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چكیده
گزارشهای مالی مهم ترین منابع اطالعاتی است که هدف آن فراهم کردن اطالعات الزم برای تصمیمگیریهای
اقتصادی بوده و بخش اعظمی از نیاز اطالعاتی بازار سرمایه را تأمین میکند .در این پژوهش سعی بر آن است که به
بررسی و ارائه راهکارهایی برای تقویت ایمن سازی گزارشگری مالی که منجر به شفافیت بازار سرمایه و افزایش
کارایی اطالعاتی بازار میگردد ،با استفاده از رویکرد نظریهپردازی زمینه بنیان پرداخته میشود .جامعه آماری
پژوهش ،اساتید دانشگاهها و خبرگان حرفهای که در حوزه گزارشگری مالی صاحبنظر هستند ،میباشد که با توجه
به روش تحقیق ،از روش نمونهگیری گلوله برفی یا زنجیرهای برای مصاحبه انتخاب شدهاند .برای این منظور ،با 32
نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان حرفهای گزارشگری مالی مصاحبه صورت گرفت .دادههای پژوهش به کمک روش
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی که ویژه رویکرد نظریهپردازی زمینه بنیان است ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و
مقولههای کالن ،مقولههای اصلی و خرد مقوله ها (مفاهیم) استخراج گردید .راهکارهای عمده در زمینه ایمنسازی
گزارشگری مالی از دیدگاه مشارکتکنندگان بیشتر مبتنی بر استقرار سیستم کنترل داخلی اثربخش ،تقویت فرهنگ
پاسخگویی -پاسخخواهی ،تقویت مکانیزم نظارتی و اصالح ساختارهای آن ،پیوستن به بازارهای جهانی ،تقویت
زیرساختارهای گزارشگری مالی ،یکسانسازی با قوانین بینالمللی و بهبود شرایط و اصالح ساختار اقتصادی بوده
است.
واژههاي كلیدي :ایمنسازی گزارشگری مالی ،راهکارهای ایمنسازی گزارشگری مالی ،رویکرد زمینه بنیان.

 -1دانشجوی دکترای حسابداری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران.

Ghaderdadashzadeh@gmail.com

 -3دانشیار گروه حسابداری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران (نویسنده مسئول) Salteh2008@gmail.com
 -2استاد گروه حسابداری ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایرانhejazi33@gmail.com .
 -4استاد گروه مدیریت ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایرانtaghizadeh46@yahoo.com .

78

قادر داداشزاده ،حیدر محمدزاده سالطه ،رضوان حجازي و هوشنگ تقیزاده

 -1مقدمه
گزارشگری مالی یکی از منابع اطالعاتی در
دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار میرود نقش
موثری در توسعه سرمایهگذاری و افزایش کارایی آن
ایفا نماید .در این راستا اساتید ،محققان و اهل حرفه
حسابداری به دنبال افزایش گزارشگری مالی به عنوان
ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای
جامعه خود بودهاند (مدرس و حصارزاده1231 ،؛
مشایخ و همکاران .)42 :1231 ،در جهت نیل به هدف
جذب سرمایهگذاران ،بازار سرمایه باید بتواند اطمینان
و اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند .این اطمینان و
اعتماد ،جز با وجود یک بازار شفاف و روشن تحقق
نخواهد یافت و شفافیت بازار در گرو گزارشگری
درست ،ایمن و بههنگام در آن بازار است (هندریکسون
و ونبردا 1231 ،؛ مرادی و همکاران.)131 :1234 ،
پس از رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای مالی
بزرگ و مشهور در سطح دنیا از جمله انرون و ورلدکام
در آغاز قرن اخیر که کاهش اعتماد عمومی نسبت به
اطالعات و گزارشهای مالی منتشر شده توسط
شرکتها را به دنبال داشت ،نیاز به اطالعات بیشتر و
باکیفیت باالتر افزایش یافته و منجر به تقاضای
بیشتری در خصوص شفافیت بیشتر اطالعرسانی و
گزارشدهی شرکتها شده است (شی و وانگ3111 ،؛
کاویانی .)44 :1234 ،شفافیت ،هسته مرکزی
گزارشگری مالی است که از طریق افشاء کامل
اطالعات به دست میآید .یکی از مهمترین عواملی که
موجب جذابیت شرکت از دیدگاه سرمایهگذاران
میشود ،شفافیت است .شفافیت در گزارشگری مالی
میتواند اعتماد جامعه سرمایهگذاران را افزایش دهد
(بوشمن و اسمیت3111 ،؛ فرانسیس و همکاران،
3114؛ مدهانی3113 ،؛ بارث و همکاران3111 ،؛
النگ و میفیت3111 ،؛ یوسفیاصل و همکاران،
 .)3 :1232بنابراین ،عدم افشاء اطالعات منجر به عدم
شفافیت اطالعاتی و در نتیجه بیانضباطی بازار
میشود (رحمانی و حسینی1231 ،؛ محمدیان و
ستایش .)44 :1231 ،با تکیه بر نظریه نمایندگی،
فیلدز و همکاران ( )3111تحلیل میکنند که
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بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی،
عملکرد بهینه شرکتها را در خصوص مسائل نمایندگی
به دنبال خواهد داشت و ایمنسازی و کیفیت
گزارشگری مالی و منافع سرمایهگذار را افزایش خواهد
داد (بوشمن و اسمیت .)3111،بهرغم همه
استدالل هایی که در ارتباط با شفافیت بیشتر وجود
دارد ،شرکتها تمایلی به شفافیت کامل ندارند؛ دالیل
متعددی برای این موضوع عنوان شده است که
مهمترین آنها عبارت است از هزینههای مرتبط با
جمعآوری ،پردازش و افشای اطالعات ،وجود منافع
مرتبط با عدم افشاء و وجود پدیده اثرات خارجی .در
چنین شرایطی قوانین سختگیرانه مرتبط با افشاء
مطلوب نمیباشند و شرکتها به دنبال راهکارهایی برای
عدم افشاء و یا افشای کمتر خواهند بود که این مسأله
نیز چالشهایی در گزارشگری مالی به وجود آورده
است ( صمدی لرگانی1233 ،؛ یوسفیاصل و همکاران،
.)3 :1232
اهمیت این مطالعه در آن است که به گونهای
تجربی به سرمایهگذاران ،قانونگذاران بازار سرمایه،
تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و سایر
استفادهکنندگان اطالعات حسابداری نشان خواهد داد
که چه راهکارهایی در ایمنسازی گزارشگری مالی
وجود دارد .اهمیت این موضوع ،تأثیر ایمنسازی
گزارشگری مالی بر جلب اعتماد سرمایهگذاران و
فعاالن بازار سرمایه و همچنین فقدان پژوهشهای
کافی ،این انگیزه را در محقق به وجود آورد که موضوع
فوق را به عنوان یک موضوع پژوهشی برگزیند .نتایج
پژوهش ضمن آنکه موجب بسط مبانی نظری پژوهش-
های گذشته در حوزه گزارشگری مالی میشود،
میتواند به توسعه ادبیات حسابداری کشورهای در
حال توسعه از جمله ایران کمک شایانی نماید .امید
است شناسایی و آگاهی از اینها ،گامی در جهت بهبود
ایمنسازی گزارشگری مالی و به تبع آن ،شفافیت و
کارآیی بازار سرمایه ،تخصیص بهینه منابع و
بهرهبرداری مناسب سرمایهگذاران باشد .بدین منظور
محقق در پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلوچهار م

راهکارهاي تقويت ايمنسازي گزارشگري مالی در ايران :رويکرد نظريهپردازي زمینه بنیان

پژوهش و استفاده از نظریه بنیانی به بررسی
راهکارهای ایمنسازی گزارشگری مالی پرداخته است.
 -2مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش
کیفیت گزارش مالی توسعه دادن شفافیت و انتشار
گزارش ساالنه باکیفیت از طریق افشای جامع و کامل
میباشد .هر چه شرکتها درباره ارقام موجود در
گزارشهای مالی صریحتر باشند ،میزان شفافیت نیز
بیشتر خواهد بود .کیفیت گزارشهای مالی همواره
موضوع مورد عالقه هیأتهای مدیره ،سهامداران،
محققین و خود حسابداران حرفهای بوده و هست .در
سالهای اخیر موج رسواییهای حسابداری که در
جامعۀ مالی بینالمللی رخ داده است ،منجر به افزایش
سؤاالت و نگرانیهایی در مورد کیفیت گزارشگری
مالی شده است (براون و همکاران .)3111 ،چندین
شرکت برجسته نظیر (انرون ،ورلدکام ،مارکونی،
پارماالت ،کادبری و بانک اوشن) در تقلبهای مالی
دخیل بودهاند .این مسأله منجر به تضعیف اعتماد
سرمایهگذاران نسبت به تیم مدیریتی و گزارشهای
مالی شده است (بیدل و همکاران.)3113 ،
برای توسعه پایدار و گسترش مدیریت تجارت در
فضای نوین کسب و کار ،نیاز به الگوی جدید
گزارشگری داریم که همه آثار داخلی و خارجی
عملیات شرکتها را منعکس نماید (ترول و همکاران،
3114؛ خوزین و همکاران .)1231 ،گزارشگری مالی و
افشاء ابزار مهمی برای مدیریت جهت انتقال اثربخش
اطالعات به اشخاص برون سازمانی میباشد .افشای
اطالعات یکی از ابزارهای شفافیت مالی محسوب
میشود که افزایش کیفیت آن منجر به افزایش
نقدینگی سهام و ارزشآفرینی برای سهامداران و
جامعه میشود (حسن و همکاران3113 ،؛ کالرسون و
همکاران3112 ،؛ الزهار و همکاران .)3111 ،افشای
اطالعات پیامدهای مطلوب زیادی دارد .پژوهشهای
متعدد نشان میدهد که افشاء و شفافیت بیشتر منافع
زیادی برای شرکتها به دنبال خواهد داشت .از جمله
مهم ترین آنها ،هزینه سرمایه کمتر و کاهش عدم
تقارن اطالعات به استفادهکنندگان درونسازمانی و

برونسازمانی و افزایش ارزش شرکت میشود و انتظار
بر این است که ایمنسازی گزارشگری مالی ،تقویت
کیفیت و افزایش شفافیت گزارشگری مالی را در بر
داشته باشد (کوتاری و همکاران3113 ،؛ بهیر و
همکاران.)3111 ،
با توجه به جهانی شدن بازار کسب و کار ،گسترش
جغرافیایی و تقاضای بیشتر برای اطالعات شفاف در
میان سرمایهگذاران ،سهامداران و به طورکلی کیفیت
گزارشگری مالی به عنوان منبع اصلی استراتژی
شرکت جایگاه خود را در میان عوامل بازار پیدا کرده
است (فررو .)3114 ،کیفیت گزارشگری مالی و
ایمنسازی آن باید رشد اقتصادی و کارایی بازار
سرمایه را از طریق حداقل سه کانال شناسایی بهتر
پروژههای خوب در مقابل بد ،نظم و انضباط در انتخاب
پروژه توسط مدیران و کاهش عدم تقارن اطالعاتی
افزایش دهد (حبیب و جیانگ .)3111 ،گزارشگری
مالی عبارت است از گزارش اطالعات حسابداری یک
بنگاه به استفادهکنندگان آن اطالعات (ولک و
همکاران 3111 ،؛ حسینی و کرمشاهی.)2 :1231 ،
کیفیت گزارشگری مالی به این معنی است که تا چه
اندازه گزارشهای مالی ،اقتصاد زیربنایی شرکت را به
طور منصفانه نشان میدهند (دیفوند و ژانگ3114 ،؛
عربصالحی و میرزایی .)11 :1231 ،شرکتها با افزایش
گزارشگری و کیفیت اطالعات ارائه شده میتوانند
سرمایهگذاریهای خود را به مرز کارایی نزدیکتر
نمایند ،در نتیجه عالقهمندی شرکتها به تهیه و ارائه
گزارشهای مالی باکیفیت ،افزایش مییابد (سادات
سیدجمالی و دعائی.)111 :1231 ،
ایمنسازی گزارشگری مالی یعنی راه برای تقلبات
و گمراهیهای احتمالی بسته شود و یا گزارشهایی
که برای استفادهکنندگان و سایر ذینفعان ارائه
میگردد ،از هرگونه تقلب و سوءاستفادههای احتمالی
در امان باشد و به عبارتی ،عواملی که منجر به بروز
افزایش شفافیت ،بهبود کیفیت گزارشگری مالی و
باالبردن اعتبار گزارشگری مالی میشود .ایمنسازی
باعث میشود ریسک به کمترین حد ممکن برسد و
ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی بهبود یابد.
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ایمنسازی از منظر شرکت ،زمانی صورت میگیرد که
بتواند اعتماد بازار را به دست بیاورد .یکی از مهمترین

مالی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران قابلاتکاءترند
(فرانسیس و شیپر1333 ،؛ سامی و ژئو.)3114 ،

راههای برونرفت از عدم تقارن اطالعاتی ناشی از
مسائل نمایندگی ،گزارشگری مالی است (بیدل و
هیالری .)3114 ،چانی و همکاران ( )3111معتقدند
شرکتهای دارای روابط سیاسی به دلیل فقدان نفوذ
بازار بر آنها برای افزایش کیفیت اطالعات حسابداری،
اطالعات باکیفیت پایینتری ارائه مینمایند .همچنین،
شرکتهای دارای اتصال سیاسی ،به دلیل برخورداری از
حمایت های دولتی ،نیاز به بهبود و ارتقاء کیفیت افشاء
و افزایش شفافیت محیط اطالعاتی را احساس
نمی کنند؛ زیرا به آسانی به اعتبارات مالی دسترسی
داشته و از امتیازات ویژه بهرهمند میگردند .بنابراین،
کیفیت و ایمن سازی گزارشگری مالی در آنها پایین
است (بوشمن و پیتروسکی3114 ،؛ لئوز و ابرهولزرگی،
.)3114
وجود اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه ،یکی از
ارکان مهم پاسخگویی و تصمیمگیریهای آگاهانه بوده
و در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است .طبیعی
است که اطالعات مالی باکیفیت مطلوب ،در
تصمیمگیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارایی بازار
اثر مثبت دارد که خود رشد ،توسعه و رفاه اجتماعی را
به دنبال دارد (گودرزی و بابازاده شیروان:1234 ،
 .)114در صورتی که افشای کامل و به همراه آن
شفافیت در گزارشگری مالی وجود داشته باشد ،این
امکان به وجود میآید که شرایطی مطمئن پدید آید و
اطمینان نسبت به حمایت از منافع سرمایهگذاران
افزایش یابد .از طرفی ،ناکافی و مبهم بودن اطالعات
افشاء شده ممکن است به بدگمانی و رفتارهای
غیراخالقی منجر شود که این امر سبب باال رفتن
ریسک و کاهش ارزش شرکت میگردد و این موضوع،
ایمنسازی گزارشگری مالی را به خطر میاندازد
(امبونگ و همکاران.)3113 ،
یکـی از مهمتریـن مفاهیم مورد اشـاره در
چارچـوب نظری ،ویژگیهای کیفی اطالعات اسـت.
هرچه مربوط بودن اطالعات بیشتر باشد ،صورتهای

گزارشگری قابلاتکاء ،توانایی سرمایهگذاران،
اعتباردهندگان و سایر کاربران را در فهم ظرفیت یک
واحد تجاری در ایجاد درآمد و جریانهای نقد و
شرایط مالی افزایش میدهد (اعتمادی و یارمحمدی،
 1233؛ مرادی و همکاران .)131 :1234 ،افشای
اطالعات صحیح ،جامع و بههنگام ،اطمینان سهامداران
را تقویت کرده و به آنان اجازه میدهد ارزیابی
آگاهانهای از عملکرد و داراییهای خود داشته باشند.
این موضوع حمایت از سهامدار و کارایی بازار را
افزایش میدهد (اتحادیه اروپا .)3114 ،دامنه افشاء و
کیفیت گزارشگری مالی که از بکارگیری استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی به دست میآید ،توان
بالقوه برای مدیریت سود را کاهش میدهد (لئوز و
ورکچیا3111 ،؛ آشبایوغ3111 ،؛ آشبایوغ و پنکوس،
3111؛ لئوز و همکاران3112 ،؛ اعتمادی و همکاران،
.)11 :1234
در بسیاری از مطالعات حسابداری و مالی ،کیفیت
گزارشگری مالی ،میزان صداقت مدیران در ارائه
اطالعات منصفانه و حقیقی برای تصمیم گیرندگان
تعریف شده است (راجگوپال و وینکتچالم .)3111 ،به
عبارتی ،هرگاه مدیران در ارائه اقالم مندرج در
صورتهای مالی دو واژه بیطرفی و عینیت را رعایت
کرده باشند ،میتوان گفت که کیفیت گزارشگری مالی
دارد .بنابراین ،امن بودن گزارشگری مالی شرکتها
موجب بهبود کیفیت آنها میگردد (برندت و همکاران،
 .)3111برخی از محققان معتقدند که طرفین قرارداد
جهت ایجاد یک قرارداد کارا نیاز به دسترسی به محیط
اطالعاتی شفاف دارند و محیط اطالعاتی ،در تعیین
حدود تعارضات و همچنین ،در طراحی مکانیزمهایی
برای کاهش آن نقش اساسی ایفا میکنند و گزارشگری
مالی باکیفیت یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به
محیط اطالعاتی شفاف است (آرمسترانگ و همکاران،
 .)3111برخی محققان تمایل دارند از کیفیت
گزارشگری مالی به عنوان عامل محرک درجه اول
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شرکت بدون هیچ تئوری پشتوانه یاد کنند (زیمرمن،
.)3112

و همکاران3111 ،؛ بال و همکاران3111 ،؛ وکیلیفرد
و علیاکبری .)31 :1233 ،پذیرش استانداردهای

باالتر بودن کیفیت گزارشگری مالی حاکی از
ایمنی اطالعات مالی و شفافیت در امر گزارشگری
میشود .از دیدگاه گزارشگری مالی ،نتیجه مطلوب
حاکمیت شرکتی فراهم آوردن اطالعات حسابداری
باکیفیت باال برای گروههای استفادهکننده از صورتهای
مالی میباشد .اوالً حاکمیت شرکتی ،مدیریت سود را
محدود میسازد و ثانیاً موجب افزایش حجم افشای
اطالعات شرکت میشود که این مسأله خود منجر به
کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران
میشود که در نتیجه میتواند بر کیفیت اطالعات و
همچنین ایمن نمودن گزارشگری مالی اثرگذار
باشد(حبیب و عظیم .)3113 ،بکارگیری استانداردهای
بینالمللی ،عالمت مثبتی را در مورد ایمنسازی،
شفافیت و گزارشگری مالی باکیفیت ارائه میدهد
(ونتندلو و وانسترالن3111 ،؛ اعتمادی و همکاران،
 .)13 :1234اجرای استانداردهای بینالمللی،
ایمنسازی گزارشگری مالی و کیفیت اقالم حسابداری
را از مجرای کاهش مدیریت سود تقویت کرده است
که به نوبه خود ،به عدم تقارن اطالعاتی و دستکاری
کمتر سود و به افشای اطالعات باکیفیتتر منجر
میشود که به سرمایهگذاران در انجام قضاوتهای
آگاهانه و بدون سوءگیری کمک خواهد کرد
(ایتیریدیس3111 ،؛ اعتمادی و همکاران:1234 ،
 .)12اجرای استانداردهای بینالمللی ،قابلیتاتکاء،
اعتبار ،ایمنسازی و یکپارچگی گزارشگری مالی را
افزایش میدهد .استانداردهای بینالمللی باعث افزایش
ایمنی سازی و کیفیت گزارشگری مالی (بارث و کلینچ،
 ،)3111افزایش قدرت تصمیمگیری از سوی
استفادهکنندگان اطالعات (اسمیت ،)3113 ،افزایش
حجم معامالت سهام و افزایش قابلیت مقایسه خواهد
شد .از دالیل عدم ایجاد بهبود کیفیت گزارشگری
مالی و به دنباله آن ایمنیسازی ،وجود انگیزههای قوی
مدیر برای مدیریت سود و عدم تغییر ساختارهای
سیاسی اقتصادی کشور همزمان با تغییر استانداردهای
حسابداری را نام میبرد (چن و همکاران3113 ،؛ بارث

بینالمللی باعث ارائه استانداردهای حسابداری
باکیفیت باال در سراسر کشور میشود .این امر
دربرگیرنده دو تأثیر مهم است که یکی تقویت
ایمنسازی و بهبود کیفیت گزارشگری مالی (شفافیت)
و دیگری بهبود مقایسهپذیری مقطعی از اطالعات
حسابداری است .بنابراین ،الزمه اصلی بین ایمنسازی
گزارشگری مالی و کیفیت اطالعات حسابداری،
بکارگیری استانداردهای بینالمللی میباشد (هایل و
لئوز.)3111 ،
هرچند تاکنون پژوهش های بسیار زیادی در رابطه
با گزارشگری مالی صورت گرفته است ولی به موضـوع
ایمــنســازی آن پرداختــه نشــده اســت .بــه برخــی از
پژوهش های خارجی و داخلی که تا حدودی به موضوع
این پژوهش در ارتباط هستند ،اشاره میگردد.
 -1-2پیشینه پژوهش
دوگان و همکاران ( )3111در پژوهشی به بررسـی
عوامــل مــوثر بــر بــهموقــع بــودن گزارشــگری مــالی
پرداختند .نتـایج پـژوهش نشـان مـیدهـد شـرکتهای
ســودآور در مقابــل شــرکتهای زیانــده بــودن ،عالقــه
بیشتری به ارائه سریع تر گزارشهای مـالی داشـتهانـد.
اندازه شرکت ،ریسک مالی و سابقه گزارشگری بهموقع
از دیگر عوامل موثر بر گزارشگری بهموقع بودند.
اسکات و برون ( )3113دریافتند که اخذ گواهی
ایزو  ،14111منجر به افزایش استفاده از معیارهای
آینده محور شده است .همچنین ،در شرکتهای بزرگتر
استفاده از معیارهای آینده محور بیشتر از شرکتهای
کوچکتر بوده است و تفاوتهای زیادی در معیارهای
اندازهگیری در نواحی و کشورهای مختلف وجود دارد.
جیمز ( )3111به بررسـی فرصـتها و چـالشهـای
گزارشگری مالی و حسابرسی مـالی پرداخـت و نتیجـه
گرفت که به موازات افزایش اسـتفاده از سیسـتمهـای
حسابداری همزمان ،حسابرسی همزمـان نیـز متـداول
خواهــد شــد .تغییــرات در فرآینــد گزارشــگری مــالی،
نیازمند ایجاد رویه های جدیـد بـرای اجـرای عملیـات
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حسابرسی اسـت و ایـن تغییـرات منجـر بـه تغییـر در
هدف اصلی حسابرسی مالی و استانداردهای حسابرسی

گزارشگری مالی طی دوره زمانی مورد مطالعه در بـازار
سرمایه از روند مناسبی برخوردار بوده است.

نمی گردد .با این وجود ،اسناد ،مـدارک و گـزارشهـای
الکترونیکــی کــه در قالــب حســابداری همزمــان تهیــه
مــیشــود ،نقــش حســابداران مســتقل در فرآینــد
گزارشگری مـالی از جملـه مقطـع خطـر حسابرسـی و
ماهیت تهدیدات را تغییر می دهد .به طوری کـه بـرای
حسابرسان مستقل استفاده از زبان گزارشگری تجـاری
توسعه پذیر باعث تسریع فرآینـدهای اجـرای عملیـات
حسابرســی خواهــد شــد .از ســوی دیگــر ،حسابرســان
نیازمنــد فراگیــری مســائل مــرتبط بــا پــردازشهــای
کامپیوتری و مسائل مرتبط با زبان گزارشگری تجـاری
توسعهپذیر هستند .اگرچه تغییرات ایجاد شده در ایـن
فرآیندها ،متفاوت با فرآیند عملیات حسابرسی سـنتی
است ،لیکن عدم حرکت حسابرسان در یـادگیری ایـن
فرآیندهای عملیـاتی و آشـنایی بـا محـیط حسابرسـی
مربوطه تا حدود زیادی فاصله حسابرسی و حسـابداری
را زیاد خواهد کرد.
ایودجی و ماری ( )3113در پژوهشـی بـه بررسـی
عوامل تعیین کننده گزارشگری مالی داخلی پرداختنـد.
نتایج پژوهش نشان می دهـد کـه انـدازه شـرکت نـوع
حسابرس با رویکرد گزارشـگری مـالی داخلـی ارتبـاط
مثبت و معنادار وجود دارد.
فریـــاس اســـتونو و همکـــاران ( )3112عوامـــل
فرصتهای رشد ،انـدازه شـرکت ،سـاختار مـدیریت بـه
همــراه تنــوع جنســیتی مهــمتــرین عوامــل در انتشــار
گزارشهای یکپارچه بوده است.
اورتاس و همکاران ( )3114ترکیبی از تئوریهـای
پایه گزارشگری پایـه شـامل تئـوری هـای نماینـدگی،
هزینه های سیاسی ،عالمـت ،مشـروعیت مـیتوانـد بـه
درک کامل تر ارتباط بین نسـبت هـای مـالی همچـون
اندازه شرکت ،اهرم مالی و بازده سرمایهگذاری با سطح
گزارشگری غیرمالی کمک نماید.
هشی ( )1231در پژوهشی به بررسی عوامل مـوثر
بر مطلوبیت گزارشگری مـالی بـا تعـداد  142شـرکت
پرداخــت .نتــایج پــژوهش نشــان مــیدهــد بهبــود

باباجانی و صیدی ( )1233در پژوهشی به بررسـی
ارائه مـدلی بـرای گزارشـگری مـالی در بـازار سـرمایه
کشورهای اسالمی؛ نمونه موردی ایران پرداختند .نتایج
پژوهش حاضر به مدلی از گزارشگری مالی منجر شـده
اســت کــه در آن ،نقطــه مرکــزی گزارشــگری و تهیــه
صورتهای مالی ،نه شخصیت اقتصادی یا مالکین بنگاه،
بلکه رشته فعالیتهای اصلی کسب و کار و بخـشهـای
مهم بنگاه است.
مهـدوی و جمالیــانپـور ( )1233در پژوهشــی بــه
بررسی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی در بـازه
زمانی  1213تا  1231با تعداد  314شرکت پرداختند.
نتــایج پــژوهش نشــان مــیدهــد شــرکتها بــا ســرعت
گزارشگری مختلف دارای نسبت های مـالی و غیرمـالی
متفاوتی هستند .همچنین ،سرعت گزارشگری مالی در
صنایع مختلف متفاوت بود .سرعت گزارشگری مالی در
طی سال های مورد مطالعـه بـه طـور میـانگین بیشـتر
شده است .اکثـر نسـبت هـای مـالی و غیرمـالی مـورد
بررسی با سـرعت گزارشـگری مـالی رابطـه معنـاداری
داشتند .بـا اسـتفاده از نسـبت هـای مـالی و غیرمـالی
می توان به مدل های معناداری برای پیشبینی سـرعت
گزارشگری مالی دست یافت.
حســینی و کرمشــاهی ( )1231در پژوهشــی بــه
بررسی بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی پرداختنـد.
در نهایت این نتیجه استنباط شد که علیرغـم انطبـاق
زیاد استانداردهای گزارشگری مـالی بـا اسـتانداردهای
بین المللی ،هنوز موارد زیـادی وجـود دارد کـه سـبب
کاهش کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی میگردد.
حاجیاننژاد و همکاران ( )1234با مبنـا قـرار دادن
چارچوب مفهومی حسابداری به بررسـی ویژگـی هـای
مـدنظر بـرای تـدوین چـارچوب مفهـومی گزارشـگری
اجتمــاعی و محیطــی (غیرمــالی) در ایــران پرداختنــد.
نتایج پژوهش نشان می دهد از نظر اهداف گزارشـگری
و همچنین ویژگی های کیفی اطالعات ،مشـابهتهـای
زیادی بین چارچوب مفهومی حسـابداری و چـارچوب
قابل ارائه بـرای گزارشـگری غیرمـالی در ایـران وجـود
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دارد .هرچنــد بــرخالف گزارشــگری مــالی ،اهمیــت
گزارشگری غیرمـالی بـرای مـدافعان محـیط زیسـت و

میدهند ،از اطالعات پایداری بهعنوان جایگزینی بـرای
کیفیت پایین گزارشگری استفاده میکننـد .همچنـین

دولت بیشتر از سایر افـراد و گـروههـا مـیباشـد ولـی
سرمایهگذاران و سهامداران نیز جـزء مخاطبـان اصـلی
گزارشگری غیرمالی تلقی میشوند.
مرادی و همکاران ( )1234در پژوهشی به بررسـی
عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از
تکنیک های شبکه عصبی مصـنوعی و درخـت تصـمیم
در بازه زمانی  1231تا  1233پرداختند .نتایج پژوهش
نشان می دهد متغیرهـای نسـبت مالکیـت سـهامداران
نهادی ،تعـداد سـهامداران عمـده ،صـنعت ،حسـابرس
بزرگ ،اظهـارنظر مقبـول ،نسـبت اعضـای غیرموظـف
هیــأتمــدیره ،گــزارش تلفیقــی و بــازده ارزش ویــژه
بیشترین اثر را بر بههنگامی دارند .بـهعـالوه ،میـانگین
دقت تکنیـک هـای شـبکه عصـبی مصـنوعی بـاالتر از
درخت تصمیم است.
کاظمی و سجادی ( )1231انگیزه پاداش مـدیران،
انگیزه سوءاسـتفاده از داراییهـا ،هزینـه هـای سیاسـی،
مقاصد مالیاتی و تحصیل شرکت توسط مدیران نیز بـر
گزارشگری مالی متقلبانه موثرند .طـرحهـای تقلـب در
گزارشگری مالی در بستر فرهنگ عمومی ،نظام قانونی
و استاندارد حسابداری کشور به عنوان شرایط زمینهای
و نظام راهبری ،کنترل داخلی و کیفیت حسابرسی بـه
عنوان شرایط مداخله گر متولد می شوند .همچنین31 ،
طرح تقلب در صورتهای مالی و اجـزاء آنهـا شناسـایی
شــده اســت .افــزون بــر ایــن ،پیامــدهای تقلــب در
گزارشگری مالی در دو سطح صـورتهای مـالی و بـازار
سرمایه طبقهبندی و تفسیر شده است.
کاشانی پـور و همکـاران ( )1231در پژوهشـی بـه
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشـگری مـالی بـا افشـاء
اطالعــات پایــداری شــرکت در بــازه زمــانی  1233تــا
 1232برای  33شرکت پرداختند .نتایج پژوهش نشان
می دهد که بین مدیریت سود ،محافظهکاری و کیفیـت
اقالم تعهدی با افشاء اطالعات پایداری رابطـه مثبـت و
معناداری وجود دارد .اما بین شاخص افشـای الزامـی و
افشــاء اطالعــات پایــداری رابطــه معنــاداری مشــاهده
نگردید .بنابراین ،شرکت هایی که مدیریت سـود انجـام

شرکت های محافظه کارتر و شرکت هـایی کـه کیفیـت
اقــالم تعهــدی بــاالتری دارنــد ،اطالعــات پایــداری را
به عنوان مکملی برای کیفیت گزارشگری خـود در نظـر
می گیرند .امـا از روی شـاخص افشـای الزامـی بـورس
نمــیتــوان در مــورد هــدف افشــا اطالعــات پایــداری
اظهارنظر کرد.
محمــدیان و ســتایش ( )1231در پژوهشــی بــه
بررســی الگــویی بــرای گزارشــگری مــالی و غیرمــالی
بانکها :از طریق شـاخصسـازی گزارشـگری شـهروند
شرکتی پرداختند .الگوی نهایی به دست آمـده شـامل
چهار بعد ،شـامل  11مولفـه و  31شـاخص اسـت کـه
می تواند به عنوان الگوی بومی و بدیع برای گزارشگری
مالی و غیرمالی بانکهای ایرانـی مـورد اسـتفاده قـرار
گیرد.
 -3سوال پژوهش
با توجه به اینکه سوال اصلی آن است که «مدل
راهکارهای ایمنسازی گزارشگری مالی» چیست؟ و به
دلیل بهرهگیری از مدل پارادایمی نظریه زمینهای در
این پژوهش و از آنجا که مدل پارادایمی دربرگیرنده
«مقولهها»« ،شرایط علی»« ،شرایط زمینهای»،
«شرایط مداخلهگر»« ،راهبردها» و «پیامدها» است،
بنابراین سوالهای این پژوهش حول اجزای مدل
پارادایمی مطرح میگردد .شایان ذکر است به دلیل
همجنس بودن شرایط علی ،زمینهای و مداخلهگر ،هر
سه اجزاء در قالب عوامل موثر بر ایمنسازی
گزارشگری مالی مدنظر قرارگرفتهاند .با این اوصاف،
سوالهای این پژوهش به شرح زیر ارائه میگردد:
 معانی ذهنی ذینفعان مورد مطالعه از
ایمنسازی گزارشگری مالی چیست؟
 بر اساس دیدگاه ذینفعان مورد مطالعه ،عوامل
موثر بر ایمنسازی گزارشگری مالی چیست؟
 بر اساس دیدگاه ذینفعان ،پیامدهای
ایمنسازی گزارشگری مالی چیست؟
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با توجه به سوالهای پژوهش ،تحلیل دادهها که به
توصیف پاسخ به سوالهای باال اختصاص دارد ،به

ایمنسازی گزارشگری مالی طبقهبندی میشود و در
قالب شرایط علی ،شرایط مداخلهگر ،شرایط زمینهای،

صورت توصیفی ارائه خواهد شد .به منظور ارائه قابل
فهم از یافتههای پژوهش و به عنوان پاسخ به
سوالهای پژوهش یعنی معانی ذهنی ذینفعان از
ایمنسازی گزارشگری مالی ،عوامل موثر بر آن و
پیامدهای آن در قالب مدل سیستمی راهکارهای
ایمنسازی (ورودیها ،فرآیندها ،خروجیها ،پیامدها و
عوامل زمینهای) ارائه میگردد.

راهبردها و پیامدها به هم مرتبط داده میشود .در این
مرحله با کدگذاری گزینشی ،در ادامه مراحل قبلی
(کدگذاری باز و کدگذاری محوری) مقولههای
استخراج شده بر اساس فراوانی تأکید افراد خبره
یکپارچهسازی و پاالیش میشوند و بر اساس ارتباطاتی
که در مرحله کدگذاری محوری بین مقولهها ایجاد
میشوند ،مفاهیم مورد تأکید و اجماع مصاحبه
شوندگان در قالب یک مدل ارائه میشود .در این
پژوهش این کدگذاری در قالب ارائه الگوی سیستمی
(بصری) صورت پذیرفته است .شرایط مداخلهگر
(زمینه عام) و بستر (شرایط خاص) در قالب عوامل
زمینهای ارائه گردیدهاند و شرایط علی که عمدتاً بر
ورودیها و اجرای کار ایمنسازی گزارشگری مالی
داللت دارند در آن قالبها طبقهبندی شدند.
جامعه آماری پژوهش ،اساتید دانشگاهها و خبرگان
حرفه ای که در حـوزه گزارشـگری مـالی صـاحبنظـر
هستند ،می باشد .اطالعات با مصاحبههای ساختاریافته
از خبرگــان و متخصصــان حــوزه گزارشــگری مــالی
گردآوری شده است .با این توصیف ،مشارکتکنندگانی
که در حوزه گزارشگری مالی تخصص الزم را داشـتند،
به کمک روش گلوله برفی انتخاب شده اند؛ یعنی از هر
مشـــارکتکننـــده درخواســـت گردیـــدهاســـت تـــا
مشارکت کننده بعدی کـه دارای تخصـص الزم جهـت
پیشبرد اهداف این پژوهش اسـت ،معرفـی نماینـد .بـا
توجــه بــه بهــرهگیــری ایــن پــژوهش از روش نظریــه
زمینه ای و از آنجایی که روش نظریـه زمینـه ای ماننـد
انواع دیگـر پـژوهش هـای کیفـی متکـی بـر تصـورات
معرفبودن نمونه آماری برای تعمـیمپـذیری دادههـا و
اصالت یافته ها نیسـت و عمومـاً نمونـه هـا بـه صـورت
هدفمند انتخاب می شوند ،پس طی فرآیند پـژوهش از
فرآینـد نمونـهگیـری نظــری اسـتفاده شـده اســت .در
رویکرد نظریه زمینه ای از دو نوع نمونه گیـری اسـتفاده
میشود کـه اول ،نمونـهگیـری هدفمنـد اسـت؛ یعنـی
مشخص گردد که بـا چـه گـروه هـایی و افـرادی بایـد
گفتگو کرد و دوم ،نمونه گیری نظری است؛ یعنی آنکـه

 -4روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نوع هدف ،یک تحقیق کاربردی
محسوب میشود و با توجه به این موضوع که با
داده های کیفی سروکار خواهد داشت ،در طبقه
تحقیقات کیفی قرار میگیرد .در این پژوهش با
استفاده از نظریهپردازی زمینه بنیان به جمعبندی و
تحلیل دادهها پرداخته میشود .نظریهپردازی زمینه
بنیان یک رویکرد پژوهشی است که بر اساس دادههای
واقعی و از طریق روش علمی به تدوین نظریههای
جدید کمک میکند .این رویکرد توسط گلیزر و
استراوس ( )1341مطرح شده و هدف آن تقویت
مطالعات کیفی و ارائه راهکارهایی برای کاهش سیطره
کمیگرایی متداول در علوم اجتماعی میباشد .استقرا
محور اصلی در نظریهپردازی زمینه بنیان است .در این
رویکرد تحلیل کیفی مقدم بر تحلیل کمی و تولید
نظریه مقدم بر آزمون درنظرگرفته میشود .این روش
این فرصت را ایجاد میکند که پدیدههای پیچیدهای
که توسط مدلهای کمی قابل بررسی نیستند ،مورد
مطالعه قرار میگیرند(سلدن .)3111 ،در نظریهپردازی
زمینه بنیان ،استخراج اطالعات از متنها و تحلیل
اطالعات و در نهایت استخراج مدل و نظریه طی سه
مرحله اصلی(کدگذاری باز ،کدگذاری محوری،
کدگذاری انتخابی) انجام میشود .در مرحله کدگذاری
باز ،با مطالعه چندباره متن پیادهسازی شده
مصاحبهها ،مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش استخراج
میشود .در مرحله کدگذاری محوری ،این مفاهیم با
الگوی مطرح در نظریهپردازی زمینه بنیان با محوریت
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راهکارهاي تقويت ايمنسازي گزارشگري مالی در ايران :رويکرد نظريهپردازي زمینه بنیان

نمونه گیری تا جایی ادامه می یابد تا بـه اشـباع نظـری
دست یابد.

محقق برای تکمیل اطالعات و رفع مـوارد مفقودشـده
باید کجـا رجـوع نمایـد (ایمـان ،الـف  .)1231فرآینـد

گردآوري و تحلیل داده ها به طریق زیگزاگ براي اشباع مقوله تحلیل دادهها
تحلیل دادهها

گردآوري دادهها
نزدیک شدن به اشباع مقولهها

مقولههای بهبود بخشیدهتر
سومین مصاحبه
مقولههای بهبود بخشیده

به طرف اشباع مقولهها

دومین مصاحبه
مقولههای مقدماتی
اولین مصاحبه

شكل ( :)1گردآوري و تحلیل دادهها به طریق خط شكسته
(بازرگان)112 :1231 ،

گردآوری داده ها تا زمـانی ادامـه مـی یابـد کـه در
مصاحبه های جدید ،مفاهیم و مقولههـای جدیـدی بـه
دست می آید .زمانی که مصاحبههای جدید مقولههـای
جدید به دست ندهد ،گـردآوری داده هـا متوقـف و بـه
اصطالح مقوله ها به اشباع می رسند .در چارچوب شیوه
توصیف شده در جدول ( ،)3تعداد  32مصاحبه صورت
گرفته است؛ چرا که بر اسـاس آخـرین مصـاحبه هـای
صورت گرفته ،داده های گردآوری شده مفاهیم بیشتری

اضافه ننموده است و در واقع به اشـباع نظـری رسـیده
است .مصاحبه ها با رعایت نکات اخالقی و کسب اجازه
از مصاحبه شوندگان ضبط شده اسـت .مصـاحبههـا در
سال  1231انجام گرفته اسـت .کـل زمـان اجـرای 32
مصاحبه حـدود  34سـاعت بـوده اسـت کـه بـه طـور
متوسط هر مصاحبه حدود  41دقیقه به طول انجامیده
است.

جدول ( :)2وضعیت مدارک حرفهاي مشاركتكنندگان
رشتهتحصیلی

تعداد

درصدفراوانی

مدرک تحصیلی
استادیار  /عضو کمیته تدوین سازمان حسابرسی  -دکتری

حسابداری

11

%43

دانشیار  /عضو کمیته تدوین سازمان حسابرسی -دکتری

حسابداری

3

%23

استاد -دکتری

حسابداری

3

%3

مدیر سازمان بورس -کارشناسیارشد

حسابداری

1

%4

32

%111

جمع مشارکتکنندگان در مصاحبه
خارج از مشاركتكنندگان در مصاحبه
استادیار -دکتری

حسابداری

1

%31

دانشیار -دکتری

حسابداری

2

%11

4

%111

جمع خارج از مشارکتکنندگان در مصاحبه
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 -5شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها در نظریه زمینهای طی سه
مرحله کدگذاری انجام میشود .نخستین مرحله،
یافتن مقوالت مفهومی در دادهها در سطح اولیه انتزاع
است .دومین مرحله ،یافتن ارتباطات بین این مقوالت
است و سومین مرحله ،مفهومسازی و گزارش این
ارتباطات در سطح باالتری از انتزاع است .شایان ذکر
است که این مراحل ضرورتاً به صورت متوالی انجام
نمیگیرند ،بلکه با همدیگر همپوشانی دارند و به طور
همزمان انجام میگیرند .مراحل کدگذاری و تحلیل به
شرح زیر است:
كُدگذاري باز ( :)Open Codingعبارت است از
روند خرد کردن ،مقایسه کردن ،مفهومپردازی و
مقولهبندی دادهها .روش کُدگذاری باز ،نهتنها به کشف
مقولهها میانجامد بلکه خصوصیات و ابعاد آنها را نیز
روشن میسازد .این کدگذاری متن بعد از خواندن
مکرر و دقیق موارد آن انجام میشود .واحدهای
معنادار معرفی ،توضیح و نامگذاری میشوند .این
واحدها ممکن است لغات ،عبارت و یا قطعات بزرگتر
متن باشند .در فرآیند پژوهش ممکن است که محقق
به دهها و حتی صدها برچسب مفهومی دست یابد .این
مفاهیم باید طبقهبندی شوند .مفاهیم بر اساس
مشابهتهایشان دستهبندی و طبقهبندی میگردند که
به این کار مقولهپردازی میگویند .وقتی مفاهیم با
یکدیگر مقایسه شده و به نظر برسند که به پدیدهای
مشابه مربوطند ،مقولهها کشف میشوند و بدین ترتیب
مفاهیم در نظمی باالتر دستهبندی میشوند .مقوله
مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعیتر است؛
یعنی عنوانی که به مقولهها اختصار داده میشود،
انتزاعیتر از مفاهیمی که مجموعاً آن مقوله را تشکیل
میدهند .مقوالت دارای قدرت مفهومی باالیی هستند؛
زیرا میتوانند مفاهیم و خرده مقوالت را بر محور خود
جمع کنند .بنابراین تحت این نوع کدگذاری،
مجموعهای از مقوالت مفهومی ایجاد شده است .سپس
مجموعهای از این مفاهیم که دارای اشتراک بودهاند در
سطح باالتر طبقهبندی شدهاند (بازرگان.)1231 ،
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در مرحله کدگذاری باز ،جمالت اصلی از متن
مصاحبهها استخراج و کدگذاری گردید .به عنوان
مثال ،فرآیند کدگذاری در نقل و قول زیر ارائه شده
است:
« ...اگر بخواهیم استفادهکننده رو ایمن کنیم اول
باید بیاییم ساختار اقتصادیمون رو اصالح کنیم بعد
اگه ساختار اقتصادیمون رو اصالح کردیم درست شد
باید نیروهای خودمون رو آموزش درست بدهیم تو
شرکتها اون اگه اصالح شد باید ساختارهای نظارتی
خودمون که بحث حاکمیت شرکتی هست بحث
حسابرسی داخلی هست بحث حسابرسی مستقل
هست اینها باید وظایف خودشون رو درست اجرا
بکنند  .»...در این نقل و قول ،برچسبهای مفهومی
«ساختار اقتصادی»« ،آموزش حرفهای» و «حاکمیت
شرکتی» به عنوان «عوامل زمینهای» و «استقالل
حسابرس» به عنوان «ورودیها» طبقهبندی میشود.
در نقل و قول دیگر ...« ،از پیامدهای کالن
برداشت میشه وقتی شرکتها شفاف بشوند و
ایمنسازی بشوند باعث میشه که سهامدار بهشون
اعتماد کنه وقتی سهامدار اعتماد کنه منابع محدود
بین شرکتهایی که دارند ساین مناسبی میدن
تخصیص پیدا میکنه وقتی منابع داشته باشن شرکتها
و پاسخگو باشند در برابر منابع درست عمل میکنند
درست عمل کردن اونها شکوفایی اقتصادی ایجاد
می کنه شکوفایی اقتصادی باعث میشه که فرهنگ و
خیلی چیزهای تو جامعه مسئولیتهای اجتماعی
افزایش پیدا کنه  .»...در این نقل و قول ،برچسبهای
مفهومی «فرهنگ عمومی» و «سیستم مسئولیت
اجتماعی» به عنوان «عوامل زمینهای» و «تقویت
فرهنگ پاسخگویی -پاسخخواهی» و «رشد و توسعه
اقتصادی» به ترتیب به عنوان «راهکارها» و «پیامدها»
طبقهبندی میشود.
كُدگذاري محوري ( :)Axial Codingعبارت است از
سلسله رویههایی که پس از کُدگذاری باز انجام
میشوند تا با برقراری پیوند بین مقولهها ،اطالعات را
به شیوههای جدیدی با یکدیگر مرتبط سازند
(بازرگان .)1231 ،در کدگذاری محوری ،مقولههای
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استخراجی حول محورهای «شرایط علی»« ،پدیده»،
«بستر»« ،شرایط مداخلهگر»« ،راهبردها» و

جنبه ،ترکیبی از جنبه ها و یا تمام این جنبههـا اسـت.
به طور خالصه ،ورودی ها ،منابع انسـانی و جنبـههـای

«پیامدها» ارائه میگردند .در این پژوهش این
کدگذاری در قالب ارائه الگوی سیستمی (بصری)
صورت پذیرفته است .شرایط مداخلهگر (زمینه عام) و
بستر (شرایط خاص) در قالب عوامل زمینهای ارائه
گردیدهاند و شرایط علی که عمدتاً بر ورودیها و
اجرای کار ایمنسازی گزارشگری مالی داللت دارند در
آن قالبها طبقهبندی شدند.
كُدگذاري انتخابی ( :)Selective Codingعبارت
است از روند انتخاب مقوله هسته به طور منظم و
ارتباط دادن آن با سایر مقولهها ،اعتبار بخشیدن به
روابط و پر کردن جاهای خالی با مقولههایی که نیاز به
اصالح و گسترش دارند (بازرگان .)1231 ،تحلیل خط
داستان و تشریح روابط میان مقولههای استخراجی
حاصل این نو کدگذاری است که در این مقاله در
تحلیل یافتهها و نتیجهگیری به طور مختصر به آن
پرداختهشده است.
به منظور اعتبار یافتهها ،نتایج تحلیل و کدگذاری
برخی از مصاحبهها در اختیار  1نفر از
مشارکتکنندگان در پژوهش و  4نفر خارج از
مشارکتکنندگان قرارگرفت و نظر آنها پیرامون
کدهای استخراجی از متن دادهها اخذ گردید .عموماً
برچسبهای مفهومی الصاقی را با محتوای دادهها
مناسب و معتبر تلقی نمودند .بهعالوه،
مشارکتکنندگان مختلف دادههای گردآوری شده و
نهایتاً دستیابی به اشباع نظری (عدم اضافهشدن
مفاهیم و مقولههای جدید در مصاحبههای آخر)
گواهی بر اعتبار یافتههای پژوهش است.

کاربردی از کـار هسـتند .فرآینـدها ،اقـدامات صـورت
گرفتــه در انجــام و تصــمیمات اتخــاذ شــده در کــار
(ایمن سازی گزارشـگری مـالی) هسـتند ،خروجـیهـا،
نتایج کار هستند .ورودیها ،فرآیندها و خروجیها سـه
بعد اصلی هستند و مدلهـای فرآینـدگرا از کیفیـت را
ایجاد می کنند .پیامدها آن چیزی هستند که به عنوان
نتیجه خدمات و یا کار در حـال انجـام رخ مـیدهـد و
عوامل زمینهای ،عوامل خارج از کنترل ارائهدهنده کـار
هستند که ممکن است ایمنسازی گزارشگری مـالی را
تحت تأثیر قرار دهند .ترکیب هریک از این ابعاد مهـم
است .مدل ایمن سازی گزارشگری مالی چهار بعد را به
تصویر می کشد :ورودی هـا ،فرآینـدها و خروجـیهـا و
پیامدها که هرکدام میتوانـد تحـت تـأثیر بعـد پـنجم
یعنــی عوامــل زمینــهای قرارگیرنــد .پــس راهکارهــای
ایمنسازی گزارشگری مالی نیز در ابعاد مذکور توسـط
مشارکت کنندگان مدنظر قرارگرفته است .با عنایت بـه
توضیحات بـاال ،نشـانه هـا و معنـای ذهنـی مشـارکت
کنندگان از ایمن سازی گزارشگری مالی و بـه تفکیـک
ورودی ها ،فرآینـدها و خروجـی هـا ،پیامـدها و عوامـل
زمینهای میباشد .پـس از تحلیـل و کدگـذاری حجـم
فراوانی از دادههای پـژوهش (مـتن مصـاحبههـا ،مـتن
مقاالت و یادداشتها) ،مقولههای پدیدار شده از دادهها
در قالب الگویی بصری و سیستمی پیرامون راهکارهای
دستیابی به ایمن سازی گزارشگری مالی در شـکل ()3
به نمایش درآمده است.

 -6یافتههاي پژوهش
بررسی مفهـوم «ایمـن سـازی گزارشـگری مـالی»
نشان میدهـد کـه مفهـوم «ایمـنسـازی گزارشـگری
مالی» چندبعدی است .ایمن سـازی گزارشـگری مـالی
شامل طیف وسیعی از ابعاد کلیدی از جمله ورودیهـا،
فرآیندها ،خروجی ها ،نتایج (پیامدها) و عوامل زمینهای
است .معیار ایمنسازی گزارشـگری مـالی شـامل یـک
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شكل ( :)2الگوي طراحی شده راهكارهاي ایمنسازي گزارشگري مالی در ایران
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -7نتیجهگیري و پیشنهادهاي پژوهش
با بهرهگیری از رهیافت پژوهش کیفی ،در این
پژوهش به کمک نتایج حاصل از کدگذاری باز،
محوری و انتخابی که خاص روش نظریه زمینهای
است ،دادههای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .مشارکتکنندگان در این پژوهش ،راهکارهای
ایمنسازی گزارشگری مالی را پیرامون ورودیها،
خروجیها ،عوامل زمینهای ،فرآیندها و پیامدها ارائه
نمودند (شکل  .)3نتیجهگیری میشود راهکارهای
ایمنسازی گزارشگری مالی شامل راهکارهای
ورودی های آن (بزرگ شدن موسسات حسابرسی ،لزوم
تخصص باالی حسابرسان در حوزه فناوری اطالعات،
سوقگیری انگیزه مدیران در چارچوب بازار رقابتی و
مکانیزمهای کنترلی بازار و  ،)...فرآیندها (اجرای
17

صحیح استانداردهای حسابداری ،اجرای صحیح ماده
 44قانون اساسی ،ضمانت اجرایی قوانین و مقررات و
 ،)...خروجیهای ایمنسازی گزارشگری مالی (یافتهها،
پیشنهادها و ارائه گزارش) ،پیامد (نتایج) ایمنسازی
گزارشگری مالی (رشد و توسعه اقتصادی ،افزایش
شفافیت در اقتصاد و  )...و عوامل زمینهای (آزادسازی
اقتصاد ،جهانی شدن استانداردهای حسابداری ،فضای
رقابتی ،سیستم کنترل داخلی ،قوانین و مقررات و )...
است .با توجه به جدی بودن موضوع ایمنسازی
گزارشگری مالی ،عوامل ورودیها ،خروجیها ،عوامل
زمینهای ،فرآیندها و پیامدها دارای نقش موثری
هستند که مستلزم توجه است.
گزیدهای از برخی مقولهها و مفاهیم استخراجی از
دادههای پژوهش که مشارکتکنندگان از آن به عنوان
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راهکارهای ایمنسازی نمودن گزارشگری مالی
برشمردهاند ،به شرح ذیل ارائه میگردد:

درست از اون سمت تقویت حسابرسی سیستمهای
اطالعاتی و همانطور که گفتم تقویت حسابرسی

 وروديها

الکترونیکی در سازمانها و شرکتها و البته خوب یه نگاه
کاملی هم به اون زنجیره گزارشگری اون صنعت داشته
باشیم شرکت خودش جزئی از گزارشگریه حاال تو اون
بیزینس اون صنعت پیادهسازی کنیم  XBRLاون هم
میتونه خیلی کمک کنه .»...به موجب قانون ساربینز-
آکسلی (فصل  ،)414هیأت نظارت بر حسابداری
شرکتهای سهامی عام امریکا ( )PCAOBزیرنظر
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ( )SECو به منظور
نظارت بر حسابرسی شرکتهای سهامی عام امریکا
تشکیل شد .نتایج جمعبندی بازرسان هیأت نسبت به
نواقص مشاهده شده در عملکرد حسابرسان
(حسابرسی کنترلهای داخلی) در یکی از گزارشهای
آنها ،حاکی از آن است که از مهمترین عوامل ریشهای
بالقوه در بروز کاستیها ،کمبود نیروی انسانی
موسسه های حسابرسی و کافی نبودن آموزش آنها در
این زمینه میباشد .البته هیأت طی گزارشهای
مختلف عوامل زیادی ر ا به عنوان نواقص فراگیر
حسابرسی ،کنترلهای داخلی اعالم کرده است که
برطرف کردن آنها مستلزم برگزاری دورههای آموزش
تخصصی برای کارکنان موسسه حسابرسی و آموزش
بیشتر در این زمینه میباشد .از آنجا که استفاده از
تجربههای کشورها برای پیش بینی نتایج و رفع موانع
احتمالی بسیار سودمند است ،در ایران هم توجه به
پرورش نیروهای متخصص حسابرسی برای اجرای
اثربخشی و باکیفیت دستورالعمل یاد شده بسیار
ضروری خواهد بود .قابلیت فناوری اطالعات ،مزایای
بالقوه اثربخشی و کارآمدی را برای کنترلهای داخلی
واحد اقتصادی فراهم آورده (واسارهلی و هالپر،
 )1333و به واحد اقتصادی این امکان را میدهد تا با
اجرای کنترلهای امنیتی در پایگاه دادهها،
سیستمهای عملیاتی و برنامههای کاربردی ،توانایی
واحد اقتصادی را برای نظارت بر عملکرد فعالیتهای
کنترلی و انجام اثربخش وظایف باال ببرد ( AICPA,
 .)2006افزون بر این ،قابلیت فناوری اطالعات به طور
مستقیم بر توانایی مدیریت برای استقرار و حفظ

بزرگ شدن موسسات حسابرسی -استقالل

حسابرس :در مصاحبهای بیان شده است که...« ،
خوب کیفیت حسابرسی فقط به واسطه دانش نیست،
بلکه مهم تر از اون اینه که ما استقالل حسابرس رو
افزایش بدیم افزایش استقالل حسابرس باعث افزایش
کیفیت حسابرسی میشه .»...بزرگ شدن موسسات
حسابرسی به عنوان ضرورتی برای بهبود گزارشگری
مالی مطرح است .اگر موسسات حسابرسی بزرگ شود،
اولین خاصیت آن این است که در درون موسسه ،نظام
کنترل داخلی ایجاد میشود ،انجام کار تابع سلیقه یک
شریک نخواهد بود و کار طبق اصول و ضوابط معین
انجام میشود .استفاده نکردن شرکتها از حسابرسانی
که درجه ب االیی از استقالل را دارا هستند ،نیز امکان
عدم کارایی استانداردهای حسابداری را مطرح
مینماید (پومری و تورنتن .)3113 ،حرفه حسابرسی
باید اثبات کند که میتواند اعتماد جامعه را به خود
جلب کند و این امر در وهله اول تابع استقالل
حسابرس است .بنابراین ،موسسات حسابرسی با
افزایش شرکاء و به تبع آن افزایش کارکنان و یا ادغام
با یکدیگر ،موسسات بزرگتری را به وجود آورند تا
زمینه شناسایی کیفیت موسسات حسابرسی مستقل
بر اساس توان کاری و گزارشگری آنها فراهم بوده تا در
افزایش ایمنسازی گزارشهای مالی و شفافیت
اطالعاتی در بازار سرمایه نقش خود را به نحو
مناسبتری ایفا نمایند.
لزوم تخصص باالي حسابرسان در حوزه فناوري

اطالعات :در مصاحبهای نقل شده است که...« ،
حسابرسی رو باید جدی بگیرن از اون سمت استفاده
از آدمها متخصص و توانمند از اون سمت چون یکی از
مشکالت موجود اینه که افراد ناتوانمند رو میزاریم
آگاهی نداره اشراف نداره کلی در کار داستان درست
میشه از اون سمت آیتی بیس کردن سیستمها
مکانیزه کردن سیستمها به طوریکه دخالت انسان در
اونها کمتر بشه تو محاسبات و فرمولها منتها به نحوه
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سیستم کنترل داخلی اثر میگذارد .بر اساس چارچوب
کوزو ،هنگامی که کنترلهای داخلی در زیرساختهای

شناسایی میشه اما اگر اجاره از نوع عملیاتی نوشته
نشود از نوع اجاره سرمایهای قرارداد اجاره نوشته بشه

بنگاه و فرآیند تجاری مستقر شوند ،اثربخش هستند.
شرکتهایی که دارای قابلیتهای فناوری اطالعات
پیشرفته هستند ،از زیرساختهای فناوری اطالعات
قوی و یکپارچهای همچون سیستم برنامهریزی منابع
بنگاه ( )ERPبرای نظارت و پشتیبانی کنترلهای
طراحی شده در این سطح برخوردارند (موریس،
 .)3111برای پیادهسازی موثر و کارای سیستم کنترل
داخلی اثربخش ،الزم است بهبود قابلیتهای فناوری
اطالعات همزمان با اجرای دستورالعمل مربوط در
اولویت برنامههای شرکتها قرار بگیرد و آموزشهای
الزم در این زمینه به شرکتها ارائه شود .همچنین،
تغییرهای نوپدید در فناوری و زیرساختها در پی
اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی که
مستلزم تخصص باالی حسابرسان در حوزه فناوری
اطالعات است ،بزرگترین مشکل حسابرسان به شمار
میآید .هزینه تغییر زیرساختهای فناوری اطالعات
مشکل دیگری است که حسابرسان با آن روبرو هستند.
حسابداران و حسابرسان باید نرمافزار مقرون بهصرفه
طراحی و تولید کنند که مشکلهای فناوری اطالعات/
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را حل و
فصل کنند .بنابراین ،حسابرسان باید چالش بروزرسانی
دانش و مهارتشان در زمینه استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی و فناوری اطالعات با هدف آمادگی
برای مقابله با مشکلهای آینده را بپذیرند .در این
صورت ،حسابرسان میتوانند حسابرسی صورتهای
مالی قابلاتکاءتر ،دقیقتر ،شفافتر ،معتبرتر و
باکیفیتتری ارائه دهند.

شما سود فروش دارایی رو در سال اول شناسایی
نمیکنی همشو بلکه تقسیم میکنی به چی؟ به مدت
اجاره .سود رو هر سال یه بخشاش شناسایی میکنید
خوب شرکت  Aدر سالهای گذشته از این استاندارد
سوءاستفاده کرده درست؟ و اومده سودسازی کرده
دارایی اش رو فروخته به یکی از شرکتهای تابعی  Bو
اون شرکت دوباره از اون شرکت اجاره کرده فروخته
به یکی از شرکتهای گروه  Cبعد مجدداً از اون اجاره
کرده برای اینکه بتونه تمام سود رو در سال فروش در
سال اول شناسایی کنه قرارداد اجاره رو به شکل
عملیاتی نوشته .پس اولین کار برای ایمنسازی اینه
که استانداردهای حسابداری رو درست اجرا کنیم.»...
عقیلی ( ،)1213در شرکتهای بورسی ،اجارهدهندگان
در  %41موارد استانداردهای حسابداری قراردادهای
اجاره بلندمدت را رعایت نمینمایند .به عبارتی،
شرکتهای اجارهدهنده ایرانی به دلیل عدم آشنایی
کامل با اصول و روشهای پذیرفته شده حسابداری
قراردادهای اجاره بلندمدت به شکلی صحیح و مطلوب
از این اصول استفاده نمینمایند (عقیلی.)1213 ،
وثوق آبکنار ( ،)1233استاندارد شماره 33
(فعالیتهای بیمه عمومی) در بخشهایی توسط
شرکتها و موسسات صنعت بیمه ایران رعایت
نمی گردد و این امر به دالیلی همچون تفاوت در نتایج
حاصل از بکارگیری استاندارد با رعایت قوانین و
مقررات آمره ،تأکید بر نشان دادن سود و ارائه وضعیت
مطلوب ،فقدان ضمانت اجرایی الزم و کافی و
نامشخص بودن راهکارهای اجرایی و نبود تفسیر
مشخص رخ میدهد (وثوق آبکنار .)1233 ،برای اینکه
شرکتها گزارش مالی واقعبینانه تهیه و ارائه کنند ،باید
مدیران در قبال گزارشگری مسئول باشند و یک نهاد
نظارتی نظیر بورس اوراق بهادار بر آنها نظارت جدی
اعمال کرده و برای گزارشگری نادرست آنها
مجازاتهای سنگین در نظر بگیرد .وجود
استانداردهای حسابداری باکیفیت باال برای عمل و
کارکرد کارایی بازار سرمایه ضروری است؛ چرا که

 فرآیندها
اجراي صحیح استانداردهاي حسابداري :در
مصاحبهها این موضوع بدین شکل مطرح شده است
که ...« ،به عنوان مثال استاندارد شماره  ،31اجارهها
میگه اگر یک دارایی رو فروختی و مجدداً اون دارایی
رو اجاره کردی اگر قرارداد اجاره از نوع اجاره عملیاتی
نوشته بشه تمام سود فروش دارایی در سال اول
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تصمیمات مربوط به تخصیص سرمایه به طور
فزایندهای بر اطالعات مالی قابل فهم و معتبر اتکاء

نامناسب بودن برنامههای آموزش حرفهای مستمر و
بهروز نبودن آن ،عدم تدوین برنامههای آموزشی

می کنند .اگر استانداردهای مبتنی بر اصول به طور
صحیح بکار برده شوند ،از طریق تمرکز بر رجحان
محتوای اقتصادی معامالت بر شکل آنها و بکارگیری
شیوه حسابداری یکسان برای مبادالت مشابه ،کیفیت
اطالعات حسابداری را بهبود میبخشند .به منظور
ارتقاء شفافیت ،کیفیت گزارشگری مالی و ایمنسازی،
تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری نظارت
خودشان را جهت اجرای صحیح استانداردهای تدوین
شده بکار ببرند.
باال بردن سطح نظام آموزشی :در مصاحبهای نقل
شده است که ...« ،حسابدارها باید هم در طول
تحصیل دانشگاه و هم در کار تجربیشون آموزش
ببینن برای فهم این استانداردها و بکارگیری اونها،
نکته سوم این هست که باید در متون درسی
حسابداری آموزش رفتار حرفهای یا اتیکس هم به
دانشجویان داده بشه و حتی اونهایی که کار حرفهای
حسابداری انجام میدن به صورت تجربی بطور مداوم
آموزشهای اخالق حرفهای ببینن که از استانداردها
بخوبی استفاده بکنن صادقانه استفاده بکنن
درستکارانه استفاده بکنن .»...هر واحد تجاری برای
مدیریت نیازمند نیروهای متخصص است که استفاده
از این نیروها در امور حسابداری و مالی ضرورت
بیشتری دارد و تربیت این افراد به عهده دانشگاهها
میباشد .با این حال اغلب دانشآموختگان پس از
فراغت از تحصیل و شروع به کار در حسابداری و
حسابرسی به دلیل منطبق نبودن مطالب ارائه شده در
دانشگاه ها با نیازهای صنایع ،یا ناکافی بودن آموزش
دانشگاهی از این مسأله رنج میبرند .نبود ارتباط بین
صنعت و دانشگاه موجب شده است که نیاز واحدهای
تجاری به درستی شناسایی نشود و دروس دانشگاه از
نیازهای واقعی فاصله بگیرد .برای مثال ،تدریس
استانداردهای حسابداری در کمتر واحدهای دانشگاهی
جدی گرفته شده است که آموزش جدیتر آن مورد
تأکید پژوهشگران است .ضعف آموزشهای حرفهای
شامل کمبود اساتید مجرب در امر آموزش حرفهای،

توسط موسسات حسابرسی و جدیت ناکافی جامعه
حسابداران رسمی در مورد مباحث مرتبط با آموزش
حرفهای مستمر است .ضعف آموزش دانشگاهی شامل
تسلط ناکافی اساتید دانشگاهها به مباحث حرفهای
حسابرسی ،مناسب نبودن منابع آموزشی دانشگاهی و
سنتی بودن سیستم آموزش دانشگاهی یا روزآمد
نبودن آن است (مهام و تک روستا .)14 :1231 ،به
منظور همگامی حرفه حسابداری با تغییرهای محیط
تجاری و شرایط اقتصادی ،بازنگری و تعدیل در منابع
آموزشی دانشگاهی و حرفهای ضروری است .بیشک
بهبود در کیفیت نظام آموزشی حسابداری میتواند
موجب تربیت نسل جدیدی از حسابداران و حسابرسان
متعهد و بادانشی شود که از منافع عمومی حفاظت
کند .همچنین ،با توجه به مسئولیتی که حرفه
حسابداری در شفافیت مالی و پاسخگویی عمومی به
عهده دارد ،استانداردسازی منابع آموزشی حسابداری و
تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه ،میتواند
نقش بااهمیتی در راستای توسعه اقتصادی و بهبود
انجام مسئولیت پاسخگویی ایفا کند.
 عوامل زمینهاي
آزادسازي اقتصاد :در مصاحبهای بیان شده است
که ...« )1 ،زمینه رو آماده بکنه راهکار اینه که بخش
خصوصی واقعاً اقتصاد بخش آزاد تقویت بشه یعنی
حسابداری برای دولتی نیست برای بخش دولت هست
ینی باید بخش خصوصی بایستی قوی بشه تقویت
بشه »...و  ...« )3دولتی بودن ،دولت از قدیم گفتن
کارفرمای خوبی نیست ،بیزینسمن خوبی نیست بله،
منتها بخش خصوصی ما بخش جدی خصوصی نیست
یعنی بازم شبه دولتیه شبه دولتی خصوصی جدی
کسی که برای یک ریال سرمایهگذاریش برنامه داره
طرح داره پرسشخواهی داره پاسخخواهی داره نظارت
جدی داره وقتی این عوامل نیست عالمت اینه که این
دارایی صاحب نداره اداره دولتی احساس بشه که
بالصاحب هست چیز بگذار میشه فرمالیته نظارت
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جدی وجود ندارد بله دیگه گفتیم خصوصیسازی یکی
از مهمترین مسائل هست .»...در شرایطی که تمام

کنترل های داخلی قوی یک عنصر مهم در دستیابی به
گزارشگری مالی باکیفیت و قابلاتکاء (ایمنسازی)

سهام شرکت یا بخش عمده آن در اختیار دولت است،
گزارشگری مالی مفهوم خود را از دست میدهد و در
واقع ذینفع دیگری به عنوان پاسخخواه مطرح نیست.
ساختار اقتصاد نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران از
علل اصلی عدم تقویت و توسعه گزارشگری مالی در
چند دهه اخیر است .وقتی دولت خودش بنگاهدار
اصلی باشد ،هر نوع کوششی برای شفافیت گزارشگری
مالی به نوعی ایراد گرفتن از کار دولت یا مسئول
دولتی تعبیر میشود .مسئول دولتی فکر میکند
خودش زیرسوال رفته و به جای اینکه دولت به عنوان
ناظر و از زاویه حفظ منافع عمومی به نقش حسابداری
نگاه کند ،خود را در مقابل آن می بیند .در ایران رشد
اصلی دانش حسابداری ،مربوط به بخشی است که در
اقتصاد بازار کاربرد دارد و استفادهکننده و متقاضی
اصلی آن ،بخش خصوصی است .پس باید بخش
خصوصی در محیط رقابتی و تحت نظارت وجود داشته
باشد تا حرفه حسابداری بتواند رشد کند.
سیستم كنترل داخلی :در نقل و قولی آمده است
که ...« ،کالً بحث ایمنسازی رو درنظر داشته باشید
خوب میشه همه عواملی که رو شفافیت و کیفیت
گزارشگری مالی مهمه از جملش وجود یک سیستم
کنترل داخلیه قوی از جملش اینکه مثالً کمیته
حسابرسی قوی ما داشته باشیم واحد حسابرسی قوی
داشته باشیم پرسنل واحد مالیمون آدمهای
باصالحیتی باشن و متعهد باشن و متخصص باشن و
اینها هیأتمدیره شرکت متعهد باشه متخصص باشه و
معتقد به پایبند به وظایف و مسئولیتهایی که داره
باشه .»...در بخشهای کارکردی ضعفهای زیادی
وجود دارد .یکی از مهمترین دالیل ضعف کنترلهای
داخلی در واحدهای تجاری ،سنتی بودن سیستمهای
آنها است .سنتی بودن سیستمهای واحدهای تجاری
ناشی از فضای نسبتاً ناسالم اقتصادی کشور است .با
توجه به این محیط نامناسب ،اغلب مدیران به دنبال
استفاده از روابط غیراقتصادی برای توسعه و تداوم
فعالیت واحدهای تحت مدیریت خود میباشند.

میباشند (آشبوق-اسکایف و همکاران33 :3111 ،؛
دویل و همکاران .)133 :3111 ،کنترلهای داخلی
اثربخش از طریق کاهش احتمال تخصیص نامناسب
منابع و افزایش کیفیت گزارشهای داخلی برای
تصمیمگیری ،ارتقای بهرهوری عملیاتی را در پی
خواهد داشت (چنگ و همکاران .)123 :3111 ،با این
اوصاف ،راهکار این است که از یک سو بر اجرای
دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس
و اوراق بهادار نظارت گردد و از سوی دیگر ،شرکتها با
استفاده از دستورالعمل مذکور که با چارچوب جهانی
کنترلهای داخلی کوزو مشابه است ،به افزایش
کیفیت و اثربخشی کنترلهای داخلی خود اقدام
نمایند.
جهانی شدن استانداردهاي حسابداري :در
مصاحبهای آمده است که ...« ،در واقع  IFRSاگر
بدرستی در ایران اجرا بشه و شرکتها بخوان تمام
مواردی که  IFRSبرای افشاء خواسته بوده بدرستی
رعایت کنن باعث ارتقاء شفافیت میشه درست؟ زوایای
پنهان فعالیتهای شرکت توسط  IFRSافشاء میشه.
مسلماً  IFRSباعث خواهد شد که شفافیت افزایش
پیدا بکنه IFRS .باعث خواهد شد که این نواقصی که
ما نام بردیم اونها برطرف بشه ببینید من یکی از
ایراداتی که گرفتم این بوده که کیفیت استانداردهای
حسابداری ایران پایین هست کیفیت حسابرسی پایین
هست  IFRSیک استاندارد حسابداری هستش که
کیفیت باالیی داره قبول؟ مواردی که  IFRSبه عنوان
الزامات افشاء گرفته خواسته این استانداردها باعث
میشه که گزارشهای مالی شفافیت بیشتری داشته
باشن کیفیتشون ارتقاء پیدا کنه .»...برای قوتگیری
بیان مصاحبهشونده ،مطالعات پیشین مهمترین
مزیتهای بکارگیری این استانداردها را میتوان در
قالب افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی ،افزایش
شفافیت و دقت گزارشگری مالی دانستند .استفاده از
 IFRSتوسط حسابداران خبره در سراسر جهان سبب
میشود تا نقاط ضعف و قوت این استانداردها کامالً
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آشکار شده و با برطرف نمودن ایرادات آن بر کیفیت،
شفافیت و ایمنسازی گزارشگری مالی افزوده میشود.

جهت کاهش عدم تقارن اطالعاتی کمک قابلتوجهی
کند .بنابراین ،به نظر میرسد یکی از سازوکارهایی که

با توجه به توضیحات فوق ،راهکار این است که اجرای
استانداردهای بینالمللی حسابداری نیازمند همفکری
و همکاری متقابل سازمانها و نهادهای مرتبطی چون
سازمان حسابرسی ،جامعه حسابداران رسمی ،سازمان
بورس و سازمان امور مالیاتی می باشد .برای بکارگیری
موفق این استانداردها باید با نگاهی واقعبینانه ،به
چالش ها و وضعیت موجود توجه شود .به این منظور
باید رویکردی یکپارچه با تعامل اثربخش نهادهای
حرفهای بکار گرفته شود .در این راستا ،برنامهریزی و
اقدام موثر جهت رفع مسائل مالیاتی ،ترجمه تخصصی
استانداردها ،آموزش و تدوین رهنمودهای مورد نیاز
جهت بکارگیری استانداردها ضروری میباشد.
فضاي رقابتی :در نقل و قولی آمده است که...« ،
اگه محیط اقتصادی رقابتپذیر و در واقع به نوعی
اقتصاد بازار ،بخش خصوصی جدی ،اگه حضور داشته
باشه این رانتها اگه جلوگیری از این رانتها بشه
اقتصاد به سمت اقتصاد تولید محور و وقتی تولید
محور بود اون موقع گزارش مالی اهمیت پیدا میکنه.
وقتی اقتصاد رانت محور بود گزارش مالی و همه اینها
دیگه میره کنار ولی محیط اقتصادی رو بایستی محیط
اقتصادی مناسب کنیم حسابداری زبان اقتصاد سالم و
اقتصاد آزاد است نه اقتصاد دولتی و کنترل شده.»...
هرچه بازار رقابتیتر باشد ،عدم تقارن اطالعاتی ناشی
از هزینههای نمایندگی کمتر است؛ زیرا افزایش رقابت
در بازار با اعمال فشار بر مدیران در خصوص ارائه
بهموقع و با قابلیتاتکاء باالی اطالعات منجر به بهبود
کیفیت اطالعات مالی (ایمنسازی گزارشگری مالی)
میشود .به نهادهای قانونگذار و نظارتی پیشنهاد بر
این است که با اتخاذ تدابیری از طریق بکارگیری
راهبردهایی برای افزایش رقابت در بازار در سطح
داخلی و بینالمللی ،به کاهش مسأله نمایندگی جهت
شفافیت بیشتر کمک کنند .در همین راستا ،سازمان
حسابرسی به عنوان نهادی نظارتی با پیادهسازی
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی میتواند به
بهبود کیفیت قابلیت مقایسه و شفافیت پاسخگویی در

می تواند در کاهش تأثیر و حضور دولت در محیط
اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و در نتیجه کیفیت
اطالعات مندرج شده در صورتهای مالی نقش داشته
باشد ،اجرای واقعی اصل  44قانون اساسی باشد .لذا،
پیشنهاد می شود برای رفع اثرات نامطلوب اقتصاد
دولتی (سیاسی) ،اجرای اصل  44قانون اساسی بیشتر
در کانون توجه دولتمردان و نهادهای حاکمه قرار
گیرد.
برخی از تحقیقات انجام گرفته نیز گویای ارتباط
نظری موضوع پژوهش (گزارشگری مالی) است .یکی از
عوامل مهم جهت افزایش کیفیت و ایمنسازی
گزارشگری مالی ،کاهش عدم تقارن اطالعاتی از طریق
افزایش کیفیت حسابرسی میباشد (داس و پاندیت،
 .)3111یکی از رویکردها مهم جهت افزایش کیفیت
اطالعات مالی ،توجه به مفهوم کیفیت حسابرسی است
(کارامانوا و وافیس .)3111 ،حسابرسی با کیفیت
باالتر ،دقت اطالعات و گزارشگری مالی را بهبود
میبخشد (مارک پیچار .)3111 ،بکارگیری
استانداردهای بینالمللی حسابداری ،مدیریت سود
کمتر ،گزارشگری زیاندهی بهموقعتر و محتوای
اطالعاتی بیشتری از سوی استفادهکنندگان را در پی
داشته است و موجب افزایش کیفیت و شفافیت
گزارشگری مالی میشود (بارث و همکاران.)3113 ،
یکی از مهمترین وظایفی که نظام راهبری شرکتی
میتواند برعهده گیرد ،اطمیناندهی دربارۀ کیفیت
فرآیند گزارشگری مالی است .بکارگیری کارآی نظام
راهبری شرکتی بر کیفیت اطالعات مالی مؤثر است و
باعثِ دقیقتر و باکیفیتتر شدن اطالعات و
گزارشگری مالی میشود (آلصوفی و همکاران،
3112؛ هاچ برگ و همکاران3111 ،؛ سالوسکی و
زولچ3113 ،؛ سرافیم3112 ،؛ چنگ و همکاران،
.)3111
موضوعات زیر برای پژوهشهای آتی پیشنهاد
میگردد:
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قادر داداشزاده ،حیدر محمدزاده سالطه ،رضوان حجازي و هوشنگ تقیزاده

 ارائه الگویی برای شفافیت گزارشگری مالیاتیبه کمک رویکرد زمینه بنیاد

 حسینی ،سیدجواد و کرمشاهی ،بهنام.)1231( .
بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی ،مجله پژوهش

 تدوین مدل جامع کارایی سرمایهگذاری درگزارشگری مالی
 ارائه الگویی برای شفافیت گزارشگری مالی دربخش سالمت
در نهایت ،یادآوری کالم رابرت اچ هرتز ،رئیس
هیأت استانداردهای حسابداری مالی در باب اهمیت
کیفیت گزارشگری مالی خالی از فایده نخواهد بود:
" گزارشگری مالی همچون هوایی است که نفس
می کشیم و زنده به آنیم ...تا زمانی که پاکیزه است و
شفاف .اما گزارشگری نادرست ،گمراهکننده و متقلبانه
همچون هوای آلوده است ،محیط را فاسد میکند و
تیره ،سالمت انسانها را تهدید میکند و آنان را مسموم
میکند" .لذا بایستی ارکان نظارتی نظیر کمیته
حسابرسی و سایر اعضای حرفه در جهت اعتالی آن
بیش از پیش بکوشند.

حسابداری.31-1 ،1 ،
خوزین ،علی؛ طالبنیا ،قدرتاله؛ گرکز ،منصور و
بنیمهد ،بهمن .)1231( .بررسی اثر ساختار
مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری،
فصلنامه حسابداری مدیریت.12-1 ،)24(11 ،
رحمانی ،علی و حسینی ،سمیه .)1231( .بررسی
شفافیت صورتهای مالی بانکها ،فصلنامه تازههای
اقتصاد.33-13 ،)1(121 ،
سادات سیدجمالی ،ذکیه و دعائی ،میثم.)1231( .
رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی
سرمایهگذاری با توجه به اثر تعدیلگری عدم
تقارن اطالعاتی و ساختار مالکیت ،مجله
رویکردهای پژوهشی در نوین مدیریت و
حسابداری.111-134 ،4 ،
صمدی لرگانی ،محمود .)1233( .تبیین ارتباط
بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری
مالیاتی ،رساله دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات واحد تهران.
عربصالحی ،مهدی و میرزایی ،مهدی.)1231( .
کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی،
مجله حسابدار رسمی.12-11 ،22 ،
عقیلی ،محمدرضا .) 1213( .چگونگی بکارگیری
استانداردهای حسابداری قراردادهای اجاره
بلندمدت ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه
عالمه طباطبائی تهران.
کاویانی ،مریم .)1234( .نگاهی به چالشهای
گزارشگری کنترلهای داخلی در ایران ،مجله
حسابرس.43-11 ،
گودرزی ،احمد؛ بابازاده شیروان ،هانی.)1234( .
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و
سررسید بدهیها با کارآیی سرمایهگذاری ،فصلنامه
حسابداری مدیریت.111-111 ،)31(3 ،
مدرس ،احمد و حصارزاده ،رضا .)1231(.کیفیت
گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری ،فصلنامه









فهرست منابع
 اعتمادی ،حسین؛ سپاسی ،سحر و احمدیان،
وحید .)1234( .فراتحلیل اثرات پذیرش
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر
کیفیت گزارشگری مالی ،فصلنامه پژوهشهای
تجربی حسابداری.33-41 ،)34(4 ،
 اعتمادی ،حسین و یارمحمدی ،اکرم،).1233( .
عوامل موثر بر گزارشگری میاندورهای بهموقع،
فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،
.33-31 ،)23(13
 ایمان ،محمدتقی 1231( .الف) .روششناسی
پژوهشهای کیفی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
چاپ اول.
 ایمان ،محمدتقی 1231( .ب) .فلسفه روش
پژوهش در علوم انسانی ،قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.
 بازرگان ،عباس .)1231( .مقدمهای بر روشهای
پژوهش کیفی و آمیخته -رویکردهای متداول در
علوم رفتاری ،تهران :انتشارات نشر دیدار.
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محمدیان ،محمد و ستایش ،محمدحسین.
( .)1231الگویی برای گزارشگری مالی و غیرمالی
بانکها :از طریق شاخصسازی گزارشگری شهروند
شرکتی ،فصلنامه پژوهشهای کاربردی در
گزارشگری مالی.11-42 ،)13(1 ،
مرادی ،مهدی؛ سلیمانی مارشک ،مجتبی و باقری،
مصطفی .)1234( .عوامل موثر بر بههنگامی
گزارشگری مالی با استفاده از تکنیکهای شبکه
عصبی مصنوعی و درخت تصمیم ،فصلنامه
پژوهشهای تجربی حسابداری-121 ،)11(1 ،
.113
مشایخ ،شهناز؛ حکمت ،هانیه و کاشف ،معصومه.
( .)1231بررسی فاصله گزارشگری مالی از اهداف
مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران ،مجله
پژوهش حسابداری ،شماره .1-34 ،4
مهام ،کیهان و تک روستا ،مجید .)1231(.شناخت
موانع ارزیابی کنترلهای داخلی در حسابرسی
مستقل ،فصلنامه دانش حسابرسی ،سال دوازدهم،
شماره .43-13 ،44
هندریکسون ،الدون اس و ونبردا ،مایکلاف.
( .)1231تئوری حسابداری ،ترجمه علی
پارسائیان ،تهران :انتشارات ترمه.
وثوق آبکنار ،وحید .)1233( .دالیل عدم بکارگیری
بخشهایی از استاندارد شماره ( 33فعالیتهای
بیمه عمومی) توسط شرکتها و موسسات صنعت
بیمه ایران ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه
تهران.
وکیلیفرد ،حمیدرضا و علیاکبری ،مونا.)1233( .
تأثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر
کیفیت گزارشگری مالی ،مجله حسابداری
مدیریت.31-11 ،)2(3 ،
یوسفیاصل ،فرزانه؛ مالنظری ،مهناز و سلیمانی
امیری ،غالمرضا .)1231( .تبیین مدل شفافیت
گزارشگری مالی ،فصلنامه پژوهشهای تجربی
حسابداری ،سال چهارم ،شماره .1-23 ،14
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