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 مقدمه -0

منابع  نیتر مهمالمللی  استانداردهای گزارشگری مالی بین

اطالعاتی است که هدف آن فراهم کردن اطالعات الزم 

از نیاز  اقتصادی بوده و بخش اعظمی یها یریگ میبرای تصم

استانداردهای . کند یاطالعاتی بازار سرمایه را تأمین م

المللی عبارت است از دقت اطالعات  گزارشگری مالی بین

در عمل، . شده برای تشریح بهتر عملیات سازمان گزارش

اطالعات مربوط به جریان وجه نقد شرکت ازجمله اطالعات 

این تعریف از استانداردهای . است گذاران هیموردعالقه سرما

المللی منطبق بر تعریف هیئت تدوین  گزارشگری مالی بین

یکی از  کند یاستانداردهای حسابداری است که عنوان م

اهداف گزارشگری مالی، آگاه کردن اعتباردهندگان و 

منطقی و  یریگ میبالقوه برای کمک به تصم گذاران هیسرما

. ارزیابی جریان وجه نقد مورد انتظار سازمان یا شرکت است

عنوان یکی از  حسابرسان داخلی به یا تعامل و روابط حرفه

برای  همیمهم سازمان با مدیران دیگر، عامل م یها قسمت

سازمان از  یمند دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی و بهره

کمیته تدوین استانداردهای (. 2727، 1کی و کیم)آن است 

ی حسابداری الملل نیبی حسابداری نیز در استاندارد الملل نیب

ی ها انیجرکند که اطالعات مربوط به  بیان می 0شماره 

 فراهمدر  کنندگان استفادهوجوه نقد یک واحد تجاری برای 

ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه  منظور بهآوردن مبنایی 

ی این وجوه، سودمند ریکارگ بهنقد و نیازهای آن واحد در 

 کنندگان استفادهاست همچنین تصمیمات اقتصادی که توسط 

، مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد شود یماتخاذ 

و 2جولیانی)است ی و اطمینان از آن بند زمانوجوه نقد، 

 .(2713همکاران، 

 یمال یها مرتبط با رشته التیهمان تحص رانیمد یدانش مال

که ی رانیو مد باشد؛ یو اقتصاد م تیریمد از جمله حسابداری،

و  هیتجز کرده باشند، دارای توان لیها تحص رشته نیدر ا

                                                           
1 Key & Kim 
2 Juliani Et Al 

 یها استیبا استانداردها و س ییآشنا ،یاطالعات مال لیتحل

بوده و از  یاطالعات مال افشای حسابداری، نظارت بهتر بر

، 9آنجولیا ریزکی) ندینما یم روییدر حسابداری پ اطیفرض احت

2713.) 

فرآیند  ریناپذ ییجداکه جزء  یاطالعات حسابدار تیفیک

باشد  تر دسترس قابلو  تر شفافی است، هر چه ریگ میتصم

ی در زمینه تر حیصحمنجر به اتخاذ تصمیمات  تواند یم

و  یاطالعات حسابدار تیفیک. شودتخصیص منابع 

گزارشگری شفاف یکی از انتظارات در بازار سرمایه به شمار 

وجود دارد  نظر اتفاقآنچه مسلم است و نسبت به آن . رود یم

، متقاضی گذاران هیسرمااین است که همه مقررات گذاران و 

زیرا این اعتقاد . باال هستند تیفیباکگزارشگری مالی 

گسترده وجود دارد که کیفیت اطالعات حسابداری  صورت به

، و آزادزاده ها یحاج)مستقیماً بر بازارهای سرمایه اثرگذار است 

1933.) 

مطالعات پیشین در مورد استانداردهای گزارشگری مالی 

 یها حاکمیت شرکت یها یژگیالمللی عمدتاً بر تأثیر و بین

چندین مطالعه دیگر ارتباط بین . متمرکز بوده است یرمالیغ

 یرمالیغ یها المللی شرکت استانداردهای گزارشگری مالی بین

، رعاملیمد یها یژگیو چندین متغیر مدیریتی، مانند و

مالی را نشان داده  دانشاجرایی و  ازحد شینفس ب اعتمادبه

 مدیران نقش اساسی دردانش براساس این مطالعات، . است

وند گزارشگری مالی دارند و از طریق تصمیمات عملیاتی ر

این نتایج توسط نظریه . بر درآمد دارند یا خود تأثیر عمده

طور  ، جایی که مدیران بهشود یباالتر پشتیبانی م یها رده

فرد در  منحصربه یها مستمر قابل تعویض نیستند و تفاوت

سمت  ها را به آن تواند یم دانش مالیشخصی و  یها ارزش

در شرایط پیچیده سوق دهد  ژهیو مختلف، به یها انتخاب

و  دانش مدیرانباوجود ارتباط بین  (.2713، 1سیدیاتری)

المللی، بیشتر مطالعات  استانداردهای گزارشگری مالی بین

                                                           
3 Angguliyah Rizqi 
4 Iatridis 
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مالی  یها مدیریتی را در شرکت یها قبلی پیامدهای مهارت

ها با پیچیدگی برتر  مدیران مالی در شرکت. نادیده گرفته است

ازجمله ریسک اعتباری،  ها سکیناشی از انواع مختلفی از ر

، ریسک نرخ ارز، ریسک نقدینگی و غیره پرداخت شیریسک پ

، در (2712)مبر و همکاران وبه گفته ب. روبرو هستند

ه عقالنیت پیچیده و مبهم، مدیران در محدود یها تیموقع

 تواند یها م و در این محدوده، انتخاب آن کنند یفعالیت م

ها باشد؛  فرد آن منحصربه یها و ارزش دانشتحت تأثیر 

بنابراین، برای جلوگیری از ضرر و اعتبار شهرت، مدیران مالی 

 توانمند انگیزه قوی برای جلوگیری از منفی شدن درآمد خود

 گذارد یها تأثیر م داری آنبر انتخاب حساب دارند که این امر

مطالعات پیشین نشان دادند که همچنین . (2727، 1کاراجیا)

اثرات متفاوتی بر  تواند یمدیریتی مدیران، م یها مهارت

یک مطالعه در اندوزی . مالی داشته باشد یها یگزارشگر

بر  یتوجه نشان داد که توانایی مدیریتی تأثیر منفی و قابل

المللی دارد و توانایی  استانداردهای گزارشگری مالی بین

استانداردهای گزارشگری مالی  تواند یمدیریتی باالتر نم

-مکا و گارسیا-این نتایج با گارسیا. المللی را افزایش دهد بین

دهد توانایی  متناقض است که نشان می( 2711)سانچز 

المللی بانک  مدیریتی بر استانداردهای گزارشگری مالی بین

در یک مطالعه، محققین . (2711گارسیامکا، ) تأثیر مثبت دارد

فرض را بر این نهادند که مدیران ارتقا یافته داخلی احتماالً 

باالتر  تیفیالمللی باک استانداردهای گزارشگری مالی بین

آنان حاکی  یها افتهی. دهند نسبت به مدیران خارجی ارائه می

 دانشدیران قبل از تصدی مدیرعامل از آن داشت که وقتی م

را داشته باشند، گزارش مالی شرکت از کیفیت باالتری  مالی

 (.2711، 2و همکارانبروکمن )برخوردار است 

 با توجه به اینکه برخی اطالعات در خصوص دانش مالی

که  یا ، از طرفی نیز مطالعهباشد یم ضینق و ، ضدمدیران

 یمال یگزارشگر یاستانداردها ریبه بررسی تاث ماًیمستق

                                                           
1 Karajia 
2 Brockman Et Al 

 تیفیبا ک رعاملیمد یدانش مال نیبر رابطه ب یالملل نیب

و  باشد یپرداخته باشد بسیار کم م یاطالعات حسابدار

شده  مطالعات عمدتاً بر روی مدیران کل یا کارمندان انجام

که یک مطالعه  شود یاست، بنابراین ضرورت آن حس م

بررسی  ی راالملل نیب یمال یرشگرگزا یاستانداردهااز  تر جامع

 تیفیبا ک رعاملیمد یها را بر روی دانش مال کرده و اثرات آن

بنابراین مسئله اصلی تحقیق . بررسی کند یاطالعات حسابدار

 یمال یگزارشگر یاستانداردهاحاضر این است که آیا 

 تیفیبا ک رعاملیمد یدانش مال نیبر رابطه ب یالملل نیب

شده در بورس  رفتهیپذ یها در شرکت یاطالعات حسابدار

 تاثیر دارد؟ اوراق بهادار تهران

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -8

 یحسابدار یالملل نیب یاستانداردها

 یهمان استانداردها ای یحسابدار یالملل نیب یاستانداردها

از  یکیاست،  9(IFRS) یمال یگزارشگر یالملل نیب

 نیا. شود محسوب می تیپراهم یاصطالحات حسابدار

 رمختلف در سراس یهاست که در کشورها استاندارد سال

در کشور  ریاخ یها و در سال ردیگ جهان مورد استفاده قرار می

بود که طبق  30بان سال آ. مورد توجه قرار گرفته است زیما ن

که از سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد،  یا هیابالغ

 مهیب یها و شرکت یو اعتبار یمال یها ها، موسسه همه بانک

که در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده بودند و دوره 

شد،  و بعد از آن شروع می 30 نیفرورد 1 خیها از تار آن یمال

بر اساس )ساالنه  یمال یها و ارائه صورت هیبه ته

 یو استانداردها( یمال یگزارشگر یالملل نیب یاستانداردها

عالوه بر  خ،یتار نیاز هم البته. ملزم شدند رانیا یحسابدار

شده در بورس اوراق  رفتهیپذ یها موارد باال، تمام شرکت

 اردیلیهزار م 17ها  ثبت شده آن هیبهادار و فرابورس که سرما

کار ملزم  نیبه انجام ا هیابالغ نیدر ا زیبود ن شتریو ب الیر

 نیب یبدارحسا یزمان بود که استانداردها نیهم. شده بودند

                                                           
3 International Financial Reporting Standards 
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 یرحمان) قرار گرفت یادیمورد توجه ز زیدر کشور ما ن یالملل

 .(1933، و همکاران

یک  یالملل نیب یمال یگزارشگر یدر واقع، استانداردها

چهارچوب حسابداری است که طبق آن اطالعات مالی 

در حال حاضر، این چهارچوب . شوند گزارش و سازماندهی می

کشور جهان، از جمله کشورهای  127حسابداری در بیش از 

اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آسیایی و امریکای 

 استانداردهای بین المللی گزارشگری. جنوبی الزم االجرا است

کند که گزارشات و  ها را ملزم می ها و سازمان مالی شرکت

وضعیت مالی خود را با استفاده از قوانین یکسان تهیه و ارائه 

این یعنی اینکه برای جلوگیری از هر گونه تقلب و . کنند

ها و  شرکت بین تمامی دستکاری، یک وفاق و تفاهم عمومی

گزارشات مالی  ها وجود دارد که امر بررسی و مقایسه سازمان

 یاستانداردها هدف استانداردهای .کند تر می را ساده

این است که یک زبان حسابداری  یالملل نیب یمال یگزارشگر

های  مشترک ایجاد کند تا بر طبق آن امور تجاری و صورت

مالی از انسجام و اعتبار بین المللی برخوردار باشند، بدون 

ای مختلف تمایزی های مختلف از کشوره اینکه بین شرکت

 .(2713، 1سیدیاتری)قائل باشد

 رعاملیمد یدانش مال

عبارت است از داشتن دانش و درک  رعاملیمد یدانش مال

های موجود و همچنین  کافی درباره مفاهیم مالی و روش

. استفاده از این دانش برای حل مشکالت مالی موجود است

 افراد، رفتار و اطالعات شامل ایگسترده مفهوم مالی، دانش

سینتا و )است  آتی مالی امن موقعیت از برخورداری برای

 اقتصاد رشد اصلی محرک دانش تولید (.2713، 2همکاران

ی سازمان ها گزارش و ها مطالعه. شود یم محسوب محور دانش

9برنامه و توسعه اقتصادی
 بانک یها تیفعال دانش، مورد در 

 ی اتحادیهها مطالعه توسعه، در دانش نقش مورد در جهانی

                                                           
1 Iatridis 
2 Sinta Juliani 
3 OECD 

 مباحث و ها هینظر خود، برای آن منتخب انداز چشم و اروپا

 ارتقای جهت در مختلف کشورهای و برنامه دانش بر مبتنی

 جهانی سطح در ویژه توجه نشانگر دانش، بر مبتنی سازمانی

 دانش دودستهبه  دانش. است دانش با مرتبط به مباحث

 ضمنی بیشتر دانش سهم. شود یم تقسیم آشکار و ضمنی

 دانش خصوص به دانش تولید لذا. دارد بیشتری اهمیت و است

تشکیل  را جدید یها یفناور و تکنولوژی اساس که ضمنی

 مهم منبع ضمنی دانش همچنین. است ضروری ،دهد می

 ضمنی دانش از. است کشورها برای رقابتی مزیت کسب

. اند مشابه باهم شیوب کم که است شده ارائه متعددی تعاریف

 بررسی ضمنی دانش انتقال محور بر توان یمرا  تعاریف این

 که داند یم دانشی را ضمنی دانش گرنت، تعریفی، در. کرد

نیست  ریپذ امکان آن انتقال و شود یم آشکار استعمال با فقط

 را آن زیرا ،کند ینم ضمنی دانش انتقال به کمکی این تعریف

 آن شناسایی اساس امکان در که کرده فرض انتزاعی یقدر به

 (.1932ی، و رحمان مییابراه) ندارد وجود

 یاطالعات حسابدار تیفیک

بودن  دیمف زانیم یبه معنا یاطالعات حسابدار تیفیک

و  رانیبستانکاران، مد گذاران، هیسرما یبرا یمال یها صورت

اطالعات  تیفیک. باشد یافراد مرتبط با شرکت م گرید

اطالعات  انیدر ب یمال یدقت گزارشگر زانیم یحسابدار

مورد  ینقد یها انیجر ژهیو شرکت، به اتیو عمل یحسابدار

ارائه  گذاران هیسرما یمنظور آگاه که به باشد یمانتظار 

 یبرا یمنبع مهم و سودمند یاطالعات حسابدار. شود یم

 یمنبع اصل نیطرف قرارداد و همچن یها گروه یریگ میتصم

اطالعات . شود یمحسوب م رانیمباشرت مد فهیوظ یابیدر ارز

 ییکارا شیمنجر به افزا تواند یباال م تیفیباک یحسابدار

گردد که  یکاهش عدم تقارن اطالعات قیاز طر یگذار هیسرما

مشکالت  تواند یدر صورت وجود، م یعدم تقارن اطالعات نیا

نادرست را به  نشیو گز یهم چون مخاطرات اخالق یاقتصاد

 (.1931، و همکاران یدریپورح)همراه داشته باشد 
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کیفیت اطالعات حسابداری بایســتی اطالعـات الزم بـرای 

ارزیـابی وضـعیت مـالی و بنیـه اقتصادی بنگاه، ارزیـابی 

عملکـرد و تـوان سـودآوری، ارزیابی چگونگی تأمین مـالی و 

ایفای مسئولیت مصـرف وجـوه نقـد، ارزیابی چگونگی 

مباشرت مـدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن 

شده و  اطالعـات مکمـل برای درک بهتر اطالعات مالی ارائه

این  جهینت در. وضعیت آتی را فراهم نماید ینیب شیپ

دارنـد و  ادشدهیها اهمیت بسزایی در تحقـق اهـداف  گزارش

اراتر بـودن موجب کـ تواند یها م افزایش کیفیـت آن

ها  ها و حفـظ و توسـعه منـابع آن شرکت یها یگذار هیسرما

از طرف دیگر، مدیران (. 2713، 1سینتا و همکاران) گـردد

مدیریتی خاصی را در ارتباط با  یها سبک توانند یتوانمند م

ها ایجاد کنند که موجب افشای  سوابق شخصی و آموزشی آن

کارانه  محافظه یاه یژگیداوطلبانه شرکت و برخی از و

این . گذارد یها تأثیر م که بر کیفیت گزارش دهی آن شود یم

مدیران بامهارت و توانایی باالتر ممکن است شکاف عدم 

تقارن اطالعاتی با بازارهای تحت بحران مالی را کاهش 

هرچه . دهند، باهدف کیفیت باالتر اطالعات حسابداری

احتمال انتقال ضعیف آن توانایی ویژه در مدیران نهفته باشد، 

تر  سخت ژهیو ها و تقلید از آن برای رقبا به به سایر شرکت

است، بنابراین این امر آن را به یک منبع قدرتمند برای 

که مدیران مالی  ییها ؛ بنابراین، راهکند یعملکرد برتر تبدیل م

بنا به صالحدید خود ممکن است برای دستیابی به اهداف 

انتخاب کنند، مانند اقالم تعهدی اختیاری اطالعات حسابداری 

ها،  سود ناشی از عواملی مانند وضعیت آن ییا هموارساز

تأثیر مثبت یا  تواند یشخصی یا تجربیات قبلی، م یها تیموقع

کیفیت منفی بر انتخاب حسابداری داشته باشد؛ بنابراین بر 

 (.2727، 2کاراجیا) گذارد یتأثیر ماطالعات حسابداری 

 پژوهش پیشینه

                                                           
1 Sinta Juliani 
2 Karajia 

استانداردهای  در پژوهشی به( 1933)رحمانی و همکاران 

مالی و گزارشگری ( IFRS) یالملل گزارشگری مالی بین

استانداردهای  یریکارگ به دادنشان  نتایج. پرداختند

و  ییشناسا ندیالمللی موجب بهبود فرا گزارشگری مالی بین

 تیفیک شیافزا ها، یو بده ها ییمعامالت، دارا یریگ اندازه

 یکل تیفیو ک یمال یها صورت یاجزا یارائه و افشا

 .شود یم یمال یگزارشگر

آثار  یبررس در پژوهشی به( 1933)واحدی و جهانشاد 

طبق  یمال یگزارشگر یالملل نیب یاستانداردها یریبکارگ

 تیریو مد یمال یها بر شاخص یدستورالعمل بانک مرکز

ی ریکه بکارگ دادنشان نتایج . پرداختند ها سود در بانک

 ریسود تاث تیریمد بری حسابدار یالملل نیبی استانداردها

 یاستانداردها تیدارد با توجه به اهم یمعنادار یمنف

 یها به سمت اجرا انکحرکت ب ،یمال یگزارشگر یالملل نیب

 یمورد از منظر مال نیا رایز. باشد می یاستانداردها ضرور نیا

اعتبار در  شیافزا ،یمال یها صورت یمنجر به شفاف ساز

و  یمال یحضور در بازارها نهیکاهش هز ،یالملل نیسطح ب

 .شود می یالملل نیارتباطات ب لیتسه

توانایی،  در پژوهشی به( 1930)طاهری عابد و همکاران 

 .پرداختند دانش مالی مدیران و شفافیت گزارشگری مالی

مالی مدیران  نتایج تحقیق نشان داد که توانایی و دانش

صورت همزمان اثر مثبت و معناداری بر شفافیت  به

 .گزارشگری مالی دارند

بررسی  در پژوهشی به( 1930)همکاران سلطان محمدلو و 

مدیره بر  تأثیر تجربه مدیرعامل و دانش مالی اعضای هیئت

نتایج نشان  .پرداختند بر نظارت بیرونی کیفیت افشا با تأکید

 ی دهد که بین تجربه مدیرعامل و کیفیت افشاء رابطه می

مثبت و معناداری وجود دارد و نیز بین دانش مالی اعضای 

مدیره و کیفیت افشا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد  هیئت

مدیره و نظارت  و همچنین تعامل دانش مالی اعضای هیئت

ت افشاء دارد ولی تعامل بیرونی رابطه مثبت و معناداری باکیفی
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دانش مالی مدیرعامل و نظارت بیرونی رابطه مثبت و 

 .معناداری باکیفیت افشاء ندارد

تأثیر  یبررس در پژوهشی به( 1932)و همکاران  خردمند

المللی  و استانداردهای گزارشگری مالی بین یتیریمد ییتوانا

در  شده رفتهیپذ یها سهام شرکت متیق زشیر سکیبر ر

که  دادنشان  یها افتهی .پرداختند بورس اوراق بهادار تهران

سهام  متیق زشیر سکیسود بر ر یداریو پا تیریمد ییتوانا

و  یاقالم تعهد تیفیاست؛ اما ک رگذاریتأث یطور معنادار به

 .سهام ندارد زشیر سکیسود تأثیری بر ر یهموارساز

ی کیفیت بررس در پژوهشی به( 1932) پورزمانیو  معینیان

گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش 

بیانگر  ها افتهی .پرداختند عمومی از نظر نحوه ارائه اطالعات

کیفی اطالعات ارائه شده در  یها یژگیآن است که و

علوم پزشکی از نظر نحوه ارائه  یها مالی دانشگاه یها گزارش

اطالعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابقت 

 .دارد

اطالعات  تیفیک یبررسدر پژوهشی به ( 2727)1کی و کیم

 یاستانداردها رییپس از تغ یدر کره جنوب یحسابدار

 یحسابدار یاز استانداردها 2711کشور در سال  یحسابدار

( IFRS) یالملل نیب یمال یگزارشگر یبه استانداردها یداخل

 تیفیک IFRSکه بعد از اتخاذ نتایج نشان داد . پردازد می

 راتیتأث IFRS و همچنیناست  افتهی شیافزا یحسابدار

 .کره دارد یحسابدار طیو مح هیسرما یبر بازارها یمثبت

تأثیر توانایی  در پژوهشی به (2713) 2سینتا و همکاران

: المللی مدیریتی بر استانداردهای گزارشگری مالی بین

نتایج نشان  .پرداختند وتحلیل تجربی صنعت بانکداری تجزیه

دهد که توانایی مدیریتی برای هر دو اقدام تأثیر منفی بر  می

این ممکن . المللی دارد استانداردهای گزارشگری مالی بین

دیر توانایی باالتری دارد، او است به دلیل زمانی باشد که م

                                                           
1 Key & Kim 
2 Sinta Juliani 

مانند )دهد  دارد و اقداماتی را انجام می یطلب تمایل به فرصت

و بنابراین درآمد پایدارتر و ( طلب  مدیریت سود فرصت

کیفیت پایین گزارشگری )شود  بینی می همچنین قابل پیش

 (.مالی

های ملی  تاثیر استانداردپژوهشی تحت عنوان ( 2711)9یانگ

ایران بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر حسابداری 

که تفاوت معناداری  دادنتایج نشان . پرداختندپایداری سود 

ها قبل و بعد از اجرای استانداردهای  بین پایداری سود شرکت

حسابداری وجود ندارد یعنی استانداردهای حسابداری بر 

 .پایداری سود تاثیرگذار نیست

 یاستانداردها ریأثت وهشی بهدر پژ( 2710) 1لی و همکاران

 تیفیک سود و تیرینظر شده بر مد دیتجد یحسابدار

نشـان دهنـده  ـقیتحق جینتا. اطالعات حسابداری پرداختند

 دیپـس از تجد یها در سـال کـه باشـد موضـوع می ـنیا

، 27و  12شـماره  یحسـابدار ینظـر در اسـتانداردها

 یاطالعات حسابدار تیفیو ک ـشیافزا سـود تیریمد

 .نداشـته اسـت یـرییتغ

 روش شناسی پژوهش -3

-یفیو از نظر روش توص یاز نظر هدف کاربرد قیتحق نیا 

پذیرفته  یها شرکت جامعه آماری شامل تمامی .است یلیتحل

تا  1931شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 

که حجم نمونه نهایی به روش غربالگری  باشند یم 1931

 :گردد یزیر تعیین م یها تیپس از اعمال محدود

                                                           
3 Young 
4 Lee 



 0011زمستان ،چهارم، شماره دومدوره فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، / 10 

 

 

 نمونه آماری -0جدول 

 ها شرکتکل  ی حذفیها شرکت شرح نمونه گیری

 100  31ی پذیرفته شده و فعال در بورس تا پایان سال ها شرکت

  10 .مورد مطالعه در دسترس نبوده است اطالعات مالی شرکت در دوره

  107 .اند نداشتهدر بورس حضور  31تا سال  31یی که از سال ها شرکت

  22 .اسفند نبوده است 23یی که سال مالی آنها منتهی به ها شرکت

  10 .اند بودهی هلدینگ، بیمه و سرمایه گذاری ها شرکتجزء 

  29 .اند داشتهیی که در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی ها شرکت

 (170)  .یی که معیار نمونه گیری را احراز نکردندها شرکتمجموع 

 07  .یی که به عنوان نمونه انتخاب شدندها شرکتمجموع 

 

شرکت به عنوان  07باال  یها تیتوجه به اعمال محدود با

 .نمونه آماری انتخاب گردید

 مدل تحقیق

 :باشد الگوی مورد نظر در این تحقیق به شکل زیر می

                              
                   
                  
            
                          

 متغیر مستقل

باتواح و طبق تحقیق  (:Expert) رعاملیمد یدانش مال

باشند  مدیران عاملی دارای دانش مالی می (2710)همکاران

که معلومات حسابداری داشته یا تجارب قبلی در این زمینه 

داشته باشند، یعنی در گذشته حسابرس، مدیرمالی، رئیس 

حسابداری و یا معاون مدیرعامل شرکت در بخش مالی یا 

گیری دانش  در این پژوهش برای اندازه. اند حسابداری بوده

تر که در منشور کمیته  مالی مدیران عامل از تعریف عمومی

حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار آورده شده، استفاده 

باشند  در این تعریف افرادی دارای دانش مالی می. گردد می

ای داخلی یا معتبر بین  که مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفه

سابرسی، مدیریت مالی، حسابداری، ح)المللی در امور مالی 

( های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی اقتصاد، سایر رشته

 . را داشته باشند

در پژوهش حاضر مدیرانی که دارای مدرک تحصیلی معیار ما 

های مالی از قبیل حسابداری،  حداقل لیسانس در رشته

عنوان مدیران دارای دانش مالی  به ،مدیریت و اقتصاد باشند

دانش مالی مدیرعامل یک متغیر . خواهد شدرفته در نظر گ

عنوان  است؛ نوع مدرک تحصیلی به( مصنوعی)ساختگی 

گیری دانش مالی مدیرعامل در نظر  معیاری جهت اندازه

اگر این معیار را داشته باشند عدد یک در غیر . شده است گرفته

 حسابرسان انجمن. شود اینصورت عدد صفر در نظر گرفته می

 یا فهیوظ انجام برای فرد را توانایی صالحیت ریکاآم داخلی

 دانش، از یا مجموعه چارچوب در صحیح نحو به شغل

گیری  است بنابراین معیار اندازه نموده تعریف رفتار و ها مهارت

معیار آسان و  کی دانش با استفاده از مدرک تحصیلی مرتبط،

توان آن را در جامعه آماری  ی میراحت بهباشد و  در دسترس می
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های بورسی  پایش کرد و برای بررسی مدیران مالی شرکت

ی با داشتن سوابق تحصیلی مدیران مالی راحت بهاین معیار 

دسترسی به مدرک تحصیلی مدیران  .ی خواهد بودبررس قابل

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی مالی از قسمت 

 . باشد قابل دریافت می www.codal.irسایت  داخلی

 متغیر وابسته

منظور ارزیابی  به (:AQ) یحسابدارکیفیت اطالعات 

ی از کیفیت اقالم تعهدی سرمایه در اطالعات حسابدار تیفیک

کیفیت اقالم تعهدی سرمایه در . شود گردش استفاده می

و ( 2772)1توسط مک نیکلز شده ارائهگردش طبق معیار 

و  کرمی)باشد  به شرح ذیل می( 2772) 2دیچاو و دیچو

 (:1931همکاران، 

                             
                     
               

نسبت تغییر در اقالم تعهدی سرمایه در گردش بر :       

که از طریق رابطه شماره دو محاسبه  ها ییدارامیانگین 

 .شود می

 ها ییدارانسبت جریان نقدی عملیاتی بر میانگین کل :    

 ها ییدارابر میانگین کل  درفروشنسبت تغییر :        

 ها ییداراانگین کل ی ثابت بر میها ییدارانسبت :       

 خطای برآورد مدل:     

                                   

 ها ییدارای جاری بر میانگین ها ییدارانسبت تغییر در :    

 ها ییدارانسبت تغییر در وجه نقد بر میانگین :   

 ها ییدارانسبت تغییر دربدهی جاری بر میانگین :    

                                                           
1 - Mcnichols 
2 - Dechow, P., & Dichev 

 مدت کوتاهنسبت تغییر در تسهیالت مالی دریافتنی :     

 ها ییدارابر میانگین 

 متغیر تعدیلگر

(: IFRS) یالملل نیب یمال یگزارشگر یاستانداردها

 یگزارشگر یکه از استانداردها ییها شرکت در این تحقیق

 نصورتیرایدر غ کیعدد  کنند یاستفاده م یالملل نیب یمال

 .رندیگ یعدد صفر را در نظر م

 متغیرهای کنترل

 ها ییکل دارا یعیطب تمیلگار(: Size)شرکت اندازه   

 (.tدر سال  iاندازه شرکت )

بر  میتقس یکل بده یارزش دفتر(: Lev)اهرم مالی 

 (.tدرسال  i شرکت یاهرم مال) ها ییکل دارا یارزش دفتر

جنسن  آزاد نقد جریان مدل از الهام با(: ROA)سودآوری 

 بدهی از باال سودآوری با هایکند شرکتمی بیان که( 1312)

کنند می استفاده نمایندگی مسائل کنترل برای بیشتری

 (.1932اعتمادی و منتظری، )

این تحقیق هماهنگ با برخی از تحقیقات از نسبت سود  در

خالص به کل دارایی برای محاسبه سودآوری استفاده شده 

 .است

      
سود خالص

کل دارایی
 

 ینسبت ارزش بازار به ارزش دفتر(: MTB)رشد  فرصت

 .است

تعداد اعضای (: BdSize)مدیره  اندازه اعضای هیئت

 .مدیره در سال هیئت

ε :باقیمانده مدل. 

 تجزیه و تحلیل داده ها. 0

http://www.codal.ir/
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 یفیآمار توص Eviewsافزار  حاضر با استفاده از نرم قیدر تحق

را ... و  یانحراف استاندارد، چولگ انه،یم ن،یانگیشامل؛ م

 .گردد یمحاسبه م

 آمار توصیفی

هایی است که برای جمع آمار توصیفی شامل مجموعه روش

آوری، خالصه کردن، طبقه بندی و توصیف حقایق عددی به 

ها و اطالعات پژوهش را در واقع این آمار، داده. رود کار می

ها برای استفاده دادهکند و طرح یا الگوی کلی از  توصیف می

 . دهد سریع و بهتر از آنها به دست می

 

 

 استفاده مورد متغیرهای تمامی برای...( و اریانس، ومیانگین)توصیفی  آمار یها شاخص -8جدول 

 چولگی اریانحراف مع نیتر کوچک نیتر بزرگ انهیم نیانگیم نماد در مدل متغیر

 EXPERT 74110 74777 14777 74777 74130 74227 مدیرعاملدانش مالی 

 AQ 24111 24701 1421 74117 74119 14317 کیفیت اطالعات حسابداری

استانداردهای گزارشگری مالی 
 المللی بین

IFRS 7492 74777 14777 74777 74117 74919 

 SIZE 114121 114277 274119 114799 14002 74320 اندازه شرکت

 ROA 74120 74170 74222 74171 74191 74002 سودآوری

 -LEV 74007 74009 14209 74792 74137 74712 اهرم مالی

 -MTB 24193 24971 94012 24310- 74022 74710 فرصت رشد

 BDSIZE 04721 04777 04777 94777 74220 74921 مدیره اندازه اعضای هیئت

 یافته های پژوهش: منبع

برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها، نتایج ( 2)در جدول 

متوسط کیفیت اطالعات حسابداری در دهد  نشان می

باشد که با توجه با  می 24111های مورد بررسی  شرکت

از نوسان پذیری نسبتاً پایینی برخوردار ( 74119) اریمعانحراف 

های مورد  در شرکت مدیرعاملدانش مالی متوسط . است

( 74130) اریمعباشد که با توجه با انحراف  می 74110بررسی 

اندازه متوسط . از نوسان پذیری نسبتاً متوسطی برخوردار است

باشد که نشان دهنده این است که تقریباً  می 114121ت شرک

شده  نیتأم کیفیت اطالعات حسابداری براندازه شرکت % 11

باشد که نشان  می 007/7ی اهرم مالتغیر میانگین م. است

 تیفیکاهرم مالی بر % 00دهنده این است که تقریباً 

متوسط سودآوری . شده است نیتأم یاطالعات حسابدار

از نوسان ( 74191) اریمعباشد که با توجه با انحراف  می 74120

 فرصت رشدپذیری نسبتاً پایینی برخوردار است متوسط 

از نوسان ( 74022) اریمعتوجه با انحراف  باشد که با می 24193

 یاندازه اعضامتوسط . پذیری نسبتاً باالیی برخوردار است

 اریمعباشد که با توجه با انحراف  می 04721 رهیمد ئتیه

 .از نوسان پذیری نسبتاً پایینی برخوردار است( 74220)

 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

های مدل رگرسیونی یکی از فرضـهایی   باقیمانده بودن نرمال
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رگرسیونی است که نشان دهنده اعتبار آزمونهـای رگرسـیونی   

هـای   زیرا نرمال بودن متغیرها به نرمال بودن باقیمانـده  است

بـه  . انجامـد   می( تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی)مدل 

پـژوهش   یرهای، همه متغ%30 نانیدر سطح اطم گریعبارت د

 .نرمال هستند

 

 

 

 

 نتایج حاصل از نرمال بودن متغیرهای پژوهش -3جدول 

 نرمال بودن برا-احتمال جارکو برا-آماره جارکو نماد در مدل متغیر

 نرمال است IFRS 22124112 74777 المللی استانداردهای گزارشگری مالی بین

 نرمال است AQ 1924231 74777 کیفیت اطالعات حسابداری

 نرمال است EXPERT 2704121 74777 دانش مالی مدیرعامل

 نرمال است SIZE 2904200 74777 اندازه شرکت

 نرمال است ROA 117417 74777 سودآوری

 نرمال است LEV 04111 74777 اهرم مالی

 نرمال است MTB 02941102 74777 فرصت رشد

 نرمال است BDSIZE 20221247 74777 مدیره اندازه اعضای هیئت

 یافته های پژوهش: منبع

 آزمون ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش

خطی استفاده از یکی از معیارهای ساده جهت شناسایی هم

اگر ضرایب . ضرایب همبستگی بین متغیرهای توضیحی است

باشد بیانگر  همبستگی بین متغیرهای توضیحی نسبتاً بزرگ

اما اگر ضرایب همبستگی کوچک . خطی نسبتاً شدید استهم

 .خطی وجود نداردباشند بدین معنی نیست که هم

 همبستگی آزمون از حاصل نتایج -0 جدول

ریمتغ  AQ IFRS SIZE ROA LEV MTB BDSIZE 

-74723 74730 1 کیفیت اطالعات حسابداری  74701 74172 74222 74723 

المللی استانداردهای گزارشگری مالی بین  74730 1 74791 74121-  74112 74790 74727 

-74723 اندازه شرکت  74791 1 74712 74791 74191 74721-  

-74121 74701 سودآوری  74712 1 74292-  74711 74193-  
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-74292 74791 74112 74172 اهرم مالی  1 74729-  74122 

رشد فرصت  74222 74790 74191 74711 74729-  1 74117 

مدیره اندازه اعضای هیئت  74723 74727 74721-  74193-  74122 74117 1 

 یافته های پژوهش: منبع

برا -نتایج حاصل از احتمال آماره جارکو( 1)با توجه جدول 

دهد که در کلیه متغیرها فرض صفر مبنی بر نرمال  نشان می

، %30شود به عبارت دیگر در سطح اطمینان  بودن پذیرفته می

که متغیرهای پژوهش نرمال هستند بنابراین به منظور 

محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش از ضریب 

 . شود ه میهمبستگی پیرسون استفاد

 

 

 

 

 آزمون پایایی متغیرهای پژوهش

شود همه متغیرها پایا  مالحظه می( 0)همانگونه که در جدول 

بنابراین . وجود ندارد 1هستند و نیازی به آزمون هم جمعی

مشکل رگرسیون کاذب در ضرایب برآوردی وجود نخواهد 

دار ضرایب به صورت کاذب  داشت در رگرسیون کاذب معنی

 .است

                                                           
1 Cointegration Test 
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 نتایج آزمون پایایی متغیرهای پژوهش -5جدول 

 متغیر
 نماد

 

 لوین، لین و چو
 نتایج

 احتمال آماره

 (I0)پایا  IFRS 9141130- 74777 المللی استانداردهای گزارشگری مالی بین

 (I0)پایا  AQ 1142092- 74777 کیفیت اطالعات حسابداری

 (I0)پایا  EXPERT 1141711- 74777 مدیرعاملدانش مالی 

 (I0)پایا  SIZE 2249707- 747777 اندازه شرکت

 (I0)پایا  MTB 0492222- 74777 فرصت رشد

 (I0)پایا  ROA 0421019- 74777 سودآوری

 (I0)پایا  Lev 1141210- 74777 اهرم مالی

 (I0)پایا  BdSize 1147101- 74777 مدیره اندازه اعضای هیئت

 یافته های پژوهش: منبع

های  های تشخیص روش تخمین مدل آزمون

 پژوهش

لیمر  Fاحتمال منعکس گردیده، ( 2)جدول همانطور که در 

باشد لذا برای تخمین مدل از  می% 0مدل پژوهش بیشتر از 

همچنین با توجه به اینکه به . شود روش تلفیقی استفاده می

شود در مدل  تخمین مدل از روش تلفیقی استفاده میمنظور 

 .هاسمن وجود ندارد نیازی به انجام آزمون

 

 

 

 هاسمن لیمر و آزمون F نتایج حاصل از آزمون -7جدول 

 نتیجه احتمال آماره آزمون مدل

 اول
F روش تلفیقی 741119 741013 لیمر 

 .هاسمن وجود ندارد آزموننیازی به انجام  هاسمن

یافته های پژوهش: منبع

 های پژوهش آزمون فرضیه

به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده 

یا سطح ) مقدار احتمال. بهره گرفته شده است( 0)در جدول 

بوده و چون این مقدار کمتر از  747777برابر  F (معنی داری

درصد رد  30است، فرض صفر در سطح اطمینان  7470

 -مقدار آماره دوربین. شود، یعنی مدل معنی دار است می

باشد که این مقدار، عدم وجود خود  می 14027واتسون 

نتایج مربوط به ضریب . دهد همبستگی خطاها را نشان می

تغییرات متغیر % 20دهد، تقریباً  می تعیین تعدیل شده نشان
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 .شوند توضیح داده میوابسته به وسیله متغیرهای مستقل، تعدیلگر و کنترلی مدل، 

 نتایج تخمین مدل اول پژوهش -6جدول 

                                                                                                         
 کیفیت اطالعات حسابداری: متغیر وابسته

 رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته: روش تخمین

 احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی عنوان در مدل متغیر

 EXPERT 74100079 74732027 14311911 74777 دانش مالی مدیرعامل

 IFRS 74073272 74790109 11490102 74777 یالملل نیب یمال یگزارشگر یاستانداردها

دانش *یالملل نیب یمال یگزارشگر یاستانداردها

 رعاملیمد یمال
IFRS* 

EXPERT 
7401113 74112130 2400192 74777 

 SIZE 74912271 74722133 10422091 74777 اندازه شرکت

 ROA 74777130 74777137 24723221 747731 سودآوری

 BTM 74129310 74790191 94021391 747790 رشدفرصت 

 Lev 74271113 74792721 04203272 747721 اهرم مالی

 BdSize 74972391 74723190 14922011 747729 مدیره اندازه اعضای هیئت

 7420131 ضریب تعیین تعدیل شده

 1402792 واتسون-دوربین

 F 9242010آماره 

 747777 (Fآماره )احتمال 

یافته های پژوهش: منبع

 

 

 

 یمال یگزارشگر یاستانداردها: پژوهش هیفرض

با  رعاملیمد یدانش مال نیبر رابطه ب یالملل نیب

 یها در شرکت یاطالعات حسابدار تیفیک

تاثیر  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ

 .معناداری دارد

به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده 

دهد که  نتایج نشان می. بهره گرفته شده است( 0)در جدول 

بوده که  74100079، دانش مالی مدیرعاملضریب متغیر 

اطالعات  تیفیکبا  دانش مالی مدیرعاملنشان دهنده تاثیر 

دانش ضریب متغیر  tباشد که با توجه به آماره  می یحسابدار

باشد و در حالت کلی ضریب  معنی دار میمالی مدیرعامل 

 یدانش مال*یالملل نیب یمال یگزارشگر یاستانداردهامتغیر 

 یاستانداردهابوده که نشان دهنده تاثیر  7401113رعاملیمد

 یدانش مال نیبر رابطه ب یالملل نیب یمال یگزارشگر

ی است که با توجه به اطالعات حسابدار تیفیبا ک رعاملیمد

فرضیه پژوهش را % 30توان در سطح اطمینان  موارد فوق می

تأیید کرد این موضوع نشان دهنده این است که 

دانش  نیبر رابطه ب یالملل نیب یمال یگزارشگر یاستانداردها

مثبت  ریتأث یاطالعات حسابدار تیفیبا ک رعاملیمد یمال

 .داردمعناداری 

 نتیجه گیری -5
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 یاستانداردها ریتاث دییتأبررسی فرضیه پژوهش مبنی بر در 

 یدانش مال نیبر رابطه ب یالملل نیب یمال یگزارشگر

 یها در شرکت یاطالعات حسابدار تیفیبا ک رعاملیمد

توان بیان کرد  می شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ

عنوان قدرتمندترین مقام شرکت، بر اساس  مدیرعامل به

که خود تابعی از تجارب و شخصیت او است،  او یها تبرداش

را  یتر قیسودهای دقمدیرعامل با دانش مالی  .باشد یم

خود منتشر کرده و در ارائه کیفیت  انینسبت به همتا

. تر هستند باالتر، مصمم تیاطالعات حسابداری با شفاف

 یدر ارتباط با رابطه دانش مال گریینظری د یمبان نیهمچن

وجود دارد که خالف با  یمال یها صورت تیمدیران با شفاف

 نکهیگفت، با توجه به ا دیبا. باشد یشد، م حیتشر الآنچه در با

شرکت را تحت  ماتیتصم رانیمد یو تخصص قبل دانش

با  ،یدانش مال با رانیمد که ییآنجا و از دهد یقرار م ریتأث

سود و  تیریمختلف مد یها کیو تکن یاستانداردهای مال

 شترییب ییآشنا هستند، لذا توانا شتریافشا ب تیفیک نیهمچن

 زهیممکن است انگ یسود دارند ول تیریو مد یکار دست یبرا

مدیران عامل با . کار را نداشته باشند نیالزم برای انجام ا

مانند، حسابداری و  ییها دانش مالی، توجه زیادی به قسمت

ی در انجام این وظایف حسابرسی داخلی داشته و نظارت دقیق

خالف اصول  یها این نظارت ممکن است روش. محوله دارند

گرفته شده توسط دیگر مدیران را نیز کشف  کار حسابداری به

دارای مدیران  یی کهها شرکت رسد ینظر م همچنین به. کند

علت آشنایی با استانداردهای  به هستند با دانش و تجربه مالی

های مالی با  ها، صورت شرکتحسابداری نسبت به سایر 

دانش مالی، توانایی مدیران عامل را . تری داشته باشند کیفیت

در مواجهه بـا موضوعات پیچیده حسابداری افزایش داده و 

درصد خطاهای ارتکابی، برآورد و قضاوت اشتباه را کاهش 

سازی مدارک حسابداری  این توانایی، زمان آماده. دهد یم

زمان مورد نیاز برای انجام حسابرسی را صاحبکار را کمتر و 

همچنین . ابدی ی، زیرا تقلب و خطاها کاهش مدهد یکاهش م

اداره شده توسط مدیرعامالن با دانش مالی، از  یها شرکت

کاهش تحریفات عمده و افزایش ، مالی برتر یها استیس

پژوهشگران،  یها افتهیبراساس . برند یهره مب سودآوری

الن موجب کاهش ریسک عملکرد دانش مالی مدیرعام

و در نتیجه کاهش  ضعیف شرکت و ریسک عدم موفقیت آن

و ثانیاً دانش مالی  شود یریسک تجاری صاحبکار م

مرتبط  کیفیت اطالعات حسابداریمدیرعامالن با ارتقای 

و ایـن امر موجب کاهش گزارشگری مالی نادرست  است

دارند، در  مالی دانشبنابراین، مدیرعامالنی که . شود یم

مالی ندارند، نکات  دانش و تجربهمقایسه بـا همتایانشان که 

و  دهند یتری در راهنمایی سود به تحلیلگران ارائه م دقیق

 .احتمال اینکه سودها را دستکاری کنند، کمتر است

به بررسی ( 1930)طاهری عابد و همکاران نتایج پژوهش 

گزارش گری و شفاف  رعاملیمعیارهای دانش و توانایی مد

توان از نتایج آن برای مقایسه با مدیر مالی  که می پردازد یم

بر مهارت ( 2711)رابین و سکال . استفاده کرد تیدرنها

 یراستا کند که هم گزارش گری بحث می تیفیمدیران و ک

بر توانایی ( 2711)اماگارسیا و همکاران . باشد یتحقیق ما نم

پژوهش  یراستا که همگزارش گری مالی پرداخته  مدیریتی 

همکاران نیز به بررسی رابطه    و موسوی نسب. باشد ما می

 یراستا مدیریتی و کیفیت گزارش پرداخته که هم یها مهارت

به بررسی رابطه ( 2711) یزکیانجولینا ر. باشد تحقیق ما می

صالحیت مدیر مالی و کیفیت اطالعات حسابداری پرداخته 

( 2713)سینتا و همکاران . باشد راستا می که با پژوهش ما هم

به بررسی توانایی مدیران بر استانداردهای گزارشگری مالی 

مدیران را مطرح  یطلب و بحث فرصت پردازد یالمللی م بین

. باشد کند که با تحقیق ما برای مقایسه نهایی کارآمد می می

نیز به بررسی توان مدیریتی بر کیفیت ( 2727) ایکاراج

 سهیمقا پرداخته که با نتایج پژوهش ما قابل گزارش گری مالی

 در گذاران سرمایه بهبا توجه به نتایج پژوهش  .خواهد بود

استانداردهای  تا شود می توصیه تهران بهادار اوراق بورس

 خصوص ها در شرکت اتخاذیالمللی  گزارشگری مالی بین

 نظر مد زمان طی در و دقت به مدیران را یمال دانش ریتاث

اطالعات و همچنین . نمایند تحلیل و تجزیه و داده قرار
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را مدنظر المللی  استانداردهای گزارشگری مالی بینمربوط به 

 ازو  لحاظ کنند خود یها یریگ میقرار داده و در تصم

ی مالی یکی از ها صورتاطالعات مندرج در  که ییآنجا

، لذا رود یمی مهم اتخاذ تصمیمات به شمار ها هیپا

ی، پیش از ریگ میتصمباید در فرآیند  کنندگان استفاده

آن  یاطالعات حسابدار تیفیکی گزارشگری مالی و ریکارگ به

 .کنندرا ارزیابی 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نیز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم مقاله یاری رسانده

ن تأمین اعتبار وداین پژوهش ب: تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است
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