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Abstract
Purpose: Due to the important role played by the securities exchange in recent years in
the lives of different segments of the population, today attention to issues around financial
reporting is understandable, relevant, reliable, transparent and safe, as well as problemes
and challenges to financial reporting Immunization from has become more important.
Therefore, the purpose of the present research is to identify the challenges of Financial
Reporting Immunization using a grounded theory approach.
Methods: In this research, the challenges of financial reporting were investigated by
interviewing 23 experts and experts through snowball or chain sampling and analyzing
interview data by applying grounded theory method. Also, using open coding, axial coding
and selective coding, the concepts, categories, specifications and dimensions of the
categories that were classified into contextual factors, causal conditions, strategies,
intervening conditions, and outcomes were extracted and presented and Approved with
the expert opinion of the expert.
Results: The findings indicate many challenges in various aspects of Financial Reporting
Immunization in Iran. Major Challenges in Financial Reporting Immunization from the
Perspective of More Participants Based on Economic Conditions, State-Owned Economy,
Failure to Implement Article 44 of the Constitution, Lack of Executive Guarantee, Lack
of Accountability-Accountability Challenges, Audit Professional Challenges and Major
Weaknesses in Internal Control System have been.
Conclusion: The challenges posed can be an alarm for the accounting and financial
reporting system and if not identified and resolved in a timely manner, it may even move
companies away from competitiveness and diversification.
Contribution: Research findings, in addition to developing the theoretical foundations of
Financial Reporting Immunization, provide valuable insights for corporate executives and
professional authorities about the importance of corporate financial reporting. Despite the
importance of financial reporting, the challenges of financial reporting have not been
investigated so far and its various aspects have been examined in this research.
Keywords: Financial Reporting Immunization, Qualitative Characteristics of Financial
Information, Grounded Theory Approach.
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چکیده
هدف :به دلیل نقش مهمی که در سالهای اخیر بورس اوراق بهادار در زندگی اقشار مختلف مردم پیدا کرده،
امروزه توجه به موضوعات حول گزارشگری مالی قابل فهم ،مربوط ،قابلاتكاء ،شفاف و ایمن و همچنین توجه به
مسائل و چالشها برای ایمنسازی گزارشگری مالی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .بنابراین ،هدف پژوهش
حاضر ،شناسایی چالشهای ایمنسازی گزارشگری مالی با بكارگیری روش نظریهپردازی زمینه بنیان میباشد.
روش :در این پژوهش ،با بكارگیری روش نظریهپردازی زمینه بنیان ،از طریق مصاحبه با  32نفر از خبرگان و
افراد صاحبنظر به روش نمونهگیری گلوله برفی یا زنجیرهای و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه ،چالشهای
ایمنسازی گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ،با بهرهگیری از کدگذاریهای زمینه بنیان ،مفاهیم،
مقولهها ،مشخصات و ابعاد مقولهها که به عوامل زمینهای ،شرایط علی ،راهبردها ،شرایط مداخلهگر و پیامدها
طبقهبندی شدهاند ،استخراج گردیدند و با نظرات خبرگان حرفهای ،الگوی ارائه شده مورد تأئید قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها بیانگر چالشهای فراوانی در ابعاد مختلف جهت ایمنسازی گزارشگری مالی در ایران است.
چالشهای عمده در زمینه ایمنسازی گزارشگری مالی از دیدگاه مشارکتکنندگان بیشتر مبتنی بر شرایط اقتصادی،
دولتی بودن اقتصاد ،قصور در پیادهسازی صحیح ماده  44قانون اساسی ،پایین بودن ضمانت اجرایی ،فقدان فرهنگ
پاسخگویی -پاسخخواهی ،چالشهای حرفه حسابرسی و ضعفهای عمده در سیستم کنترلهای داخلی بوده است.
نتیجهگیری :چالشهای مطرح شده میتواند یک زنگ خطری برای نظام حسابداری و گزارشگری مالی باشد و
اگر بهموقع شناسایی و مرتفع نشوند ،ممكن است حتی شرکتها را از حوزه رقابتپذیری و تنوعبخشی دور سازد.
دانشافزایی :یافتههای پژوهش عالوه بر توسعه مبانی نظری ایمنسازی گزارشگری مالی ،حاوی مفاهیم
ارزشمندی برای مدیران شرکتها و مراجع حرفهای درباره اهمیت گزارشگری مالی شرکتها میباشد .با وجود اهمیت
گزارشگری مالی ،تاکنون چالشهای گزارشگری مالی مورد بررسی قرار نگرفته که ابعاد مختلف آن در این پژوهش
مورد بررسی قرار گرفت.
واژگان کلیدی :ایمنسازی گزارشگری مالی ،ویژگی کیفی (سودمندی) اطالعات مالی ،رویكرد نظریهپردازی
زمینه بنیان.
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 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،کیفیت اطالعات به عنوان یكی از عمدهترین دغدغههای سازمانها و زمینه
فعالی از سیستم اطالعات مدیریت مبدل شده است .رشد چشمگیر منابعاطالعاتی و افزایش
دسترسی مستقیم مدیر و استفادهکنندگان به آن ،نیاز به فهم و بهبود کیفیت اطالعات را افزایش
داده است (لی و همكاران822 :3443 ،؛ مهدوی و کریمیپور .)344 :8237 ،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 (هندریكسون و ونبردا.)8211 ،
شفافیت اطالعاتی موجب دستیابی گسترده به اطالعات مربوط و اتكاءپذیر در خصوص عملكرد
دوره ،وضعیت مالی ،فرصتهای سرمایهگذاری ،راهبری شرکتی و ریسکهایی که هر شرکتی با آن
مواجه است ،میشود و هدف از آن کمک به استفادهکنندگان در اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری و
ارزیابی عملكرد مدیریت است (بوشمن و همكاران383 :3444 ،؛ دوانی و همكاران.)8211 ،
یكی از عوامل کلیدی که موجب کارایی در تخصیص منابع و رشد اقتصادی میشود ،دسترسی به
اطالعات است .گزارشگری شرکت به معنای افشای دورهای اطالعات شرکت به صورت اجباری
یا اختیاری است .شفافیت شرکت اصطالحی است که توسط افراد مختلف به گونه متفاوت تفسیر
میگردد .عدهای از آن به عنوان مفهوم واحدی مانند اقالم افشاء شده در گزارش فعالیت ساالنه
تعبیر میشود (بوتوسان8337 ،؛ سنگوپتا .)8331 ،عدهای معتقدند شفافیت به معنای انتشار
اطالعات از کانالی به غیر از صورتهای مالی و یا گزارش فعالیت ساالنه مانند کانال مطبوعات
است (گرنون و میک .)8337 ،نفوذ و حمایت منجر به حاکمیت شرکتی ضعیف و در نتیجه شرکتها
میشود (شلیف و ویشنی8334 ،؛ منوزی و همكاران )3484 ،و کیفیت گزارشگری مالی و در
نتیجه ایمنسازی آن را کاهش میدهد (محمد و همكاران3488 ،؛ بال و همكاران .)3442 ،افشای
کامل و شفافیت اطالعات مالی ،یكی از شاخصهای مهم کیفیت حاکمیت شرکتی محسوب
می شود .شفافیت بیشتر و افشای بهتر ،منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،کاهش مشكالت
نمایندگی ،کاهش هزینه سرمایه (کردستانی و علوی8213 ،؛ ستایش و همكاران8238 ،؛ آشباغ
و همكاران )3444 ،و در نتیجه بهبود عملكرد شرکت (چیانگ و همكاران )3443 ،میشود .عدم
افشاء اطالعات منجر به عدم شفافیت اطالعاتی و در نتیجه بیانضباطی بازار میشود (رحمانی و
حسینی .)8238 ،شرکتها اطالعات مرتبط با نتایج عملكرد و وضعیت مالی خود را در صورتهای
مالی افشاء میکنند .کیفیت در گزارشگری مالی و افشاء یک ضرورت است .سودمندی صورتهای
مالی یا سایر گزارش های مالی تحت تأثیر کیفیت گزارشگری مالی است که در آن ثبات رویه و
صحت اطالعات جنبههای کلیدی کیفیت به شمار میآیند (کاشانیپور و همكاران.)4 :8237 ،
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بنابراین ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که «چالشهای ایمنسازی
گزارشگری مالی در ایران» چیست؟
اهمیت موضوع چالشهای ایمنسازی گزارشگری مالی ،تأثیر ایمنسازی گزارشگری مالی بر
جلب اعتماد سرمایهگذاران و فعاالن بازار سرمایه و همچنین فقدان پژوهشهای کافی ،این انگیزه
را در پژوهشگران به وجود آورد که موضوع فوق را به عنوان یک موضوع پژوهشی برگزیند.
جدید بودن مفهوم ایمن سازی گزارشگری مالی در ایران و آشنایی بیشتر با آن ،توسط مدیران و
فعاالن در بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار و متخصصان حرفه ،میتواند پایهگذار
پژوهشهای آتی در این زمینه باشد .ایمنسازی گزارشگری مالی موضوعی است که از جانب
محققان داخلی و خارجی در اجرای یک طرح پژوهشی جهت معرفی و شناخت اهمیت آن به
استفادهکنندگان گزارشگری مالی نادیده گرفته شده است؛ بنابراین ،بررسی ایمنسازی گزارشگری
مالی و چالشهای آن ،اهمیت کار را دوچندان کرده است .عمده پژوهشهای انجام شده داخلی
و خارجی در حوزه کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و عوامل موثر بر آن بوده است و محققین
حین بررسی به پژوهشی که به بررسی چالشهای ایمنسازی گزارشگری مالی باشد ،بهویژه داخل
کشور برخورد ننموده است و وجود خأل تحقیقاتی در این رابطه ،پژوهشگران را متقاعد کرد که
انجام پژوهش حاضر ضمن داشتن نوآوری ،سودمندی الزم را داشته و نتایج پژوهش میتواند
موجب بسط مبانی نظری پژوهشهای گذشته در حوزه تحقیقات حسابداری و مالی گردد و ارزش
انجام شدن آن را دارد .در ادامه مقاله ،ابتدا مبانی نظری و ادبیات پژوهش استنتاج شده و سپس
پیشینه پژوهش ارائه میگردد .بعد از آن روش پژوهش ،شامل شیوه اجرای طرح پژوهش ارائه
میشود .در نهایت با توجه به روششناسی پژوهش ،الگوی پژوهش طراحی و بر مبنای یافتهها،
سعی در ارائه پیشنهادهای عملیاتی گردیده که انتظار بر این است راهگشای تنگناهای موجود در
این حوزه علمی بوده و سهم ناچیزی در دانشافزایی علمی آن داشته باشد.
 .2مبانی نظری پژوهش
 .1-2ایمنسازی گزارشگری مالی

سودمندسازی اطالعات حسابداری همواره یكی از دغدغههای اصلی حسابداران بوده است .از
اینرو ،هدف گزارشگری مالی ،فراهم آوردن اطالعات مالی درباره واحد گزارشگر تعریف شده
است که برای سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل ،اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان صورتهای
مالی در تصمیم گیری درباره فراهم آوردن منابع برای واحد تجاری سودمند باشد .اگر قرار است
اطالعات مالی سودمند است ،باید مربوط بوده و به طور صادقانه بیانگر آن چیزی باشد که ادعای
ارائه آن را دارد (چارچوب مفهومی استانداردهای بینالمللی حسابداری .)6 ،3481 ،هدف
گزارشگری مالی ،تهیه اطالعات مفید برای تصمیمگیرندگان است .از طرف دیگر ،کیفیت
گزارشگری مالی صرفاً یک خروجی نهایی نیست بلكه کیفیت این فرآیند شامل بخشهایی از
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قبیل افشای معامالت شرکت ،اطالعاتی در زمینه انتخاب و کاربرد رویههای حسابداری و ارائه
اطالعاتی جهت قضاوت و تصمیمگیری است (مارتینز و همكاران .)3481 ،کیفیت گزارشگری
مالی به این معنی است که تا چه اندازه گزارشهای مالی ،اقتصاد زیربنایی شرکت را به طور
منصفانه نشان میدهند (دیفوند و ژانگ3484 ،؛ عربصالحی و میرزایی .)14 :8231 ،کیفیت
گزارشگری مالی ،ارزش گزارشگری مالی را تعیین میکند و به همین منظور ،ارائه تعریفی روشن
و کامل از کیفیت گزارشگری مالی یک تقاضای جهانی است .به طور کلی ،ارائه گزارشهای مالی
باکیفیت و ایمن که در تصمیمهای سرمایهگذاری استفادهکنندگان و افزایش کارایی بازار تأثیر
گذارد ،ضرورت دارد؛ بنابراین ،ارائه روشهای ایدهآل برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی نیاز
دیگر در حوزه گزارشگری مالی است و هرچه کیفیت گزارشگری مالی باالتر باشد ،منافعی که
سرمایهگذاران و استفادهکنندگان گزارشهای مالی به دست میآورند ،بیشتر خواهد شد (آکجو و
باباتونده .)3487 ،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،
 .)3481عالوه بر این ،کیفیت گزارشگری مالی مفهوم گستردهای است که نهتنها به اطالعات مالی،
به اطالعات غیرمالی دیگری نیز اشاره دارد که در تصمیمگیریهای استفادهکنندگان مفید واقع
می شود .بر اساس تعریف هیأت استانداردهای حسابداری مالی ،هیأت استانداردهای بینالمللی،
هیأت استانداردهای حسابداری در بریتانیا و هیأت استانداردهای حسابداری در استرالیا ،کیفیت
گزارشگری مالی به ارائه صورتهای مالی با اطالعات صحیح و منصفانه در مورد وضعیت مالی و
عملكرد اقتصادی یک موسسه منجر میشود (بادآورنهندی و نیكومرام.)8211 ،
شفافیت بازار سرمایه منوط به گزارشگری مالی درست و صحیح و بهموقع شرکتهای پذیرفته شده
در بورس است و بدون وجود چنین اطالعاتی ،استفادهکنندگان نمیتوانند فرصتها و خطرات
سرمایهگذاری را بهموقع تشخیص دهند .گزارشهای مالی باید مربوط ،اتكاءپذیر و قابلفهم باشند
تا گزارشگری مالی سودمند باشند (ناظمیاردکانی و کاشف .)8213 ،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 ممكن برسد و
ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی بهبود یابد .ایمنسازی از منظر شرکت ،زمانی صورت میگیرد
که بتواند اعتماد بازار را به دست بیاورد .با درنظرگرفتن گزارشگری مالی به عنوان فرآیندی که
مشارکتکنندگان مختلفی در هر مرحله از آن وجود دارد ،یک مشارکتکننده در بازار سرمایه که
اطالعات گزارشگری مالی را دریافت می کند ،به طور معمول از آن اطالعات به همراه سایر
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اطالعات برای انجام یک قضاوت یا یک تصمیم استفاده میکند .بنابراین ،مشخص است که هدف
اولیه اطالعات گزارشگری مالی در بازارهای سرمایه این است که از قضاوتها و تصمیمات
خاصی پشتیبانی کند ،پس کیفیت گزارشگری مالی در درجه اول به دلیل این دیدگاه که اطالعات
مالی باکیفیت باال به قضاوتها و تصمیمات باکیفیتتری منجر میشود ،مورد توجه است .بدین
معنا که اطالعات گزارشگری مالی باکیفیت نسبت به اطالعات باکیفیت پایین ،سودمندی بیشتری
در تصمیم دارد .یكی از پیامدهای منفی و مهم کیفیت پایین گزارشگری مالی ،افزایش عدم تقارن
اطالعاتی و در نتیجه انتخاب ناسازگار و خطر اخالقی است (فرانسیس و همكاران.)8311 ،
در بازاری که اطالعات از سطح شفافیت مناسبی برخوردار نیست ،نهتنها تصمیمگیری صحیح و
مناسب برای سرمایهگذاران بالفعل دشوار شده و زمینه خروج آنها از بازار را مهیا میکند ،بلكه
مانع ورود سرمایهگذاران بالقوه به بازارهای مالی میشود .این پیامد اقتصادی محیط اطالعاتی
نامتقارن و غیرشفاف شرکتها است که عالوه بر کوچک کردن بازارهای مالی ،مخاطراتی مثل
افزایش هزینه سرمایه آنها را به دنبال دارد .شاید به سبب همین پیامدهای منفی احتمالی باشد که
اغلب کشورهای دنیا در جهت از بین بردن عدم تقارن اطالعاتی و بهبود ایمنسازی اطالعات
مالی شرکتها گام برداشته و اقداماتی انجام دادهاند .از جمله این اقدامات میتوان به تدوین
استاندارد ،صدور آییننامه و تشكیل نهادها و انجمنهای ناظر بر عملكرد شرکتها اشاره کرد
(مشایخ و ساداتنصیری .)831 :8231 ،پیگیری همگرایی به سمت مجموعه استانداردهای
گزارشگری مالی جامع ،سادهسازی و شفافسازی استانداردهای گزارشگری مالی ،با تمرکز بیشتر
بر روی اصول و اتكای کمتر بر قواعد ،حصول اطمینان از اهمیت کیفیت گزارشها برای
هیأتمدیره و فراهم ساختن آموزشهای تكمیلی برای تهیهکنندگان گزارشهای مالی میتواند بر
کیفیت گزارشگری مالی بیفزاید .با توجه به فرآیند گزارشگری مالی کشورهای مختلف ،مسائلی
که نیازمند توجه بیشتر است ،اهمیت پذیرش و پیادهسازی استانداردهای گزارشگری مناسب برای
واحدهای تجاری کوچک و متوسط و دیگر واحدها ،مانند سازمانهای غیرانتفاعی و بخش دولتی،
پیروی از اصول به جای قواعد و چالشهای پیشروی حسابداری ارزش منصفانه میباشد (ناظمی
اردکانی و کاشف8213 ،؛ حسینی و کرمشاهی.)1 :8238 ،
مزیت اطالعاتی مرتبط با شفافیت گزارشگری مالی این است که آگاهی سرمایهگذاران افزایش
یافته و منجر به ایجاد اعتماد در بین سهامداران میشود .برای اینكه اطالعات مالی واضح و شفاف
باشد ،نباید به صورت گمراهکننده ارائه شود .شرکتهایی که اصول گزارشگری و افشای شفاف
اطالعات را رعایت میکنند ،در واقع ،بر افشای بهموقع ،صحیح ،کامل و باکیفیت که پاسخگوی
نیازهای ذینفعان باشد ،اقدام کردهاند (جاللی8217 ،؛ همتی و همكاران .)833 :8233 ،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
فصلنامه علمی دانش حسابداری مالی ،دوره  -6شماره( ، )4پیاپی  ،32زمستان 1238

شناسایی چالشهای ایمنسازی گزارشگری مالی در ایران181/

حسابداری را نام میبرد (چن و همكاران3443 ،؛ بارث و همكاران3447 ،؛ بال و همكاران،
3444؛ وکیلیفرد و علیاکبری .)11 :8211 ،شفافیت به عنوان ترکیبی از ویژگیهای بهموقع بودن
و محافظهکاری تفسیر میشود .بهموقع بودن در حدودی که رویدادهای اقتصادی دوره جاری در
صورتهای مالی آن دوره گنجانده میشود و محافظهکاری نیز به سرعت بیشتری که اخبار بد
اقتصادی نسبت به اخبار خوب در گزارشهای مالی منعكس میشود ،داللت دارد (بال و همكاران،
3 :3444؛ کوتاری.)38 :3448 ،
گزارشگری قابلاتكاء ،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 .)8213 ،بارث و شیپر ( )3441ادعا میکنند که شفافیت گزارشگری مالی حدودی
است که گزارشهای مالی ،امور اساسی اقتصادی یک واحد تجاری را بهگونهای که به آسانی
برای استفادهکنندگان از آن گزارشها قابلفهم است ،آشكار میکند .شفافیت ،استفادهکنندگان را
قادر میسازد تا نتایج و کاربردهای تصمیمها ،قضاوتها و برآوردهای تهیهکنندگان صورتهای
مالی را مشاهده و درک کنند .افشای کامل بر فراهم کردن تمام اطالعات مورد نیاز برای
تصمیمگیری و در نتیجه حصول اطمینان مبنی بر اینكه سرمایهگذاران گمراه نمیشوند ،داللت دارد
(حسن و همكاران .)1 :3441 ،استانداردهای بینالمللی باعث افزایش ایمنسازی و کیفیت
گزارشگری مالی (بارث و کلینچ ،)3447 ،افزایش قدرت تصمیمگیری از سوی استفادهکنندگان
اطالعات (اسمیت ،)3441 ،افزایش حجم معامالت سهام و افزایش قابلیت مقایسه خواهد شد.
حضور دولت در اقتصاد را نمیتوان نادیده گرفت؛ زیرا سازوکار بازار به تنهایی نمیتواند تمامی
وظایف اقتصادی را انجام دهد و سیاستهای دولت برای هدایت ،اصالح و تكمیل سازوکار بازار
الزم است .اما آنچه که در وضعیت اقتصادی ،نقش تعیینکنندهای دارد ،میزان و حجم مداخالت
دولت است .حمایت سیاسی دولت ،بسته به میزان و حجم آن دارای آثار اقتصادی و آثار نامساعد
اقتصادی است .اگرچه حمایت سیاسی دولت میتواند منجر به ایجاد ارزش برای شرکت شود
(لئوز و ابرهولزرگی ،) 3446 ،اما کاهش کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی عملكرد واحدهای
اقتصادی نیز از جمله آثار نامساعد مداخالت دولت است (نلیساری و آنوگراه.)3488 ،
 . 2-2چالشها و راهبردهای ایمنسازی گزارشگری مالی

همگرایی استانداردهای حسابداری ،هماهنگی استانداردهای حسابداری ،بحرانهای اقتصادی،
رشد و پیشرفت در الزامات افشاء و دیگر عوامل باعث تمرکز بیش از حد در گزارشگری مالی
شده است .همچنین ،افزایش رسواییهای حسابداری در جهان در اوایل قرن  ،38ضعف در کیفیت
گزارشگری مالی را بیشتر نشان داد .افزایش شمار تقلبها که با ورشكستگی شرکتهای بزرگ
(نظیر انرون ،وردکام ،آدلفی ،سیسكو ،لیوسنت و زیراکس) درهم آمیخته بود ،نگرانیهایی را درباره
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کیفیت گزارشگری مالی بههمراه داشت .حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای چارهجویی در
این خصوص به تدبیر راهكارهایی همت گماشت (بادآورنهندی و نیكومرام.)8211 ،
دشواریهای انتقال از استانداردهای ملی حسابداری به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی،
مطابقت یا مغایرت حسابها با استانداردهای گزارشگری مالی مختلف و پیچیدگی استانداردهای
گزارشگری مالی عوامل موثر بر کاهش بهبود فرآیند گزارشگری مالی میتواند باشد (ناظمی
اردکانی و کاشف8213 ،؛ حسینی و کرمشاهی .)1 :8238 ،وجود استانداردهای مشخص و تعریف
شده برای گزارش صورتهای مالی در سطح بینالمللی نهتنها هزینههای ارزیابی صورتهای مالی را
کاهش می دهد ،بلكه به رفع عدم اطمینان ناشی از نبود شفافیت خواهد انجامید که این امر نقش
مهمی در تخصیص هرچه بهتر منابع مالی در سطح بینالمللی خواهد داشت .این موضوع در کشور
ایران به صورت عملیاتی اجرایی نشده است و استفادهکنندگان در خصوص اعتمادسازی به
گزارشگری مالی از جهت شفاف بودن آنها در هالهای از ابهام قرار گرفته است (یكی از چالشها،
عدم یكنواختسازی گزارشگری مالی با استانداردهای بینالمللی میباشد) (پوریانسب.)8238 ،
نبود پیشزمینههای زیرساخت گزارشگری مالی ،کنترلهای داخلی موثر در تهیه و ارائه صورتهای
مالی ،وجود هزینههای محرمانه ،ویژگیهای خاص شرکتهای مختلف و علل مورد نظر مدیریت،
نبود سازوکار مناسب برای استفاده از اطالعات مالی همراه با اطالعات اتكاءپذیر اقتصادی دیگر
برای تصمیمگیریهای اقتصادی و نقش کماهمیت تشكلهای حرفهای و ضرورت ارتقای
صالحیت حرفهای و اخالقی حسابداران عمومی اعم از تهیهکنندگان و رسیدگیکنندگان اطالعات
مالی ،به ویژه با تأکید بر دو موضوع استقالل و آشنایی با کاربردهای فناوری اطالعات در
گزارشگری نادرست از جمله چالشهایی است که گزارشگری مالی دیده میشود .برای ارتقاء و
ایمنسازی گزارشگری مالی ،چارهای جزء فرهنگسازی وجود ندارد .اگر خواست و درک
عمومی به سمت شفاف و ایمن سازی گزارشگری مالی تمایل پیدا کند ،جایگاه استانداردها در
عمل فراتر خواهد رفت .بزرگ شدن موسسات حسابرسی به عنوان ضرورتی برای بهبود و
ایمنسازی گزارشگری مالی مطرح است .ساختار اقتصاد نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران از علل
اصلی عدم تقویت و توسعه گزارشگری مالی در چند دهه اخیر است .برای بهبود نظام گزارشگری،
به یک رکن سوم یعنی رکن ناظر ،بیطرف و حافظ منافع عمومی نیاز است .رکن سوم باید با دید
بلندمدت و مستقل ،منافع ملی را در سطح اقتصاد خرد حفظ کند؛ چرا که اگر گزارشهای مالی
به صورت نادرست ارائه و بازار سرمایه منحرف شود ،زیانهای مالی بسیاری را به دنبال دارد
(مشایخ و همكاران.)8238 ،
بیست و همكاران ( ،)3443در پژوهشی با عنوان کیفیت گزارشگری مالی :اندازهگیری ویژگیهای
کیفی یک ابزار اندازهگیری مرکب برای ارزیابی جامع کیفیت گزارشگری مالی از نظر ویژگیهای
کیفی زیربنایی (شامل مربوط بودن و بیان صادقانه) و ویژگیهای کیفی ارتقاءدهنده (شامل قابلفهم
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بودن ،قابلیت مقایسه ،قابلیت تأئید و بهموقع بودن) ایجاد کردند .عملیاتی کردن این ویژگیهای
کیفی به یک شاخص با  38آیتم منجر شد .جیمز ( ،)3488به بررسی فرصتها و چالشهای
گزارشگری مالی و حسابرسی مالی پرداخت و نتیجه گرفت که به موازات افزایش استفاده از
سیستمهای حسابداری همزمان ،حسابرسی همزمان نیز متداول خواهد شد .تغییرات در فرآیند
گزارشگری مالی ،نیازمند ایجاد رویههای جدید برای اجرای عملیات حسابرسی است و این
تغییرات منجر به تغییر در هدف اصلی حسابرسی مالی و استانداردهای حسابرسی نمیگردد .شیهو
( ،)3483تأثیر ویژگیهای شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای تولیدی در نیجریه را
مورد بررسی قرار داد .نتایج تحقیق بیانگر این بوده که نقدینگی دارای رابطۀ منفی و معنیدار بر
کیفیت گزارشگری مالی است اما ویژگیهای دیگر اندازة شرکت ،اهرم ،ترکیب هیأتمدیره،
سهامداران نهادی ،سودآوری و رشد شرکت تأثیر مثبت و معنیدار بر کیفیت گزارشگری مالی
مورد مطالعه دارند .بامبر و همكاران ( ،)3481در پژوهشی فرآیندها و پیامدهای گزارشگری مالی
(افشای) اجباری را بررسی کردند .نتایچ بیانگر این است برای شرکتهایی که از برنامههای مدیریت
ابزارهای مالی بیشتری استفاده میکنند ،هزینه حسابرسی بیشتری دارند و میزان افشای گزارشگری
مالی باعث کاهش هزینههای حسابرسی میشود.
بادآورنهندی و نیكومرام ( ،)8211عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران را
شناسایی و ارزیابی کردند .نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی با حاشیه سودآوری
و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول ،محافظهکاری مدیریت ،اندازه،
سرمایهبر بودن فعالیت ،چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد .با این
حال ،بین کیفیت گزارشگری مالی با فرصتهای رشد ،تمرکز مالكیت ،ساختار هیأتمدیره ،مالكیت
اعضای هیأتمدیره ،صداقت مدیریت و اهرم مالی رابطهای مشاهده نگردید .سجادی و همكاران
( ،)8211ویژگیهای غیرمالی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی را بررسی نمودند ،نتایج نشان داد
که اندازة شرکت ،عمر شرکت و نوع صنعت رابطۀ مثبت و معنیداری با کیفیت گزارشگری مالی
دارد ولی نوع مؤسسۀ حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی رابطۀ معنیداری ندارد .اثنیعشری و
همكاران ( ،)8232در پژوهشی به بررسی طراحی مدل سنجش کیفیت اطالعات حسابداری در
بازه زمانی  8271تا  8234با تعداد  67شرکت پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد با استفاده
از پنج معیار سنجش آگاهیدهندگی (معیارهای اول و دوم) ،هموارسازی باقیمانده (معیار اول)،
کیفیت اقالم تعهدی باقیمانده (معیار دوم) و محافظهکاری باقیمانده میتوان به معیاری مرکب دست
یافت که در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی ،توان بیشتری در سنجش کیفیت اطالعات از
بعد دقت (سود) دارد.
کاظمی و سجادی ( ،)8231در پژوهشی به بررسی الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در
ایران به روش نظریهپردازی زمینه بنیان پرداختند .پس از کسب نظر خبرگان و مطالعه دقیق اسناد،
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مدارک و گزارشات ،عامل فشار به عنوان شرط علی گزارشگری مالی متقلبانه شناخته شد .انگیزه
پاداش مدیران ،انگیزه سوءاستفاده از داراییها ،هزینههای سیاسی ،مقاصد مالیاتی و تحصیل شرکت
توسط مدیران نیز بر گزارشگری مالی متقلبانه موثرند .طرحهای تقلب 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 به عنوان شرایط مداخلهگر متولد میشوند .اعتمادی و
همكاران ( ،)8236در پژوهشی به بررسی فراتحلیل اثرات پذیرش استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی با تعداد  847شرکت پرداختند .نتایج پژوهش حاکی
از آن است که پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به خودی خود منجر به بهبود
کیفیت گزارشگری مالی نشده است و پیامدهای مثبت یا منفی پذیرش این استانداردها ،به عوامل
متعددی مانند ساختار قانونی کشورها و ضمانت اجرایی حسابداری و حسابرسی در آن کشور
بستگی دارد .امیرآزاد و همكاران ( ،)8237در پژوهشی الگوی مفهومی عوامل موثر بر کیفیت
گزارشگری مالی در ایران را بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد هزینههای سیاسی ،فشار
بازار سرمایه ،اجتناب مالیاتی ،معامله با اشخاص وابسته ،عدم تقارن اطالعاتی ،شرایط قراردادهای
وام ،انگیزه پاداش مدیران و رقابت در بازار بر کیفیت گزارشگری مالی موثرند .این الگوی مفهومی
نشان داد که افزایش کیفیت گزارشگری مالی ،پیامدهای مثبتی هم در داخل شرکت ،هم در بازار
سرمایه و هم در کل اقتصاد دارد.
 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش کیفی انجام شده است .در پژوهشهای کیفی ،پژوهشگر از طریق روشها
و رویههای تفسیر ،از نظر مشارکتکنندگان و در بستر نهادی و اجتماعی خاص آنها به درک
پدیدهها نائل میشود .در پژوهشهای کیفی دادهها نه به صورت عدد و رقم ،بلكه به شكل واژگان
و جمالت هستند .رویكرد نظریهپردازی زمینه بنیان 2نوعی روش کیفی است که هدف آن شناخت
و درک تجارب افراد از رویدادها و وقایع در بستری خاص است (استراوس و کوربین.)8334 ،
به طورکلی ،نظریهپردازی زمینه بنیان رهیافتی برای بررسی نظاممند دادههای کیفی (نظیر
مصاحبههای انجام شده و پروتكلهای مشاهدهها) با هدف تولید نظریه است .سه رهیافت مسلط
در نظریهپردازی زمینه بنیان وجود دارد« :رهیافت نظاممند »4که با اثر استراوس و کوربین ()8331
شناخته میشود؛ «رهیافت ظاهرشونده »1که مربوط به اثر گلیسر ( )8333است و «رهیافت
ساختگرایانه »6که چارمز ( )8334از آن حمایت میکند .در پژوهش حاضر از«رهیافت نظاممند»
ا ستفاده شده است که برای تدوین نظریه در رابطه با یک پدیده ،به صورت استقرایی مجموعهای
نظاممند از رویهها را بهکار میگیرد (داناییفرد و امامی.)8216 ،
خالصهای از فرآیند کلی انجام این پژوهش به صورت زیر است:
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مرحله  ،1بررسی شناسایی چالشهای گزارشگری مالی با استفاده از رویکرد زمینه بنیان و ارائه
الگوی پیشنهادی:
برای بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش که در سالهای اخیر در زمینه چالشهای گزارشگری
مالی انجام شده است.
مرحله  ،2مصاحبه با اساتید دانشگاهی و خبرگان حرفهای
انجام مصاحبه با اساتید دانشگاهی و خبرگان حرفهای و دریافت دیدگاههای آنها که در زمینه
موضوع پژوهش خبرهاند.
مرحله  ،3تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
دادههای مستخرج از مصاحبه با بهرهگیری از نظریه زمینه بنیان مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد
و مفاهیم و مقوله ها که شامل پنج آیتم نظریه زمینه بنیان از قبیل عوامل زمینهای ،عوامل علی،
عوامل مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها است ،الگوی چالشهای گزارشگری مالی ارائه می شود.
جامعه آماری پژوهش ،اساتید دانشگاهها و خبرگان حرفهای که در حوزه گزارشگری مالی
صاحبنظر هستند ،میباشد .برای مصاحبه از روش نمونهگیری گلوله برفی (شبكهای یا زنجیرهای)
بهرهگیری شده است .ماهیت این روش حاکی از آن است که اولین مصاحبهشونده ،افراد قابل
مصاحبه را در ارتباط با موضوع برای پژوهشگر معرفی و به همین روال مصاحبههای بعدی نیز
صورت میگیرد .فرآیند نمونهگیری تا جایی ادامه مییابد تا به اشباع نظری دست یابد.
همانطور که در جدول ( )8مالحظه میشود ،کل مصاحبههای صورت گرفته برای انجام پژوهش
حاضر ،تعداد  32مصاحبه میباشد (مشارکتکنندگان) .انتظار بر این میبود که هر زمان مفاهیم
جدیدی به دادههای پژوهش که قبالً مورد بحث شده بود ،اضافه نمیشد ،مصاحبهها متوقف شود
یا به بیانی به اشباع نظری رسیده است .واقعیت امر این است که میتوان انجام چندمصاحبه پایانی
را صرفاً جهت اطمینان پژوهشگر به دستیابی به اشباع نظری دانست .مصاحبهها با رعایت نكات
اخالقی و کسب اجازه از مصاحبهشوندگان ضبط شده است .گفتنی است کل زمان اجرای 32
مصاحبه حدود  36ساعت و در سال  8237انجام گرفته است که به طور متوسط هر مصاحبه
حدود  67دقیقه به طول انجامیده است (نگاره .)8
نگاره ( :)8مشخصات مصاحبهشوندگان پژوهش

مدرک تحصیلی مشارکتکنندگان
استادیار
دانشیار
استاد
مدیر سازمان بورس
جمع  -نفرات

حوزه تخصصی
دکتری حسابداری
دکتری حسابداری
دکتری حسابداری
کارشناسیارشد
حسابداری

تعداد مشارکتکنندگان
88
3
3
8

درصد فراوانی مشارکتکنندگان
%41
%23
%3
%4

32

%844
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شایان ذکر است نتایج تحلیل و کدگذاری مقولهها منتج از مصاحبهها ،در اختیار  1نفر از
مشارکتکنندگان در پژوهش و  4نفر خارج از مشارکتکنندگان قرارگرفت و در نهایت الگوی
طراحی شده مورد تأئید واقع گردید.
مراحل کدگذاری و تحلیل به شرح زیر است
 .1کدگذاری باز

این مرحله از کدگذاری فرآیندی تحلیلی است که طی آن مفاهیم مدنظر تحقیق و ویژگیها و ابعاد
مرتبط با آن مفاهیم از دادههای موجود استخراج و طبقهبندی میشوند (استراوس و کوربین،
63 :8331؛ داناییفرد و امامی .)14 :8216 ،کل مصاحبههای صورت گرفته در نرمافزار Word
پیادهسازی و جمله به جمله مفهومسازی (مفهومپردازی) شده که در نهایت کدهای اولیه استخراج
و بر اساس شباهتهایشان طبقهبندی و مقولهها مشخص گردیدهاند .مضافاً ،در این نوع کدگذاری،
صرفاً به بررسی دادههای حاصل از مصاحبهها و مفهومسازی و مقولهبندی کردن آنها پرداخته
میشود که دقت و قوت تحلیل باالی پژوهشگر را می طلبد .در این پژوهش ،گرایش برای تحلیل
دادهها این است که پژوهشگر به تحلیل جزءبهجزء پرداخته است؛ یعنی متون و دادهها را خط به
خط و کلمه به کلمه مورد تحلیل قرار داده است .برای استخراج این مفاهیم نیاز است که متن
مذکور چندین بار توسط پژوهشگر مطالعه شود تا لیستی از مفاهیم و مقولههای استخراج شده از
متن قابل تهیه باشد.
نمونهای از استخراج مفاهیم در این پژوهش به شرح زیر میباشد:
 ...« )8چون االن در حال حاضر اقتصاد ما دولتی است هر چقدر که دولت از اقتصاد خارج بشود ،چون
باالخره میدانید بحث روی این است که وقتی خصوصی میشود ،افراد بیشتر برای ثروتش دلش میسوزد،
بیشتر پیگیر خالصه عملكرد مدیریت شرکت و مسائل پیرامون آن موضوع میشوند .بنابراین ،خصوصی
شدن خود به خود کمک میکند که تقاضای بیشتری برای شفافیت و ایمنسازی بشود ولی وقتی دولتی
باشد ،از آن جهت که ما کالً نظام ارزیابی مدیران نداریم  .»...در این مصاحبه ،برچسبهای مفهومی
«دولتی بودن اقتصاد» و «عدم وجود نظام ارزیابی مدیران» به ترتیب به عنوان «عوامل زمینهای» و
«راهبردها» طبقهبندی شدهاند.
 ...« )3ما هنوز زیاد آمیخته روشهای سنتی شدیم؛ تغییر از سیستم دستی به سیستم الكترونیكی با
مقاومت صورت میگیرد .از سوی شرکتها یک مقدار بهکندی انجام میشود ،مقاومت هم در مقابل تغییر
است .دوم ،آموزش صحیح باید صورت بگیرد .در راهاندازی این سیستمهای الكترونیک اینها چالشهای
مهمی هستند مشكالتی است که در سیستمها وجود دارد .مشكل دیگری که تو طراحی سیستمهای
الكترونیكی وجود دارد این است که مدیر نمیخواهد چرا؟ چون اکثر مدیران ما پاسخگو نیستند؛ چون
پاسخگویی وجود ندارد ،نیاز به سیستم هم احساس نمیشود؛ چرا مدیر نیاز نیست پاسخ بدهد؟؛ چون
تفكیک مالكیت از مدیریت وجود ندارد .مدیریت و مالكیت یعنی دولت هر دو به اطالعات نزدیک هستند،
تضاد منافع بین این دو وجود ندارد .تصمیمگیریها بر اساس اطالعات انجام نمیشود؛ به این دلیل نیازی
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به سیستم نیست ،برای تصمیمگیری نیازی به اطالعات ندارند .»...در این مصاحبه ،برچسبهای مفهومی
«آمیختهشدن به روشهای سنتی»« ،پایین بودن فرهنگ پاسخگویی»« ،عدم تفكیک مالكیت از مدیریت»
و «ملموسشدن قدرت سیاسی (انسداد سیاسی)» به عنوان «عوامل زمینهای»« ،مقاومت در برابر
الكترونیكیشدن سیستم» و «عدم نقش اطالعات در تصمیمگیری» به عنوان «راهبردها»« ،ضعف در
آموزش» به عنوان «عوامل علی» طبقهبندی شدهاند.
 ...« )2االن مشكل ما انتخاب مدیران بر اساس رابطهای است؛ وقتی مدیر میداند قرار است دو سال دیگر
برود تمام تالشاش را میکند در جهت حفظ منافع خودش کار کند ،دیگر برایش منافع شرکت مطرح
نیست دیگر برایش منافع سرمایهگذاران و اعتباردهندگان مطرح نیست؛ چون میداند میخواهد برود .در
این راه میتواند تخلفهایی هم انجام بدهد و برای اینكه این تخلفهای خودش را بپوشاند ،مجبور است
حسابسازی بكند به صورتهای مالی دست میگذارد و مجبور هست چند تا کارمند را هم همراه خودش
دست به کار کند (تبانی کارمند و مدیر) .این موارد به عدم کیفیت گزارشگری مالی منجر میشود .پس
مهمترین چالش ،انتخاب مدیر است ،باید به شكل اصلح و شایسته صورت بگیرد که متأسفانه طی چند
سال اخیر اتفاق نیفتاده است .متأسفانه در ایران ،البته خیلی از آنهایی که تو بازار سرمایه هستند ،ادعا
میکنند بازار سرمایه کارا است ،ولی هیچکدام از آن یازده تا ویژگی بازار کارا را در بازار سرمایه ایران
دارا نمیباشد و چون حتی یک مورد هم ندارد نمیتواند بازار سرمایه ایران کارا باشد و وقتی بازار سرمایه
کارا نیست ،تخصیص منابع بهدرستی انجام نمیگیرد .بازار سرمایه اگر کارا نباشد ،خیلی از قیمتها
زیرسوال میرود ،خیلی از ارزشها زیرسوال میرود ،خیلی از اقالم ترازنامه زیرسوال میرود .در ترازنامه
یکسری از اقالم از بازار سرمایه گرفته میشود همگی زیرسوال میرود ،ارزش منصفانه یک بخشاش
از همین بازار سرمایه گرفته میشود .وقتی بازار سرمایه کارا نباشد ،آنها هم قابلاتكاء نیستند» .در این
نقل و قول ،برچسبهای مفهومی «انتخاب مدیران بر اساس رابطهای» به عنوان «عوامل علی» و «عدم
کارایی بازار سرمایه» به عنوان «عوامل زمینهای» و «تخصیص غیربهینه منابع» و «فقدان قابلیتاتكاء
گزارشهای مالی» به عنوان «پیامدها» طبقهبندی شدهاند.
 .2کدگذاری محوری

در این نوع کدگذاری که شامل شناسایی مقوله محوری و آیتمهای زمینه بنیان است ،مقولههای
استخراج شده به زیرمقولههای آنها ربط داده میشود (براساس مشخصهها ،ویژگیها و ابعاد
مقولهها) .به عبارتی ،هدف از این کدگذاری ،ایجاد رابطه بین مقولههای خلق شده (در کدگذاری
باز) است .طبقهبندی اصلی به عنوان پدیده تعریف و سایر طبقهبندیها با این طبقهبندی اصلی
ارتباط داده میشوند .الگوی کدگذاری که ارتباط آیتمهای زمینه بنیان مشتمل بر عوامل زمینهای،
عوامل علی ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها میباشد ،در شكل ( )8به نمایش گذاشته شده
است .شرایط علی ،مقولههایی هستند که بر مقولههای محوری اثر میگذارند و به نوعی توجیهکننده
مقوله محوری هستند .راهبردها ،عمل و عكسالعملهایی هستند که در راستای مقوله محوری
ایجاد میشوند و شرایط مداخلهگر و عوامل زمینهای مقولههایی هستند که بر راهبردها اثر
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میگذارند و راهبردها تحت تأثیر این شرایط ایجاد می شوند .پیامدها هم نتیجه حاصل از ارائه
راهبردها خواهند بود.
 .3کدگذاری انتخابی

مرحله کدگذاری انتخابی ،فرآیند هماهنگسازی و تلطیف تئوری و روندی است که طی آن
طبقات به طبقه مرکزی مرتبط میشوند و نظریه را شكل میدهند .در این نوع کدگذاری پژوهشگر
عهدهدار وظیفه هماهنگسازی دادهها حول و حوش یک مضمون یا درونمایه اصلی و مرکزی،
فرضیه و داستانی می شود تا بدین وسیله به خلق تئوری برسد .برای تحقق این امر ،پژوهشگر
یک طبقه اصلی یا مرکزی را انتخاب کرده و سپس تمام طبقات دیگر را به این طبقه اصلی و
مرکزی و در عین حالی به سایر طبقات ربط میدهد (داناییفرد و اسالمی .)887 :8234 ،در ادامه
مراحل قبلی (کدگذاری باز و کدگذاری محوری) مقولههای استخراج شده بر اساس فراوانی تأکید
افراد خبره یكپارچهسازی و پاالیش میشوند و بر اساس ارتباطاتی که در مرحله کدگذاری
محوری بین مقولهها ایجاد میشوند ،مفاهیم مورد تأکید و اجماع مصاحبهشوندگان در قالب یک
مدل ارائه میشود.
 .4یافتههای پژوهش
همانطوری که در بخشهای قبلی مقاله اشاره شد ،الگوی طراحی شده بر اساس رویكرد
نظریهپردازی زمینه بنیان که مشتمل بر پنج شاخص «شرایط علی»« ،شرایط مداخلهگر»« ،عوامل
زمینهای»« ،راهبردها» و «پیامدها» بوده که مورد بحث قرار گرفته است .مدل چالشهای
ایمنسازی گزارشگری مالی در شكل ( )8به نمایش گذاشته شده است.
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در ادامه به بررسی بخشهای مختلفی از مقولههای مدل طراحی شده پرداخته میشود .شایان ذکر
است که با توجه به محدودیتهای موجود ،به چند نمونه از مقولههای شناسایی شده در مدل فوق
اشاره گردیده است.
 )8عوامل زمینهای :مهمترین موارد مطرح شده در عوامل زمینهای ،دولتیبودن اقتصاد ،سیستمهای
کنترلهای داخلی ،اجرایی نشدن  ،IFRSاصل خصوصیسازی و عوامل فرهنگی بوده است.
کاهش کیفیت و ایمن سازی گزارشگری مالی و ناکارایی عملكرد واحدهای اقتصادی نیز از جمله
آثار نامساعد مداخالت دولت در اقتصاد میباشد .بر مبنای دیدگاه مخالفان ،چالشهای پیشروی
اجرای  ،IFRSعدم توجه به شرایط محیطی و اقتصادی ،عدم حفظ منافع همه گروههای ذینفع،
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عدم توانایی در یكپارچهسازی بهینه استانداردها ،بهکارگیری بیش از حد ارزش منصفانه ،عدم
توجه به اندازه شرکتها ،تفاوتهای فرهنگی مؤثر بر استانداردها و عدم وجود توافق بر سر مفاهیم
اصلی حسابداری بوده است .به منظور حفظ حقوق سرمایهگذاران و شفافیت گزارشگری مالی در
بازار سرمایه ،زیرساختهای الزم در بكارگیری استانداردهای بینالمللی فراهم و به خوبی تأمین
نشده است .از آنجایی که مالكیت بنگاههای دولتی در اختیار دولت و به نوعی تمامی شهروندان
در مجموع است ،هیچ ناظری بهتنهایی انگیزه کافی برای کنترل مدیران آنها را ندارد .همین امر
بنگاههای دولتی را ذاتاً ناکارآمد میسازد .اگر اصل خصوصیسازی بهطور جدی اجرایی شود،
موجب رشد و شكوفایی اقتصاد میگردد .همچنین ،ایمنسازی گزارشگری مالی بایستی در شرکتها
فرهنگسازی شود نه اینكه به مسأله فوق به طور سطحی نگریسته شود .اول اقالم ایمنسازی به
درستی تعریف و شناسایی و بعد به صورت عملیاتی به اجرا گذاشته شود،
 )3شرایط علی :مطابق با نظر مصاحبهشوندگان ،ضعف بخشهای کارکردی ،پایینبودن دانش مالی
مدیران و سرمایهگذاران ،پایین بودن سطح آموزش و انتخابهای مدیران عامل مهم و تأثیرگذار
در این بخش میباشد .اکثر مصاحبهشوندگان اعتقاد داشتند که در بخشهای کارکردی ضعفهای
عمدهای وجود دارد که یكی از اینها ،انتخاب مدیران بر اساس رابطهای میباشد و به تخصص و
تبحر شخص در زمان انتخاب توجه نمیکنند و همچنین سواد مالی آنها کافی نمیباشد و آموزش
کافی در این زمینه داده نمیشود.
 )2شرایط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر ،شرایط زمینهای عمومی است که بر راهبردها تأثیر
میگذارند (داناییفرد و امامی .)8216 ،فشارهای اقتصادی ،ارتباط با نهادهای سیاسی ،تضاد
منافع مدیران و سهامداران ،محدودیت و بحران مالی ،پراکندگی رقبای صاحبان سهام واحد تجاری
و قضاوت حرفهای حسابرسان مسألهای است که از دیدگاه مصاحبهشوندگان به عنوان شرایط
مداخلهگر مطرح شدهاند.
 )4راهبردها :مبتنی بر کنشها و واکنشهای برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیده موردنظر هستند
(داناییفرد و امامی .)8216 ،از دیدگاه صاحبنظران ،مواردی که میتوان در این بخش به آنها
بیشتر توجه کرد ،معامالت با اشخاص وابسته ،اجرای صحیح استانداردهای حسابداری ،اجرای
حسابرسی کامپیوتری و حسابرسی داخلی اثربخش میباشد .اعتقاد بر این است که در شرکتهای
بورسی ،اجارهدهندگان در مواردی استانداردهای حسابداری قراردادهای اجاره بلندمدت را
رعایت نمینمایند .شرکتهای اجاره دهنده ایرانی به دلیل عدم آشنایی کامل با اصول و روشهای
پذیرفته شده حسابداری قراردادهای اجاره بلندمدت به شكلی صحیح و مطلوب از این اصول
استفاده نمینمایند .استاندارد شماره ( 31فعالیتهای بیمه عمومی) در بخشهایی توسط شرکتها
و موسسات صنعت بیمه ایران رعایت نمیگردد و این امر به دالیلی همچون تفاوت در نتایج
حاصل از بكارگیری استاندارد با رعایت قوانین و مقررات آمره ،تأکید بر نشان دادن سود و ارائه
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وضعیت مطلوب ،فقدان ضمانت اجرایی الزم و کافی و نامشخص بودن راهكارهای اجرایی و نبود
تفسیر مشخص رخ میدهد .بهموقع حاضر نشدن گزارشات حسابرسی شرکتهای فرعی ،فراهم
نبودن تمام اطالعات مورد نیاز مربوط به شرکتهای فرعی ،انجام تلفیق بر مبنای صورتهای مالی
به جای استفاده از ترازهای آزمایشی ،فقدان سیستم کدینگ واحد حسابها در سطح شرکتهای
گروه ،وجود مغایرت بین مانده حسابها در دفاتر شرکتهای گروه ،فراهم نبودن اطالعات مورد نیاز
مربوط به شرکتهای فرعی در تاریخ گزارشگری شرکتهای اصلی و نیز در تاریخ واگذاری شرکت
فرعی و نداشتن اطالعات مالی شرکت فرعی (اعم از ارزشهای دفتری یا ارزشهای منصفانه
خالص داراییها) در تاریخ تحصیل یا در پایان سال تحصیل سهام شرکتهای فرعی توسط شرکت
اصلی از مهمترین موانع و تنگناهای اجرایی رعایت کامل استانداردهای حسابداری  81و  83در
تهیه صورتهای مالی تلفیقی میباشد .نگاه سنتی بیشتر حسابرسان به روش دستی حسابرسان،
نهتنها یكی از چالشهای مطرح در اجرای حسابرسی کامپیوتری است ،بلكه یكی از دغدغههای
مهم در خصوص اعتمادپذیری و اتكاءپذیر بودن نتایج حسابرسی سنتی میباشد .همچنین ،مقاومت
بسیاری از نیروهای قدیمی حسابرسان در خصوص عملیاتی شدن حسابرسی کامپیوتری در این
امر دخیل میباشد .نرمافزار اسکیوال ( )SQLبه دلیل تخصصی بودن در صنعت حسابرسی ،برای
حسابرسان مستقل بسیار کارآمدتر و مفیدتر بوده و در صرفهجویی زمان تولید برنامه به حسابرسان
کمک میکند که متأسفانه موسسات حسابرسی به دانش فوق (اسکیوال) مجهز نشده است.
 )1پیامدها :پیامدها ،خروجی حاصل از بكارگیری راهبردها هستند (داناییفرد و امامی.)8216 ،
بنا به اظهار مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر ،از دیگر عواملی که میتواند پیامدها (نتایج)
ناامن بودن گزارشگری مالی را به همراه داشته باشد ،تضعیف کیفیت گزارشگری مالی ،خدشهدار
شدن نقش اعتباربخشی گزارشگری مالی ،کاهش قابلیت مقایسه صورتهای مالی و افزایش هزینه
سرمایه شرکتها شود .چالشهایی که از جنبههای مختلف مطرح شد ،میتوانند گزارشگری مالی
شرکتها را به مخاطره بیاندازند .در حالت کلی ،اگر گزارشگری مالی از ایمنسازی برخوردار
نباشد ،مسلماً عواقبی را در پی دارد که به مواردی نیز اشاره شد .چنانچه ایمنسازی گزارشگری
مالی مورد توجه ذینفعان قرار نگیرد ،ویژگیهای کیفی (سودمندسازی) گزارشگری مالی از بین
رفته و در نتیجه رقابت شرکتها در بازارهای جهانی متزلزل میشود.
 .5نتیجهگیری پژوهش
این پژوهش کیفی با هدف ارائه مدل تبیینکننده چالشهای ایمنسازی گزارشگری مالی و با
استفاده از نظریه زمینه بنیان انجام شده است .این مطالعه از نوع پژوهشهای کیفی است که از
رویكرد نمونهگیری گلولهبرفی (شبكهای یا زنجیرهای) بهرهگیری شده است .تحلیل مصاحبهها
منجر به شناسایی پنج مقوله اصلی شد .مقولهها شامل عوامل زمینهای ،شرایط علی ،راهبردها،
شرایط مداخلهگر و پیامدها میباشد .چالشهای فراوانی برای ایمنسازی نمودن گزارشگری مالی
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در ایران وجود دارد .بنابراین ،با استفاده از رویكرد زمینه بنیان ،در این پژوهش به کمک نتایج
حاصل از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی که خاص روش زمینه بنیان است ،دادههای پژوهش
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .مشارکتکنندگان در این پژوهش ،چالشهای ایمنسازی
گزارشگری مالی را پیرامون عوامل زمینهای ،شرایط علی ،راهبردها ،شرایط مداخلهگر و پیامدها
ارائه نمودند (شكل  .)8نتیجهگیری میشود چالشهای ایمنسازی گزارشگری مالی شامل
چالشهای شرایط علی آن (انتخاب مدیران بر اساس رابطهای ،وجود ضعف در بخشهای
کارکردی ،ضعف سرمایهگذار ،فاصله گرفتن حسابرسان از استانداردها و آیین رفتار حرفهای و
 ،)...راهبردها (عدم ایفای نقش مسئولیتها در بخشهای نظارتی ،عدم وجود نظام ارزیابی
مدیران ،اجرا نشدن حسابرسی عملیاتی ،عدم اجرایی دستورالعمل کنترلهای داخلی ،ضعف در
ایفای مسئولیتها در کمیته حسابرسی و  ،)...پیامد (نتایج) ایمنسازی گزارشگری مالی (فقدان
اثربخشی گزارش حسابرسی ،افزایش ناایمنی گزارشگری مالی ،مخدوششدن اعتبار حرفه
حسابداری ،تخصیص نامناسب منابع ،خدشهدار شدن نقش اعتباربخشی کیفیت حسابرسی و )...
و عوامل زمینهای (چالشهای حرفه حسابرسی ،دولتیبودن اقتصاد ،اجرایی نشدن  ،IFRSشرایط
پرنوسان اقتصادی ،رقابتی نشدن اقتصاد ،عدم کارایی بازار سرمایه ،ضعف در پیادهسازی ماده 44
قانون اساسی ،پایینبودن فرهنگ پاسخگویی -پاسخخواهی و  )...است .چالشهای عمده در
زمینه ایمنسازی گزارشگری مالی از دیدگاه مشارکتکنندگان بیشتر مبتنی بر شرایط اقتصادی،
دولتی بودن اقتصاد ،قصور در پیادهسازی صحیح ماده  44قانون اساسی ،پایین بودن ضمانت
اجرایی ،فقدان فرهنگ پاسخگویی -پاسخخواهی ،چالشهای حرفه حسابرسی و ضعفهای عمده
در سیستم کنترلهای داخلی بوده است .به طورکلی ،در خصوص چالشهای مطرح شده گفتنی
است که متأسفانه در ایران به بسیاری از آیتمهای گزارشگری مالی توجهی نمیشود .همچنین،
مدیریت از ارزش اطالعات مالی مطلع نیست و در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای خود از این
اطالعات استفاده بهینه نمیبرد .دولت به عنوان بزرگترین تصمیمگیرنده برای برنامههای رشد و
توسعه واحدهای اقتصادی و نیز به عنوان بزرگترین مدیر ،سرمایهگذار اعتباردهنده ،تولیدکننده،
توزیعکننده ،مصرفکننده و  ...در کشور به مقوله گزارشگری مالی توجه جدی نمیکند و ضمن
اینكه گزارشگری مالی موسسههای دولتی با ضعفهایی زیادی روبرو بوده است .همچنین ،مجامع
حرفهای در گزارشگری مالی نقش کمی را ایفا میکنند .مضافاً ،گستردگی و چیرگی دولت و
ضعیف بودن بخش خصوصی و همچنین وجود قوانین مالیاتی دست و پاگیر باعث ناکارایی
واحدهای اقتصادی شده است.
در خصوص چالشهای مطرح شده ،به خالصهای از راهكارها و پیشنهادهای این پژوهش اشاره
شده است:
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راهكارهای ارائه شده به متولیان ایمنسازی گزارشگری مالی (سازمان بورس ،سازمان حسابرسی
و  :)...اجرایی شدن استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی جهت افزایش شفافیت ،ضرورت
فراهم نمودن امكان استفاده از فناوریهایی همچون زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر
( ،)XBRLنظارت بر دستورالعملهای سیستم کنترلهای داخلی ،نظارت بر اجرایی کردن نظام
آییننامه حاکمیت شرکتی ،پیوستن به بازارهای جهانی ،نظارت جدی بر استقرار کمیته حسابرسی،
تقویت و اصالح نهادهای نظارتی و لزوم تهیه دستورالعمل ایمنسازی گزارشگری مالی و اجرای
آن به عنوان گزیدهای از راهكارهای ارائه شده در این خصوص میباشد .مضافاً ،اجرایی نمودن
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی که پیامدهای مثبت آن افزایش کیفیت ،شفافیت و
ایمنسازی گزارشگری مالی میباشد و همچنین الزامی شدن گزارشگری مالی بر مبنای آن گامی
بلند در مسیر ارتقای کیفیت و ایمنسازی گزارشهای مالی است که به حسب ضرورت باید
حسابداران و حسابرسان شرکت را با نحوه تهیه گزارشهای مالی بر اساس مدل مزبور آشنا و
تجهیز کند .همچنین ،سازمان بورس و سازمان حسابرسی برای افزایش تقویت ایمنسازی،
دورههایی را برای سرمایهگذاران ،حسابرسان و مدیران در خصوص آموزش آن بگذارد تا آنها
نسبت به بكارگیری استانداردها آگاهی کافی داشته باشند.
راهكارهای ارائه شده به هیأت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی :برای بهبود کیفیت
و ایمنسازی گزارشگری مالی ،از نتایج گزارش چارلز تیلی (انتقال اطالعات بیشتر باکیفیت بهتر،
آموزش تهیهکنندگان ،حسابرسان ،... ،فراهم کردن بازخوردهایی برای اقدامات قانونگذاران،
سازماندهی پاداشهای گزارشگری مالی ،دسترسی آسانتر به اطالعات مالی؛ به خاطر بهبود
اطالعات مبتنی بر شبكه گسترده جهانی و زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر) استفاده نماید تا
با شناسایی عوامل بهبود کیفیت و ایمنسازی گزارشگری مالی به تدوین استاندارد بپردازند.
شرایط اقتصادی و مسأله حضور دولت و مجلس :بهبود شرایط و اصالح ساختار اقتصادی ،داشتن
اقتصاد رقابتی -اقتصاد لیبرالیستی کامل ،خروج دولت از اقتصاد ،عدم دخالت دولت در تدوین
گزارشگری مالی ،فراهم کردن بستر و محیط قانونی الزم روی ایمنسازی ،رونق فرهنگ
پاسخگویی -پاسخخواهی ،تقویت زیرساختها(بانکهای اطالعاتی ،بازارهای اقتصادی و بازار
فعال سازمانیافته) ،فراهم کردن زیرساختهای اساسی در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی
و ایجاد فضای رقابتی سالم از طریق اطالعات شفاف و بهموقع خالصهای از راهكارهای ارائه
شده در این خصوص میباشد .از آنجایی که نمایندگان مجلس در خصوص نقش نظام حسابداری
و گزارشگری مالی دولتی به عنوان ابزار ارزیابی مسئولیت پاسخگویی اتفاقنظر دارند ،لذا پیشنهاد
بر این است که برای ایجاد تحوالت اساسی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی ،قوانین و
مقررات الزامآوری به تصویب رسانده و با تعیین زمان مناسب و منطقی ،سازمانهای متولی و
ذیربط در این زمینه را ملكف نمایند تا بسترهای مناسب را برای تحوالت بنیادی در نظام
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حسابداری و گزارشگری مالی ایجاد نمایند .البته ،ضمانت اجرایی قوانین و مقررات را در این امر
نیز لحاظ نمایند و با قانونشكنان گزارشگری مالی نیز برخورد جدی شود.
با عنایت به اینكه در این پژوهش ،چالشهای ایمنسازی گزارشگری مالی مورد بررسی قرار
گرفت ،پیشنهاد میشود موضوعهای زیر در پژوهشهای آتی مدنظر قرار گیرد:
 ارائه الگوی جامع سودمندی گزارشگری مالی با رویكرد زمینهبنیان چندوجهی بررسی توانایی پیشبینی ایمن سازی گزارشگری مالی با استفاده از الگوریتم بهینهای طراحی و تدوین مدلی جامع برای کارایی گزارشگری مالی در ایران با رویكرد تحلیل تمیادداشتها
4-Systematic
5-Emergent
6-Constructivist

1-Financial Accounting Standards Board
2-Security Exchange Commission
3-Grounded Theory
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 مجله،» «بهبود زنجیره تأمین گزارشگری مالی،)8213(  علی، و کاشف، مهدی، ناظمیاردکانی.33
.3-8 :14،حسابرس

 «تأثیر سازوکارهای نظام راهبری،)8233(  زینب، و رستمی، حسین، کاظمی، حسن، همتی.32
، مجله پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی،»شرکتی بر عملكرد مالی و شفافیت اطالعاتی
.841-832 :)2(3
 ترجمه علی،» «تئوری حسابداری،)8211(  مایكلاف، و ونبردا، الدون اس، هندریكسون.34
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 سازمان مطالعه و تدوین: تهران،» «راهنمای عملی پژوهش کیفی،)8213(  حیدرعلی، هومن.31
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.17-77 :)2(3 ، مجله حسابداری مدیریت،»حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی
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