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  مروري بر تحقیقات حسابداري بین المللی مبتنی بر بازار
  

  چکیده
در این مقاله چالش ها و فرصت هاي پیش روي محققان حسابداري بین المللی مـورد بحـث   

بـا حـوزه هـاي     1قرار گرفته و مربوط بودن تحقیقات حسابداري بین المللـی مبتنـی بـر بـازار    
تحقیقات اخیر در زمینه هـاي الزامـات اصـول پذیرفتـه      همچنین. شده استجدید نشان داده 

شده حسابداري بـراي شـرکت هـاي پذیرفتـه شـده خـارجی و پـذیرش اسـتانداردهاي بـین          
تأثیر عملیات خارجی بر ارزش شرکت،  مدیریت سود، المللی، طبقه بندي هاي حسابداري،

در نهایـت،   گرفتـه و ، مورد بررسی قـرار  3و اصالحات حسابداري 2رمایهس اختالل هاي بازار
 .  هر یک از این بخش ها ارائه شده استپیشنهاداتی براي تحقیق در 

 
تحقیقات حسابداري بین المللی بازارهاي سرمایه، حسابداري بین المللی، : واژگان کلیدي

  مبتنی بر بازار
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  مقدمه
در این مقاله، چالش ها و فرصت هاي موجـود در انجـام تحقیقـات حسـابداري بـین المللـی       

تحقیقـات حسـابداري بـین    «عبـارت  در ایـن مقالـه،   . مبتنی بر بازار مورد بحث قرار می گیرد
کـه مفـاهیمی را بـراي سـودمندي     تعریـف مـی شـود    بعنـوان تحقیقـی   » المللی مبتنی بر بازار

عمومی حسابداري در دسترس براي سرمایه گذاران در زمینـه بـین   تصمیم یا تأثیر اطالعات 
یافتـه هـاي یـک    زمینه بین المللی شامل مقایسه مستقیم بین کشورها، . المللی، فراهم می کند

ارزیابی شرکتهاي خـارجی توسـط سـرمایه    دارد،  مصداقکشور که در مورد کشوري دیگر 
  .و عملیات و تأمین مالی شرکتهاي چند ملیتی می باشد گذاران داخلی

 
 تحقیقات حسابداریبین المللی جایگاه
کـه  سـت  ابـدان معن بازارهاي سرمایه جهانیوفعالیت هـاي سـرمایه گـذاریبرون مرزی   سریعرشد

. بـیش از پـیش از اهمیـت بیشـتري برخـوردار گردیـده اسـت       ابعاد بـین المللـی حسـابداري    
ــه از اســت عبارت حســابداریهدف.در جامعــه ایفــا مــی کنــد مهمــی را حســابداري نقــش  ارائ

مـورد اسـتفاده   تصمیم گیري اقتصـادي  به منظور تواند توسط تصمیم گیرندگان بکه یاطالعات
را حسـابداري دقیـق    اطالعاتاسـت کـه  ابـزار  یـک  ، حسابداري تجارتدر دنیاي . قرار گیرد

اطالعات قابل اعتمـاد و مفیـد، منـابع     در صورت وجود. فراهم می آوردبراي تصمیم گیري 
ی حسابداري بین المللـی نقشـ  در این راستا، . به طور بهینه ایتخصیص دادمحدود را می توان 

بـرون  شرکت هاي چنـد ملیتـی بـا معـامالت      گري آن برايکه محدوده گزارش بزرگتر دارد
اده بـه اسـتف  گـزارش   جهـت بـا گـزارش تعهـدات     و یـا شـرکت هـا   مرزي و عملیات دولت 

  .در کشورهاي دیگر استکنندگان 
مـالی،  حسـابداري  رشته حسابداري را می تـوان بـه تعـدادي از رشـته هـاي فرعـی از جملـه        

یـک  هر . نمودحسابداري دولتیتقسیم  و مالیاتیحسابداري ، حسابرسی، مدیریتحسابداري 
تحقیقـات  در مقابـل،  . تحقیـق معینـی را دنبـال مـی کننـد     روش هاي ،فرعی هاي رشتهاز این 

، در راحســابداري  شــاخه هـاي هر یـک از زیـر   مـی توانــد )IAR( 1حسـابداري بـین المللــی  
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تحقیقـات حسـابداري بـین    در حـالی که .گـردد  شاملصورت وجود یک ارتباط بین المللی،
 عنوان یک رشته فرعی از تحقیقات حسابداري به رسـمیت شـناخته شـده   بسالهاست که المللی
فاقـد دقـت و    تحقیقات حسابداري بـین المللـی  که بیشتر نموداستدالل ) 1994(فالک ، است

تحقیقـات حسـابداري   ، در سال هاي اخیـر حجم وجودبا این . می باشدزیر بناي نظري کافی 
این نوع تحقیقاتافزایش یافتـه  دقت و سطح تئوري مورد استفاده در انجام همچنینو بین المللی

در حال افزایش مـی باشـد، امـا بایـد بـه      اگر چه حجم تحقیقات حسابداري بین المللی .است
این موضوع اشاره نمود که برخی از چالش ها فراروي این تحقیقات قرار دارد که می توانـد  

در بخش بعد، به برخی از ایـن چـالش هـا اشـاره مـی      . بر انجام و نتایج آنها تأثیر گذار باشد
 .گردد

 
  چالش هاي پیش روي تحقیقات حسابداري بین المللی

در ایـن  . ی از چالش هاي خـاص روبـه رو مـی باشـد    برخ با تحقیق در زمینه بین المللیانجام 
در ) 1: (کـه عبارتنـد از   بخش، سه نوع از این نـوع چـالش هـا مـورد بحـث قـرار مـی گیـرد        

  . مربوط بودن نتایج) 3(نتایج و  يقابلیت اتکا) 2(دسترس بودن داده ها، 
. می باشـد اري بین المللی، در دسترس بودن داده هایکی از چالشهاي اصلی تحقیقات حسابد

تا همین اواخر، داده هـاي حسـابداري مـالی گـروه هـاي وسـیعی از شـرکتها در بسـیاري از         
فراهم کنندگان داده هاي حسابداري بـین المللـی از قبیـل    . کشورها، در دسترس نبوده است

Datastream  ،GlobalVantage ،I/B/E/SوWorldscope ــه ــاتارائــ را  اطالعــ
و  CRSPعالوه بر این، چندین پایگاه داده بین المللـی، مشـابه   . بدون مانعی انجام می دهند

Compustat در سایر کشـورها رواج بیشـتري پیـدا کـرده      ،در مورد شرکتهاي آمریکایی
با این وجود، حتی با وجود فراهم کنندگان داده هاي بـین المللـی، در دسـترس بـودن     . است

در . شرکتهاي آمریکایی مطرح می باشد براي مطالعهموجود بعنوان چالشی چنان همداده ها 
، اطالعات تفصیلی حسابداري و داده هاي بازار براي بسیاري از شرکتها فراهم شـده  آمریکا
رکتها در سـایر کشـورها،   شـ  در مـورد ممکـن اسـت    بسیاري از این داده هاي تفصیلی. است

داده ها، داده  فراهم کنندگانیا ها ممکن است این باشد که  عدم ارائه دادهعلت . ارائه نشود
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 )بعنوان مثال، داده هاي فصـلی ( ها را جمع آوري نمی کنند و یا اینکه شرکتها این اطالعات
فراهم کنندگان داده هاي بین المللی، ممکن است داده هاي گزارش شده . را افشا نمی کنند

ناتوانی . ال حاضر تقاضا هزینه را توجیه نمی کند، زیرا در حرش نکنندرا جمع آوري و گزا
محقـق بواسـطه   فراهم کنندگان داده ها در ارائه داده هاي گـزارش شـده مـی توانـد توسـط      

بعلت عدم افشـاي شـرکت   ها نبود داده . تالش در جمع آوري داده ها، از میان برداشته شود
  . بایستی در طرح تحقیق و مفروضات اساسی تحقیق بیان شود

، هزینه داده ها براي بسیاري از گروه هـا  داده هاي بین المللی ی بهعلیرغم افزایش در دسترس
مایل هستند تا  آمریکابعنوان مثال، بسیاري از سازمانهاي . می باشدمطرح یکی از موانع بعنوان

را متحمـل شـوند، زیـرا ایـن پایگـاه داده هـا توسـط         Compustatو  CRSPهزینه هـاي  
دانشکده ها و دانشجویان مقطع دکتري در این سازمانها مورد استفاده قـرار  ایاعض بسیاري از
با این وجود، تنها افراد کمی در هر دانشکده ممکن است به داده هاي حسـابداري  . می گیرد

همین امر باعث مـی شـود   . مالی و بازده هاي سهام کشورهاي خارجی خاص عالقمند باشند
 Datastreamه ها در خصوص پایگاه هـاي داده از قبیـل  تا تحمیل هزینه هاي تفاضلی داد

  . مقرون به صرفه باشدکمتر از نظر اقتصادي  GlobalVantageو 
مسئله بالقوه دیگر در خصوص این داده ها آن است که آیا شرکتهاي لحاظ شده در پایگـاه  

قصـد  ها در صـورتیکه فـراهم کننـدگان داده   . ، نمونه کاملی از شرکتها را نشان می دهدداده
بـزرگ و شـرکتهاي بـین     يداشته باشند تا مبالغ را بـراي شـرکتهاي عضـو بـورس، شـرکتها     

محققـان  . زمـانی عـادي نباشـد   المللی گزارش نمایند، آنگاه ممکن است نتایج بـراي مقطـع   
جمع آوري و ارائه داده ها در برخی از . بایستی از چگونگی فراهم شدن داده ها آگاه باشند

تجربـه در فـراهم نمـودن داده هابایـد منجـر بـه       . داشـته اسـت  متحده وجـود  مواقع در ایالت 
محصول قابل اتکاتر شده و استفاده کنندگان باید درك روشن تري از چگـونگی تهیـه داده   

جمع آوري و پردازش اطالعات بـراي سـایر کشـورها نسـبتاً جدیـد بـوده و       . ها داشته باشند
  . نشده باشدممکن است به طور کامل توسط محققان درك 

، قابلیـت اتکـاء نتـایج    اسـت چالش دیگري که تحقیقات حسابداري بین المللی با آن مواجه 
را نیاز مورد محققان ممکن است جهت خرید داده هاي بین المللی منابع اقتصادي . می باشد
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آزمون هـاي   انجامداشته و در زمینه اقتصاد سنجی و سایر روشهاي مورد نیاز براي در اختیار 
 انجـام دادن بـا ایـن وجـود، داشـتن داده و توانـایی در      . آماري، به خوبی آموزش دیده باشد

در صـورتیکه  . یک سري از آزمون هاي آماري ممکن است به تحقیق مولـد منتهـی نگـردد   
محقق درکی از ویژگی هاي خاص ملی و چگونگی تأثیر آنها بر سوال تحقیق نداشته باشد، 

مسئله دیگري که در زمان تحقیق بین المللـی  . درستی می تواند صورت گیرداستنتاج هاي نا
دارد که هـر چـه سـطح    وجود احتمال این . ظهور پیدا می کند، قابلیت اتکا داده ها می باشد

خـواه  . باشد، صحت داده هاي حسابداري ارائـه شـده پـایین تـر باشـد      تر توسعه کشور پایین
اینکه علت پایین بودن صحت داده ها بـه افشـاي ضـعیف شـرکت یـا جمـع آوري و توزیـع        

باشـد، محققـان بایسـتی از ایـن      مربـوط ناکافی اطالعات توسط فراهم کننـدگان اطالعـات،   
اري کشـورها آنهـا بـا داده هـایی     موضوع آگاه باشند که در زمان مقایسه داده هـاي حسـابد  

  . روبه رو خواهند بود که از صحت یکسانی برخوردار نمی باشند
فعالیت هاي تجـاري پذیرفتـه شـده بـه سـایر کشـورها،       تئوري ها و  صدورزمان محققان در 

و سواالت تحقیـق کـه مـورد بررسـی قـرار       ي ملیبدون در نظر گرفتن رابطه بین ویژگی ها
می تواند سوال تحقیق را تحـت  که چندین عامل محیطی. تبعمل آورنداقبگرفته است، باید مر

ویژگی هاي سـازمانی، فرهنـگ، قواعـد حسـابداري، سیسـتم      عبارت است از تأثیر قرار دهد
قانونی، حسابرسی، مکانیسم قانون گـذاري، منـابع تـأمین مـالی، سـاختار مالکیـت و عوامـل        

. خارجی این چالش هـا را نشـان مـی دهـد    دستیابی به درك کافی از محیط تجاري . سیاسی
جهان که تحقیقـات تجربـی حسـابداري     اقصی نقاطبا این وجود، افزایش تعداد محققان در 

نویسـندگان از سـایر   . بین المللی را انجام می دهند به رفع ایـن چـالش هـا کمـک مـی کنـد      
مـی   کشورها دانش کامل تري از محیط تجاري خارجی و فعالیـت هـاي حسـابداري فـراهم    

در حالیکــه دانــش مــورد نیــاز خــاص کشــور جهــت انجــام تحقیقــات قابــل اتکــاي   . کننــد
بـراي  حسابداري بین المللی نشـان دهنـده یـک چـالش مـی باشـد، آن همچنـین فرصـتی را         

بسیاري از جنبه هاي جذاب سایر کشورها که متفاوت از کشور محقق می باشـد، نشـان مـی    
 بیـان کنـیم  بهتر اسـت کـه   . می باشد مورد آزمون آخرین مسئله، مربوط بودن سواالت. دهد

بسیاري از تحقیقات حسابداري مالی به جاي اینکه در سایر کشورهاي جهان انجام شود، در 
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مدلهاي نظري براي دهه هاي مختلـف وجـود داشـته و داده هـاي     . صورت می گیرد آمریکا
یکـی از انتقـاداتی   . تفصیلی جهت آزمون این نظریه ها به طور عمومی در دسترس می باشـد 

است کـه آن مسـتلزم تکـرار نتـایج      اینکه بر تحقیقات حسابداري بین المللی وارد می باشد 
شرکتهاي آمریکایی با استفاده از نمونه اي می باشد که از شرکتهاي غیر آمریکایی تشـکیل  

نـه  ( جدیـدي  دیـدگاه اهمیت تحقیقات حسابداري بین المللی در این اسـت کـه   . شده است
  . شود اضافهبه بدنه دانش موجود  )ایج آمارينت
  

  افزایش اهمیت عوامل بین المللی اطالعات حسابداري
یکی از معیارهاي اصلی براي انجام تحقیق قابل انتشار فراهم نمودن جوابهـاي قابـل اتکـا بـه     

اهمیـت انـدکی داشـته    در صورتیکه عوامـل بـین المللـی    .سواالت مربوط به تحقیق می باشد
اعتقـاد  . آنگاه اهمیت پاسخگویی به موضوعات حسابداري بین المللی کاهش می یابدباشد، 

در . بر آن است که عوامل بین المللی مربوط بوده و اهمیت آن در حـال افـزایش مـی باشـد    
رشـد  ) 1: (بحـث قـرار مـی گیـرد کـه عبارتنـد از       این بخش چند مورد از این عوامـل مـورد  

وراق بهادار که منجر به توسـعه سـرمایه گـذاري بـین المللـی      سرمایه بین المللی و بازارهاي ا
افـزایش تعـداد   ) 2(توسط سـرمایه گـذاران و جهـانی شـدن بازارهـاي سـرمایه مـی گـردد،         

ــ   ــورس های ــو در ب ــرکتهاي عض ــادارش ــاط اوراق به ــان،  در اقصــی نق ــأت  ) 3(جه ــأثیر هی ت
ســرمایه گــذاري مســتقیم خــارجی ) 4(و ) IASB( 1اســتانداردهاي حســابداري بــین المللــی

اطالعـات حسـابداري بـین     بـراي این عوامل به افـزایش تقاضـا   . توسط شرکتهاي چند ملیتی
  . المللی قابل مقایسه و شفاف توسط سرمایه گذاران و سایرین می گردد

  
  و بازارهاي اوراق قرضهرشد سرمایه بین المللی ) الف

کـه  یسرمایه گذاران. اي سرمایه و اوراق قرضه بوده ایمدر سالهاي اخیر شاهد گسترش بازاره
بازارهاي بین المللـی متنـوع سـازند     مطابق باسبدهاي سرمایه گذاري خود را تمایل دارند تا 

ایـن سـرمایه   . رتهاي مالی خـارجی چیـره شـوند   چالش هاي موجود در درك صوبر بایستی 
                                                           
1 - International Accounting Standards Board 
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آشنا بـوده و همچنـین   اصلی گذاران با اندازه گیري حسابداري و قواعد گزارشگري کشور 
از طریـق  کـه چگونـه محـیط تجـاري داخلـی      دارنـد  با درك ایـن موضـوع   آشنایی بیشتري 

مسـائل  . نشـان مـی دهـد    نمایش ارزش شرکت، واکنشبه منظور اطالعات حسابداري مالی 
عالوه بر تفاوتهـاي  . ل شرکتهاي خارجی، بروز نمایدزیادي می تواند در زمان تجزیه و تحلی

آشکار موجود در اصول پذیرفته شده حسابداري که در میان کشورها وجود دارد، برخی از 
. تکنیک هاي تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی ممکن است در سایر کشـورها مناسـب نباشـد   

نسـبت بـه   ایـل بیشـتري   حتی با وجود این مشکالت، به نظر می رسد که سـرمایه گـذاران تم  
تحقیقات حسابداري بین المللی می توانـد بینشـی را   . داشته باشندبه بازارهاي خارجیپیوستن 

خصوص درك این موضوع که چگونه صورتهاي مالی جاري به عملکرد آتـی و ارزش  در 
کـه   ا نشـان داده عالوه بـر ایـن، شـواهد آشـکار    . کلی شرکت مربوط می شود، فراهم نماید

رویـدادهایی از قبیـل رسـوایی هـاي     . سرمایه نسبت به همیشه جهانی تر شده اسـت  بازارهاي
نشان می دهد که اقتصادهاي ملی به طور فزاینـده اي   2001سپتامبر  11مالی آسیا و روسیه و 

عواملی که بر عملکرد و ارزش شـرکت در یـک کشـور تـأثیر     . به یکدیگر وابسته می باشند
عوامـل بـین المللـی بـه طـور      . کشورها نیز تأثیر گذار باشدمی گذارد، ممکن است در سایر 

  . مستقیم بر سرمایه گذاري ملی اثر گذار می باشد
  
  که در بورس هاي مختلف پذیرفته شده اندی یافزایش تعداد شرکتها) ب

عامل دیگري که در رشد اهمیت تحقیقات حسابداري بین المللی سهیم مـی باشـد، افـزایش    
تعـداد   2002 سال اکتبر از. بوده است 1پذیرفته شده در بورس هاي مختلفتعداد شرکتهاي 

) NYSE(کشــور در بــورس اوراق بهــادار نیویــورك  51شــرکت غیــر آمریکــایی از  468
از کل ارزش بازار تمامی شـرکتهاي پذیرفتـه شـده    % 31این شرکتها تقریباً . پذیرفته شده اند

کشور در بورس  41شرکت غیر آمریکایی از  396تعداد . را تشکیل داده بودند NYSEدر 
NASDAQ تعداد کـل شـرکتهاي ثبـت شـده توسـط کمیسـیون بـورس        . پذیرفته شده اند

 2001شـرکت در سـال    1300بـه بـیش از    1986شرکت در سال  300اوراق بهادار از تعداد 
                                                           
1- Cross-Listed Firms 
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د تا سرمایه را بـراي  بوده که سرمایه گذاران تمایل دارنعلت افزایش این . فته استافزایش یا
این افزایش همچنین بعلت واکـنش هـاي بـورس اوراق بهـادار بـه      . این شرکتها فراهم نمایند

رشد فرصت هاي سرمایه گذاري در . سهولت عضویت توسط شرکتهاي خارجی بوده است
از درك صـورتهاي مـالی   شرکتهاي خارجی نشان می دهد که سرمایه گـذاران مـی تواننـد    

  . ندخارجی منتفع شو
  
 IASBتأثیر ) ج

همچنین اهمیت سواالت تحقیقات حسـابداري بـین المللـی را افـزایش      IASBافزایش تأثیر 
ــت ــاید . داده اس ــال درش ــه      هايس ــه کمیت ــد ک ــی کردن ــتدالل م ــراد اس ــیاري از اف ــل، بس قب

. نمـوده اسـت   ارائـه را  جالب توجهیتجربه ) IASC( 1استانداردهاي حسابداري بین المللی
استانداردها را تدوین نمـوده امـا قـدرت     IASCند که ه امنتقدان به این حقیقت اشاره نمود

 IASBامـروزه،  . ندارد و همین امر تحقق پذیرش کلـی آن را غیـر محتمـل مـی سـازد      اجرا
، سـازمان بـین   2000در سـال  . عضو تمام وقت بوده و تأثیر قابـل مالحظـه اي دارد   12شامل 

یکی از اعضاي آن می باشد،  SEC، که )IOSCO( 2یسیون بورس اوراق بهادارالمللی کم
اجراي . استفاده نمایند IASCشرکتها از استانداردهاي نمود که  دبه کشورهاي عضو پیشنها

توسـط قـانون گـذاران اوراق بهـادار     ) IFRS(استانداردهاي گزارشگري مالی بـین المللـی   
برخـی از کشـورها   . در اطراف جهان ضـروري خواهـد بـود    IFRSجهت پذیرش احتمالی 

را مـورد   IFRSبورس اوراق بهادار اجـازه داده انـد تـا      پذیرفته شده دراخیراً به شرکتهاي 
، تمامی شـرکتهاي پذیرفتـه شـده در بـورس هـاي اتحادیـه       2005از سال . استفاده قرار دهند

 ق بهادار پیوسته این مـورد را بررسـی  کمیسیون بورس اورارا پذیرفته و  IFRSاروپا بایستی 
در بـورس اوراق  IFRSنماید که آیا شرکتهاي خـارجی قـادر هسـتند تـا بـا اسـتفاده از       می 

و هیأت استانداردهاي حسابداري مالی  IASB، 2002در اکتبر . شوند بهادار آمریکاپذیرفته
)FASB ( رسـمی تعهـد    نمودند که در آن بـه طـور   طور مشترك تفاهم نامه اي را منتشربه

                                                           
1 - International Accounting Standards Committee 
2 - International Organization of Securities Commissioners 
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 IFRSپـذیرش  . و اصول حسابداري آمریکا را بیان نمودنـد  IFRSخود مبنی بر همگرایی 
جریان اطالعات حسابداري کـه سـواالت تحقیـق     بیشترعالقمندي به در تعدادي از کشورها 

 .می گردد، منجر خواهد نمودبیشتر و فرصت هاي بیشتر براي تحقیقات تجربی را ایجاد 

 
  شرکتهاي چند ملیتیتأثیر ) د

تأثیر جهانی شرکتهاي چندملیتی همچنـین اهمیـت درك عوامـل بـین المللـی را بـا اهمیـت        
شرکتهاي چند ملیتی بسیاري از اقتصادهاي جهانی را کنترل نموده و حتـی مـی   . نموده است

بـه  بسـیاري از اقتصـادهاي آسـیاي شـرقی     . توانند تأثیر بیشتري بر توسعه ملت ها داشته باشند
سرمایه گذاري مستقیم خارجی توسـط شـرکتهاي چنـد ملیتـی اروپـا، آمریکـا و سـایر         لیلد

در حـال حاضـر، سـرمایه گـذاري     . شکل داده اند به طور قابل مالحظه اي تغییر ،نقاط جهان
یکـی از  . از کل جریانهـاي سـرمایه جهـان را تشـکیل مـی دهـد      % 30مستقیم خارجی تقریباً 

در . یم خـارجی بـه قابلیـت اتکـاي آن مربـوط مـی گـردد       دالیل رشد سرمایه گذاري مسـتق 
مقایسه با سایر شکل هـاي سـرمایه گـذاري از قبیـل سـرمایه گـذاري پرتفـوي یـا وام دهـی          
بلندمدت، به نظر می رسد که سرمایه گذاري مستقیم خـارجی شـکل پایـدارتري از سـرمایه     

، بحـران مکزیـک   1980این موضوع در بحران آمریکاي التین در اوایل دهـه  . گذاري باشد
 . نشان داده شده است1997و بحران آسیا در سال  1994در سال 

 
  برجستگی تحقیقات حسابداري بین المللی

همانطور که در بخش قبل مورد بحـث قـرار گرفـت، چـالش هـاي حسـابداري بـین المللـی         
افزایش مـی  رو به  و این در حالی است که تأثیر عوامل بین المللی بودهکاهش  پیوسته رو به

به همین دلیل، تحقیقات حسابداري بین المللـی توسـط محققـان دانشـگاهی مقبولیـت      . باشد
عالقه مندي در تحقیقـات حسـابداري بـین     افزایشگواهی بر  1990دهه . بیشتري یافته است

از در راسـتاي موضـوعات بـین المللـی     بسـیاري از محققـان   . المللی مبتنی بر بازار بوده است
خود را با محققـان در   تو مشارکحقیق که اخیراً کسب کرده اند، استفاده نمودهاي تمهارته
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برخـی از تحقیقـات   ) 2002( 3و روش هـاف  2، کینسی1ثرارپ. سایر کشورها افزایش داده اند
نشــریه دانشــگاهی حســابداري  41حســابداري بــین المللــی را کــه در انجــام شــده در زمینــه 

چاپ شـده بـود را مـورد بررسـی      2000و  1980در بین سالهاي آمریکایی و غیر آمریکایی 
افزایش در گستردگی و تنوع بین المللی، موضوع، نشان دهنده آنها نتایج تحقیق . قرار دادند
تحقیقـات حسـابداري    حجم. روشهاي تحقیق مورد استفاده بوده است دقت بیشترمالکیت و 
اي اخیر افـزایش مربـوط بـودن و قابلیـت     منتشر شده در مجالت برجسته در سالهبین المللی 

  . اتکاء آن را بیشتر تأیید می کند
  

  تحقیقات آتی حوزه هاي
کـارکرد بازارهـاي   نقش مهمی در حسابداري مالی بسیاري از مشاهده کنندگان،  از دیدگاه

بـه سـرمایه    ،اطالعـات حسـابداري مـالی بهتـر     پیش فرض آن است کـه . سرمایه داشته است
 می بایسـت تصمیمات بهبود یافته . گذاران اجازه می دهد تا تصمیمات خود را بهبود بخشند

توسـعه یافتـه تـر،     منجر به کارایی بیشتر در تخصیص سرمایه بین شرکتها، بازارهـاي سـرمایه  
می کننـد کـه چنـدین عامـل      بیانمحققان . بیشتر گردد باالتر و رفاه اجتماعیرشد اقتصادي 

دي براي اینکه اطالعات حسابداري مالی سودمند گردد، مورد نیاز می باشد کـه عبـارت   بنیا
دقیـق ایـن اسـتانداردها     استانداردهاي حسابداري با کیفیت باال، تفسیر و بکارگیري: است از

اسـتفاده مـدیران از اسـتانداردهاي    در خصـوص  توسط مدیران، اجرا و قانون گـذاري دقیـق   
در ایـن بخـش، چگـونگی ارتبـاط     ). اقلیت(از حقوق سهامدار  حسابداري و حمایت شفاف

پیامـدهاي آن بـراي    شـده، بررسـی  بین المللی موجود با این حـوزه هـا    تحقیقات حسابداري
و مـورد بحـث قـرار گرفتـه     سرمایه گذاران زمانی که این عوامـل بنیـادي ناکـارا مـی باشـند      

  . پیشنهاداتی براي تحقیقات آتی ارائه می شود
 
  

                                                           
1 - Prather 
2 - Kinsey 
3 - Rueschhoff 
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  IFRSبراي شرکتهاي خارجی پذیرفته شده در بورس و پذیرش  GAAPالزامی نمودن 
در بورس اوراق بهادار کشور دیگري پذیرفته می شـود، سـوالی کـه     یک شرکتزمانی که 

 GAAP-بایـد تهیـه شـود    GAAPمطرح می شود این است که صورتهاي مالی طبق کدام 
چندین یا  IFRSدر آن قرار دارد، کشوري که بورس اوراق بهادار  GAAPکشور اصلی، 

GAAPدر سـالهاي اخیـر   پذیرفته شده در بورس هاي مختلف به دلیل افزایش شرکتهاي  ؟
تنوع سرمایه گذاران خارجی، این موضوعات به طور فزاینده اي به قانون گـذاران  افزایش و 

بدین شـکل مـی باشـد     الزاماتکنونی، آمریکادر . بورس ارواق بهادار ارتباط پیدا کرده است
صـورتهاي مـالی را   ) 1(بایـد یـا   در بورس اوراق بهـادار  پذیرفته شده خارجی که شرکتهاي 

 GAAPتطبیـق تفصـیلی سـودها و ارزش هـاي فعلـی      ) 2(ایالـت متحـده یـا     GAAPطبق 
دلیل کمیسـیون بـورس اوراق بهـادار    . تهیه نمایند F-20فرمدر را آمریکاGAAPخارجی با 

سـرمایه  حمایـت از   آمریکـا دن رعایـت اصـول پذیرفتـه شـده حسـابداري      براي الزامی نمـو 
از طریق حصول اطمینان از این موضوع است که تمامی شرکتهاي خـارجی   آمریکاگذاران 

  .گزارشگري قابل مقایسه و با کیفیت باال ارائه می کنندآمریکاپذیرفته شده در 
 

  اريمبانی قانونی تفاوتهاي حسابد
شـده   سال است که ایـن موضـوع تشـخیص داد    30حداقل  بین المللی در ادبیات حسابداري

متفـاوت از حسـابداري در کشــورهاي    1قـانون عرفـی  داراي حسـابداري در کشـورهاي   کـه  
 فاوتهـاي حسـابداري یـک ورودي مهـم بـراي     مبناي قـانونی ت . می باشد 2داراي قانون مدنی

، حسـابداري  ادبیـات در . اري در سطح جهـان مـی باشـد   سیستم پیشنهادي طبقه بندي حسابد
ابداري گرایش به ارائه منصفانه، شفافیت و افشاي کامـل و تفکیـک بـین حسـ     عرفی با قانون

بازار سهام بعنوان منبع تأمین مالی و گزارشگري مالی بـه  . استمالی و مالیاتی مشخص شده 
در حسـابداري   .خارجی کمک مـی کنـد   نیازهاي اطالعاتی سرمایه گذارانبرآورده نمودن 

در . بخـش خصوصـی باشـد   هـاي  فعالیـت  استاندارد حسابداري یکـی از   تدوینقانون عرفی 
قانون مدنی با گرایش به رعایت قانونی و تنظـیم بـین حسـابداري مـالی و     مقابل، حسابداري 

                                                           
1 - Common Law 
2 - Code Law 
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بانک ها و دولت ها بعنوان منبع تأمین مالی و گزارشگري مـالی  . مالیاتی مشخص شده است
تدوین استانداردهاي در حسابداري قانون مدنی، . دنت از اعتبار دهنده می باشبا هدف حمای
تحقیقـات تجربـی اخیـر، ایـن     در . مـی باشـد  بخش عمـومی  هاي فعالیت  ی ازحسابداري یک

داراي این مطالعات ویژگی هاي خاص حسابداري بین کشورهاي . تعیین گردیده اندروابط 
تحقیقـات حسـابداري مبتنـی بـر     در حالیکـه  . ی کننـد را مقایسه م قانون مدنیقانون عرفی و 

بازار بـر گزارشـگري مـالی بـه سـرمایه گـذاران خـارجی متمرکـز مـی باشـد، امـا در واقـع             
اگـر چـه مطالعـات اخیـر شـواهد جدیـدي را در       . حسابداري چیزي بیشتر از ایـن مـی باشـد   

م می کند، جهان فراه اقصی نقاطخصوص ویژگی هاي مقایسه اي اطالعات حسابداري در 
نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که آنها تنها بر سرمایه گذاران برون سـازمانی تأکیـد مـی    

تحقیقات مقایسه اي آینده باید سودمندي اطالعات حسابداري را براي سـایر  همچنین . کنند
  . تصمیم گیرندگان در نظر بگیرد

  
  مدیریت سود توسط شرکتهاي غیر آمریکایی

یکی از تعاریف عبـارت اسـت از   . مدیریت سود را می توان به روشهاي زیادي تعریف نمود
در تحقیقـات  . دستکاري عمدي معیارهاي گزارش شده جهت دستیابی به برخـی از اهـداف  

بـه   .شده که در آن احتمال دارد مدیران سودها را مـدیریت کننـد   به محیط هایی اشارهاخیر 
انعطـاف پـذیري در اسـتانداردهاي     ایـاي از مز رکتهاشـ هکـه  مطالعـات نشـان داد   ،طور کلی

حسابداري جهت دستکاري اقالم تعهدي به منظور اهـداف گزارشـگري سـود اسـتفاده مـی      
مطالعـات اخیـر   . میزان تحقیقات در مورد مدیریت سود در آمریکا گسترده مـی باشـد  . کنند

ــابداري در    ــتانداردهاي حس ــراي درك نقــش اس ــاهیمی ب ــتیداراي مف ــهدس ــات  ابی ب اطالع
از  قـوي حمایـت  این مطالعات بیان می کننـد کـه قـوانین    . حسابداري با کیفیت باال می باشد

شرایطی را براي حسابداري با کیفیت باال ضـروري مـی    ،و مکانیسم قوي اجراسرمایه گذار 
بـه احتمـال اطالعـات    ) IFRS، پـذیرش  بعنوان مثـال (تغییر استانداردهاي حسابداري . سازد

تـدوین  . وجـود داشـته باشـد    مربـوطی حسابداري را بهبود نمی بخشد مگر اینکه قانون قوي 
کنندگان استاندارد باید محیط سازمانی کشور را قبل از تجویز مجموعه جامعی از معیارهاي 
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م قـوانین حمایـت قـوي از سـرمایه گـذار و مکانیسـ      . حسابداري و قواعد افشا در نظر بگیرند
همانطور که توسـط  (هاي اجرایی به جلوگیري از محیطی که در آن استفاده از اقالم تعهدي 

قابلیت اتکا و مربوط بـودن اعـداد حسـابداري را    ) شده است مجازاستانداردهاي حسابداري 
  . ، کمک می کندبراي سرمایه گذاران کاهش می دهد

  
  تأثیر عملیات خارجی بر شرکتهاي چند ملیتی

ضور با اهمیتی که بسیاري از کشورها در اقتصادهاي خـارجی دارنـد، عوامـل بـین     به دلیل ح
در نظـر گـرفتن   تنهـا  . هاي نقدي آتی و ریسک شرکت دارندالمللی تأثیر با اهمیتی بر جریان

تا به امروز، تحقیقـات نسـبتاً کمـی    . زیاد مناسب نیستتأثیر عوامل داخلی بر ارزش شرکت 
مـورد عالقـه سـرمایه گـذاران خـارجی       موضوعاتدر خصوص عملیات خارجی شرکت و 

بعنوان مثال، عملیات خارجی چه تـأثیري بـر ارزیـابی سـود شـرکت دارد؟      . انجام شده است
 شـرکتهاي آمریکـایی  به این نتیجه رسیدند که سودهاي خارجی ) 1997( 2و وینتراپ 1بوندر

به دلیل رشـد بیشـتر فرصـت هـاي خـارجی، بیشـتر قیمـت         آنها درمقایسه با سودهاي داخلی
به این نتیجه رسید که اگـر چـه سـودهاي خـارجی بیشـتر      ) 1999( 3توماس. گذاري شده اند

  . ارزیابی می گردندکمتر  می شود، اما آنها توسط بازارقیمت گذاری
در حـال  بـر پـیش بینـی سـود دارد؟      انگـر  توسعه بین المللی چه تأثیري بـر توانـایی تحلیـل   

. حاضر، تحلیل گران پیش بینی سودهاي داخلی و خارجی را از یکـدیگر مجـزا نمـی کننـد    
 رود کـه  اگر توسعه بین المللی عـدم اطمینـان را افـزایش دهـد، آنگـاه ممکـن اسـت انتظـار         

ن المللـی  از سوي دیگر، شرکتهایی که از لحاظ بی. صحت پیش بینی تحلیل گر کاهش یابد
ی بـراي  توسعه می یابند ممکن است اطالعات بیشتري را جهت کاهش عدم تقـارن اطالعـات  

فراهم نموده و از اینرو صحت پیش بینی را افزایش و هزینه سـرمایه شـرکت را    تحلیل گران
شرکتهاي چند ملیتی ممکن است بهتر قادر بـه مـدیریت سـود از طریـق اقـالم      . دنکاهش ده

انگیـزه جهـت بـرآورده     ممکـن اسـت  عالوه بر این،. اري انتقالی گردندتعهدي یا قیمت گذ
                                                           
1 - Bodnar  
2 - Weintrop 
3 - Thomas 
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براي شرکتهاي چند ملیتی در مقایسه با شـرکتهاي داخلـی بـه     اننمودن پیش بینی تحلیل گر
  . بازار در ارتباط با افزایش عدم تقارن اطالعاتی، بزرگتر باشد بیشتردلیل جریمه هاي 

  
  آمریکااختالل هاي بازار در کشورهایی به غیر از 

داده هـاي حسـابداري   در ارتبـاط بـا   آمریکـا در بازارهـاي   1در تحقیقات اخیر اختالل هـایی 
این مطالعات بیان می کنند که سرمایه گـذاران بـه روشـی سـاده لوحانـه      . شده است مشاهده

در زمــان  حســابداريداده هــاي قیمــت ســهام بــه طــور نادرســتی نســبت بــه عمــل نمــوده و 
t+1  واکنش نشان می دهد، مگر اینکه اطالعات حسابداري جایگزین تفاوت ها در ریسـک

سوال مطرح این می باشد که آیا بازده هاي غیر عـادي مشـاهده شـده در ایـن     . مقطعی شوند
محققـان  مطالعات در نتیجه قیمت گذاري نادرست یا اندازه گیري نادرست ریسـک توسـط   

آمریکـا  جو براي پاسخ به این سوال کانون توجه مطالعات اختالل بـازار در  بوده است؟ جست
در سطح عالی آموزش دیـده و مقـدار   از سوي دیگر، بسیاري از سرمایه گذاران . بوده است

اعتقـاد بـه   . قابل مالحظه اي از زمان و منابع را براي اجراي خـوب کارهـا صـرف مـی کننـد     
به طـور سیسـتماتیک    توانسته باشد در طی چندین سال به عنوان یک کل آمریکااینکه بازار 

  . گمراه شود، مشکل می باشد
بازار در سـایر کشـورها در مقایسـه بـا     اختالل هاي تا به امروز، میزان تحقیقات در خصوص 

را بـه ویژگـی هـاي    هـا   اخـتالل بتـوان  در صورتیکه . بوده استتا اندازه اي محدود  آمریکا
خاص ملی مرتبط کرد، آنگاه شاید محققان بتوانند بهتر درك کنند که آیا نتایج به درسـتی  
ارزیابی شده اند یا اینکه از طریق تفاوت ریسک ها یا اصطالك هاي موجود در بازار تحت 

  . اندتأثیر قرار گرفته 
 

  اصالحات حسابداري در آسیا و سایر بازارهاي نوظهور
، هیـأت اسـتانداردهاي    IASB، هـدف نهـایی تـدوین کننـدگان اسـتاندارد از قبیـل       احتماالً

تدوین استانداردها به روشی باشد که محیطی فراهم آورد که  FASBو  آمریکاحسابداري 
با ایـن وجـود، ممکـن اسـت برخـی چنـین       . به تخصیص بهینه و کاراي سرمایه کمک نماید

                                                           
1 - Anomalies 
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د رسـمی حسـابداري از آنجـا کـه بازارهـا شـرکتها را       استدالل نمایند که استانداردها و قواع
شـرکتهایی کـه در   . ملزم به افشاي اختیاري اطالعات مورد نیاز مـی کننـد، ضـروري نباشـند    

افشاي اطالعات مورد نیاز قصور می کنند، پیامدهاي عدم تقارن اطالعاتی را از طریق هزینه 
، بـاالتر دسـتیابی بـه اطالعـات     هزینـه باالتر تأمین مالی خـارجی، کـاهش نقـدینگی سـهام و     

سوال مطرح این می باشد که اهمیت فرایند استاندارد گذاري بـه چـه شـکلی    . متحمل شوند
می باشد؟ آیا نیازي به این هست که تدوین کنندگان استاندادها بـه طـور فعـال موضـوعات     
افشاء و اندازه گیري را دنبال نمایند؟ بعبارت دیگر، آیا استانداردهاي حسابداري تفـاوتی را  

ایجاد می کنند؟ یکی از راه هاي پاسخ به این سـوال بررسـی   اي سرمایه جهت تخصیص کار
واضـح  . توسـعه اقتصـادي مـی باشـد     اندازه گیري حسابداري و معیارهايرابطه بین تغییرات 

است که رابطه مثبتی بین مهارتهاي اسـتانداردهاي حسـابداري و توسـعه اقتصـادي و ثـروت      
وش اجرا می شود؟ آیا توسعه اقتصـادي بیشـتر   با این وجود، کدام ر. یک کشور وجود دارد

به حسابداري بهتر یا حسابداري بهتر منجر به توسعه اقتصادي بیشتر می گردد؟ کـدامیک در  
؟ بـه منظـور فـراهم    نـد تعیـین مـی کن  یکـدیگر را  پیوسـته  اینکه آنها نخست قرار می گیرد یا 

نشـان دهـیم کـه چطـور      آوردن برخی آگاهی ها در این خصوص، نیاز می باشد تا مسـتقیماً 
در بازارهـاي  . ثیر قرار می دهداستقراي استانداردهاي حسابداري توسعه اقتصادي را تحت تأ

ار در مقایسـه بـا مقـد    ی رااز آنجا که اسـتانداردهاي جدیـد تغییـر نسـبتاً کـوچک     توسعه یافته 
بـا  . باشـد این امر در حالت عادي دشوار مـی  نشان می دهد اطالعاتی که از قبل فراهم شده، 

از طریـق بررسـی برخـی از کشـورهاي آسـیایی و دیگـر        ایـن امـر   این وجود، ممکن اسـت 
در بسـیاري از ایـن   . بازارهاي نوظهور از قبیل بازارهـاي اروپـاي شـرقی، امکـان پـذیر باشـد      

. اقتصادها، اصالحات قابل مالحظه داخلی حسابداري در یک فضاي سـریع اتفـاق مـی افتـد    
، در حالیکـه  رخ داده انـد  1997یی در واکنش بـه بحرانهـاي مـالی    برخی از اصالحات آسیا

  . بازارها به دلیل تغییرات سیاسی بوده است گشایشسایر اصالحات در واکنش به 
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  نتیجه گیري
علیرغم چالش هاي خاصی که تحقیقات حسابداري بین المللی با آن مواجه است، اعتقاد بـر  

زیـادي را بـراي افـراد دانشـگاهی فـراهم مـی        آن است که حوزه هاي تحقیق فرصـت هـاي  
موضوعات که به کشور خاصی ارتباط پیـدا مـی   از است که برخی  آنیکی از دالیل  .آورد
بـا ایـن وجـود،    . با داده هاي موجود در آن کشور نمی تواند مـورد تحقیـق قـرار گیـرد     کند

ر کشـور محقـق،   تحقیقات حسابداري بین المللی به منظور پاسخ به موضوعات مـورد نظـر د  
. فرصتی را جهت استفاده از داده هایی که در کشور دیگر بوقوع می پیوندد فراهم مـی کنـد  

تحقیقات مقایسه اي بین ملت ها آگاهی هایی را در خصوص اینکه دلیل دیگر آن است که 
آیا آن دسته از پدیده هاي حسابداري که در یک کشور اتفاق می افتد در کشور دیگـر نیـز   

بعبارت دیگر، آیا پدیده ها منحصر به فرد و یا جهانی می . ی پیوندد، فراهم می کندبوقوع م
باشند؟ دانش از محیط تجاري داخلی به منظـور تفسـیر صـحیح نتـایج مطالعـات مقایسـه اي       

موضـوعاتی از قبیـل مـدیریت سـود، تـأثیر عملیـات خـارجی بـر ارزش         . ضروري می باشـد 
حسـابداري از جملـه موضـوعات مـورد عالقـه در       شرکت، اختالل هاي بـازار و اصـالحات  

  . پیرامون جهان می باشد
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

A Review of Markets-Based 
International Accounting Research 

 

Ahmad Khodamipour (Ph.D) 
Accounting associate of Shahid Bahonar University 

 

Said Rasoul Hosayni 
Accounting Ph.D student of Shahid Bahonar University 

 
 
Abstract 
This paper discusses challenges and opportunities facing 
international accountingresearchers and demonstrates the 
relevance of marketsbased international accounting research 
tothose new to the area. We review recent research in the areas 
ofrequired GAAP for foreignlistedfirms and adoption of 
international standards, accountingclassifications, 
earningsmanagement, the impact of foreign operations on firm 
valuation, capital market anomalies, andaccounting reforms. 
Suggestions for future research are provided in each area.  
 
Keywords: Capital markets, international accounting, markets-
basedinternational accounting research 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 منابع و مأخذ

  
1. Ali, A. and L. Hwang,(2000),“Country-specific factors related 

to financial reporting and the value relevance of accounting 
data”, Journal of Accounting Research 38: 1-21. 

2. Ball, R., S.P. Kothari, and A. Robin,(2000),“The effect of 
international institutional factors on properties of accounting 
earnings”, Journal of Accounting and Economics 29: 1-51. 

3. Baker. C. R. and Barbu. E. M , (2007), “Trends in research on 
international accounting harmonization”, The International 
Journal of Accounting. 

4. Barth, M. and G. Clinch,(1996),“International differences and 
their relation to share prices: evidence from UK, Australian, 
and Canadian firms”, Contemporary Accounting Research 13: 
135-170. 

5. Berry, I, (1987),“The need to classify worldwide accountancy 
practices”, Accountancy (October): 90-91. 

6. Bodnar, G. and J. Weintrop,(1997),“The valuation of the 
foreign income of US multinational firms: A growth 
opportunities perspective”, Journal of Accounting and 
Economics 24: 69- 97. 

7. Choi, F.D.S. and G.K. Meek,(2011), International Accounting. 
Upper Saddle River: Prentice-Hall. 

8. Doupnik, T.S. and S.B. Salter,(1993),“An empirical test of a 
judgmental international classification of financial reporting 
practices”, Journal of International Business Studies 24: 41-60. 

9. Gernon, H. and R.S.O. Wallace,(1995),“International 
accounting research: A review of its ecology, contending 
theories and methodologies”, Journal of Accounting Literature 
14: 54-106. 

10. Healy, P. and J. Wahlen,(1999),“A review of the earnings 
management literature and its implications for standard 
setting”. Accounting Horizons 13: 365-383. 

11. Land, J., and M. Lang,(2002),“Empirical Evidence on the 
Evolution of International Earnings”. The Accounting Review 
77 (Supplement): 115-133. 

12. Lang, M., J. Raedy, M. Yetman, (2003b),“How representative 
are firms that are cross-listed in the United States? An analysis 



20 
 

of accounting quality”, Journal of Accounting Research 41: 
363-386. 

13. Mueller, G.G., H. Gernon, and G.K. 
Meek,(1997),“Accounting: An International Perspective”. 
Chicago: Irwin. 

14. Prather-Kinsey, J., and N. Rueschof,(2002),“An analysis of 
international accounting research inU.S. academic accounting 
journals: 1981-2000”, Workingpaper, University of 
Missouri,Columbia. 

15. Saudagaran, S.M. and G.K. Meek,(1997),“A review of 
research on the relationship between international capital 
markets and financial reporting by multinational firms”. 
Journal of Accounting Literature 16: 127-159. 

16. Thomas, W,(1999),“A test of the market's mispricing of 
domestic and foreign earnings”, Journal of Accounting and 
Economics 28: 243-267. 

17. Wallace, R. S. O. and G. Meek,(2002),“Contributions we seek 
topublish”, Journal of InternationalAccounting Research 1: 1-
2. 

 


