الزامهای اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی در مورد تفاوتهای مربوط به 
صورتهای مالی تلفیقی

1192/742/500/840/59-0/631/004/50

0/740/242/005/00-1193/944/000/85به کارگیری محاسبات اکچوئری برای ذخیره بازخرید خدمت کارکنان

1/271/005/00-1193/013/001/320/21تهیه صورت جریانهای نقدی در سه طبقه به جای پنج طبقه

1/801/005/00-0/54-1193/754/001/17افشای حقوق و مزایای مدیران، در اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

1/191/005/00-0/18-1193/284/001/13انعکاس زیان ناشی از تسعیر ارز در صورت سود و زیان به جای انعکاس آن در بهای تمام شده داراییها

0/242/005/00-0/24-1193/964/000/71افشای اطالعات مربوط به ارزشهای منصفانه

موارد تفاوت اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اســتانداردهای حسابداری ایران بر 
ویژگیهای کیفی اطالعات تأثیر دارد

1193/693/620/380/890/523/004/81

جدول 1- آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق
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متغیرهای پیوســته و جــداول فراوانی بــرای متغیرهای رده ای 
محاسبه شده است. با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی متغیرها 
)انحــراف کمی از مقدار صفر دارند(، توزیع متغیرها نرمال به نظر 
می رســد )میزان کشــیدگی و چولگی توزیع نرمال صفر است(. 
افزون بر این، مطابق قضیه حد مرکزی، توزیع میانگین متغیرها 
خواه توزیع اولیه متغیر نرمال باشــد یا نباشــد، بــه توزیع نرمال 
گرایــش دارد. بنابرایــن توجیــه نرمال بودن این شــاخص ها با 

استفاده از این قضیه هم امکان پذیر است.
در تحقیق یادشده با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنف1 

نرمال بودن توزیع متغیرها بررسی شده است. 

نتیجه گیری
از آنجا که پذیرش اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 
پدیده ای بدیع اســت، تعداد مطالعه هــای تجربی که به موضوع 
اثرهایی که پذیرش این استانداردها بر ویژگیهای کیفی اطالعات 
و کیفیت حســابداری )برای مثال ســودمندی( می گذارد، بسیار 
محــدود هســتند. افزون بر ایــن، تحقیقهای موجــود در زمینه 
مقایســه اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی و اصول 
عمومی پذیرفته شده هر کشور، نتایج متفاوتی را ارائه کرده است.

در تالش بــرای ارائه بینش بیشــتر در زمینه اثرهای پذیرش 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، تحقیق یادشــده 
به بررســی اثرهــای پذیــرش این اســتانداردها بــر ویژگیهای 
کیفــی اطالعــات پرداخت. به عبــارت دیگر، تحقیق یادشــده 
به دنبال پاســخگویی به این پرســش بود که آیا پذیرش موارد تفاوت 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری 

ایران، باعث بهبود ویژگیهای کیفی اطالعات می شود؟
بررســی تأثیر متغیرها بر بهبود ویژگیهــای کیفی اطالعات حاکی از 
تأثیر مثبت تمام شاخصها به جز دو شاخص زیر است که این دو شاخص 

تأثیری بر بهبود ویژگیهای کیفی اطالعات ندارند)جدول 2(:
1- به کارگیری الزامهای اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 

مالی در مورد تفاوتهای مربوط به صورتهای مالی تلفیقی، و
2- تهیه صورت جریانهای نقدی در سه طبقه به جای پنج طبقه.

در تحقیق یادشــده، مقدار آماره آزمون برابر با 19/57 اســت 
)جــدول 3(. این مقدار نشــان می دهد که در ســطح اطمینان 
95 درصد، موارد تفاوت اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی و اســتانداردهای حسابداری ایران از دیدگاه پاسخگویان بر 
ویژگیهای کیفی اطالعات تأثیر دارد.

توصیه برای تحقیقهای آینده
از جمله پیشنهادها برای انجام تحقیقهای آینده، می توان به این 

موارد اشاره کرد:
1- در تحقیق یادشــده 21 مورد از موارد تفاوت به وسیله پرسشنامه 
مورد پرســش و بررسی قرار گرفت. توصیه می شــود در ادامه این 
تحقیق، تأثیر برخی دیگر از موارد تفاوت استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی و استانداردهای حســابداری ایران بر ویژگیهای 

کیفی اطالعات بررسی شود. 
2- پیشــنهاد می شــود مــوارد تفــاوت اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی و استانداردهای حســابداری ایران بر هر یک از 

ویژگیهای کیفی اطالعات، بررسی شود.
3- چون اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به دلیل نبود 
داده هنوز به مرحله به کارگیری نرســیده است،  انجام آزمونهای 
کمی امکانپذیر نیست. با توجه به الزم االجرا بودن استانداردهای 
یادشــده از سال 1395، پیشــنهاد می شــود پس از پیاده سازی 
استانداردها از آزمونهای کّمی برای بررسی موارد تفاوت استفاده 

شود .

پانوشت:
1- Kolmogorev-Smirnov Test
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