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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. 
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گزارشگری مالی تأمینبر زنجیره  مؤثربندی عوامل  اولویت  

 

 ناهید صالحی حقی

 رسول عبدی

 مهدی زینالی

 چکیده

هـاي  اهداف گزارشگري مالی مرتبط با نیازها و خواسته هاي مالی، محصول نهایی فرآیند گزارشگري مالی است. گزارش هدف:

کنندگان است. هدف اصلی در گزارشگري مالی، بیان آثار اقتصادي رویـدادها و عملیات مالی بر وضـعیت و  اطالعاتی استفاده

هاي  در طی دهه. ها بـراي کمک به اشخاص خارجی براي اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط بـا واحد مربوط اسـت عملکرد سازمان

هاي فناوري تحوالت زیادي را ایجاد نموده است.  افزایش رقابت و پیشرفت. طور اساسی تغییر کرده است اخیر گزارشگري مالی به

 ها را افزایش داده است. تر، میزان و کیفیت اطالعات تولید شده توسط شرکت توسعه تکنولوژي جدید و معیارهاي عملکرد پیچیده

باید داراي کیفیت هاي زنجیره  حوزهگزارشگري مالی دارند همه  مهمی را در پشتیبانی از هر بخش زنجیره تأمین نقش هک  آنجایی از

... وهاي حاکمیت شرکتی  و تمرکز به کیفیت از طریق تأکید بر مکانیزم تا به گزارشگري مالی باکیفیت باال منجر شود باال باشند

هاي مالی در بازار سرمایه  ین گزارشگري مالی جهت افزایش کیفیت و سرعت ارائه گزارشبیشتر شده است. توجه به زنجیره تأم

 .پرداخته شودعوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگري مالی  بندي به اولویتباعث شد که در این پژوهش 
 

بـا اخـن ناـرات    بخش کیفـی   در .گرفته استانجام طرح متوالی اکتشافی  صورت بهتحقیق حاضر از نوع آمیخته و  روش روش:

 درسـس   . ه استآمد دست بهمضمون )تم(  گزارشگري مالی با استفاده از روش تحلیل کیفی تأمینبر زنجیره  مؤثرعوامل  خبرگان

روش تکنیـک تاپیـی     از دیدگاه همان افراد بـه  ها مؤلفه يبند رتبه، محقق اقدام به اصلی يها مؤلفه پ  از استخراجکمی،  بخش

 نمود.
 

 :استعوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگري مالی به شرح زیر  :ها یافته
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یکیان کردن ، استفاده از فناوري اطالعات(، سازمان حیابرسی) مدیره، تکنولوژي خواهی و تقاضا، دانش و استقالل هیئت پاسخ

 تخصص و آموزش، قوانین و، ناظران، حیابرسانهاي مجري،  دستگاه، افزارهاي پیشرفته، قوانین محدودکننده اهداف نهادها، نرم

 .عدم شفافیت و کمبود ناارت، شرایط اقتصادي کشورهاي نوین،  اي و سییتم مشی، نهادهاي حرفه خط

 :است بندي عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگري مالی به شرح زیر  معیارهاي اولویت

ال منفی رتبه اول را کیب  تقاضا براي اطالعات با داشتن بیشترین فاصله ایده خواهی و با توجه به نتایج تکنیک تاپیی  معیار پاسخ

افزارهاي پیشرفته رتبه سوم و معیار تکنولوژي رتبه آخر را کیب  ، نرمدوم رتبه ...( سازمان حیابرسی و) هاي مجري کرد، دستگاه

 .کرد

ها که نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگري مالی  ی شرکتمالي گزارشگر تأمین رهیزنج مبحث تیاهم به با توجه :گیري نتیجه

عالوه بر توسعه  ها یافتهگناران و فعاالن بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگري مالی  و تأثیر آن بر جلب اعتماد سرمایهدارد 

ران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، گنا هیاستفاده سرماارزشمندي براي  وي مفاهیمالی حاگزارشگري م  زنجیره تأمینمبانی ناري 

ساز  تواند زمینه میو  باشد میآن درباره اهمیت  اي ع حرفهمراجهمچنین و هاي مفید  در مورد اخن تصمیم یشرکت سهام رانیمد

کیفیت و  به تبع آن باعث افزایشو  بیتر مناسبی براي انجام تحقیقات آتی در این مورد براي سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

 .شود شفافیت گزارشگري مالی و در نهایت بهبود زنجیره تأمین گزارشگري مالی می

 .تم یلتحل، گزارشگري مالی، تکنیک تاپیی  تأمینزنجیره  کلیدی: یها ژهوا

 .پژوهشی :مقاله نوع
 

 تـأمین بـر زنجیـره    مـؤثر بنـدي عوامـل    اولویـت (. 1011) .مهـدي ، زینالی؛ رسول ،عبدي ؛ناهید ،صالحی حقی استناد:

 .111-131(، 0)11 مجله دانش حیابداري،. گزارشگري مالی

 مقدمه

 یپاسخگو تواند ینممالی به شکل سنتی  یها صورتئه که ارا رسد یماطالعاتی، به نظر  یروزافزون نیازها سترشگبا 

موالی مطورش شوده     یباشد. در این راستا، مبحث نوینی در سطح جهانی با عنووان گزارشوگر   کنندگان استفاده یتمام نیازها

 شوود  یمو گذاشوته   کننودگان  اسوتفاده در اختیوار   یریو گمیتصوم  منظوور  بهمنبعی است که  نیتر مهماست. گزارشگری مالی 

شده درباره وضعیت مالی، عملکورد   یبند طبقه(. هدف از گزارشگری مالی، ارائه اطالعاتی 6311، همکاران و فرد یلیوک)

موالی در اتخوا     یهوا  صوورت  کننودگان  اسوتفاده طیف وسویعی از   مالی واحد تجاری است که برای یریپذ انعطافمالی و 

حسوابداری در   یالمللو  نیبو است که اسوتانداردهای   یابیدست قابلزمانی  . این اهدافشود یماقتصادی مفید واقع تصمیمات 

برخوی اسوتانداردهای    یریکوارگ  بوه درگزارشگری مالی ایران، عدم  که یحالشود در  کارگرفته بهشرایط موجود و مربوط 

مالی نتوانند به هدف خود که ارائه اطالعاتی مفید برای اخذ تصمیمات  یها صورتسبب شده است حسابداری  یالملل نیب

اسوت  موالی کاسوته    یهوا  صوورت از بار اطالعواتی و شوفافیت    یا مالحظه قابل طور بهشوند. این نقیصه،  نائلاقتصادی است 

 .(6312 و همکاران، این طالب)

را ناگزیر به حضور و مشوارکت   وکارها کسبتحوالت گسترده اقتصادی، تولیدی و تجاری در عصر حاضر، همچنین 

را  ییهوا  یسوودآور و  هوا  تیو مزفعال در اقتصادهای مبتنی بر شبکه و زنجیره نموده است. گرایش به این رویکورد اگرهوه   

فراوانی را نیوز بورای    یها یدگیچیپبه همراه داشته است، اما مشکالت و  تأمین یها رهیزنجو  ها شبکهعضو  یها بنگاهبرای 
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و شرکای تجاری ایشان به همراه داشته است. بورای للبوه    ها بنگاهمالی، نقدینگی و سرمایه در گردش  یها انیجرمدیریت 

نیوز   توأمین موالی زنجیوره   گزارشگری و لجستیک، مدیریت  تأمینبر این مشکالت در کنار توسعه مفاهیم مدیریت زنجیره 

بوه   توأمین جریوان موالی را در زنجیوره     یهوا  یناکارآمود تا با استفاده از رویکردهای مالی، مهندسی و مدیریتی،  افتهی توسعه

بوا اسوتفاده از ابزارهوا و     توأمین وجوه نقد و سرمایه در گردش را در سرتاسر زنجیوره   مؤثرحداقل رسانده و زمینه مدیریت 

اطالعواتی   یهوا خواسته و نیازها با گزارشگری مالی مرتبط اهداف .سازدفراهم  یا رهیزنجمالی  تأمینمختلف  یها کیتکن

 وضووعیت و  عملیوات موالی بور    و اقتصوادی رویوودادها   آثار انیب گزارشگری مالی، هدف اصلی در .است کنندگان استفاده

عبودی  اسوت )مربوط  واحد بوا در ارتباطتصمیمات مالی  رای اتخا خارجی ببورای کمک به اشخاص  ها سازمان عملکرد

 .(6311 و  والفقاری،

 عوامول  بوا  بلکوه  ،شوود  یمو  مربووط  شورکت  داخلوی  حسوابداری  روند به تنها نه نیز ها شرکت مالی گزارشگری کیفیت

کیفیوت گزارشوگری    مشوکالت  دربواره پوووهش   یهوا  روشمحققین  است الزم ،نی؛ بنابرااست مرتبط نیز مختلفی بیرونی

 کوه  دهنود  پیشونهاد  را موالی  گزارشوگری  توأمین  زنجیوره  مفهووم  و دهندشرکت به بیرون از شرکت تغییر  داخل ازمالی را 

 .(0261 ،6شولین و ری) شود یم تبدیل حسابداری روش و حسابداری قاتیدر تحق مهم موضوع یک به جیتدر به

بوور   یاضواف  یهوا  کنتورل نظور و اعموال    دقووت  رسوود  یمو  بوه نظور  است  شده انجام رانیدر ا راًیاخکه  ییها پووهشطی 

 ود بووا یه بایر سرماان بازئوالمس ن،ی. بنابراباشدت یاهم باهسووتند،  ینییپووا یگزارشووگر سوورعت یدارا وهک ییهوا شورکت

، بخصووص در  گووام بردارنوود   یموال یهوا گوزارشموقع بودن  بهبود به در جهوت یتر رانهیگ ن و مقررات سختیوضع قوان

افوزون  ، هستندمانند صنعت منسوجات و هرم و صنعت هاپ ایران دارای سرعت گزارشگری پایینی  ها صنعتگروهی از 

موقوع   عودم گوزارش بوه    کسیر وزانیشده، م انجام یها پووهشج یتوجه به نتا بوا تواننود یمو یحسابرسو یها ن، مؤسسهیبر ا

 کوه  یحوال در  .آورنود  رهنگام به عملید از انتشوار اطالعوات یریگجلوو یاقدامات الزم را برا ورده،کات را برآورد عاطال

پذیرفتوه شوده   هوای   است که بایستی شورکت  شدهی نیب شی، پبورس اوراق بهادار تهران شرکتیحاکمیت نظام  نامه نییدر آ

اخبار و  هیالکترونیکی باشند و کل رسانی اطالعدارای پایگاه ( شوند یمها  حاکمیتی شرکت نامه مشمول آیین که) در بورس

مودیره   مجموع و همچنوین در هیئوت    رئیسوه  هیئوت  موقع در اختیار همه سهامداران بگذارنود و در  عات مالی را بهالآمار و اط

سورمایه،  همچنین وضعیت بازار  .یابد جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف کاهش شرکت از بین سهامداران

و تفکیک نواهیز مالکیوت از مودیریت و للبوه اقتصواد دولتوی در ایوران، باعوث شوده اسوت توا             ها ساختار مالکیت شرکت

نوزد بسویاری از    استگزارشگری مالی  تأمینزنجیره  یها حوزهکه یکی از  شرکتی پاسخگویی و رعایت اصول حاکمیت

نیز توجه به ایون اصول    ما های شرکتم برخوردار نباشد و در االزنداشته و از اولویت  مدیران واحدهای اقتصادی ضرورتی

 ینفوع اصولی    عنووان  بهدولت  فرهنگی تعدیل نگردد و حاکمیت شرکتی توسط هنین که یزمانتا  ،؛ بنابرایناست رنگ کم

 تصومیمات در  بایود  گوذاران  هیسورما  .حاکمیت شورکتی مناسوب را داشوت    نظام انتظار یک توان ینمپذیرفته و اجرا نشود، 

هوا اتکوا    عواتی آن الهوا و فضوای اط   شرکتی بور روی شورکت   خود، به جنبه کنترلی سازوکارهای حاکمیت یگذار هیسرما

 زینالی) شود ینمعاتی سهام محسوب الارایی اطکبهبود  مزیت نسبی در حوزه عنوان بهزیرا قوت حاکمیت شرکتی،  نکنند

 .(6313 ،و همکاران
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گزارشگری مالی، مورد توجه بسیاری از محققان قورار گرفتوه اسوت     تأمینحاضر، تحقیقات مربوط به زنجیره  حالدر 

 هوا  آندارنود؛ زیورا   گزارشگری موالی هنووز در مرحلوه اولیوه قورار       تأمینموجود در زنجیره  تحقیقات اما؛ (0221، 0 الیل)

 سوازی  ینوه به در موورد کموی   یقوات تحق بنوابراین،  .کننود  یمو اجرا تمرکز  یریگ شکلبر تعریف، عملکرد و هدف و  عمدتاً

 .(0263 ،3الگازار ووتکه و )دارد مالی وجود  گزارشگری تأمینزنجیره 

 با توجوه  که است گرفته صورت ها شرکتی مال یبهبود گزارشگر و رییتغی برای اریبس یها کوشش یراخ یها در سال

و مهموی را در پشوتیبانی از گزارشوگری موالی دارد      کوه نقوش   هوا  شرکتی مالی گزارشگر تأمین رهیزنج مبحث تیاهم به

همچنوین فقودان   افوزایش کیفیوت گزارشوگری موالی و     و فعواالن بوازار سورمایه و     گوذاران  سرمایهآن بر جلب اعتماد  تأثیر

یوک موضووع پووهشوی     عنووان  بوه افی، این انگیزه را در پووهشگران به وجوود آورد کوه موضووع فووق را     ک یها پووهش

گزارشگری مالی موضوعی است که از جانوب پووهشوگران داخلوی در اجورای یوک طورش        تأمیند. بهبود زنجیره نبرگزین

 ،گرفتوه شوده اسوت، بنوابراین     گزارشوگری موالی نادیوده    کننودگان  استفادهپووهشی جهت معرفی و شناخت اهمیت آن به 

و هنودان کورده   داهمیوت کوار را    گزارشگری مالی بر اساس تکنیوک تاپسوی    تأمین بر زنجیره مؤثرعوامل  بندی اولویت

 ءداخلی و خوارجی در حووزه کیفیوت و شوفافیت گزارشوگری موالی بووده اسوت و وجوود خوال           های پووهشاست. عمده 

تحقیقاتی در این رابطه، پووهشگران را متقاعد کرد که انجام پووهش حاضر ضومن نووآوری، سوودمندی الزم را داشوته و     

کوه ابتودا از    حسابداری گردد یها پووهشگذشته در حوزه  یها پووهشموجب بسط مبانی نظری  تواند یمنتایج پووهش 

از  هوا  توم این  یبند رتبهسپ   آمد و دست بهمورد نظر  یها تم افتهیساختار مهینطریق روش تحلیل مضمون )تم( با مصاحبه 

پووهش تحلیول شود و پیشونهادهای     یها افتهی گردیدند. بندی اولویت ها تم، تحلیل شد و در نهایت  طریق تکنیک تاپسی

 مورد بررسی، ارائه گردید.  مسئلهپووهشی و آموزشی مرتبط با 

 مبانی نظری

اشاره دارد که در تهیه، تصویب، حسابرسی، تحلیول و اسوتفاده    افراد و فرآیندهایی به»گزارشگری مالی،  تأمینزنجیره 

همه اجزا در ایون زنجیوره بایود دارای کیفیوت     (. 0221المللی حسابداران،  فدراسیون بین) «مالی نقش دارند های گزارش از

نقوش مهموی را در    توأمین هور بخوش زنجیوره     کوه  ییازآنجوا کیفیت باالیی منجر شوود.   باتا به گزارشگری مالی  باال باشند

یکوی از عوامول    عنووان  بهیادشده  های هرخه ازدرستی و صحت هر یک  یطورکل بهمالی دارند و  گزارشگری ازپشتیبانی 

زنجیوره   یها بخشکیفیت باال، بایستی تمام  با گزارشگری مالی را مطرش و لذا برای تحقق گزارشگری مالی تأمینزنجیره 

 .(0264، 1المللی ینب بخشی یناناطماستانداردهای حسابرسی و  هیئت) باشندباالیی داشته  ، کیفیتتأمین

اقتصوادی آگاهانوه    هوای  یمتصوم  و سایر  ینفعانی که در مورد یک شورکت  گذاران یهسرما هرخه گزارشگری مالی با

 از پو   .شود یمختم  ها آن و به نیازمند هستند، شروع ها گیری یمتصماطالعات مالی برای این  به رو ینازاو  کنند یماتخا  

اطالعات موالی را   حسابرسان .کند یمتهیه  مدیره هیئتمالی را برای تصویب نهایی توسط  مدیریت است که اطالعات آن،

بورای اسوتفاده    را آنتحلیلگوران   و شوود  یمو . اطالعوات موالی منتشور    کنند یممستقلی ارائه  و اظهارنظر کنند یمحسابرسی 

اسوتانداردها و   کننودگان  ینتودو  ،گفته یشپ. در این هرخه افزون بر عوامل کنند یمارزیابی  و سایر  ینفعان گذاران یهسرما

 .(0221آیفک، ) نیز وجود دارند گذاران قانون
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 :استبه شرش زیر  0221 ،کآیفطبق دیدگاه  گزارشگری مالی تأمیناصلی زنجیره  اجزای

زارش مالی خووب از سوازمانی بوا سواختار     گاست. تصور  یفیتکگزارشگری مالی با شالوده :یشرکت حاکمیت( 1

در ارتقای گزارشگری مالی به سوطحی بواالتر    شرکت، مستقیماً حاکمیتبنابراین، پیشرفت در  ؛بد، دشوار است حاکمیت

نیاز دارد. بر هموین اسواس ایون موضووعی      شرکتی عمالً به بنیاد گزارشگری مالی با کیفیت باال حاکمیت .است تأثیرگذار

سواختار حاکمیوت    مطلووب از یوک   مالی و برآورد شود که یک گزارشگری بینی پیشاست که  بسیار سخت و لیرممکن

و افزایش سطح کیفیوت   مستقیم به دنبال باال بردن طور بهنقش حاکمیت شرکتی  ،بنابراین ؛نامطلوب بروز پیدا کند شرکتی

 مودیره  یئوت همدیریت و  شود یمخوب اهمیت دارد، زیرا باعث  حاکمیت .است تر مطلوبگزارشگری مالی به یک سطح 

 یهوا  گوزارش سواختن   در قبوال تموامی  ینفعوان و فوراهم     پذیر یتمسئول ای یوهشبه  خود در جهت فعالیت های یتمسئولاز 

 ا کنند.بیشتر آگاهی پید  سودمند برای آنان،

 داخلی، قوانین و استانداردهای حواکم بور فرآینود گزارشوگری     جمله نظام کنترل از :مالی گزارشگری فرآیند( 2

و اسوتفاده از اطالعوات موالی توسوط      بخشوی  یناناطمشامل ایجاد، انتشار،  که است مالی یها گزارشتصویب  مالی، تهیه و

مالی  یها گزارشمالی برای تهیه  است و حوزه آن از اجرای استانداردهای گزارشگری ها گزارش از این کنندگان استفاده

در  یوری گ یمتصوم بورای قضواوت و    کننودگان  استفاده. یابد یمگسترش  ها آنو استفاده از  انتشار ،بخشی یناناطمشروع و تا 

 .قراردادی و مباشرت مدیریت، نیاز به اطالعات سودمند دارند بازار سرمایه و ارزیابی مفاد

 بور  موؤثر یکپارهگی گزارشگری مالی کوه توسوط عملیوات     تضمین درخود نقش بسیار حیاتی  نوبه به :حسابرسی( 3

 توانود  یمو انجام حسابرسی با کیفیت بسیار باال و متوسط  که یطور به کند یمرا ایفا  گیرد یمبازار سرمایه مورد استفاده قرار 

 خود و همچنوین  های گیری یمتصمدر  گذاران یهسرما ینفعان و  باعث افزایش سطح اعتماد عمومی و ایجاد اعتماد به نف 

 ،رو یون ارا بوه هموراه داشوته باشود. از      هوا  شورکت توسط  مالی صادر شده یها صورتایجاد اعتماد به نف  در یکپارهگی 

بوه حسوابرس مسوتقل     تووان  یماساسی دارد  گزارشگری مالی نقش تأمینو عواملی که در زنجیره  ها گروهاز  یکی عنوان به

در سراسور جهوان هوه در زمینوه بوازار       در حمایت از کیفیت گزارشوگری موالی   یا عمدهداشت که نقش  )خارجی( اشاره

 .داردبخش خصوصی به عهده  سرمایه، بخش دولتی و هه

 در کننودگان  اسوتفاده اطالعات گزارشگری موالی کموک بوه     نهایی هدف لی:ما یها گزارشبودن  سودمند (0

عنصور موالی    ینتور  مهوم  عنووان  بوه موالی بودون شوک     یهوا  گوزارش راجع به واحد تجاری است. سوودمندی   گیری یمتصم

بودن و بورآورد نموودن    فهم قابلبودن، قابلیت اتکا و  مربوط های یوگیوو باید عمالً دارای  استمالی مطرش  یها گزارش

لالموی  ) .اسوت گزارشوگری موالی مطورش     توأمین  عناصر و هسوته اصولی کول و زنجیوره     عنوان به کنندگان استفاده نیازهای

 (.6311 جمکرانی و همکاران،

 درموؤثرتری   نقوش   رود موی  انتظوار  کوه  اسوت  سورمایه  دسترس بازارهای در اطالعاتی منابع از یکی مالی گزارشگری

ایفا کنود. طبوق نظور هیئوت اسوتانداردهای حسوابداری موالی یکوی از اهوداف           آن کارایی افزایش و گذاری یهسرما توسعه

پذیری مالی واحد تجاری اسوت   و انعطاف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطالعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد مالی

اوراق  ورسبو (. سوازمان  6316حسوینی و کرمشواهی،   است )گذاران و مالکان  و هدف دیگر پاسخگویی مدیران به سرمایه
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انداز، نقش مهمی را در جامعه ایفوا   نرخ تورم و افزایش نرخ رشد پ  کنترل دریک اهرم مهم  عنوان بهتواند  میبهادار نیز 

را جلب کند. این اطمینوان   گذاران کند. برای رسیدن به این هدف، بورس اوراق بهادار باید بتواند اطمینان و اعتماد سرمایه

رو گو در ازار سورمایه و اعتماد جز در سایه وجود یک بوازار سورمایه شوفاف و روشون تحقوق نخواهود یافوت و شوفافیت بو         

راه اصلی مبارزه با فسواد در بوازار سورمایه    . پذیرفته شده در آن بازار خواهد بود های شرکت موقع بهگزارشگری صحیح و 

از طریوق رعایوت اسوتانداردهای حسوابداری و رعایوت قووانین و        منحصوراً وجود شفافیت درگزارشگری موالی اسوت کوه    

هوای موالی    صوورت  شوود و احوراز آن مسوتلزم اتکوا بوه      کننوده حاصول موی    مقررات و ... منتشر شده توسط مراجع تودوین 

 (.6311خاکپور،  و احمدپور)دار و دارای استقالل اخالقی و اقتصادی است  حسابرسان صالحیت حسابرسی شده توسط

 ،توسوعه  وتحقیوق   های ینههزبا فناوری باال که دارای افزایش در نسبت مالکان نهادی هستند با افزایش  ییها شرکتدر 

یوک محویط گزارشوگری لیور شوفاف،       در (.6311وسوی و کیقبوادی،   قملکوی ا ) یابود  یمو اطالعات مالی کاهش  شفافیت

 نیهمچنوو (.6314و شوواکر،  یهوواحاج) نیسووتندشوورکت  ده یووانز هووای پوورو هبووه شناسووایی و کشووف  قووادر گووذاران سوورمایه

 پاسوخگویی،  مسوئولیت  ابوزار  عنووان  بوه  دتوانو  می مالی گریگزارشحسابداری اعتقاد دارند که حسابداری و  پردازان نظریه

 مسوئول  منتخوب  مقاموات  بوه  سوو  کیو از  کوه  یمعنو  نیبد .کند فایا حق صاحبان و مسئول منتخب مقامات نیب یمهم نقش

 عنووان  بوه  را  ینفعوان  دیگور  یاز سوو  کننود و  ادا اعتماد قابل مالی یها گزارش طریق از را خود مسئولیت تا کند یم کمک

 کوه بورای اداره اموور    یمقامات . به بیان دیگر،دهند یمبرای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مقامات مذکور، یاری  خواه پاسخ

، شووند  یمو مستقیم انتخواب   صورت بهکه از طریق انتخابات و  ها یشهرداربزرگ بخش عمومی نظیر دولت و  یها سازمان

که از سووی مقاموات منتخوب بورای اداره      یو اشخاص صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی دارند عنوان به  ینفعاندر مقابل 

. هر دو طرف بوا اسوتفاده از نظوام حسوابداری و از     اند مسئول، در قبال این مقامات شوند یمتابعه منصوب  یها سازمانامور 

مالی حاوی اطالعات الزم و کافی و نیز افشوای حقوایق، مسوئولیت پاسوخگویی خوود را       یها گزارشطریق تنظیم و انتشار 

 ولیت پاسوخگویی در یوک  ئدر اجورای مسو   یا عموده سیستم اطالعاتی و گزارشگری موالی مناسوب نقوش     .آورند یم جا به

یک  سیستمی که در واقع. نیست پذیر امکاناز آن،  یریگ بهرهپاسخگویی بدون  که یطور به کند یمایفا  ساالر مردمجامعه 

برقورار   خوواه  پاسوخ  عنووان  بوه پاسخگو و مردم و نمایندگان ایشان  عنوان بهجریان منصفانه و صحیح اطالعاتی را بین دولت 

بوه نحووی مناسوب و در جهوت      گیورد  یمو اختیوار   این اطمینوان را بدهود کوه دولوت منوابعی را کوه در       خواه پاسخکند و به 

 .(6311، اندیش نیکناصری و ) کند یممصوب نمایندگان ایشان مصرف  یها هدف

و همچنوین   مباشورت توسوط مودیران    وظیفه انجامدر مورد هگونگی  حسابداران باید اطالعاتیبیان شد،  که طور همان

ایون امور    .دهنود قورار   خواهان پاسخو  کنندگان استفادهدر اختیار  گذاران سرمایه یاطالعاتی در ارتباط با تصمیمات اقتصاد

بوا کیفیوت بواال ممکون اسوت       یحسوابدار  یپذیرش استانداردها .سازد میآشکار را  یحسابدار یلزوم وجود استانداردها

آن باشود اموا شورط کوافی نخواهود بوود. در ایون موورد          یمالی شود و شورط الزم بورا   های صورتمنجر به شفافیت بیشتر 

مالی کشورها، ناشی از منواطق متفواوت و قووانین و     های صورت ، تفاوت در شفافیتکنند یموجود دارد که بیان  یشواهد

 یبواالتر، تضومینی بورا    های باکیفیتبه عبارت دیگر پذیرش استانداردها  ؛کشورها استمختلف این  یاقتصاد یساختارها

 یبوا پوذیرش اسوتانداردها    زمان همکشورها،  یقانونی و اقتصاد ینیست. اگر ساختارها تر یفیتکمالی با  های گزارشارائه 
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بوه شوفافیتی    مالی نتوانند های صورت، علیرلم پذیرش این استانداردها، شود می بینی پیشتغییر نیابد،  یحسابدار المللی بین

 .(0223 ،همکارانو  1بال) برسند، بود المللی بین یکه هدف اصلی پذیرش استانداردها

 تأکیود گزارشوگری موالی موورد     مکانیزم نظارتی بیرونوی بور   عنوان بهحاکمیت شرکتی  ساختار درنقش حسابرسان نیز 

 یهوا  صوورت تجدیود ارائوه    احتموال  بربر کیفیت حسابرسی  تأثیرگذاریحسابرسان از طریق  های ویوگیقرارگرفته است. 

بوا افوزایش    تواننود  یمو بیوان داشوت کوه حسابرسوان      گونوه  ینا توان یمدر نهایت  (.6116، 4آنجلو دی) گذارد یم تأثیرمالی 

کیفیت عملکرد حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مودیران را کشوف کورده و مودیران را در اعموال کیفیوت       

 .(6310پیوندی و خرم، ) دهندقرار  گزارشگری باال و مدیریت سود در تنگنا

صوورت  زیادی  یها تالشآمریکا  متحده االتیادر  وهیو بهو بهبود گزارشگری مالی،  رییمنظور تغ بهاخیر،  یها در سال

حاکمیت شورکتی،   که یحالست که در ا نیا مطالعه جهینت اند؟ گرفته است؛ اما تا هه حد فرایندهای گزارشگری بهتر شده

 شوان  یموال  یهوا  گوزارش است،  افتهیبهبودها در پنج سال اخیر  فرآیند تهیه گزارشگری مالی و حسابرسی در هنین شرکت

شورکت، فراینود    حاکمیوت گزارشوگری موالی یعنوی     توأمین حووزه زنجیوره    سوه اعتقواد دارنود    هوا  آن مفیدتر نبووده اسوت.  

حوال، بواور ندارنود کوه      یون ااست؛ اما با  یافته بهبودسال گذشته  پنجهای مالی طی  گزارشگری مالی و حسابرسی گزارش

 توالش این مشکل، نیازمنود   سودمندتر شده است. رفع  مالی،های  زارشگری مالی یعنی گزارشگ تأمینمحصوالت زنجیره 

طووری   سرنوشت گزارشگری مالی است، بوه  نظر در مورد اهداف و  تبادل وو برای گفتگ کنندگان مشارکتمستمر تمامی 

کننوده   های نگران برخی از حوزه .را مرتفع سازد کنندگان استفادهاز  بسیاریکه اطالعات گزارش شده، نیازهای اطالعاتی 

 :استدر گزارشگری مالی به شرش زیر 

 ؛کاهش مفید بودن و سودمندی به دلیل پیچیدگی. 6

 . ساده نبودن الزامات گزارشگری؛0

 ؛ازحد افشای مقررات بیش. 3

 ؛استفاده از ارزش منصفانه .4

 ؛تغییرات استاندارد گزارشگری مالی. 1

 فرایندهای گزارشگری مالی و سایر فرایندهای مرتبط؛ و. اتوماتیک نبودن 1

 (.0221المللی حسابداران،  فدراسیون بین) مختلف یها در شرکت 1ی بهنگامگزارشگر. نبود 4

بدون فشارهای قوانونی   لالباًدهد که واحدهای تجاری  تجربیات و تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می

دهند. به همین دلیل در بسویاری از کشوورها،    ای تمایلی به افزایش میزان افشای اطالعات مالی نشان نمی و یا الزامات حرفه

ها را ملزم بوه بهبوود کیفیوت و افوزایش      ، با اعمال مقررات خاص، شرکتبهادار اوراقنهادهای نظارتی بر معامالت بورس 

شوود: ارزیوابی    از سه هدف بورای افشواء در گزارشوگری موالی نوام بورده موی        لالباًاند.  عات مالی کردهکمیت در افشا اطال

 .هوای آتوی   بینی رونود سوودآوری بورای سوال     و پیش ،برداری از منابع عملکرد واحد اقتصادی، ارزیابی در مورد نحوه بهره

سیاست افشوای اطالعوات توسوط     رعایت عدمها از تابلو بورس،  الزم به  کر است که یکی از دالیل اصلی حذف شرکت

 .(6311 و خاکپور، احمدپور) استها  آن شرکت
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همچوون کواهش    ییهوا  هودف مودیران را در رسویدن بوه    نیوز   نوین حسوابداری  یها کیتکنعالوه بر موارد  کر شده، 

را در فضوای   هوا  آنو تخصیص بهینه منابع یاری رسانده و موجبات باقی مانودن  گزارشگری مالی ، افزایش کیفیت ها نهیهز

اللب واحودهای تجواری در حوال    که  است سازمان منابع ریزی ، برنامهها کیتکنیکی از  .دینما یمرقابتی و تجارتی فراهم 

 منوابع سوازمانی   یزیو ر برناموه  یهوا  سوتم یسواحدهای تجاری خود بوه دنبوال اسوتقرار     یها تیفعالرشد با هدف یکپارهگی 

، بوروز خطوای کمتور،    یور بهوره کاهش هزینه، بهبوود  در سازمان باعث  سازمان منابع ریزی برنامه سیستماز  استفاده .هستند

در زمان، انتقال اطالعوات   ییجو صرفهد شرکت و رائه خدمات بهتر به کارکنان و افزایش رضایتمندی آنان و افزایش سوا

 (.6311زارعی، ) شود یمسازمان  یور بهرهنامحدود در  صورت به

تولیود اطالعوات، افوزایش     پوذیری در  افوزایش انعطواف  باعوث  منوابع   یزیو ر برناموه  یهوا  ستمیسطریق  از حاصلمزایای 

 (.0221، 1هارمز) دانند یممالی  یها صورت یها گزارشیکپارهگی فرایندهای حسابداری و بهبود کیفیت 

 پیشینه پژوهش

بور گزارشوگری موالی بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه         و فناوری  تکنولو ی ریتأثبه بررسی در پووهشی  (0261)62 تورگن

اسوتفاده از  امتیازات زیادی برای همگام شدن با آن وجود دارد. حسابداری،  در حرفهترس از تکنولو ی و فناوری  یجا به

بورای   ینو یب شیپو  الگویو از  کند یمگذاری ورودی حسابداری کمک کدو به  استفناوری برای آینده حسابداری مفید 

در پووهشوی بوا    (0261)66آر بوورا   .کنود  یمو را بهتر شناسوایی   ها خالفو  و سوء رفتارها کند یمبرآورد درآمد استفاده 

باعث عودم   های لیرپولی گذاری در دارایی عنوان بازاندیشی در نقش شفافیت اطالعات مالی به این نتیجه رسید که سرمایه

 گوذاری  مربوط به بازده سورمایه  افشای خصوصی اخبار محیط، اینکه در  شود یمهای بلندمدت  گذاری در دارایی سرمایه

 عودم  درآن کوه  کنود  توصویف  را شورایطی  سوپ   و کنود  ایجواد  پوایین  باکیفیت های دارایی فروش برای فرصتی تواند می

 .بخشد می بهبود را اقتصادی کالن توسعه و شود می مذکور های گذاری سرمایه کاهش باعث مالی شفافیت

افشوای( اجبواری را بررسوی کردنود.     ) گزارشوگری موالی   در پووهشی فرآیندها و پیامدهای (0261)60و همکاران بامبر

، هزینه حسابرسی بیشوتری  کنند یمابزارهای مالی بیشتری استفاده  مدیریت یها برنامهکه از  ییها شرکت کند یمبیان  نتایج

بوه ایون نتیجوه     (0261) ریو شوولین   .شوود  یمو حسابرسی  های ینههزمالی باعث کاهش  زارشگریگ دارند و میزان افشای

 اثربخشوی  بورای  ای پایه داردکه مالی گزارشگری تأمین زنجیره  سازی بهینه روند در مهمی نقش حسابرسی فرآیندرسیدند 

 .است مالی گزارشگری تأمین زنجیره  سیستم

گزارشگری به کار گرفتنود. ایون پورو ه تحووالت      در روند تحوالت اثرات کشف برای را پرو ه یک (0221) یفکآ

در این تحقیق عبارتنود   مطالعه مورد عوامل .کرد یمسال گذشته بررسی  1گزارشگری مالی را طی  تأمینمثبت در زنجیره 

 موالی ( هوای )اطالعوات   موالی، سوودمندبودن گوزارش    حسابرسوی  فرآینود  موالی،  شرکتی، فرایندگزارشوگری  حاکمیت از:

فرایند گزارشوگری   شرکت، حاکمیتگزارشگری مالی یعنی  تأمینحوزه زنجیره  داشتند که سهکنندگان اعتقاد  مشارکت

زمینه فرایند گزارشوگری   در پیشرفت ترین مهمیافته است.  سال گذشته بهبود پنجهای مالی طی  مالی و حسابرسی گزارش

 تحول در موورد فراینود حسابرسوی ایون بوود کوه بوا        ینتر مهم .است مالی گزارشگری المللی ینب ظهوراستانداردهای مالی،
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 درواقوع  حسابرسوی  آنچوه  موورد  در ظهوور  درحوال  توافوق  یک ،حسابرسی المللی بین استانداردهای وسیع پذیرش به توجه

 .دارد وجود ،خورد یم هشم به جهان درسراسر

رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری موالی بوه ایون نتیجوه      های یتقابلدر پووهشی با عنوان  (6311زاده و همکاران ) سینح

 معنوادار و مثبوت دارد.   یرتوأث تکنولو ی براساس رویکرد منبع محور برکیفیوت  گزارشوگری موالی     های یتقابلرسیدند که 

 توأمین طراحوی الگووی کیفیوت حسابرسوی بور مبنوای زنجیوره        در پووهشی با عنووان   (6311لالمی جمکرانی و همکاران )

مؤثر بر کیفیت حسابرسی را بور مبنوای    یها مؤلفهاده از روش دلفی فازی به این نتیجه رسیدند که فبا است گزارشگری مالی

داخلوی،   یهوا  کنتورل و راهبوری، نظوام    سوازمانی  سواختار  بوه ابعواد اصولی،    تووان  یمگزارشگری مالی  تأمیناجزاء زنجیره 

 یها صورتمالی، مجموعه  یها گزارش کنندگان عرضهو مقررات ناظر بر گزارشگری مالی، تهیه و  یا حرفهاستاندارهای 

عملیوات و گزارشوگری    اجرای مالی، ساختار مؤسسات حسابرسی، یها صورتمالی، صالحیت عمومی اعتباردهندگان به 

 .بندی نمود ، طبقهرسیحسابمالی، حرفه و بازار  یها صورتاعتبار دهی به 

گزارشوگری   تأمینزنجیره  یها شاخصدر پووهشی به بررسی ارائه الگویی جهت ارزیابی  (6311و  والفقاری ) یعبد

 نتوایج نشوان داد شواخص اطمینوان از اثربخشوی حاکمیوت       هند معیاره، پرداختنود.  یریگ میتصممالی با استفاده از رویکرد 

شواخص  دوم و  ی در اولویوت موال شوفافیت در گزارشوگری   شواخص  در اولویوت اول،   مقرراتشرکتی از طریق قوانین و 

یرگوذاری و  تأثن یشتریی مالی از بها گزارشار سودمندی ییت سوم قرار دارند. معدر اولوحسابرس  در انتخابمحدودیت 

 هوای  ینوه هزو  یت نهادی، مالکیفناور یرتأث در پووهشی به بررسی (6311کیقبادی )ملکی اقوسی و  .تعامل برخوردار است

ش نسوبت  یبواال، بوا افوزا    یبوا سوطح فنواور    یهوا  شرکتنشان داد در  نتایج. پرداختند ،ت اطالعاتیق و توسعه بر شفافیتحق

بواال   یبا سطح فناور یها شرکتکه  یحال. در شود یمت افشاء افزوده یق و توسعه بر شفافیتحق های ینههزو  یت نهادیمالک

 .یابد یمت اطالعات کاهش یشفاف ق و توسعه،یتحق های ینههزش یهستند، با افزا یش در نسبت مالکان نهادیافزا یکه دارا

موالی بخوش   تأثیر استقرار نظام جدید حسابداری و گزارشگری پووهشی به بررسی  در (6311ناصری و نیک اندیش )

سیستم اطالعواتی و گزارشوگری موالی    ، پرداختند. نتایج نشان داد که ولیت پاسخگویی عمومیئعمومی ایران بر قابلیت مس

در واقع یک جریان منصفانه و صحیح اطالعاتی را بین دولت بوه عنووان پاسوخگو و موردم و نماینودگان ایشوان بوه         مناسب

به نحووی   گیرد یمکه دولت منابعی را که در اختیار  دهد یماین اطمینان را  خواه پاسخو به  کند یمبرقرار  خواه پاسخعنوان 

 .کند یممصوب نمایندگان ایشان مصرف  یها هدفمناسب و در جهت 

 پژوهش یشناس روش
 ها دادهبزارگردآوری و روش تجزیه وتحلیل ا

حاضور از  پوووهش  . روش هسوتیم گزارشگری مالی  تأمینبر زنجیره  مؤثرعوامل  بندی اولویتاین پووهش به دنبال  در

بررسوی عوامول   بوه   بوا اخوذ نظورات خبرگوان    طرش متوالی اکتشوافی انجوام شود. در بخوش کیفوی       صورت بهنوع آمیخته و 

 مضمون )تم( پرداخته شد. گزارشگری مالی با استفاده از روش تحلیل کیفی تأمینبر زنجیره تأثیرگذار 

 بوه دسوت آمود،    اصلی در بخش کیفی بوا اسوتفاده از تحلیول مضومون     یها مؤلفهیا  ها تم که ینابخش کمی، بعد از  در

از  ی  یکوی تاپسو  روش. نموود  63ی تاپسو از دیدگاه همان افراد خبوره بوه روش تکنیوک     ها مؤلفه بندی رتبهمحقق اقدام به 
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روش از دو مفهووم   یون ا در .پوردازد  می ها گزینه بندی رتبهاست که به  64(MADM) هند شاخصه  گیری تصمیم های روش

است کوه از هور    یآن حل یداست،هنان هه از اسم آن پل ا یدهااستفاده شده است. حل ل ا یدهال و شباهت به حل ا یدهحل ا

 .یمشو یکبر آن است که به آن نزد یوجود نداشته و سع ملدر ع عموماًباشد که  ینجهت بهتر

 گوزارش  وتحلیل  شناسایی، برای روش تم( است. این) تحلیل مضمون تحلیل کیفی، کارآمد بسیار های روش از یکی

 (.0221 ،61 بوراون و کوالر   ) رود موی  کوار  متن( بوه  یک یا مصاحبه )تعدادی ها داده در )مضامین( موجود دادن الگوهای

 سوایر  بورخالف  تحلیول  ایون  .دهود  یمنشان  پووهش سؤال با رابطه در را داده در موجود معنای پاسخ و ینتر مهم ،مضمون

مضومون   شوناخت  یبورا  یقاعوده مشخصو   اگرهوه  نیسوت.  متکی موجود پیش از نظری یک هارهوب به کیفی های روش

بهوره بورد. مضومون توا      نیشوناخت مضوام   یها بورا  از آن توان میوجود دارند که  یمتعدد یوجود ندارد، اما اصول راهنما

آورد.  حسواب  بوه مضومون   توان ینم شود یمظاهر  ها دادهدر متن  بار یک صرفاًرا که  یا مسئله ،تکرار است. لذا نیمب یحد

 زیمتموا  گریکود یاز  دیو با هوا  مضومون است اما  ناپذیر اجتناب یتا حدود نیمضام انیدر م یپوشان هم اگرهه گریاز طرف د

 .(6312، و همکاران یجعفر یعابدباشند )

نفور از   62 بوا . در نهایوت  انجام شدتا مرحله اشباع نظری  یریگ نمونه که استگلوله برفی  صورت به یریگ نمونهروش 

تقریبوی   زموان  مدتو  11-11سال دوره زمانی پووهش ها صورت گرفت.  طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری داده

 .استپووهش  کنندگان مشارکتاطالعات جمعیت شناختی  6جدول  .استدقیقه  41تا  32بین  ها مصاحبه

احصواء   هوا  مصواحبه د از کو  14در مرحله ایجاد کدهای اولیوه   ابزار تحلیل با استفاده از تکنیک کدگذاری انجام شد و

 یودهاکو وه هگونووه  کو  گرفتوه شود  و در نظور  شود  شوروع   دهاکو ل یو تحل دهی . سپ  در مرحله ایجاد کدهای سازمانشد

 یدهاک کهآمد  دست به پووهشگراند توسط ک 40ن مرحله ی. در ادب شوکیتر یلک تم یکجاد یا یتواند برا یمختلف م

. در سومین و آخورین مرحلوه   آمد دست بهد کن تعداد یا و شد گذاشته کنار یرارکت یدهاک نیا نامرتبط و همچنویناقص 

 مؤلفوه یوا   توم  61مرحلوه کدگوذاری صوورت گرفوت و      ترین یانتزاعاز کدگذاری پووهشگر بر اساس رویکرد استقرایی، 

 اصلی استخراج شد.
 پژوهش کنندگان مشارکت. اطالعات جمعیت شناختی 1جدول 

 درصد فراوانی توضیحات

 جنسیت

 زن

 مرد

 مجموع

0 

1 

62 

02 

12 

622 

 سن

 سال و کمتر 32

 سال 42سال تا  36

 سال 12تا  46

 سال 12 از باالتر

6 

0 

1 

6 

62 

02 

12 

62 

 تحصیالت

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

- 

6 

1 

- 

62 

12 
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 درصد فراوانی توضیحات

 فعالیت اجرایی سابقه کار و

 سال 1 از کمتر

 سال 62تا  1

 سال 02تا  66

 سال به باال 02

- 

6 

1 

4 

- 

62 

12 

42 

 های روش تاپسیس گام

ل ا ایوده  لیور  حول  راه دورتورین  ول ا حول ایوده   راهبه  حل راه ترین نزدیکبهترین گزینه یا باالترین،  تاپسی  تکنیک در

از مجمووع  ال  ایوده  لیور  حول  راهو  آیود  موی  دسوت  بوه  معیارهوا  ازبواالترین مقوادیر هریوک     مجموع ازل ا حل ایده راهاست. 

 های الزم برای تکنیک تاپسی  عبارتند از: . گامشود یمها حاصل  ایده از هر یک مقادیر ترین یینپا

را یوک معیوار و    خبره هر اینجا در) معیار n و گزینه m شامل :بندی رتبهبرای  گیری یمتصمایجاد یک ماتری   .6گام 

 بور د توانو  موی . این امتیازات شود میهر معیار امتیازی داده  اساس بربه هر گزینه  (؛گیریم یم نظر دررا یک گزینه  متغیر هر

تشوکیل   در m×nمقادیر کمی و واقعی باشد یا اینکه کیفی و نظری باشد. در هر صورت باید یک ماتری  تصمیم  اساس

 .شود

معیاره ماتری  تصمیم بایود نرموال    هند گیری یمتصم یها روشسایر  مانند :گیری تصمیمماتری   نرمال کردن .0گام 

خطوی   سوازی  نرموال بورداری بورخالف روش سواده     روش .شود یممقادیر از روش برداری استفاده  سازی نرمالشود. برای 

 :شود یمزیر انجام  صورت به

(6) 
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ij

ij
m
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x
r

x





 

 است. j بر اساس معیار i گزینهدر واقع ارزیابی  ijxکه در آن: 

باید  ،بنابراین  ؛وزن معیارها است اساس برماتری  نرمال موزون  تشکیل :تشکیل ماتری  تصمیم نرمال موزون .3 گام

AHPاز پیش اوزان معیارها با استفاده از تکنیکی مانند 
 شانون محاسبه شده باشد. آنتروپی یا 61

PISمحاسبه : های مثبت و منفی لا محاسبه ایده .4 گام
بعدی است. در این گام برای هر شاخص یوک   گام NIS  61  و 64

 شود. ل منفی محاسبه میا ایده+( و یک Aل مثبت )ا ایده

  ) :های مثبت و منفی ال گزینه تا ایده هرآوردن میزان فاصله  دست به .1 گام
  و  

 ) 

(0)   
  √∑(      

 )
 

 

   

 

 

(3)   
  √∑(      

 )
 

 

   

 

 

 CLاساس شاخص  برها  گزینه بندی رتبه ( وCL) یکینزدتعیین ضریب  .1گام 

(4)    
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اسوت و   تور  نزدیوک ل ا کار به جواب ایده باشد راه تر نزدیکصفر و یک است. هرهه این مقدار به یک  بین CL مقدار

 .استبهتری  کار راه

 جامعه و نمونه آماری پژوهش
ها و افرادی کوه در حووزه زنجیوره     دانشگاه استادان)جامعه آماری پووهش حاضر شامل متخصصان جامعه علمی ایران 

 .استخبرگان آگاه نام دارد(،  اصطالش بهگزارشگری مالی مطرش بوده و از سوابق اجرایی برخوردار بوده و  تأمین

بورای حصوول از    (0220)61لور یمکرسوول و  شده توسوط   ارائهی ارهایمعبر اساس جهت روایی و پایایی پووهش حاضر 

 )روایی( پووهش اقدامات زیر انجام شد:ی ریپذ انتقالی و ریاعتمادپذاطمینان از 

 کمک گرفته شد. ها دادهدر تحلیل و تفسیر  کنندگان مشارکتاز  زمان هم طور به مشارکتی بودن پژوهش:

 آمده را بازبینی کردند. دست بهی ها مقولهخبره مرحله نخست فرآیند تحلیل و  از افراددو نفر  تطبیق توسط اعضا:

 زیر بهره گرفته شد. های روشپایایی( پووهش از ) یریاتکاپذ دیتائجهت 

جهوت کدگوذاری    مجدداًاز یک ماه از کدگذاری هر مصاحبه، محقق  پ  کدگذاری مجدد توسط خود پژوهشگر:

بوه هموین   مجدد قرار گرفت.  یمورد کدگذار هروز 32 یبازه زمان یکنمونه در  عنوان بههند مصاحبه  اقدام نمود. ها داده

اقدام نمود. پایایی باز آزموون   ها دادهجهت کدگذاری  مجدداًروز از کدگذاری هر مصاحبه، پووهشگر  32منظور پ  از 

قابلیوت اعتمواد    ،بنوابراین  ،اسوت  درصود  12بوه اینکوه میوزان پایوایی بیشوتر از       بوا توجوه  درصود اسوت.    11این تحقیق برابر 

 (.6111، 02کوالاست ) دیتائمورد  ها یکدگذار

ی رسویدن بوه پایوایی در پوووهش کیفوی را اسوتفاده از       هوا  راهکرسوول یکوی از    ی تحلیل کیفی:افزارها نرماستفاده از 

 استفاده کرد. Nvivo10افزار  نرمکه بدین منظور پووهشگر از  داند یمی کیفی ها دادهی تحلیل افزارها نرم

اسکات استفاده  یلیاماز فرمول و یاییپا یینتع یبرا یشترب ینانکسب اطم یبرا :پژوهشگر دیگرکدگذاری مجدد توسط 

داده شود.  دیگور  پووهشوگر   بوه  یکدگوذار  ی، بورا یواتی عمل یفدرصود از صوفحات بوه هموراه تعوار      منظوور ده  ینشد. بد

درصود  (. 0022کرسول و همکاران،گرفت )ها، برابر دستورالعمل صورت  شاخص یزها و ن مقوله یرها و ز مقوله یکدگذار

از  یشهوا بو   آن ینتوافق ب یبکه ضر ی. در صورتیداسکات محاسبه گرد یاییپا یبضر یقاز طر یدو کدگذار یانتوافق م

 یبضور  یوزان که م یینجاآ از(. 0221 ،06اسکات) وجود دارد وافقکدگذاران ت ینابراز کرد که ب توان یدرصد باشد، م 42

 است. پووهش یباال یاربس یریدهنده اتکاپذ نشان  اعداد یندرصد است. ا 11از  یشاسکات ب یاییپا
 های پژوهش یافته

، آخورین مرحلوه از کدگوذاری پووهشوگر بور اسواس رویکوورد       تحلیول مضومون   روش ازبخوش کیفوی بوا اسوتفاده      در

 اصلی استخراج شد. مؤلفهیا  تم 61استقرایی، صورت گرفت و 

اسوتفاده از فنواوری   ) مودیره، تکنولوو ی   و تقاضا، دانش و اسوتقالل هیئوت   یخواه پاسخعبارتند از:  ها مؤلفهو  ها تماین 

 یهوا  دسوتگاه ، افزارهوای پیشورفته، قووانین محدودکننوده     ردن اهداف نهادها، نورم ک یکسان، اطالعات(، سازمان حسابرسی

عدم شوفافیت و  نوین،  های یستمسای و  مشی، نهادهای حرفه تخصص و آموزش، قوانین و خط، مجری، ناظران، حسابرسان

 شرایط اقتصادی کشور کمبود نظارت،
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 پژوهش کمی های یافته

 آمود،  دسوت  بوه  اصلی در بخش کیفوی بوا اسوتفاده از تحلیول مضومون      یها مؤلفهیا  ها تم که ینامی، بعد از کبخش  در

 از دیدگاه همان افراد خبره به روش تکنیک تاپسی  نمود. ها مؤلفه بندی رتبهمحقق اقدام به 

 تایج روش تاپسیسن
 تشکیل ماتریس تصمیم

اولین گام در روش تاپسی  تشکیل ماتری  تصمیم است. ماتری  تصمیم در این بخش یک ماتری  سطری، ستونی 

دهند که هر سلول ارزیابی هر معیار از نظور هور    ها تشکیل می ها را خبره پووهش و ستون یارمع 61که سطرهای آن را  است

= اهمیوت خیلوی   1= اهمیت زیواد،  4= اهمیت متوسط، 3= اهمیت کم، 0=اهمیت خیلی کم، 6) 1تا  6خبره بر اساس طیف 

 آورده شده است. 0که در جدول  استزیاد( 

 ماتریس تصمیم تاپسیس .2جدول 

 متغیر
خبره 

6 

خبره 

0 

خبره 

3 

خبره 

4 

خبره 

1 

خبره 

1 

خبره 

4 

خبره 

1 

خبره 

1 
 62خبره 

 3 1 4 1 4 4 1 3 4 1 حسابرسان

 4 1 3 1 3 3 1 3 3 1 (ناظران شرکت )نهادهای قانونی

 1 1 4 1 4 4 4 1 4 4 مجری: سازمان حسابرسی و... یها دستگاه

 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 یمش خطقوانین و 

 4 4 3 4 0 3 4 3 3 4 آموزشتخصص و 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 نوین یها ستمیسو  یا حرفهنهادهای 

 1 4 4 4 4 4 1 1 4 1 پیشرفته یافزارها نرم

 1 3 3 3 6 4 1 0 3 1 یکسان کردن اهداف نهادها

 6 4 3 4 0 3 4 6 3 4 و نظارت محدودکنندهقوانین 

 3 3 3 3 0 4 4 3 3 4 مدیره دانش و استقالل هیئت

 4 1 1 1 1 1 1 4 4 1 یخواه پاسخ

 4 3 4 0 4 4 4 4 4 1 نوین حسابداری یها کیتکن

 0 0 0 6 6 6 6 6 3 1 تکنولو ی

 4 3 3 3 0 3 4 0 4 1 شرایط اقتصادی

 1 1 4 1 3 1 4 1 1 1 عدم شفافیت و کمبود نظارت

 ماتریس تصمیم سازی نرمال

سازی باید هور درایوه را بور جوذر      شود به بیان دیگر برای نرمال نرمال می 6رابطه با استفاده از  0ماتری  تصمیم جدول 

حسابرسوان  کوه تقواطع معیوار     A11سوازی درایوه    مثال برای نرمال عنوان به. های هر ستون تقسیم کرد مجموع مربعات درایه

 :است صورت ینااست به  6و خبره  داخلی

    
       

 

√                      
       

 آورده شده است. 3ماتری  تصمیم نرمال شده در جدول 
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 نرمال تاپسیس یسماتر .3جدول 

 62خبره  1خبره  1خبره  4خبره  1 خبره 1خبره  4خبره  3خبره  0خبره  6خبره  متغیر

 611/2 364/2 011/2 361/2 362/2 043/2 324/2 006/2 041/2 041/2 حسابرسان

 016/2 364/2 061/2 361/2 033/2 021/2 324/2 006/2 021/2 041/2 (ناظران شرکت )نهادهای قانونی

ی مجری )سازمان حسابرسی، ها دستگاه

 سازمان مالیاتی و...(
002/2 041/2 311/2 043/2 043/2 362/2 361/2 011/2 364/2 301/2 

 016/2 364/2 011/2 361/2 311/2 043/2 043/2 014/2 041/2 002/2 یمش خطقوانین و 

 016/2 016/2 061/2 011/2 611/2 021/2 043/2 006/2 021/2 002/2 آموزشتخصص و 

 016/2 016/2 011/2 011/2 362/2 043/2 043/2 014/2 041/2 041/2 ی نوینها ستمیسی و ا حرفهنهادهای 

 301/2 016/2 011/2 011/2 362/2 043/2 324/2 311/2 041/2 041/2 پیشرفته یافزارها نرم

 301/2 611/2 061/2 616/2 241/2 043/2 324/2 644/2 021/2 041/2 یکسان کردن اهداف نهادها

 211/2 016/2 061/2 011/2 611/2 021/2 043/2 244/2 021/2 002/2 قوانین محدود کننده و نظارت

 611/2 611/2 061/2 616/2 611/2 043/2 043/2 006/2 021/2 002/2 رهیمد ئتیهدانش و استقالل 

 016/2 364/2 311/2 361/2 311/2 346/2 324/2 014/2 041/2 041/2 یخواه پاسخ

 016/2 611/2 011/2 601/2 362/2 043/2 043/2 014/2 041/2 041/2 نوین حسابداری یها کیتکن

 632/2 601/2 643/2 214/2 241/2 211/2 216/2 244/2 021/2 041/2 تکنولو ی

 016/2 611/2 061/2 616/2 611/2 021/2 043/2 644/2 041/2 041/2 شرایط اقتصادی

 301/2 364/2 011/2 361/2 033/2 346/2 043/2 311/2 341/2 041/2 عدم شفافیت و کمبود نظارت

 اتریس نرمال وزینم

برابور در نظور    کوه  اسوت . در این بخش منظور از وزن اهمیت خبرگان شود یمدر این گام ماتری  نرمال وزین حاصل 

آورده  4. نتوایج در جودول   گوردد  یمکه در ماتری  نرمال ضرب  شود یم 6/2با گرفته شده است پ  وزن هر خبره برابر 

 .شده است
 ستاپسی دار وزن. ماتریس 0جدول 

 

 62خبره  1خبره  1خبره  4خبره  1خبره  1خبره  4خبره  3خبره  0خبره  6خبره  متغیر

 202/2 236/2 201/2 230/2 236/2 204/2 232/2 200/2 22201 201/2 حسابرسان

 201/2 236/2 206/2 230/2 203/2 202/2 232/2 200/2 206/2 201/2 (ناظران شرکت )نهادهای قانونی

 233/2 236/2 201/2 230/2 236/2 204/2 204/2 234/2 201/2 200/2 ی مجریها دستگاه

 201/2 236/2 201/2 230/2 231/2 204/2 204/2 201/2 201/2 200/2 یمش خطقوانین و 

 201/2 201/2 206/2 201/2 261/2 202/2 204/2 200/2 206/2 200/2 آموزشتخصص و 

 201/2 201/2 201/2 201/2 236/2 204/2 204/2 201/2 201/2 201/2 ی نوینها ستمیسو  یا حرفهنهادهای 

 233/2 201/2 201/2 201/2 236/2 204/2 232/2 234/2 201/2 201/2 ی پیشرفتهافزارها نرم

 233/2 261/2 206/2 261/2 221/2 204/2 232/2 261/2 206/2 201/2 نهادهایکسان کردن اهداف 

 224/2 201/2 206/2 201/2 261/2 202/2 204/2 224/2 206/2 22200 قوانین محدود کننده و نظارت

 202/2 261/2 206/2 261/2 261/2 204/2 204/2 200/2 206/2 200/2 رهیمد ئتیهدانش و استقالل 

 201/2 236/2 231/2 230/2 231/2 234/2 232/2 201/2 201/2 201/2 یخواه پاسخ

 201/2 261/2 201/2 263/2 236/2 204/2 204/2 201/2 201/2 201/2 ی نوین حسابداریها کیتکن

 263/2 263/2 264/2 221/2 221/2 224/2 221/2 224/2 206/2 22201 تکنولو ی

 201/2 261/2 206/2 261/2 261/2 202/2 204/2 261/2 201/2 201/2 شرایط اقتصادی

 233/2 236/2 201/2 230/2 203/2 234/2 204/2 234/2 231/2 201/2 عدم شفافیت و کمبود نظارت
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 مثبت و منفی های ال یدهاتعیین 

 ال یوده ادرایه هر سوتون معیوار و    ینتر بزرگبرابر با مثبت  ال یدها. شود یممثبت و منفی محاسبه  های ال یدهادر این گام 

آورده  1مثبوت و منفوی در جودول     هوای  ال یدها. است دار وزندرایه هر ستون معیار در ماتری   ینتر کوهکمنفی برابر با 

 شده است.

 تاپسیس های ال یدها .1جدول 

 62خبره  1خبره  1خبره  4خبره  1خبره  1خبره  4خبره  3خبره  0خبره  6خبره  متغیر

 233/2 236/2 231/2 230/2 231/2 234/2 232/2 234/2 231/2 201/2 ل مثبتا ایده

 224/2 263/2 264/2 221/2 221/2 224/2 221/2 224/2 206/2 200/2 منفیال  ایده

 مثبت و منفی ال یدهااز  ها ینهگزمحاسبه فاصله 

)سوتون   شوود  یمسبه ( را محا-dمنفی ) ال یدها( و +dمثبت ) ال یدهااز  ها ینهگزفاصله   3و  0در این گام از طریق روابط 

 :استزیر  صورت به -Dو  +Dمحاسبات  A1برای گزینه  ،مثال عنوان به .(1جدول دوم و سوم 

    
  √                                                                   

    
  √                                                                   

 ها ینهگز یبند رتبه( و CCIمحاسبه شاخص شباهت )

)سوتون   کنیم یم بندی رتبه را ها ینهگزو بر اساس آن  کنیم یمشاخص شباهت هر گزینه را محاسبه  4با استفاده از رابطه 

 :استزیر  صورت بهمحاسبات  حسابرسان داخلیبرای معیار  ،مثال عنوان به(. 1جدول سوم 

     
     

           
     

 نهایی ابعاد اصلی یبند رتبه. 1جدول 

 رتبه امتیاز نهایی منفیال  ایدهفاصله تا  مثبتال  ایدهفاصله تا  متغیر

 4 422/2 214/2 204/2 حسابرسان

 1 160/2 210/2 233/2 (ناظران شرکت )نهادهای قانونی

 0 411/2 214/2 264/2 بورس و...، مالیاتیسازمان ، حسابرسی سازمان یمجر یها دستگاه

 1 441/2 210/2 261/2 یمش خطقوانین و 

 62 164/2 240/2 231/2 آموزشتخصص و 

 1 404/2 211/2 202/2 نوین یها ستمیسو  یا حرفهنهادهای 

 3 414/2 210/2 264/2 پیشرفته یافزارها نرم

 66 411/2 241/2 244/2 یکسان کردن اهداف نهادها

 64 312/2 234/2 213/2 قوانین محدود کننده و نظارت

 60 441/2 231/2 240/2 رهیمد ئتیهدانش و استقالل 

 6 116/2 211/2 260/2 و تقاضا برای اطالعات یخواه پاسخ

 1 136/2 212/2 201/2 نوین حسابداری یها کیتکن

 61 621/2 221/2 240/2 تکنولو ی

 63 411/2 234/2 243/2 شرایط اقتصادی

 4 413/2 211/2 261/2 عدم شفافیت و کمبود نظارت
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رتبوه دوم و   411/2مجوری بوا وزن    یهوا  دستگاهرتبه اول را کسب کرده است.  116/2با وزن  یخواه پاسخ، 1 جدولبر اساس 

 .اند کردهرتبه سوم را کسب   414/2پیشرفته با وزن  یافزارها نرم

 
 وزن و رتبه معیارها .1شکل 

 یریگ جهینتبحث و 

بووده و   هوا  صوورت ی ضومیمه ایون   هوا  ادداشوت ی مالی اساسوی و ی ها صورتمالی، تولید  یخروجی فرآیند گزارشگر

اموا  ؛ کنود  یمو  توأمین خوارجی و سوایر  ینفعوان را     کنندگان استفاده یمنطقی نیازها یهمواره فرض بر این است که به نحو

. بور هموین   سوازد  یمو ی آن را از اهداف خود دور ا اندازهپیشین گفته شد تا  در مطالبو مشکالتی که  ها تیمحدودبرخی 

 بور اسواس  گزارشوگری موالی در بوازار سورمایه      تأمینبر زنجیره  مؤثرعوامل  بندی اولویتاساس، هدف از پووهش حاضر 

شناسوایی شودند و در اداموه بوا روش تکنیوک       لوتم یتحلبوا اسوتفاده از    هوا  مؤلفوه که در نهایت  استروش تکنیک تاپسی  

مجری )سازمان حسابرسوی،   یها دستگاهو تقاضا رتبه اول و  یخواه پاسخشدند که عامل  بندی اولویت ها شاخصتاپسی  

 ؛ وپیشورفته رتبوه سووم را کسوب کردنود      یافزارهوا  نرم( رتبه دوم و ... و و سازمان بورس اوراق بهادار یاتیامور مالسازمان 

قووانین   ، شرایط اقتصوادی، رهیمد ئتیههمچنین عوامل تخصص و آموزش، یکسان کردن اهداف نهادها، دانش و استقالل 

گزارشوگری   توأمین بر زنجیوره   کمترین رتبه را به خود اختصاص دادند و از عواملی هستند کهو تکنولو ی  محدود کننده

 را دارند. تأثیرمالی کمترین 

ضوعیف   خیلی پاسخگویی و یخواه پاسخ ندارد، فرهنگ پاسخگویی برای تعهدی در ایران مدیریت طبق نظر خبرگان

شورایط اقتصوادی و سیاسوی کشوور     و رسیدن به این امر مستلزم تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری متناسب با  است

یون  اسوت. ا  ایوران  یحسوابدار  یاسوتانداردها  تودوین  یا حرفوه مرجوع   ینتور  مهم و اولین عنوان به حسابرسی سازمان .است
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 تودوین  را منسوجمی  مجموعه و داده تطبیق کشور داخلی شرایط را با المللی بین یاستانداردها تااست  سازمان تالش کرده

اما شیوه استانداردگذاری باید از دست سازمان حسابرسی خارج و بوا مشوارکت سوازمان بوورس اوراق بهوادار و بوا       نماید، 

 کننودگان  دولت و وزارت علوم و اقتصاد و دارایی و امور مالیاتی و با مشارکت خود حرفه و نمایندگان اسوتفاده مشارکت 

ا قوانین و مقررات مالی و مالیاتی کشوور را لحوان نموود تو      در تدوین استانداردها همچنین وشود شورای مشورت تشکیل 

 (0223) بوال و همکواران   هوای  یافتهو شفافیت اطالعات مالی را باال برد که منطبق با  شود تأمین ینفع  یها گروهمنافع تمام 

و  موالی کشوورها، ناشوی از منواطق متفواوت و قووانین و سواختارها        های صورت تفاوت در شفافیت که اعتقاد داشتند است

خوواهی وجوود    معتقد بودند که اگر تقاضوا بورای اطالعوات و پاسوخ     همچنین مختلف این کشورها است. یاقتصاد شرایط

  باکیفیت باشد. تواند ینمنداشته باشد در نتیجه سیستم گزارشگری مالی 

است. حسوابدار   خواه پاسخاساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطالعات خاصی برای  بر

 ییتنهوا  بوه را از جریان صحیح اطالعات مطمئن سازد. در هنین حالتی حسابداری  ها آنطرف سوم وظیفه دارد  عنوان بهنیز 

، حسوابداری  اسوت ، هور دو  مستأجراز طرفین نیست بلکه مشابه قرارداد اجاره که متضمن منافع موجر و  کدام چیهمتعلق به 

و صحیح اطالعات وی  موقع بهاز جریان  خواه پاسخ. حسابداری با مطمئن ساختن ردیگ یمنیز منافع هر دو طرف را در نظر 

تقاضوا   .دهود  یمو و با وضع محدودیت برای افشای کامل اطالعات، پاسخگو را نیز مورد حمایوت قورار    کند یمرا حمایت 

و اعتباردهنودگان کوه عمودتاً بسوتگی بوه سواختار        داران سوهام ) نفوع  ی  یهوا  گروهاز طریق  یخواه پاسخبرای اطالعات و 

ناظران شرکت تعریوف شووند و بوه خواطر اینکوه نهادهوا        عنوان بهتوانند  مثالً نهادها می ،شود یمدرخواست  ،(مالکیت دارد

بوه شورکت نفوو  کننود و هور نووع        تواننود  یمو هوا زیواد اسوت و     درصد مالکیت سهامشان زیاد است در نتیجه حق رأی آن

شورکت را   ییگوو  پاسخیره شرکت و سیستم مد اطالعاتی که مدنظرشان است از شرکت درخواست کنند و عملکرد هیئت

بایود فنواوری مناسوبی    معتقدنود   همچنوین  و شوود  یمو ی کاهش شفافیت اطالعات که این کار باعثتحت نظارت قرار دهند 

، اطمینوان  شوود  یمو داده  خوواه  پاسوخ وجود داشته باشد که به کمک آن بتوان از عینیت و اثبات پوذیری اطالعواتی کوه بوه     

بوا   ییها شرکت که اعتقاد داشتند است (1631) یقبادیکو اقوسی ملکی  های یافتهمنطبق با  حاصل های یافته .آورد دست به

 .یابد یمکاهش  یت اطالعاتیهستند، شفاف یش در نسبت مالکان نهادیافزا یباال که دارا یسطح فناور

ایون   اهمیوت  بوه  را گوذاران  سرمایه و داد آموزش را جامعه به مالی گزارشگری اطالعات اهمیت خبرگان معتقدند باید

 ایون  بوه  متعهد و ملزم ار مدیریت و کرد استاندارد و باکیفیت مالی گزارشگری به وادار را ها شرکت، ردواقف ک اطالعات

بوورس و اوراق   سازمان .شود خارج بسته و انحصاری فضای از یدبا ما تجارت و اقتصاد .داد قرار مالی گزارشگری سیستم

xbrlد ماننو  ییافزارهوا  نورم را اتخا  کنود کوه    یریبهادار تداب
xarl و  00

پیشورفته را تقویوت و    یافزارهوا  نورم فوراهم و   را 03

 اسوتفاده  قابلعرضه کند تا در سطح جهانی  افزارها نرمها را در هارهوب این  مالی شرکت یها گزارشو ند ک یروزرسان به

 یرانوه گ سوخت باشد و سازمان حسابرسی نظارت کامل بر سطح کیفی خدمات حسابرسی داشته باشد و مقررات انقباضی و 

عوالوه بور    برای خاطیان حرفه حسابرسی در نظر بگیرد و همچنین یک نهاد نظوارتی بور گزارشوگری موالی در سوطح ملوی      

 جامعه حسابداران رسمی ایجاد شود.
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 بورای  یکپارهوه  و جوامع  سیسوتم  ایران در ها آن. طبق نظر استشفافیت اطالعات مالی  گانعامل مهم دیگر از نظر خبر

 و هوا  سازمان ،بکند مالی گزارشگری سیستم یک به ملزم را شرکت که ندارد وجود مالیاطالعات  شفافیت و گزارشگری

 مجوزا  موالی  گزارشوگری  گوروه  هور  برای کند میی که دنبال اهداف راستای در شرکت درنتیجه و است متفاوت تشکیالت

 هودف  یوک  و دهود  ارائوه  گزارشگری نوع یک شود می ملزم شرکت ،یکپارهه گزارشگری یستمس باوجودد. ده می ارائه

که عدم رعایت ایون   شود ینم  مالیاتی نیز در ایران رعایت المللی بین استاندارد .نکند تعقیب مالی درگزارشگری را خاصی

 موجوب  توانود  یمو و گزارشوگری موالی    شفافیت اطالعات عدم .شود یمیت گزارشگری مالی فاستاندارد موجب عدم شفا

 ،اطمینوانی  عودم  هنوین  بینجامود.  اطمینوان  عودم  و شورکت  ضوعیف  یگوذار  ارزش بوه  در نهایت و شده وکواخالقی بدبینی

 در نتیجوه  و بواالتر  بوازده  نورخ  مسوتلزم  طیشرا این در هیسرما تأمین ؛ ودارد دنبال به بازار گرانیباز برای اطالعاتی سکیر

 هوای  یافتوه  باشود.  داشوته  دنبال به را آن نقدشوندگی عدم و سهمت قیم کاهش تواند یم که بود خواهد بیشتر هیسرما نهیهز

هیوه  تهورا کوه بوه اعتقواد ایشوان در صوورت        اسوت  (6312و همکواران )  یوا ن طالوب  هوای  یافتوه حاصل از پووهش منطبق بوا  

 .هد شدخوا تأمینگزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی  ضمیمه بهگزارشگری مالیاتی 

زنجیوره   اجوزاء  ینتور  مهوم موالی یکوی از    یها گزارشبه  اعتباردهی باالیی به خود اختصاص دادند. نیز رتبه حسابرسان

 تووان  یمگزارشگری مالی نقش اساسی دارد  تأمینو عواملی که در زنجیره  ها گروهاز  یکی .استگزارشگری مالی  تأمین

 بوازار گزارشگری مالی در سراسر جهوان هوه در زمینوه     کیفیت ازدر حمایت  یا عمدهاشاره داشت که نقش  انبه حسابرس

نظر خبرگان حسابرسوان عوالوه بور مسوئولیتی کوه در مقابول        به .، بخش دولتی و هه بخش خصوصی به عهده داردسرمایه

مسئولیت اجتماعی آنوان اسوت و بایود هنگوام رسویدگی و گزارشوگری،        هک دارند یتر مهمدارند مسئولیت  کاران صاحب

، مسئول بدانند تا آنان کنند یمی مالی واحد اقتصادی، استفاده ها از گزارش خود را در مقابل همه اشخاصی که به هر دلیل

یکی از عوامول یوا   اقتصادی مناسب اتخا  کنند و همچنین  ماتیتصم حسابرسان، لهیوس بهی مالی ها گزارش دیتائبا اتکا به 

 منتشرشوده هوای   کاهش ریسک اطالعاتی گزارشو شده که موجب ارتقای کیفیت اطالعات  اقتصادی مطرش های  محر

بورد   از عواملی که کیفیت حسابرسی را باال موی و  باالتر است تیفیحسابرسی باک اتخدم ارائهشود،  ها می شرکت یاز سو

کسوب  کوه   هسوتند  متخصص در صونعت شود، حسابرسان  می پایینباال و  تیفیک اتموجب تمایز بین حسابرسان با خدم و

کار بدانیم،  صاحب های شرکترا معلول خواست حسابرس و هه معلول خواست  آنتخصص در یک صنعت خاص، هه 

بخوش از   ایون  .شوود  کواران منجور موی    گزارشوگری موالی صواحب   و  بهبود کیفیت افشاو  کاهش مدیریت سوددر عمل به 

تخصوص حسوابرس   بین  و معنادار رابطه معکوس اعتقاد داشتند که (6314) احمدپور و همکارانی ها افتهمنطبق با ی ها یافته

کوه بیوان داشوتند حسابرسوان      (6311همکواران )  نوبخوت و  هوای  یافتوه و منطبوق بوا    ؛مدیریت سود وجود دارددر صنعت و 

طریوق حسابرسوی    ، هوم از یموال  فرآینود گزارشوگری   بوا نظوارت بور    یسوازمان  بورون نواظران   عنووان  به صنعت درمتخصص 

شودن اسوتفاده    باعوث محودودتر   توانند یمسازوکارهای حاکمیت شرکتی،  متقابل بر تأثیرطریق  و هم از یمال یها صورت

 اسوت ( 6310) خورم پیونودی و   های یافتههمچنین منطبق با  ونقد آزاد شرکت توسط مدیریت گردند  های جریان ازناکارا 

با افزایش کیفیت عملکرد حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسوط مودیران را    توانند یمکه بیان داشتند حسابرسان 

 کشف کرده و مدیران را در اعمال کیفیت گزارشگری باال و مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.



 133 /07پیاپی / 0مجله دانش حسابداری/ دوره دوازدهم/ ش 

 

 حسوابداری  های سیستم استقرار برای سازی زمینه نوین حسابداری نظر خبرگان این است که باید های تکنیکدر مورد 

ERP مانند وین،ن
را در  ERP موثالً اگور سیسوتم    .وجود داشوته باشود   لیره بر مبنای فعالیت و یابی هزینه متوازن، ارزیابی، 42

 یهوا  گوزارش استخراج و اطالعات  وتحلیل یهتجزل سازمان، کدر سطح  ت اطالعاتیفکیستم با بهبود یس نیا بگیریم،نظر 

موجوب ارائوه   سازی سیستم  یادهپ همچنین. آورد یت فراهم میریمد گیری یمتصم یبرا یتر مناسبموقع، بستر  پارهه و بهیک

مشتریان، پرداخوت حقووق    حساب صورتنترل بیشتر بر صدور ، کوز برای حسابرسان و ممیزان مالیاتیراطالعات دقیق و ب

 سوازمان  یور بهره، افزایش یاطالعات حسابدار یپارهگیکش یافزا، و سایر مسائل مالی سازمان کاهش هزینهو  کارکنان

 هوای  یافتوه که منطبق بوا   گردد یمو...  یمال یها صورت یها ت گزارشیفکیبهبود عملکرد مالی شرکت و  زایشفباعث ا و

 همچنوین و  گوردد  یم سازمان یرمالیلبهبود عملکرد مالی و  باعث ERPفاده از تاسکه اعتقاد داشتند  است (6314دستنبو )

مونظم و آمووزش    هوا  گوزارش از طریوق ارائوه    بر مبنای فعالیت و ارزیابی متوازن یابی ینههز استفاده از روش به نظر خبرگان

بهتر شرکت و ارزیابی بهتور   عملکرد موجب ها روشاین  یانداز راهفی برای و اختصاص بودجه کا ها روشکارکنان با این 

حاصول منطبوق بوا     هوای  یافتوه  که شود یمگزارشگری مالی  تأمینهمه این عوامل منجر به بهبود زنجیره  که شود یممدیران 

روش  نووین حسوابداری مودیریت شوامل     یهوا  کیو تکناسوتفاده از   کوه اعتقواد داشوتند    ستا (6313آقامحمدی ) های یافته

مودیران   یریو گ میتصمموجب بهبود  و... بر مبنای فعالیت زمان گرا یابی نهیهزبر مبنای فعالیت و  یابی نهیهزارزیابی متوازن، 

 یهوا  کیو تکنکه اسوتفاده از   یطور به گردد یم ها شرکتتقاء عملکرد رآن باعث اتخا  تصمیمات بهینه در جهت ا تبع بهو 

 ینو یب شیپو منظم و ماهانه در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران در دستیابی به سوود   ها گزارشمزبور مدیران از طریق ارائه 

آموزش کارکنان در جهوت آشونایی    منظور بهاولیه، ارائه منابع الزم  ینیب شیپشده، بررسی علل و عوامل انحراف نسبت به 

و  هووا یتکنولووو از  جدیوود حسووابداری موودیریت، لووزوم تخصوویص بخشووی از بودجووه سووازمان بووه اسووتفاده  یهووا سووتمیسو 

را در راسوتای ارزیوابی    رنودگان یگ میتصوم  ،...سیستم اطالعات و  یاثربخشارایی و کافزایش  منظور بهجدید  یها یآور فن

 .رساند یمعملکرد مدیران شرکت یاری 

گزارشووگری مووالی ظوواهر شوود بووه  تووأمینبوور زنجیووره  مووؤثرعواموول  هووای یووتاولواینکووه حسابرسووان یکووی از  دلیوول بووه

کوه در انتخواب حسابرسوان     شوود  یممالی پیشنهاد  یها صورتاز  کنندگان استفادهو اعتباردهندگان و سایر  گذاران سرمایه

 عنووان  بوه و یا برخورداری از دانش و تخصوص کوافی را    باال باشهرتانتخاب حسابرس  فرضاً .آورند عمل بهدقت الزم را 

کشوور موا در    در .عالمتی برای شفافیت اطالعاتی شرکت در نظر گرفته و در تصمیمات خود این وضعیت را لحوان کننود  

موالی   یهوا  صوورت حسابداری سبب شده است  المللی ینببرخی از استانداردهای  یریکارگ بهگزارشگری مالی عدم  ینهزم

بوا   رو یون اشووند. از   نائول میمات اقتصادی در هر سازمان است، نتوانند به هدف خود که ارائه اطالعات مفید برای اخذ تص

کوه سوبب بوروز تعارضوات و      ها یاتمالبه مورد مذکور و وجود تفاوت در نگرش استانداردهای حسابداری با قانون  توجه

 عنووان  بوه ؛ اسوتانداردهای حسوابداری   شوود  یمو ، پیشونهاد  شود میتضادهای فراوان بین حسابداران رسمی و ممیزان مالیاتی 

بوه اینکوه رعایوت اسوتانداردهای      یوت بوا عنا مورد مطالعوه قرارگیورد. از طرفوی     حوزهمالی در  یگزارشگر  و مبنای مال

، پیشونهاد  نماید یمآن شفافیت گزارشگری مالی در سازمان کمک فراوان  تبع بهحسابداری به افزایش کیفیت و  المللی بین

 این استانداردها تعدیل یا اصالش گردند. بر اساساجرایی  یها دستگاهاتی در قوانین و مقررات گزارشگری مالی گردد یم
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 هوم محدودیت کلی در انجام پووهش حاضر دسترسی به افراد خبره برای انجام مصاحبه بوده و در صوورت دسترسوی   

 .کردند یماز مصاحبه و پاسخگویی امتناع  ها آنبرخی از 

 تقدیر و تشکر

 .نماییم گرانقدری که به پیشبرد اهداف این پووهش یاری رساندند، تشکر و قدردانی می دینوسیله از کلیه اساتیدب

 ها یادداشت
1.Shulin And Ray     2.Lyle  

3.Wuttke and Elgazzar     4.International Fedration Of Accountants (IFAC) 

5. International Auditing And Assurance Standards Board 6. Ball 

7. Di Angelo      8.Real Time Reporting 

9. Charms      10.Türegün, Nida 

11.Burak R      12. Bamber, Kevin, Nikola  

13. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 14. Multi-Criteria Decision Making 

15. Clark and Brown16. Analytical Hierarchy Process 

17. Positive Ideal Point     18. Negative Ideal Point  

19. Creswell and Miller     20. Kval 

21. Scott       22. Extensible Business Reporting Language 

23. Extensible Assurance Reporting Language  24. Enterprise Resource Planing 

 منابع
بررسوی اثور تعودیلی تخصوص حسوابرس در صونعت بور ارتبواط بوین راهبوری هیئوت مودیره و              .(6314) .، تکتممعصومی ، اسماعیل؛توکل نیا ؛احمدپور، احمد

 .13-621 ،4 ،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت .مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی

-eازبرگرفتوه   روزناموه دنیوای اقتصواد،    ر.نقش گزارشگری و افشوای موالی در بهبوود کوارکرد بوورس اوراق بهوادا       .(6311) .حسین خاکپور، ؛، احمداحمدپور

www.donya-egtesad.com. 

دومین همایش ملی  .عملکرد مدیراننقش تکنیک های نوین حسابداری مدیریت در ارزیابی (. 6313. )دهقان نیستانکی، مهدی ؛قامحمدی، رضا آ

 .تهران ،های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری پووهش

ت کیفی وددر بهب س مستقل، حسابرسی داخلی و حسابرکمیته حسابرسیه و روابط متقابل ابنگ یراهبر اماهمیت نظ .(6310؛ خرم، فاطمه.)پیوندی، محمود

 .410-443 ،13، سحسابری. الری مگگزارش

های پذیرفته شده بورس اوراق  در شرکت بر ریسک کاهش قیمت سهام تأثیر بی ثباتی سود و عدم شفافیت(.  بررسی 6314) .، زهره؛ شاکر، معصومهحاجیها

 .11-621(، 01)4، حسابداری مالی. بهادار تهران

 .6-06، (3)4، حسابداریپووهش  .مالی و حسابرسی بهبودگزارشگری (.6316) .؛ کرمشاهی، بهنامسیدجواد ،حسینی

-614،  (6)60، دانوش حسوابداری  مجلوه  رقابتی پویوا و کیفیوت گزارشوگری موالی.      یها تیقابل(. 6311) عبدلی، محمدرضا.ولیان، حسین؛  ، محمد؛زاده نیحس

633. 

دومین . دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاهبر سیستم های کنترل مدیریت و عملکرد مالی و لیر مالی در   ERPبررسی تاثیر (. 6314. )دستنبو، فرزاد
 .اردبیل ،کنفران  بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمی

مدیریت زنجیره . سازی تبریز وری سازمان مطالعه موردی: شرکت تراکتور در بهره( ERP) ریزی منابع سازمانی های برنامه نقش سیستم(.  6311زارعی، بتول. )
 .36-41(، 6)6 ،ارزش

، دانش حسابرسی. بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برگزینش اظهار نظر حسابرس(. 6313نالی، مهدی؛ شاهی، رضا؛ امیرآزاد، میرحافظ. )یز

64(14 ،)11-11. 

ثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری أبررسی ت(. 6312فرد، حمیدرضا. ) اکبر؛ وکیلی مازار، علی لرگانی، محمود؛ عرب اله؛ صمدی نیا، قدرت طالب

 .14-13(، 1)3، حسابداری مالیمالی. 

http://www.donya-egtesad.com/
http://www.modiriatzanjireharzesh.ir/issue_1130325_1130644.html
http://www.modiriatzanjireharzesh.ir/issue_1130325_1130644.html


 131 /07پیاپی / 0مجله دانش حسابداری/ دوره دوازدهم/ ش 

 

روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود : مضامینتحلیل مضمون و شبکه (. 6312) .، حسن؛ تسلیمی،محمد؛ ابوالحسن فقیهی، سعیدعابدی جعفری

 .616–611(، 0)1 ،راهبردیاندیشه مدیریت  .کیفی های دادهدر 

ی ریو گ میتصوم گزارشوگری موالی بوا اسوتفاده از رویکورد       توأمین  ی زنجیوره هوا  شواخص ارائه الگویی جهت ارزیابی  (.6311) .، مریمعبدی، رسول؛  والفقاری

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراله.کارشناسی ارشد نامه انیپا .هندمعیاره

ی زارشوگر گ الگوی کیفیت حسابرسوی بور مبنوای زنجیوره توأمین      طراحی (.6311.)، یوسف تقی پوریانلالمی جمکرانی، رضا؛ کرمی، اصغر؛ حاجیها، زهره؛ 

 .41-11 (،36)1، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت .یالم

های حسابداری مالی  پووهش(. تأثیر فناوری، مالکیت نهادی و هزینه های تحقیق و توسعه بر شفافیت اطالعات. 6311) .کیقبادی، امیررضا ملکی اقوسی، لیال؛
 .11-662(، 31)1، و حسابرسی

قابلیوت مسویولیت پاسوخگویی    تاثیر استقرار نظام جدید حسابداری و گزارشگری مالی بخش عموومی ایوران بور    (. 6311. )نیک اندیش، مسعود؛ ، احمداصرین

 .مشهد ،اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران. عمومی

آزاد و مدیریت سود  نقد جریان بین ارتباط بر صنعت در حسابرس تخصص و حسابرسی هنقش تعدیلگر استقرار کمیت(. 6311، مریم؛ نوبخت، یون .)نوبخت

 .666-636(، 6)60 ،دانش حسابداریمجله . واقعی

شده در بورس  های پذیرفته تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت(. 6311اکبری، مونا.) فرد، حمیدرضا؛ علی وکیلی

 .44-14 (،3)0 ،حسابداری مدیریت. اوراق بهادار تهران
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