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Abstrac
Objective: Financial reporting is the end product of the financial reporting process.
Financial reporting objectives are related to the information needs and demands of users. The
main purpose of financial reporting is to express the economic effects of financial events and
operations on the status and performance of organizations to help outsiders to make financial
decisions in relation to the relevant unit. Financial reporting has changed dramatically in
recent decades. Increased competition and technological advances have created many
changes. The development of new technology and more sophisticated performance metrics
has increased the amount and quality of information produced by companies. Since each
segment of the supply chain plays an important role in supporting financial reporting, all
areas of the chain must be of high quality to lead to high quality financial reporting and focus
on quality by emphasizing corporate governance mechanisms. .. has become more. Attention
to the financial reporting supply chain to increase the quality and speed of financial reporting
in the capital market led to this study to prioritize the factors affecting the financial reporting
supply chain
Methods: The method of the present study is mixed and has been performed as a sequential
exploratory design. In the qualitative section, by obtaining the opinions of experts, the
effective factors of the financial reporting supply chain have been obtained using the
qualitative analysis method of the theme. Then, in a small part, after extracting the main
components, the researcher proceeded to rank the components from the perspective of the
same people using the TOPSIS technique.

Results: Factors affecting the financial reporting supply chain are as follows:
Accountability and demand, knowledge and independence of the board of directors,
technology (use of information technology), auditing organization, unification of goals of
institutions, advanced software, restrictive rules, Executive bodies, supervisors, auditors,
expertise and training, laws and policies, professional institutions and new systems, lack of
transparency and lack of supervision, economic conditions of the country
The criteria for prioritizing the factors affecting the supply chain of financial reporting are as
follows:
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Abstract

According to the results of TOPSIS technique, the criterion of responsiveness and demand for
information with the most negative ideal distance won the first place, the executive devices
(auditing organization, etc.) won the second place, advanced software the third place and the
criterion of technology. Won the last rank.
Conclusion: Considering the importance of the supply chain of companies financial
reporting which has an important role in supporting financial reporting and its effect on
gaining the trust of investors and capital market participants and increasing the quality of
financial reporting findings in addition to developing theoretical foundations of supply chain
Financial reporting contains valuable concepts for use by investors, creditors, stockbrokers,
corporate executives in making useful decisions, as well as professional references about its
importance, and can provide a good platform for future research. In this case, it is for other
educational and research centers and consequently increases the quality and transparency of
financial reporting and ultimately improves the supply chain of financial reporting.
Keywords: Financial Reporting Supply Chain, TOPSIS Technique, Theme Analysis.
Paper Type: Research Paper.
Citition: Salehi Haggi, N., Abdi, R., Zeinali, M. (2021). Prioritize factors affecting the
financial reporting supply chain. Journal of Accounting Knowledge, 12(4), 115-136 [In
Persian].
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چکیده
هدف :گزارشهاي مالی ،محصول نهایی فرآیند گزارشگري مالی است .اهداف گزارشگري مالی مرتبط با نیازها و خواستههـاي
اطالعاتی استفاده کنندگان است .هدف اصلی در گزارشگري مالی ،بیان آثار اقتصادي رویـدادها و عملیات مالی بر وضـعیت و
عملکرد سازمان ها بـراي کمک به اشخاص خارجی براي اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط بـا واحد مربوط اسـت .در طی دهههاي
اخیر گزارشگري مالی بهطور اساسی تغییر کرده است .افزایش رقابت و پیشرفتهاي فناوري تحوالت زیادي را ایجاد نموده است.
توسعه تکنولوژي جدید و معیارهاي عملکرد پیچیده تر ،میزان و کیفیت اطالعات تولید شده توسط شرکتها را افزایش داده است.
از آنجایی که هر بخش زنجیره تأمین نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگري مالی دارند همه حوزههاي زنجیره باید داراي کیفیت
باال باشند تا به گزارشگري مالی باکیفیت باال منجر شود و تمرکز به کیفیت از طریق تأکید بر مکانیزمهاي حاکمیت شرکتی و...
بیشتر شده است .توجه به زنجیره تأمین گزارشگري مالی جهت افزایش کیفیت و سرعت ارائه گزارشهاي مالی در بازار سرمایه
باعث شد که در این پژوهش به اولویتبندي عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگري مالی پرداخته شود.
روش :روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته و بهصورت طرح متوالی اکتشافی انجام گرفته است .در بخش کیفـی بـا اخـن ناـرات
خبرگان عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگري مالی با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (تم) بهدست آمده است .سـس
بخش کمی ،پ

در

از استخراج مؤلفههاي اصلی ،محقق اقدام به رتبهبندي مؤلفهها از دیدگاه همان افراد بـه روش تکنیـک تاپیـی

نمود.
یافتهها :عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگري مالی به شرح زیر است:

مجله دانش حسابداری ،دوره دوازدهم ،ش  ،4پیاپی  ،44صص.661-631 .

 دانشجوی دکتری گروه حسابداری ،واحد بناب  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بناب ،ایران( .رایانامه.)nahidsalehi@bonabiau.ac.ir :
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تاریخ دریافت6311/66/02 :
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پاسخخواهی و تقاضا ،دانش و استقالل هیئتمدیره ،تکنولوژي (استفاده از فناوري اطالعات) ،سازمان حیابرسی ،یکیان کردن
اهداف نهادها ،نرمافزارهاي پیشرفته ،قوانین محدودکننده ،دستگاههاي مجري ،ناظران ،حیابرسان ،تخصص و آموزش ،قوانین و
خطمشی ،نهادهاي حرفهاي و سییتمهاي نوین ،عدم شفافیت و کمبود ناارت ،شرایط اقتصادي کشور.
معیارهاي اولویتبندي عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگري مالی به شرح زیر است:
با توجه به نتایج تکنیک تاپیی

معیار پاسخخواهی و تقاضا براي اطالعات با داشتن بیشترین فاصله ایدهال منفی رتبه اول را کیب

کرد ،دستگاههاي مجري (سازمان حیابرسی و  )...رتبه دوم ،نرم افزارهاي پیشرفته رتبه سوم و معیار تکنولوژي رتبه آخر را کیب
کرد.
نتیجهگیري :با توجه به اهمیت مبحث زنجیره تأمین گزارشگري مالی شرکتها که نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگري مالی
دارد و تأثیر آن بر جلب اعتماد سرمایهگناران و فعاالن بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگري مالی یافتهها عالوه بر توسعه
مبانی ناري زنجیره تأمین گزارشگري مالی حاوي مفاهیم ارزشمندي براي استفاده سرمایهگناران ،اعتباردهندگان ،کارگزاران بورس،
مدیران شرکت سهامی در مورد اخن تصمیمهاي مفید و همچنین مراجع حرفهاي درباره اهمیت آن میباشد و میتواند زمینهساز
بیتر مناسبی براي انجام تحقیقات آتی در این مورد براي سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد و به تبع آن باعث افزایش کیفیت و
شفافیت گزارشگري مالی و در نهایت بهبود زنجیره تأمین گزارشگري مالی میشود.

واژههای کلیدی :زنجیره تأمین گزارشگري مالی ،تکنیک تاپیی  ،تحلیل تم.

نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :صالحی حقی ،ناهید؛ عبدي ،رسول؛ زینالی ،مهـدي .)1011( .اولویـتبنـدي عوامـل مـؤثر بـر زنجیـره تـأمین
گزارشگري مالی .مجله دانش حیابداري.111-131 ،)0(11 ،
مقدمه

با گسترش روزافزون نیازهای اطالعاتی ،به نظر میرسد که ارائه صورتهای مالی به شکل سنتی نمیتواند پاسخگوی
تمام نیازهای استفادهکنندگان باشد .در این راستا ،مبحث نوینی در سطح جهانی با عنووان گزارشوگری موالی مطورش شوده
مگیوری در اختیوار اسوتفادهکننودگان گذاشوته مویشوود
است .گزارشگری مالی مهمترین منبعی است که بهمنظوور تصومی 
(وکیلیفرد و همکاران .)6311 ،هدف از گزارشگری مالی ،ارائه اطالعاتی طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکورد
مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف وسویعی از اسوتفادهکننودگان صوورتهوای موالی در اتخوا
تصمیمات اقتصادی مفید واقع میشود .این اهداف زمانی قابلدستیابی است که اسوتانداردهای بوینالمللوی حسوابداری در
شرایط موجود و مربوط بهکارگرفته شود در حالیکه درگزارشگری مالی ایران ،عدم بوهکوارگیری برخوی اسوتانداردهای
بینالمللی حسابداری سبب شده است صورتهای مالی نتوانند به هدف خود که ارائه اطالعاتی مفید برای اخذ تصمیمات
اقتصادی است نائل شوند .این نقیصه ،بهطور قابلمالحظهای از بار اطالعواتی و شوفافیت صوورتهوای موالی کاسوته اسوت
(طالبنیا و همکاران.)6312 ،
همچنین تحوالت گسترده اقتصادی ،تولیدی و تجاری در عصر حاضر ،کسبوکارها را ناگزیر به حضور و مشوارکت
فعال در اقتصادهای مبتنی بر شبکه و زنجیره نموده است .گرایش به این رویکورد اگرهوه مزیوتهوا و سوودآوریهوایی را
برای بنگاههای عضو شبکهها و زنجیرههای تأمین به همراه داشته است ،اما مشکالت و پیچیدگیهای فراوانی را نیوز بورای
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مدیریت جریانهای مالی ،نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها و شرکای تجاری ایشان به همراه داشته است .بورای للبوه
بر این مشکالت در کنار توسعه مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک ،مدیریت گزارشگری موالی زنجیوره توأمین نیوز
توسعهیافته تا با استفاده از رویکردهای مالی ،مهندسی و مدیریتی ،ناکارآمودیهوای جریوان موالی را در زنجیوره توأمین بوه
حداقل رسانده و زمینه مدیریت مؤثر وجوه نقد و سرمایه در گردش را در سرتاسر زنجیوره توأمین بوا اسوتفاده از ابزارهوا و
تکنیکهای مختلف تأمین مالی زنجیرهای فراهم سازد .اهداف گزارشگری مالی مرتبط با نیازها و خواستههوای اطالعواتی
استفادهکنندگان است .هدف اصلی در گزارشگری مالی ،بیان آثار اقتصوادی رویوودادها و عملیوات موالی بور وضووعیت و
عملکرد سازمانها بورای کمک به اشخاص خارجی برای اتخا تصمیمات مالی در ارتباط بوا واحد مربوط اسوت (عبودی
و والفقاری.)6311 ،
کیفیت گزارشگری مالی شرکتها نیز نه تنها به روند حسوابداری داخلوی شورکت مربووط مویشوود ،بلکوه بوا عوامول
بیرونی مختلفی نیز مرتبط است؛ بنابراین ،الزم است محققین روشهوای پوووهش دربواره مشوکالت کیفیوت گزارشوگری
مالی را از داخل شرکت به بیرون از شرکت تغییر دهند و مفهووم زنجیوره توأمین گزارشوگری موالی را پیشونهاد دهنود کوه
بهتدریج به یک موضوع مهم در تحقیقات حسابداری و روش حسابداری تبدیل میشود (شولین و ری.)0261 ،6
طی پووهشهایی که اخیراً در ایران انجام شده است بوه نظور مویرسوود دقووت نظور و اعموال کنتورلهوای اضوافی بوور
شورکتهوایی کوه دارای سوورعت گزارشووگری پووایینی هسووتند ،با اهمیت باشد .بنابراین ،مسئوالن بازار سرمایه بایود بووا
وضع قوانین و مقررات سختگیرانهتری در جهوت بهبود بهموقع بودن گوزارشهوای موالی گووام بردارنوود ،بخصووص در
گروهی از صنعتها مانند صنعت منسوجات و هرم و صنعت هاپ ایران دارای سرعت گزارشگری پایینی هستند ،افوزون
بر این ،مؤسسههای حسابرسوی مویتواننود بوا توجه به نتایج پووهشهای انجامشده ،میوزان ریسک عودم گوزارش بوهموقوع
اطالعات را برآورد کورده ،اقدامات الزم را برای جلووگیری از انتشوار اطالعوات دیرهنگام به عمل آورنود .در حوالیکوه
در آییننامه نظام حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران ،پیشبینی شده است که بایستی شورکتهوای پذیرفتوه شوده
در بورس (که مشمول آییننامه حاکمیتی شرکتها میشوند) دارای پایگاه اطالعرسانی الکترونیکی باشند و کلیه اخبار و
آمار و اطالعات مالی را بهموقع در اختیار همه سهامداران بگذارنود و در هیئوترئیسوه مجموع و همچنوین در هیئوتمودیره
شرکت از بین سهامداران جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف کاهش یابد .همچنین وضعیت بازار سورمایه،
ساختار مالکیت شرکتها و تفکیک نواهیز مالکیوت از مودیریت و للبوه اقتصواد دولتوی در ایوران ،باعوث شوده اسوت توا
پاسخگویی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی که یکی از حوزههای زنجیره تأمین گزارشگری مالی است نوزد بسویاری از
مدیران واحدهای اقتصادی ضرورتی نداشته و از اولویت الزام برخوردار نباشد و در شرکتهای ما نیز توجه به ایون اصول
کمرنگ است؛ بنابراین ،تا زمانیکه هنین فرهنگی تعدیل نگردد و حاکمیت شرکتی توسط دولت بهعنووان ینفوع اصولی
پذیرفته و اجرا نشود ،نمیتوان انتظار یک نظام حاکمیت شورکتی مناسوب را داشوت .سورمایهگوذاران بایود در تصومیمات
سرمایهگذاری خود ،به جنبه کنترلی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بور روی شورکتهوا و فضوای اطالعواتی آنهوا اتکوا
نکنند زیرا قوت حاکمیت شرکتی ،بهعنوان مزیت نسبی در حوزه بهبود کارایی اطالعاتی سهام محسوب نمیشود (زینالی
و همکاران.)6313 ،
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در حال حاضر ،تحقیقات مربوط به زنجیره تأمین گزارشگری مالی ،مورد توجه بسیاری از محققان قورار گرفتوه اسوت
(الیل )0221 ،0؛ اما تحقیقات موجود در زنجیره تأمین گزارشگری موالی هنووز در مرحلوه اولیوه قورار دارنود؛ زیورا آنهوا
عمدتاً بر تعریف ،عملکرد و هدف و شکلگیری اجرا تمرکز مویکننود .بنوابراین ،تحقیقوات کموی در موورد بهینوهسوازی
زنجیره تأمین گزارشگری مالی وجود دارد (ووتکه و الگازار .)0263 ،3
در سالهای اخیر کوششهای بسیاری برای تغییر و بهبود گزارشگری مالی شرکتها صورت گرفته است که با توجوه
به اهمیت مبحث زنجیره تأمین گزارشگری مالی شرکتهوا کوه نقوش مهموی را در پشوتیبانی از گزارشوگری موالی دارد و
تأثیر آن بر جلب اعتماد سرمایهگوذاران و فعواالن بوازار سورمایه و افوزایش کیفیوت گزارشوگری موالی و همچنوین فقودان
پووهشهای کافی ،این انگیزه را در پووهشگران به وجوود آورد کوه موضووع فووق را بوهعنووان یوک موضووع پووهشوی
برگزینند .بهبود زنجیره تأمین گزارشگری مالی موضوعی است که از جانوب پووهشوگران داخلوی در اجورای یوک طورش
پووهشی جهت معرفی و شناخت اهمیت آن به استفادهکننودگان گزارشوگری موالی نادیوده گرفتوه شوده اسوت ،بنوابراین،
اولویتبندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی بر اساس تکنیوک تاپسوی

اهمیوت کوار را دو هنودان کورده

است .عمده پووهشهای داخلی و خوارجی در حووزه کیفیوت و شوفافیت گزارشوگری موالی بووده اسوت و وجوود خوالء
تحقیقاتی در این رابطه ،پووهشگران را متقاعد کرد که انجام پووهش حاضر ضومن نووآوری ،سوودمندی الزم را داشوته و
نتایج پووهش میتواند موجب بسط مبانی نظری پووهشهای گذشته در حوزه پووهشهای حسابداری گردد کوه ابتودا از
طریق روش تحلیل مضمون (تم) با مصاحبه نیمه ساختاریافته تمهای مورد نظر بهدست آمد و سپ

رتبهبندی این تومهوا از

طریق تکنیک تاپسی  ،تحلیل شد و در نهایت تمها اولویتبندی گردیدند .یافتههای پووهش تحلیول شود و پیشونهادهای
پووهشی و آموزشی مرتبط با مسئله مورد بررسی ،ارائه گردید.
مبانی نظری

زنجیره تأمین گزارشگری مالی« ،به افراد و فرآیندهایی اشاره دارد که در تهیه ،تصویب ،حسابرسی ،تحلیول و اسوتفاده
از گزارشهای مالی نقش دارند» (فدراسیون بینالمللی حسابداران .)0221 ،همه اجزا در ایون زنجیوره بایود دارای کیفیوت
باال باشند تا به گزارشگری مالی با کیفیت باالیی منجر شوود .ازآنجواییکوه هور بخوش زنجیوره توأمین نقوش مهموی را در
پشتیبانی از گزارشگری مالی دارند و بهطورکلی درستی و صحت هر یک از هرخههای یادشده بهعنووان یکوی از عوامول
زنجیره تأمین گزارشگری مالی را مطرش و لذا برای تحقق گزارشگری مالی با کیفیت باال ،بایستی تمام بخشهای زنجیوره
تأمین ،کیفیت باالیی داشته باشند (هیئت استانداردهای حسابرسی و اطمینانبخشی بینالمللی.)0264 ،1
هرخه گزارشگری مالی با سرمایهگذاران و سایر ینفعانی که در مورد یک شورکت تصومیمهوای اقتصوادی آگاهانوه
اتخا میکنند و ازاینرو به اطالعات مالی برای این تصمیمگیریها نیازمند هستند ،شروع و به آنها ختم میشود .پو

از

آن ،مدیریت است که اطالعات مالی را برای تصویب نهایی توسط هیئتمدیره تهیه میکند .حسابرسان اطالعات موالی را
حسابرسی میکنند و اظهارنظر مستقلی ارائه میکنند .اطالعوات موالی منتشور مویشوود و تحلیلگوران آن را بورای اسوتفاده
سرمایهگذاران و سایر ینفعان ارزیابی میکنند .در این هرخه افزون بر عوامل پیشگفته ،تودوینکننودگان اسوتانداردها و
قانونگذاران نیز وجود دارند (آیفک.)0221 ،
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اجزای اصلی زنجیره تأمین گزارشگری مالی طبق دیدگاه آیفک 0221 ،به شرش زیر است:
 )1حاکمیت شرکتی :شالوده گزارشگری مالی باکیفیت است .تصور گزارش مالی خووب از سوازمانی بوا سواختار
حاکمیت بد ،دشوار است؛ بنابراین ،پیشرفت در حاکمیت شرکت ،مستقیماً در ارتقای گزارشگری مالی به سوطحی بواالتر
تأثیرگذار است .حاکمیت شرکتی عمالً به بنیاد گزارشگری مالی با کیفیت باال نیاز دارد .بر هموین اسواس ایون موضووعی
بسیار سخت و لیرممکن است که پیشبینی و برآورد شود که یک گزارشگری مالی مطلووب از یوک سواختار حاکمیوت
شرکتی نامطلوب بروز پیدا کند؛ بنابراین ،نقش حاکمیت شرکتی بهطور مستقیم به دنبال باال بردن و افزایش سطح کیفیوت
گزارشگری مالی به یک سطح مطلوبتر است .حاکمیت خوب اهمیت دارد ،زیرا باعث میشود مدیریت و هیئوتمودیره
از مسئولیتهای خود در جهت فعالیت به شیوهای مسئولیتپذیر در قبوال تموامی ینفعوان و فوراهم سواختن گوزارشهوای
سودمند برای آنان ،بیشتر آگاهی پیدا کنند.
 )2فرآیند گزارشگری مالی :از جمله نظام کنترل داخلی ،قوانین و استانداردهای حواکم بور فرآینود گزارشوگری
مالی ،تهیه و تصویب گزارشهای مالی است که شامل ایجاد ،انتشار ،اطمینانبخشوی و اسوتفاده از اطالعوات موالی توسوط
استفادهکنندگان از این گزارشها است و حوزه آن از اجرای استانداردهای گزارشگری مالی برای تهیه گزارشهای مالی
شروع و تا اطمینانبخشی ،انتشار و استفاده از آنها گسترش مییابد .استفادهکننودگان بورای قضواوت و تصومیمگیوری در
بازار سرمایه و ارزیابی مفاد قراردادی و مباشرت مدیریت ،نیاز به اطالعات سودمند دارند.
 )3حسابرسی :بهنوبه خود نقش بسیار حیاتی در تضمین یکپارهگی گزارشگری مالی کوه توسوط عملیوات موؤثر بور
بازار سرمایه مورد استفاده قرار میگیرد را ایفا میکند بهطوریکه انجام حسابرسی با کیفیت بسیار باال و متوسط مویتوانود
باعث افزایش سطح اعتماد عمومی و ایجاد اعتماد به نف
ایجاد اعتماد به نف

ینفعان و سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای خود و همچنوین

در یکپارهگی صورتهای مالی صادر شده توسط شورکتهوا را بوه هموراه داشوته باشود .از ایونرو،

بهعنوان یکی از گروهها و عواملی که در زنجیره تأمین گزارشگری مالی نقش اساسی دارد میتووان بوه حسوابرس مسوتقل
(خارجی) اشاره داشت که نقش عمدهای در حمایت از کیفیت گزارشوگری موالی در سراسور جهوان هوه در زمینوه بوازار
سرمایه ،بخش دولتی و هه بخش خصوصی به عهده دارد.
 )0سودمند بودن گزارشهای مالی :هدف نهایی اطالعات گزارشگری موالی کموک بوه اسوتفادهکننودگان در
تصمیمگیری راجع به واحد تجاری است .سوودمندی گوزارشهوای موالی بودون شوک بوهعنووان مهومتورین عنصور موالی
گزارشهای مالی مطرش است و باید عمالً دارای ویوگیهای مربوط بودن ،قابلیت اتکا و قابلفهم بودن و بورآورد نموودن
نیازهای استفادهکنندگان بهعنوان عناصر و هسوته اصولی کول و زنجیوره توأمین گزارشوگری موالی مطورش اسوت( .لالموی
جمکرانی و همکاران.)6311 ،
گزارشگری مالی یکی از منابع اطالعاتی در دسترس بازارهای سورمایه اسوت کوه انتظوار موی رود نقوش موؤثرتری در
توسعه سرمایهگذاری و افزایش کارایی آن ایفا کنود .طبوق نظور هیئوت اسوتانداردهای حسوابداری موالی یکوی از اهوداف
گزارشگری مالی فراهم ساختن اطالعاتی پیرامون وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری اسوت
و هدف دیگر پاسخگویی مدیران به سرمایهگذاران و مالکان است (حسوینی و کرمشواهی .)6316 ،سوازمان بوورس اوراق

 /111اولویتبندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی

بهادار نیز میتواند بهعنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد پ انداز ،نقش مهمی را در جامعه ایفوا
کند .برای رسیدن به این هدف ،بورس اوراق بهادار باید بتواند اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند .این اطمینوان
و اعتماد جز در سایه وجود یک بوازار سورمایه شوفاف و روشون تحقوق نخواهود یافوت و شوفافیت بوازار سورمایه درگورو
گزارشگری صحیح و بهموقع شرکتهای پذیرفته شده در آن بازار خواهد بود .راه اصلی مبارزه با فسواد در بوازار سورمایه
وجود شفافیت درگزارشگری موالی اسوت کوه منحصوراً از طریوق رعایوت اسوتانداردهای حسوابداری و رعایوت قووانین و
مقررات و  ...منتشر شده توسط مراجع تودوینکننوده حاصول مویشوود و احوراز آن مسوتلزم اتکوا بوه صوورتهوای موالی
حسابرسی شده توسط حسابرسان صالحیتدار و دارای استقالل اخالقی و اقتصادی است (احمدپور و خاکپور.)6311 ،
در شرکتهایی با فناوری باال که دارای افزایش در نسبت مالکان نهادی هستند با افزایش هزینههای تحقیوق و توسوعه،
شفافیت اطالعات مالی کاهش موییابود (ملکوی اقوسوی و کیقبوادی .)6311 ،در یوک محویط گزارشوگری لیور شوفاف،
سوورمایهگووذاران قووادر بووه شناسووایی و کشووف پوورو ههووای زیووانده شوورکت نیسووتند (حاجیهووا و شوواکر .)6314 ،همچن وین
نظریهپردازان حسابداری اعتقاد دارند که حسابداری و گزارشگری مالی میتوانود بوهعنووان ابوزار مسوئولیت پاسوخگویی،
نقش مهمی بین مقامات منتخب مسئول و صاحبان حق ایفا کند .بدین معنوی کوه از یوک سوو بوه مقاموات منتخوب مسوئول
کمک میکند تا مسئولیت خود را از طریق گزارشهای مالی قابلاعتماد ادا کننود و از سووی دیگور ینفعوان را بوهعنووان
پاسخخواه برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مقامات مذکور ،یاری میدهند .به بیان دیگر ،مقاماتی کوه بورای اداره اموور
سازمانهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها که از طریق انتخابات و بهصورت مستقیم انتخواب مویشووند،
در مقابل ینفعان بهعنوان صاحبان حق ،مسئولیت پاسخگویی دارند و اشخاصی که از سووی مقاموات منتخوب بورای اداره
امور سازمانهای تابعه منصوب میشوند ،در قبال این مقامات مسئولاند .هر دو طرف بوا اسوتفاده از نظوام حسوابداری و از
طریق تنظیم و انتشار گزارشهای مالی حاوی اطالعات الزم و کافی و نیز افشوای حقوایق ،مسوئولیت پاسوخگویی خوود را
بهجا میآورند .سیستم اطالعاتی و گزارشگری موالی مناسوب نقوش عمودهای در اجورای مسوئولیت پاسوخگویی در یوک
جامعه مردمساالر ایفا میکند بهطوریکه پاسخگویی بدون بهرهگیری از آن ،امکانپذیر نیست .سیستمی که در واقع یک
جریان منصفانه و صحیح اطالعاتی را بین دولت بهعنوان پاسخگو و مردم و نمایندگان ایشان بوهعنووان پاسوخخوواه برقورار
کند و به پاسخخواه این اطمینوان را بدهود کوه دولوت منوابعی را کوه در اختیوار مویگیورد بوه نحووی مناسوب و در جهوت
هدفهای مصوب نمایندگان ایشان مصرف میکند (ناصری و نیکاندیش.)6311 ،
همانطور که بیان شد ،حسابداران باید اطالعاتی در مورد هگونگی انجام وظیفه مباشورت توسوط مودیران و همچنوین
اطالعاتی در ارتباط با تصمیمات اقتصادی سرمایهگذاران در اختیار استفادهکنندگان و پاسخخواهان قورار دهنود .ایون امور
لزوم وجود استانداردهای حسابداری را آشکار میسازد .پذیرش استانداردهای حسوابداری بوا کیفیوت بواال ممکون اسوت
منجر به شفافیت بیشتر صورتهای مالی شود و شورط الزم بورای آن باشود اموا شورط کوافی نخواهود بوود .در ایون موورد
شواهدی وجود دارد که بیان میکنند ،تفاوت در شفافیت صورتهای مالی کشورها ،ناشی از منواطق متفواوت و قووانین و
ساختارهای اقتصادی مختلف این کشورها است؛ به عبارت دیگر پذیرش استانداردها باکیفیتهای بواالتر ،تضومینی بورای
ارائه گزارشهای مالی با کیفیتتر نیست .اگر ساختارهای قانونی و اقتصادی کشورها ،همزمان بوا پوذیرش اسوتانداردهای
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بینالمللی حسابداری تغییر نیابد ،پیشبینی میشود ،علیرلم پذیرش این استانداردها ،صورتهای مالی نتوانند بوه شوفافیتی
که هدف اصلی پذیرش استانداردهای بینالمللی بود ،برسند (بال 1و همکاران.)0223 ،
نقش حسابرسان نیز در ساختار حاکمیت شرکتی بهعنوان مکانیزم نظارتی بیرونوی بور گزارشوگری موالی موورد تأکیود
قرارگرفته است .ویوگیهای حسابرسان از طریق تأثیرگذاری بر کیفیت حسابرسی بر احتموال تجدیود ارائوه صوورتهوای
مالی تأثیر میگذارد (دیآنجلو .)6116 ،4در نهایت میتوان اینگونوه بیوان داشوت کوه حسابرسوان مویتواننود بوا افوزایش
کیفیت عملکرد حسابرسی ،مدیریت سود صورت گرفته توسط مودیران را کشوف کورده و مودیران را در اعموال کیفیوت
گزارشگری باال و مدیریت سود در تنگنا قرار دهند (پیوندی و خرم.)6310 ،
در سالهای اخیر ،بهمنظور تغییر و بهبود گزارشگری مالی ،بهویوه در ایاالتمتحده آمریکا تالشهای زیادی صوورت
گرفته است؛ اما تا هه حد فرایندهای گزارشگری بهتر شدهاند؟ نتیجه مطالعه این است که در حالی که حاکمیت شورکتی،
فرآیند تهیه گزارشگری مالی و حسابرسی در هنین شرکتها در پنج سال اخیر بهبودیافته است ،گوزارشهوای موالیشوان
مفیدتر نبووده اسوت .آنهوا اعتقواد دارنود سوه حووزه زنجیوره توأمین گزارشوگری موالی یعنوی حاکمیوت شورکت ،فراینود
گزارشگری مالی و حسابرسی گزارشهای مالی طی پنج سال گذشته بهبود یافته است؛ اما با ایون حوال ،بواور ندارنود کوه
محصوالت زنجیره تأمین گزارشگری مالی یعنی گزارشهای مالی ،سودمندتر شده است .رفع این مشکل ،نیازمنود توالش
مستمر تمامی مشارکتکنندگان برای گفتگو و تبادل نظر در مورد اهداف و سرنوشت گزارشگری مالی است ،بوهطووری
که اطالعات گزارش شده ،نیازهای اطالعاتی بسیاری از استفادهکنندگان را مرتفع سازد .برخی از حوزههای نگرانکننوده
در گزارشگری مالی به شرش زیر است:
 .6کاهش مفید بودن و سودمندی به دلیل پیچیدگی؛
 .0ساده نبودن الزامات گزارشگری؛
 .3افشای مقررات بیشازحد؛
 .4استفاده از ارزش منصفانه؛
 .1تغییرات استاندارد گزارشگری مالی؛
 .1اتوماتیک نبودن فرایندهای گزارشگری مالی و سایر فرایندهای مرتبط؛ و
 .4نبود گزارشگری بهنگام 1در شرکتهای مختلف (فدراسیون بینالمللی حسابداران.)0221 ،
تجربیات و تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف نشان میدهد که واحدهای تجاری لالباً بدون فشارهای قوانونی
و یا الزامات حرفهای تمایلی به افزایش میزان افشای اطالعات مالی نشان نمیدهند .به همین دلیل در بسویاری از کشوورها،
نهادهای نظارتی بر معامالت بورس اوراق بهادار ،با اعمال مقررات خاص ،شرکتها را ملزم بوه بهبوود کیفیوت و افوزایش
کمیت در افشا اطالعات مالی کردهاند .لالباً از سه هدف بورای افشواء در گزارشوگری موالی نوام بورده مویشوود :ارزیوابی
عملکرد واحد اقتصادی ،ارزیابی در مورد نحوه بهرهبرداری از منابع ،و پیشبینی رونود سوودآوری بورای سوالهوای آتوی.
الزم به کر است که یکی از دالیل اصلی حذف شرکتها از تابلو بورس ،عدم رعایت سیاست افشوای اطالعوات توسوط
آن شرکتها است (احمدپور و خاکپور.)6311 ،
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عالوه بر موارد کر شده ،تکنیکهای نوین حسوابداری نیوز مودیران را در رسویدن بوه هودفهوایی همچوون کواهش
هزینهها ،افزایش کیفیت گزارشگری مالی و تخصیص بهینه منابع یاری رسانده و موجبات باقی مانودن آنهوا را در فضوای
رقابتی و تجارتی فراهم مینماید .یکی از تکنیکها ،برنامهریزی منابع سازمان است که اللب واحودهای تجواری در حوال
رشد با هدف یکپارهگی فعالیتهای واحدهای تجاری خود بوه دنبوال اسوتقرار سیسوتمهوای برناموهریوزی منوابع سوازمانی
هستند .استفاده از سیستم برنامهریزی منابع سازمان در سازمان باعث کاهش هزینه ،بهبوود بهورهوری ،بوروز خطوای کمتور،
ارائه خدمات بهتر به کارکنان و افزایش رضایتمندی آنان و افزایش سود شرکت و صرفهجویی در زمان ،انتقال اطالعوات
بهصورت نامحدود در بهرهوری سازمان میشود (زارعی.)6311 ،
مزایای حاصل از طریق سیستمهوای برناموهریوزی منوابع باعوث افوزایش انعطوافپوذیری در تولیود اطالعوات ،افوزایش
یکپارهگی فرایندهای حسابداری و بهبود کیفیت گزارشهای صورتهای مالی میدانند (هارمز.)1022 ،1
پیشینه پژوهش

تورگن  )0261(62در پووهشی به بررسی تأثیر تکنولو ی و فناوری بور گزارشوگری موالی بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه
بهجای ترس از تکنولو ی و فناوری در حرفه حسابداری ،امتیازات زیادی برای همگام شدن با آن وجود دارد .اسوتفاده از
فناوری برای آینده حسابداری مفید است و به کدگذاری ورودی حسابداری کمک میکند و از الگوی پویشبینوی بورای
برآورد درآمد استفاده میکند و سوء رفتارها و خالفها را بهتر شناسوایی مویکنود .بوورا آر )0261(66در پووهشوی بوا
عنوان بازاندیشی در نقش شفافیت اطالعات مالی به این نتیجه رسید که سرمایهگذاری در داراییهای لیرپولی باعث عودم
سرمایهگذاری در داراییهای بلندمدت میشود که در این محیط ،افشای خصوصی اخبار مربوط به بازده سورمایهگوذاری
می تواند فرصتی برای فروش دارایی های باکیفیت پوایین ایجواد کنود و سوپ

شورایطی را توصویف کنود کوه درآن عودم

شفافیت مالی باعث کاهش سرمایهگذاریهای مذکور میشود و توسعه کالن اقتصادی را بهبود میبخشد.
بامبر و همکاران )0261(60در پووهشی فرآیندها و پیامدهای گزارشوگری موالی (افشوای) اجبواری را بررسوی کردنود.
نتایج بیان میکند شرکتهایی که از برنامههای مدیریت ابزارهای مالی بیشتری استفاده میکنند ،هزینه حسابرسی بیشوتری
دارند و میزان افشای گزارشگری مالی باعث کاهش هزینههای حسابرسی مویشوود .شوولین و ری ( )0261بوه ایون نتیجوه
رسیدند فرآیند حسابرسی نقش مهمی در روند بهینهسازی زنجیره تأمین گزارشگری مالی داردکه پایهای بورای اثربخشوی
سیستم زنجیره تأمین گزارشگری مالی است.
آیفک ( )0221یک پرو ه را برای کشف اثرات تحوالت در روند گزارشگری به کار گرفتنود .ایون پورو ه تحووالت
مثبت در زنجیره تأمین گزارشگری مالی را طی  1سال گذشته بررسی میکرد .عوامل مورد مطالعه در این تحقیق عبارتنود
از :حاکمیت شرکتی ،فرایندگزارشوگری موالی ،فرآینود حسابرسوی موالی ،سوودمندبودن گوزارشهوای (اطالعوات) موالی
مشارکتکنندگان اعتقاد داشتند که سه حوزه زنجیره تأمین گزارشگری مالی یعنی حاکمیت شرکت ،فرایند گزارشوگری
مالی و حسابرسی گزارشهای مالی طی پنج سال گذشته بهبود یافته است .مهمترین پیشرفت در زمینه فرایند گزارشوگری
مالی ،ظهوراستانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی است .مهمترین تحول در موورد فراینود حسابرسوی ایون بوود کوه بوا
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توجه به پذیرش وسیع استانداردهای بین المللی حسابرسی ،یک توافوق درحوال ظهوور در موورد آنچوه حسابرسوی درواقوع
درسراسر جهان به هشم میخورد ،وجود دارد.
حسینزاده و همکاران ( )6311در پووهشی با عنوان قابلیتهای رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری موالی بوه ایون نتیجوه
رسیدند که قابلیتهای تکنولو ی براساس رویکرد منبع محور برکیفیوت گزارشوگری موالی توأثیر معنوادار و مثبوت دارد.
لالمی جمکرانی و همکاران ( )6311در پووهشی با عنووان طراحوی الگووی کیفیوت حسابرسوی بور مبنوای زنجیوره توأمین
گزارشگری مالی با استفاده از روش دلفی فازی به این نتیجه رسیدند که مؤلفههای مؤثر بر کیفیت حسابرسی را بور مبنوای
اجزاء زنجیره تأمین گزارشگری مالی میتووان بوه ابعواد اصولی ،سواختار سوازمانی و راهبوری ،نظوام کنتورلهوای داخلوی،
استاندارهای حرفهای و مقررات ناظر بر گزارشگری مالی ،تهیه و عرضهکنندگان گزارشهای مالی ،مجموعه صورتهای
مالی ،صالحیت عمومی اعتباردهندگان به صورتهای مالی ،ساختار مؤسسات حسابرسی ،اجرای عملیوات و گزارشوگری
اعتبار دهی به صورتهای مالی ،حرفه و بازار حسابرسی ،طبقه بندی نمود.
عبدی و والفقاری ( )6311در پووهشی به بررسی ارائه الگویی جهت ارزیابی شاخصهای زنجیره تأمین گزارشوگری
مالی با استفاده از رویکرد تصمیمگیری هند معیاره ،پرداختنود .نتوایج نشوان داد شواخص اطمینوان از اثربخشوی حاکمیوت
شرکتی از طریق قوانین و مقررات در اولویوت اول ،شواخص شوفافیت در گزارشوگری موالی در اولویوت دوم و شواخص
محدودیت در انتخاب حسابرس در اولویت سوم قرار دارند .معیار سودمندی گزارشهای مالی از بیشترین تأثیرگوذاری و
تعامل برخوردار است .ملکی اقوسی و کیقبادی ( )6311در پووهشی به بررسی تأثیر فناوری ،مالکیت نهادی و هزینوههوای
تحقیق و توسعه بر شفافیت اطالعات ،پرداختند .نتایج نشان داد در شرکتهوای بوا سوطح فنواوری بواال ،بوا افوزایش نسوبت
مالکیت نهادی و هزینههای تحقیق و توسعه بر شفافیت افشاء افزوده میشود .در حالیکه شرکتهای با سطح فناوری بواال
که دارای افزایش در نسبت مالکان نهادی هستند ،با افزایش هزینههای تحقیق و توسعه ،شفافیت اطالعات کاهش مییابد.
ناصری و نیک اندیش ( )6311در پووهشی به بررسی تأثیر استقرار نظام جدید حسابداری و گزارشگری موالی بخوش
عمومی ایران بر قابلیت مسئولیت پاسخگویی عمومی ،پرداختند .نتایج نشان داد که سیستم اطالعواتی و گزارشوگری موالی
مناسب در واقع یک جریان منصفانه و صحیح اطالعاتی را بین دولت بوه عنووان پاسوخگو و موردم و نماینودگان ایشوان بوه
عنوان پاسخخواه برقرار میکند و به پاسخخواه این اطمینان را میدهد که دولت منابعی را که در اختیار میگیرد به نحووی
مناسب و در جهت هدفهای مصوب نمایندگان ایشان مصرف میکند.
روششناسی پژوهش
ابزارگردآوری و روش تجزیه وتحلیل دادهها

در این پووهش به دنبال اولویتبندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی هسوتیم .روش پوووهش حاضور از
نوع آمیخته و بهصورت طرش متوالی اکتشوافی انجوام شود .در بخوش کیفوی بوا اخوذ نظورات خبرگوان بوه بررسوی عوامول
تأثیرگذار بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (تم) پرداخته شد.
در بخش کمی ،بعد از اینکه تمها یا مؤلفههای اصلی در بخش کیفی بوا اسوتفاده از تحلیول مضومون بوه دسوت آمود،
محقق اقدام به رتبهبندی مؤلفهها از دیدگاه همان افراد خبوره بوه روش تکنیوک تاپسوی  63نموود .روش تاپسوی

یکوی از
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روشهای تصمیمگیری هند شاخصه ( 64)MADMاست که به رتبهبندی گزینهها میپوردازد .در ایون روش از دو مفهووم
حل ایدهال و شباهت به حل ایدهال استفاده شده است .حل ایدهال هنان هه از اسم آن پیداست ،آن حلی است کوه از هور
جهت بهترین باشد که عموماً در عمل وجود نداشته و سعی بر آن است که به آن نزدیک شویم.
یکی از روشهای بسیار کارآمد تحلیل کیفی ،تحلیل مضمون (تم) است .این روش برای شناسایی ،تحلیل و گوزارش
دادن الگوهای (مضامین) موجود در دادهها (تعدادی مصاحبه یا یک متن) بوهکوار مویرود (بوراون و کوالر

.)0221 ،61

مضمون ،مهم ترین پاسخ و معنای موجود در داده را در رابطه با سؤال پووهش نشان میدهود .ایون تحلیول بورخالف سوایر
روشهای کیفی به یک هارهوب نظری از پیش موجود متکی نیسوت .اگرهوه قاعوده مشخصوی بورای شوناخت مضومون
وجود ندارد ،اما اصول راهنمای متعددی وجود دارند که میتوان از آنها بورای شوناخت مضوامین بهوره بورد .مضومون توا
حدی مبین تکرار است .لذا ،مسئلهای را که صرفاً یکبار در متن دادهها ظاهر میشود نمیتوان مضومون بوهحسواب آورد.
از طرف دیگر اگرهه همپوشانی در میان مضامین تا حدودی اجتنابناپذیر است اما مضومونهوا بایود از یکودیگر متموایز
باشند (عابدی جعفری و همکاران.)6312 ،
روش نمونهگیری بهصورت گلوله برفی است که نمونهگیری تا مرحله اشباع نظری انجام شد .در نهایوت بوا  62نفور از
طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری دادهها صورت گرفت .دوره زمانی پووهش سال  11-11و مدتزموان تقریبوی
مصاحبهها بین  32تا  41دقیقه است .جدول  6اطالعات جمعیت شناختی مشارکتکنندگان پووهش است.
ابزار تحلیل با استفاده از تکنیک کدگذاری انجام شد و در مرحله ایجاد کدهای اولیوه  14کود از مصواحبههوا احصواء
شد .سپ

در مرحله ایجاد کدهای سازماندهی تحلیول کودها شوروع شود و در نظور گرفتوه شود کووه هگونووه کوودهای

مختلف میتواند برای ایجاد یک تم کلی ترکیب شود .در این مرحله  40کد توسط پووهشگران بهدست آمد که کدهای
ناقص یا نامرتبط و همچنوین کدهای تکراری کنار گذاشته شد و این تعداد کد بهدست آمد .در سومین و آخورین مرحلوه
از کدگذاری پووهشگر بر اساس رویکرد استقرایی ،انتزاعیترین مرحلوه کدگوذاری صوورت گرفوت و  61توم یوا مؤلفوه
اصلی استخراج شد.
جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی مشارکتکنندگان پژوهش
توضیحات
جنسیت

سن

تحصیالت

فراوانی

درصد

زن

0

02

مرد

1

12

مجموع

62

622

 32سال و کمتر

6

62

 36سال تا  42سال

0

02

 46تا  12سال

1

12

باالتر از  12سال

6

62

کارشناسی

-

-

کارشناسی ارشد

6

62

دکتری

1

12
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توضیحات

سابقه کار و فعالیت اجرایی

فراوانی

درصد

کمتر از  1سال

-

-

 1تا  62سال

6

62

 66تا  02سال

1

12

 02سال به باال

4

42

گامهای روش تاپسیس

در تکنیک تاپسی

بهترین گزینه یا باالترین ،نزدیکترین راهحل به راهحول ایودهال و دورتورین راهحول لیور ایودهال

است .راهحل ایدهال از مجموع بواالترین مقوادیر هریوک از معیارهوا بوهدسوت مویآیود و راهحول لیور ایودهال از مجمووع
پایینترین مقادیر هر یک از ایدهها حاصل میشود .گامهای الزم برای تکنیک تاپسی

عبارتند از:

تصمیمگیری برای رتبهبندی :شامل  mگزینه و  nمعیار (در اینجا هر خبره را یوک معیوار و

گام  .6ایجاد یک ماتری

هر متغیر را یک گزینه در نظر میگیریم)؛ به هر گزینه بر اساس هر معیار امتیازی داده میشود .این امتیازات مویتوانود بور
اساس مقادیر کمی و واقعی باشد یا اینکه کیفی و نظری باشد .در هر صورت باید یک ماتری

تصمیم  m×nدر تشوکیل

شود.
گام  .0نرمال کردن ماتری

تصمیمگیری :مانند سایر روشهای تصمیمگیری هند معیاره ماتری

تصمیم بایود نرموال

شود .برای نرمالسازی مقادیر از روش برداری استفاده میشود .روش بورداری بورخالف روش سواده نرموالسوازی خطوی
بهصورت زیر انجام میشود:
x ij

()6
که در آن:

m

x 2ij
i 1

x ij



rij 

در واقع ارزیابی گزینه  iبر اساس معیار  jاست.

گام  .3تشکیل ماتری

تصمیم نرمال موزون :تشکیل ماتری

نرمال موزون بر اساس وزن معیارها است؛ بنابراین ،باید

از پیش اوزان معیارها با استفاده از تکنیکی مانند  61AHPیا آنتروپی شانون محاسبه شده باشد.
گام  .4محاسبه ایدهالهای مثبت و منفی :محاسبه  64PISو  61 NISگام بعدی است .در این گام برای هر شاخص یوک
ایدهال مثبت ( )+Aو یک ایدهال منفی محاسبه میشود.
گام  .1بهدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایدهالهای مثبت و منفی( :
()0

)

(∑√

()3

)

(∑√

گام  .1تعیین ضریب نزدیکی ( )CLو رتبهبندی گزینهها بر اساس شاخص CL

()4

و )
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مقدار  CLبین صفر و یک است .هرهه این مقدار به یک نزدیکتر باشد راهکار به جواب ایدهال نزدیوکتور اسوت و
راهکار بهتری است.
جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری پووهش حاضر شامل متخصصان جامعه علمی ایران (استادان دانشگاهها و افرادی کوه در حووزه زنجیوره
تأمین گزارشگری مالی مطرش بوده و از سوابق اجرایی برخوردار بوده و بهاصطالش خبرگان آگاه نام دارد) ،است.
جهت روایی و پایایی پووهش حاضر بر اساس معیارهای ارائه شده توسوط کرسوول و میلور )0220(61بورای حصوول از
اطمینان از اعتمادپذیری و انتقالپذیری (روایی) پووهش اقدامات زیر انجام شد:
مشارکتی بودن پژوهش :بهطور همزمان از مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد.
تطبیق توسط اعضا :دو نفر از افراد خبره مرحله نخست فرآیند تحلیل و مقولههای بهدست آمده را بازبینی کردند.
جهت تائید اتکاپذیری (پایایی) پووهش از روشهای زیر بهره گرفته شد.
کدگذاری مجدد توسط خود پژوهشگر :پ

از یک ماه از کدگذاری هر مصاحبه ،محقق مجدداً جهوت کدگوذاری

دادهها اقدام نمود .هند مصاحبه بهعنوان نمونه در یک بازه زمانی  32روزه مورد کدگذاری مجدد قرار گرفت .بوه هموین
منظور پ

از  32روز از کدگذاری هر مصاحبه ،پووهشگر مجدداً جهت کدگذاری دادهها اقدام نمود .پایایی باز آزموون

این تحقیق برابر  11درصود اسوت .بوا توجوه بوه اینکوه میوزان پایوایی بیشوتر از  12درصود اسوت ،بنوابراین ،قابلیوت اعتمواد
کدگذاریها مورد تائید است (کوال.)6111 ،02
استفاده از نرمافزارهای تحلیل کیفی :کرسوول یکوی از راههوای رسویدن بوه پایوایی در پوووهش کیفوی را اسوتفاده از
نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی میداند که بدین منظور پووهشگر از نرمافزار  Nvivo10استفاده کرد.
کدگذاری مجدد توسط پژوهشگر دیگر :برای کسب اطمینان بیشتر برای تعیین پایایی از فرمول ویلیام اسکات استفاده
شد .بدین منظوور ده درصود از صوفحات بوه هموراه تعواریف عملیواتی ،بورای کدگوذاری بوه پووهشوگر دیگور داده شود.
کدگذاری مقولهها و زیر مقولهها و نیز شاخصها ،برابر دستورالعمل صورت گرفت (کرسول و همکاران .)0220،درصود
توافق میان دو کدگذاری از طریق ضریب پایایی اسکات محاسبه گردید .در صورتی که ضریب توافق بین آنهوا بویش از
 42درصد باشد ،میتوان ابراز کرد که بین کدگذاران توافق وجود دارد (اسکات .)0221 ،06از آنجایی که میوزان ضوریب
پایایی اسکات بیش از  11درصد است .این اعداد نشاندهنده اتکاپذیری بسیار باالی پووهش است.
یافتههای پژوهش

در بخوش کیفوی بوا اسوتفاده از روش تحلیول مضومون ،آخورین مرحلوه از کدگوذاری پووهشوگر بور اسواس رویکوورد
استقرایی ،صورت گرفت و  61تم یا مؤلفه اصلی استخراج شد.
این تمها و مؤلفهها عبارتند از :پاسخخواهی و تقاضا ،دانش و اسوتقالل هیئوتمودیره ،تکنولوو ی (اسوتفاده از فنواوری
اطالعات) ،سازمان حسابرسی ،یکسان کردن اهداف نهادها ،نورمافزارهوای پیشورفته ،قووانین محدودکننوده ،دسوتگاههوای
مجری ،ناظران ،حسابرسان ،تخصص و آموزش ،قوانین و خطمشی ،نهادهای حرفهای و سیستمهای نوین ،عدم شوفافیت و
کمبود نظارت ،شرایط اقتصادی کشور
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یافتههای پژوهش کمی

در بخش کمی ،بعد از اینکه تمها یا مؤلفههای اصلی در بخش کیفوی بوا اسوتفاده از تحلیول مضومون بوهدسوت آمود،
نمود.

محقق اقدام به رتبهبندی مؤلفهها از دیدگاه همان افراد خبره به روش تکنیک تاپسی
نتایج روش تاپسیس
تشکیل ماتریس تصمیم

اولین گام در روش تاپسی

تشکیل ماتری

تصمیم است .ماتری

تصمیم در این بخش یک ماتری

سطری ،ستونی

است که سطرهای آن را  61معیار پووهش و ستونها را خبرهها تشکیل میدهند که هر سلول ارزیابی هر معیار از نظور هور
خبره بر اساس طیف  6تا =6( 1اهمیت خیلی کم =0 ،اهمیت کم =3 ،اهمیت متوسط =4 ،اهمیت زیواد =1 ،اهمیوت خیلوی
زیاد) است که در جدول  0آورده شده است.
جدول  .2ماتریس تصمیم تاپسیس

خبره

خبره

خبره

خبره

خبره

خبره

خبره

خبره

خبره

6

0

3

4

1

1

4

1

1

حسابرسان

1

4

3

1

4

4

1

4

1

3

ناظران شرکت (نهادهای قانونی)

1

3

3

1

3

3

1

3

1

4

دستگاههای مجری :سازمان حسابرسی و...

4

4

1

4

4

4

1

4

1

1

قوانین و خطمشی

4

4

4

4

4

1

1

4

1

4

تخصص و آموزش

4

3

3

4

3

0

4

3

4

4

نهادهای حرفهای و سیستمهای نوین

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

نرمافزارهای پیشرفته

1

4

1

1

4

4

4

4

4

1

یکسان کردن اهداف نهادها

1

3

0

1

4

6

3

3

3

1

قوانین محدودکننده و نظارت

4

3

6

4

3

0

4

3

4

6

دانش و استقالل هیئتمدیره

4

3

3

4

4

0

3

3

3

3

پاسخخواهی

1

4

4

1

1

1

1

1

1

4

تکنیکهای نوین حسابداری

1

4

4

4

4

4

0

4

3

4

تکنولو ی

1

3

6

6

6

6

6

0

0

0

شرایط اقتصادی

1

4

0

4

3

0

3

3

3

4

عدم شفافیت و کمبود نظارت

1

1

1

4

1

3

1

4

1

1

متغیر

خبره 62

نرمالسازی ماتریس تصمیم

ماتری

تصمیم جدول  0با استفاده از رابطه  6نرمال میشود به بیان دیگر برای نرمالسازی باید هور درایوه را بور جوذر

مجموع مربعات درایههای هر ستون تقسیم کرد .بهعنوان مثال برای نرمالسوازی درایوه  A11کوه تقواطع معیوار حسابرسوان
داخلی و خبره  6است به این صورت است:
√

ماتری

تصمیم نرمال شده در جدول  3آورده شده است.
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جدول  .3ماتریس نرمال تاپسیس
خبره 6

خبره 0

خبره 3

خبره 4

خبره 1

خبره 1

خبره 4

خبره 1

خبره 1

خبره 62

متغیر
حسابرسان

2/041

2/041

2/006

2/324

2/043

2/362

2/361

2/011

2/364

2/611

ناظران شرکت (نهادهای قانونی)

2/041

2/021

2/006

2/324

2/021

2/033

2/361

2/061

2/364

2/016

2/002

2/041

2/311

2/043

2/043

2/362

2/361

2/011

2/364

2/301

قوانین و خطمشی

2/002

2/041

2/014

2/043

2/043

2/311

2/361

2/011

2/364

2/016

تخصص و آموزش

2/002

2/021

2/006

2/043

2/021

2/611

2/011

2/061

2/016

2/016

نهادهای حرفهای و سیستمهای نوین

2/041

2/041

2/014

2/043

2/043

2/362

2/011

2/011

2/016

2/016

نرمافزارهای پیشرفته

2/041

2/041

2/311

2/324

2/043

2/362

2/011

2/011

2/016

2/301

یکسان کردن اهداف نهادها

2/041

2/021

2/644

2/324

2/043

2/241

2/616

2/061

2/611

2/301

قوانین محدود کننده و نظارت

2/002

2/021

2/244

2/043

2/021

2/611

2/011

2/061

2/016

2/211

دانش و استقالل هیئتمدیره

2/002

2/021

2/006

2/043

2/043

2/611

2/616

2/061

2/611

2/611

پاسخخواهی

2/041

2/041

2/014

2/324

2/346

2/311

2/361

2/311

2/364

2/016

تکنیکهای نوین حسابداری

2/041

2/041

2/014

2/043

2/043

2/362

2/601

2/011

2/611

2/016

تکنولو ی

2/041

2/021

2/244

2/216

2/211

2/241

2/214

2/643

2/601

2/632

شرایط اقتصادی

2/041

2/041

2/644

2/043

2/021

2/611

2/616

2/061

2/611

2/016

عدم شفافیت و کمبود نظارت

2/041

2/341

2/311

2/043

2/346

2/033

2/361

2/011

2/364

2/301

دستگاه های مجری (سازمان حسابرسی،
سازمان مالیاتی و)...

ماتریس نرمال وزین

در این گام ماتری
گرفته شده است پ

نرمال وزین حاصل میشود .در این بخش منظور از وزن اهمیت خبرگان اسوت کوه برابور در نظور
وزن هر خبره برابر با  2/6میشود که در ماتری

نرمال ضرب میگوردد .نتوایج در جودول  4آورده

شده است.
جدول  .0ماتریس وزندار تاپسیس

خبره 6

خبره 0

خبره 3

خبره 4

خبره 1

خبره 1

خبره 4

خبره 1

خبره 1

خبره 62

متغیر
حسابرسان

2/201

22201

2/200

2/232

2/204

2/236

2/230

2/201

2/236

2/202

ناظران شرکت (نهادهای قانونی)

2/201

2/206

2/200

2/232

2/202

2/203

2/230

2/206

2/236

2/201

دستگاههای مجری

2/200

2/201

2/234

2/204

2/204

2/236

2/230

2/201

2/236

2/233

قوانین و خطمشی

2/200

2/201

2/201

2/204

2/204

2/231

2/230

2/201

2/236

2/201

تخصص و آموزش

2/200

2/206

2/200

2/204

2/202

2/261

2/201

2/206

2/201

2/201

نهادهای حرفهای و سیستمهای نوین

2/201

2/201

2/201

2/204

2/204

2/236

2/201

2/201

2/201

2/201

نرمافزارهای پیشرفته

2/201

2/201

2/234

2/232

2/204

2/236

2/201

2/201

2/201

2/233

یکسان کردن اهداف نهادها

2/201

2/206

2/261

2/232

2/204

2/221

2/261

2/206

2/261

2/233

قوانین محدود کننده و نظارت

22200

2/206

2/224

2/204

2/202

2/261

2/201

2/206

2/201

2/224

دانش و استقالل هیئتمدیره

2/200

2/206

2/200

2/204

2/204

2/261

2/261

2/206

2/261

2/202

پاسخخواهی

2/201

2/201

2/201

2/232

2/234

2/231

2/230

2/231

2/236

2/201

تکنیکهای نوین حسابداری

2/201

2/201

2/201

2/204

2/204

2/236

2/263

2/201

2/261

2/201

تکنولو ی

22201

2/206

2/224

2/221

2/224

2/221

2/221

2/264

2/263

2/263

شرایط اقتصادی

2/201

2/201

2/261

2/204

2/202

2/261

2/261

2/206

2/261

2/201

عدم شفافیت و کمبود نظارت

2/201

2/231

2/234

2/204

2/234

2/203

2/230

2/201

2/236

2/233
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تعیین ایدهالهای مثبت و منفی

در این گام ایدهالهای مثبت و منفی محاسبه میشود .ایدهال مثبت برابر با بزرگترین درایه هر سوتون معیوار و ایودهال
منفی برابر با کوهکترین درایه هر ستون معیار در ماتری

وزندار است .ایدهالهوای مثبوت و منفوی در جودول  1آورده

شده است.
جدول  .1ایدهالهای تاپسیس

متغیر

خبره 6

خبره 0

خبره 3

خبره 4

خبره 1

خبره 1

خبره 4

خبره 1

خبره 1

خبره 62

ایدهال مثبت

2/201

2/231

2/234

2/232

2/234

2/231

2/230

2/231

2/236

2/233

ایدهال منفی

2/200

2/206

2/224

2/221

2/224

2/221

2/221

2/264

2/263

2/224

محاسبه فاصله گزینهها از ایدهال مثبت و منفی

در این گام از طریق روابط  0و  3فاصله گزینهها از ایدهال مثبت ( )d+و ایدهال منفی ( )d-را محاسبه میشوود (سوتون
دوم و سوم جدول  .)1بهعنوان مثال ،برای گزینه  A1محاسبات  D+و  D-بهصورت زیر است:
√
√

محاسبه شاخص شباهت ( )CCIو رتبهبندی گزینهها

با استفاده از رابطه  4شاخص شباهت هر گزینه را محاسبه میکنیم و بر اساس آن گزینهها را رتبهبندی میکنیم (سوتون
سوم جدول  .)1بهعنوان مثال ،برای معیار حسابرسان داخلی محاسبات بهصورت زیر است:
جدول  .1رتبهبندی نهایی ابعاد اصلی

متغیر

فاصله تا ایدهال مثبت فاصله تا ایدهال منفی امتیاز نهایی

رتبه

حسابرسان

2/204

2/214

2/422

4

ناظران شرکت (نهادهای قانونی)

2/233

2/210

2/160

1

دستگاههای مجری سازمان حسابرسی ،سازمان مالیاتی ،بورس و...

2/264

2/214

2/411

0

قوانین و خطمشی

2/261

2/210

2/441

1

تخصص و آموزش

2/231

2/240

2/164

62

نهادهای حرفهای و سیستمهای نوین

2/202

2/211

2/404

1

نرمافزارهای پیشرفته

2/264

2/210

2/414

3

یکسان کردن اهداف نهادها

2/244

2/241

2/411

66

قوانین محدود کننده و نظارت

2/213

2/234

2/312

64

دانش و استقالل هیئتمدیره

2/240

2/231

2/441

60

پاسخخواهی و تقاضا برای اطالعات

2/260

2/211

2/116

6

تکنیکهای نوین حسابداری

2/201

2/212

2/136

1

تکنولو ی

2/240

2/221

2/621

61

شرایط اقتصادی

2/243

2/234

2/411

63

عدم شفافیت و کمبود نظارت

2/261

2/211

2/413

4
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بر اساس جدول  ،1پاسخخواهی با وزن  2/116رتبه اول را کسب کرده است .دستگاههوای مجوری بوا وزن  2/411رتبوه دوم و
نرمافزارهای پیشرفته با وزن  2/414رتبه سوم را کسب کردهاند.
پاسخ خواهی و تقاضا برای اطالعت
0/795

سازمان حسابرسی ،مالیاتی و :..دستگاه های مجری

0/787

نرم افزارهای پیشرفته

0/783

عدم شفافیت

0/779

قوانین و خط مشی
نهادهای حرفه ای و سیستم های نوین

0/727

حسابرسان

0/7

تکنیک های نوین حسابداری

0/631

ناظران شرکت (نهادهای قانونی )

0/612

تخصص و اموزش

0/517

یکسان کردن اهداف نهادها

0/489

دانش و استقالل هیئت مدیره

0/479

شرایط اقتصادی

0/459

قوانین محدود کننده و نظارت

0/39

تکنولو ی

0/169
0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

شکل  .1وزن و رتبه معیارها

بحث و نتیجهگیری

خروجی فرآیند گزارشگری مالی ،تولید صورتهای مالی اساسوی و یادداشوتهوای ضومیمه ایون صوورتهوا بووده و
همواره فرض بر این است که به نحوی منطقی نیازهای استفادهکنندگان خوارجی و سوایر ینفعوان را توأمین مویکنود؛ اموا
برخی محدودیتها و مشکالتی که در مطالب پیشین گفته شد تا اندازهای آن را از اهداف خود دور مویسوازد .بور هموین
اساس ،هدف از پووهش حاضر اولویتبندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشوگری موالی در بوازار سورمایه بور اسواس
روش تکنیک تاپسی
تاپسی

است که در نهایت مؤلفوههوا بوا اسوتفاده از تحلیلوتم شناسوایی شودند و در اداموه بوا روش تکنیوک

شاخصها اولویتبندی شدند که عامل پاسخخواهی و تقاضا رتبه اول و دستگاههای مجری (سازمان حسابرسوی،

سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس اوراق بهادار و  )...رتبه دوم و نرمافزارهوای پیشورفته رتبوه سووم را کسوب کردنود؛ و
همچنین عوامل تخصص و آموزش ،یکسان کردن اهداف نهادها ،دانش و استقالل هیئتمدیره ،شرایط اقتصوادی ،قووانین
محدود کننده و تکنولو ی کمترین رتبه را به خود اختصاص دادند و از عواملی هستند که بر زنجیوره توأمین گزارشوگری
مالی کمترین تأثیر را دارند.
طبق نظر خبرگان در ایران مدیریت تعهدی برای پاسخگویی ندارد ،فرهنگ پاسخخواهی و پاسخگویی خیلی ضوعیف
است و رسیدن به این امر مستلزم تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری متناسب با شورایط اقتصوادی و سیاسوی کشوور
است .سازمان حسابرسی بهعنوان اولین و مهمتورین مرجوع حرفوهای تودوین اسوتانداردهای حسوابداری ایوران اسوت .ایون
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سازمان تالش کرده است تا استانداردهای بینالمللی را با شرایط داخلی کشور تطبیق داده و مجموعه منسوجمی را تودوین
نماید ،اما شیوه استانداردگذاری باید از دست سازمان حسابرسی خارج و بوا مشوارکت سوازمان بوورس اوراق بهوادار و بوا
مشارکت دولت و وزارت علوم و اقتصاد و دارایی و امور مالیاتی و با مشارکت خود حرفه و نمایندگان اسوتفادهکننودگان
شورای مشورت تشکیل شود و همچنین در تدوین استانداردها قوانین و مقررات مالی و مالیاتی کشوور را لحوان نموود توا
منافع تمام گروههای ینفع تأمین شود و شفافیت اطالعات مالی را باال برد که منطبق با یافتههوای بوال و همکواران ()0223
است که اعتقاد داشتند تفاوت در شفافیت صورتهای موالی کشوورها ،ناشوی از منواطق متفواوت و قووانین و سواختارها و
شرایط اقتصادی مختلف این کشورها است .همچنین معتقد بودند که اگر تقاضوا بورای اطالعوات و پاسوخخوواهی وجوود
نداشته باشد در نتیجه سیستم گزارشگری مالی نمیتواند باکیفیت باشد.
بر اساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی ،پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطالعات خاصی برای پاسخخواه است .حسوابدار
نیز بهعنوان طرف سوم وظیفه دارد آنها را از جریان صحیح اطالعات مطمئن سازد .در هنین حالتی حسابداری بوهتنهوایی
متعلق به هیچکدام از طرفین نیست بلکه مشابه قرارداد اجاره که متضمن منافع موجر و مستأجر ،هور دو اسوت ،حسوابداری
نیز منافع هر دو طرف را در نظر میگیرد .حسابداری با مطمئن ساختن پاسخخواه از جریان بهموقع و صحیح اطالعات وی
را حمایت میکند و با وضع محدودیت برای افشای کامل اطالعات ،پاسخگو را نیز مورد حمایوت قورار مویدهود .تقاضوا
برای اطالعات و پاسخخواهی از طریق گروههوای ینفوع (سوهامداران و اعتباردهنودگان کوه عمودتاً بسوتگی بوه سواختار
مالکیت دارد) ،درخواست میشود ،مثالً نهادها میتوانند بهعنوان ناظران شرکت تعریوف شووند و بوه خواطر اینکوه نهادهوا
درصد مالکیت سهامشان زیاد است در نتیجه حق رأی آنهوا زیواد اسوت و مویتواننود بوه شورکت نفوو کننود و هور نووع
اطالعاتی که مدنظرشان است از شرکت درخواست کنند و عملکرد هیئتمدیره شرکت و سیستم پاسخگوویی شورکت را
تحت نظارت قرار دهند که این کار باعث کاهش شفافیت اطالعاتی مویشوود و همچنوین معتقدنود بایود فنواوری مناسوبی
وجود داشته باشد که به کمک آن بتوان از عینیت و اثبات پوذیری اطالعواتی کوه بوه پاسوخخوواه داده مویشوود ،اطمینوان
بهدست آورد .یافتههای حاصل منطبق با یافتههای ملکی اقوسی و کیقبادی ( )6311است که اعتقاد داشتند شرکتهایی بوا
سطح فناوری باال که دارای افزایش در نسبت مالکان نهادی هستند ،شفافیت اطالعاتی کاهش مییابد.
خبرگان معتقدند باید اهمیت اطالعات گزارشگری مالی به جامعه را آموزش داد و سرمایهگوذاران را بوه اهمیوت ایون
اطالعات واقف کرد ،شرکتها را وادار به گزارشگری مالی باکیفیت و استاندارد کرد و مدیریت را ملزم و متعهد بوه ایون
سیستم گزارشگری مالی قرار داد .اقتصاد و تجارت ما باید از فضای انحصاری و بسته خارج شود .سازمان بوورس و اوراق
بهادار تدابیری را اتخا کنود کوه نورمافزارهوایی ماننود  00xbrlو  03xarlرا فوراهم و نورمافزارهوای پیشورفته را تقویوت و
بهروزرسانی کند و گزارشهای مالی شرکتها را در هارهوب این نرمافزارها عرضه کند تا در سطح جهانی قابلاسوتفاده
باشد و سازمان حسابرسی نظارت کامل بر سطح کیفی خدمات حسابرسی داشته باشد و مقررات انقباضی و سوختگیرانوه
برای خاطیان حرفه حسابرسی در نظر بگیرد و همچنین یک نهاد نظوارتی بور گزارشوگری موالی در سوطح ملوی عوالوه بور
جامعه حسابداران رسمی ایجاد شود.
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عامل مهم دیگر از نظر خبرگان شفافیت اطالعات مالی است .طبق نظر آنها در ایران سیسوتم جوامع و یکپارهوه بورای
گزارشگری و شفافیت اطالعات مالی وجود ندارد که شرکت را ملزم به یک سیستم گزارشگری مالی بکند ،سازمان هوا و
تشکیالت متفاوت است و درنتیجه شرکت در راستای اهدافی که دنبال میکند برای هور گوروه گزارشوگری موالی مجوزا
ارائه میدهد .باوجود سیستم گزارشگری یکپارهه ،شرکت ملزم می شود یک نوع گزارشگری ارائوه دهود و یوک هودف
خاصی را درگزارشگری مالی تعقیب نکند .استاندارد بینالمللی مالیاتی نیز در ایران رعایت نمیشود که عدم رعایت ایون
استاندارد موجب عدم شفافیت گزارشگری مالی میشود .عدم شفافیت اطالعات و گزارشوگری موالی مویتوانود موجوب
بدبینی وکواخالقی شده و در نهایت بوه ارزشگوذاری ضوعیف شورکت و عودم اطمینوان بینجامود .هنوین عودم اطمینوانی،
ریسک اطالعاتی برای بازیگران بازار به دنبال دارد؛ و تأمین سرمایه در این شرایط مسوتلزم نورخ بوازده بواالتر و در نتیجوه
هزینه سرمایه بیشتر خواهد بود که می تواند کاهش قیمت سهم و عدم نقدشوندگی آن را به دنبال داشوته باشود .یافتوههوای
حاصل از پووهش منطبق بوا یافتوههوای طالوبنیوا و همکواران ( )6312اسوت هورا کوه بوه اعتقواد ایشوان در صوورت تهیوه
گزارشگری مالیاتی بهضمیمه گزارشگری مالی ،شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد.
حسابرسان نیز رتبه باالیی به خود اختصاص دادند .اعتباردهی به گزارشهای موالی یکوی از مهومتورین اجوزاء زنجیوره
تأمین گزارشگری مالی است .یکی از گروهها و عواملی که در زنجیره تأمین گزارشگری مالی نقش اساسی دارد میتووان
به حسابرسان اشاره داشت که نقش عمدهای در حمایت از کیفیت گزارشگری مالی در سراسر جهوان هوه در زمینوه بوازار
سرمایه ،بخش دولتی و هه بخش خصوصی به عهده دارد .به نظر خبرگان حسابرسوان عوالوه بور مسوئولیتی کوه در مقابول
صاحبکاران دارند مسئولیت مهمتری دارند که مسئولیت اجتماعی آنوان اسوت و بایود هنگوام رسویدگی و گزارشوگری،
خود را در مقابل همه اشخاصی که به هر دلیل از گزارشهای مالی واحد اقتصادی ،استفاده میکنند ،مسئول بدانند تا آنان
با اتکا به تائید گزارشهای مالی بهوسیله حسابرسان ،تصمیمات اقتصادی مناسب اتخا کنند و همچنین یکی از عوامول یوا
محر های اقتصادی مطرششده که موجب ارتقای کیفیت اطالعات و کاهش ریسک اطالعاتی گزارشهوای منتشرشوده
از سوی شرکتها میشود ،ارائه خدمات حسابرسی باکیفیت باالتر است و از عواملی که کیفیت حسابرسی را باال مویبورد
و موجب تمایز بین حسابرسان با خدمات کیفیت باال و پایین میشود ،حسابرسان متخصص در صونعت هسوتند کوه کسوب
تخصص در یک صنعت خاص ،هه آن را معلول خواست حسابرس و هه معلول خواست شرکتهای صاحبکار بدانیم،
در عمل به کاهش مدیریت سود و بهبود کیفیت افشا و گزارشوگری موالی صواحبکواران منجور مویشوود .ایون بخوش از
یافتهها منطبق با یافتههای احمدپور و همکاران ( )6314که اعتقاد داشتند رابطه معکوس و معنادار بین تخصوص حسوابرس
در صنعت و مدیریت سود وجود دارد؛ و منطبوق بوا یافتوههوای نوبخوت و همکواران ( )6311کوه بیوان داشوتند حسابرسوان
متخصص در صنعت بهعنووان نواظران بورونسوازمانی بوا نظوارت بور فرآینود گزارشوگری موالی ،هوم از طریوق حسابرسوی
صورتهای مالی و هم از طریق تأثیر متقابل بر سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،میتوانند باعوث محودودتر شودن اسوتفاده
ناکارا از جریانهای نقد آزاد شرکت توسط مدیریت گردند و همچنین منطبق با یافتههای پیونودی و خورم ( )6310اسوت
که بیان داشتند حسابرسان میتوانند با افزایش کیفیت عملکرد حسابرسی ،مدیریت سود صورت گرفته توسوط مودیران را
کشف کرده و مدیران را در اعمال کیفیت گزارشگری باال و مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.
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در مورد تکنیکهای نوین حسابداری نظر خبرگان این است که باید زمینهسازی برای استقرار سیستمهای حسوابداری
نوین ،مانند  ،42ERPارزیابی متوازن ،هزینهیابی بر مبنای فعالیت و لیره وجود داشوته باشود .موثالً اگور سیسوتم  ERPرا در
نظر بگیریم ،این سیستم با بهبود کیفیت اطالعات در سطح کل سازمان ،تجزیهوتحلیل اطالعات و استخراج گوزارشهوای
یکپارهه و بهموقع ،بستر مناسبتری برای تصمیمگیری مدیریت فراهم میآورد .همچنین پیادهسازی سیستم موجوب ارائوه
اطالعات دقیق و بروز برای حسابرسان و ممیزان مالیاتی ،کنترل بیشتر بر صدور صورتحساب مشتریان ،پرداخوت حقووق
کارکنان و کاهش هزینه و سایر مسائل مالی سازمان ،افزایش یکپارهگی اطالعات حسابداری ،افزایش بهرهوری سوازمان
و باعث افزایش عملکرد مالی شرکت و بهبود کیفیت گزارشهای صورتهای مالی و ...میگردد که منطبق بوا یافتوههوای
دستنبو ( )6314است که اعتقاد داشتند استفاده از  ERPباعث بهبود عملکرد مالی و لیرمالی سازمان میگوردد و همچنوین
به نظر خبرگان استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت و ارزیابی متوازن از طریوق ارائوه گوزارشهوا مونظم و آمووزش
کارکنان با این روشها و اختصاص بودجه کافی برای راهاندازی این روشها موجب عملکرد بهتر شرکت و ارزیابی بهتور
مدیران میشود که همه این عوامل منجر به بهبود زنجیره تأمین گزارشگری مالی میشود که یافتوههوای حاصول منطبوق بوا
یافتههای آقامحمدی ( )6313است کوه اعتقواد داشوتند اسوتفاده از تکنیوکهوای نووین حسوابداری مودیریت شوامل روش
ارزیابی متوازن ،هزینهیابی بر مبنای فعالیت و هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمان گرا و ...موجب بهبود تصمیمگیوری مودیران
و بهتبع آن باعث اتخا تصمیمات بهینه در جهت ارتقاء عملکرد شرکتها میگردد بهطوری که اسوتفاده از تکنیوکهوای
مزبور مدیران از طریق ارائه گزارشها منظم و ماهانه در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران در دستیابی به سوود پویشبینوی
شده ،بررسی علل و عوامل انحراف نسبت به پیشبینی اولیه ،ارائه منابع الزم بهمنظور آموزش کارکنان در جهوت آشونایی
و سیسووتمهووای جدیوود حسووابداری موودیریت ،لووزوم تخصوویص بخشووی از بودجووه سووازمان بووه اسووتفاده از تکنولووو یهووا و
فنآوریهای جدید بهمنظور افزایش کارایی و اثربخشی سیستم اطالعات و  ،...تصومیمگیرنودگان را در راسوتای ارزیوابی
عملکرد مدیران شرکت یاری میرساند.
بووه دلیوول اینکووه حسابرسووان یکووی از اولویووتهووای عواموول مووؤثر بوور زنجیووره تووأمین گزارشووگری مووالی ظوواهر شوود بووه
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی پیشنهاد میشوود کوه در انتخواب حسابرسوان
دقت الزم را به عمل آورند .فرضاً انتخاب حسابرس باشهرت باال و یا برخورداری از دانش و تخصوص کوافی را بوهعنووان
عالمتی برای شفافیت اطالعاتی شرکت در نظر گرفته و در تصمیمات خود این وضعیت را لحوان کننود .در کشوور موا در
زمینه گزارشگری مالی عدم بهکارگیری برخی از استانداردهای بینالمللی حسابداری سبب شده است صوورتهوای موالی
نتوانند به هدف خود که ارائه اطالعات مفید برای اخذ تصمیمات اقتصادی در هر سازمان است ،نائول شووند .از ایونرو بوا
توجه به مورد مذکور و وجود تفاوت در نگرش استانداردهای حسابداری با قانون مالیاتها کوه سوبب بوروز تعارضوات و
تضادهای فراوان بین حسابداران رسمی و ممیزان مالیاتی میشود ،پیشونهاد مویشوود؛ اسوتانداردهای حسوابداری بوهعنووان
مال

و مبنای گزارشگری مالی در حوزه مورد مطالعوه قرارگیورد .از طرفوی بوا عنایوت بوه اینکوه رعایوت اسوتانداردهای

بینالمللی حسابداری به افزایش کیفیت و بهتبع آن شفافیت گزارشگری مالی در سازمان کمک فراوان مینماید ،پیشونهاد
میگردد قوانین و مقررات گزارشگری مالیاتی در دستگاههای اجرایی بر اساس این استانداردها تعدیل یا اصالش گردند.
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