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المللی گزارشگری مالی و ارتباط  فراتحلیل پذیرش استانداردهای بین

 حسابداری ارزشی اطالعات
 

 وحید احمدیان،  سحر سپاسی ، حسین اعتمادی

 چکیده
 پاییر   اثار  و اقتصاادی  عواقا   ماالی،  گزا شارری  لمللای  باین  اساتاندا داای  انتشاا   زمان از

 برانریاز   بحا   موضاو   حساابدا ی،  اطالعاا   کیفیت بر مالی گزا شرری المللی  بین استاندا داای
 پاسا   منظو  به. است شده ا ائه آن از متفاوتی اایتحلیل و است بوده دانشراای و ای  حرفه محافل

 از فراتحلیال  یک مقاله، این د  اای تجربی، پژواش نتایج اا و د  تحلیل اا ناسازگا ی و تناقضا  به
 ا تباا   بار  ماالی  گزا شارری  المللی بین استاندا داای پییر  اثرا  خصوص د  تجربی مطالعا 
باا   مطالعاه  53  وی  و  بر مبناای بااا گیری ایان   . است گرفته انجام حسابدا ی اطالعا  ا زشی
تحلیال د  میااان   94، 2017 تاا  2000 زماانی  دو ة د ساا     -شارکت   72266ای مشاتمل بار    نموناه 

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به جز حالت پییر  کشو اای مختلف صو   گرفت. 
اساتاندا داای  اساتاندا داای    پاییر  پاییر  داوطلبانه، ا تبا  ا زشی ا ز  دفتری حقوق صاحبان سهام د  دو ه بعاد از  

مالی کااش داشته است اما اندازه این کاااش، باه شارایا قاانونی و تجاا ی      مالی کااش داشته است اما اندازه این کاااش، باه شارایا قاانونی و تجاا ی        المللی گزا شرریالمللی گزا شرری  بینبین
، ا تبااا  ا زشاای سااود حسااابدا ی، بعااد از پااییر     ، ا تبااا  ا زشاای سااود حسااابدا ی، بعااد از پااییر     حاااکب برکشااو اا بسااتری دا د. ام نااین  حاااکب برکشااو اا بسااتری دا د. ام نااین  

ااای  ااای      مالی د  مجمو  با افزایش امراه بوده اسات، اماا بر سای   مالی د  مجمو  با افزایش امراه بوده اسات، اماا بر سای     المللی گزا شرریالمللی گزا شرری    استاندا داای بیناستاندا داای بین
بیشتر حاکی از آن است مربو  بودن سود، بسته باه شارایا قاانونی و تجاا ی حااکب بار کشاو اا،        بیشتر حاکی از آن است مربو  بودن سود، بسته باه شارایا قاانونی و تجاا ی حااکب بار کشاو اا،        

 مالی داشته باشد. مالی داشته باشد.   المللی گزا شرریالمللی گزا شرری    استاندا داای بیناستاندا داای بیناای متفاوتی نسبت به پییر  اای متفاوتی نسبت به پییر      تواند واکنشتواند واکنش    میمی
پیاماداای اقتصاادی، ا تباا  ا زشای، شارایا تجاا ی و سیاسای،        پیاماداای اقتصاادی، ا تباا  ا زشای، شارایا تجاا ی و سیاسای،          کلیدی:کلیدی:  هایهای    واژهواژه

 المللی گزا شرری مالی، فراتحلیلالمللی گزا شرری مالی، فراتحلیل  استاندا داای بیناستاندا داای بین
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 مقدمهمقدمه
 گیاری   تصامیب  فرآیناد  یاک  الزاماا   از مربو  اطالعا  کس  آگااانه، گیری  تصمیب برای

 امااان  تصامیب،  باا  ومتناس  موقع به مربو ، اطالعا  داشتن اختیا بدون د   که ای  برونه است،
 و ناو   میازان،  کنناده   تعیاین  آن، ونیازااای  گیاری   تصمیب نو . ندا د وجود د ست گیری  تصمیب
 میاازان باه طو یااه   باوده،  وابساته  آن کیفیات  باه  اطالعااتی  اار  ا ز . اسات  اطالعاا   کیفیات 

 ا ائاه  و تهیاه  الزاماا   تارین   مهاب  از کناد. یاای    مای  تعریاف   ا آن کیفیات  اطالعا ، سودمندی
 .اسات  عمال  د  آنها  عایت و حسابدا ی استاندا داای تدوین مطلوب، با کیفیت مالی اطالعا 
و  فتاا    (1978 زف،) اسات  اقتصاادی  پیاماداای  دا ای خاص، حسابدا ی استاندا داای اجرای
دااد و بار     اایی  ا تحت تأثیر قرا  می  چنین گزا کنندگان   کنندگان و استفاده  گیری تهیه  تصمیب

 (.  2009اای اجتماعی مؤثر است )براون،   توزیع د آمد و ثرو  د  بین گروه
المللای   کاه قابال  کمیتاه اساتاندا داای باین       ،المللای حساابدا ی   ایئت استاندا داای بین

. اادف  کناد   تدوین مای المللی گزا شرری مالی  ا   حسابدا ی نام داشت، استاندا داای بین
مجموعه خاصای از اساتاندا داای    تدوین»، المللی حسابدا ی ایئت استاندا داای بیناصلی 

االجرا به نفع عماوم اسات کاه باه اطالعاا  باا        حسابدا ی جهانی باکیفیت، قابل فهب و الزم
اای مالی منجار شاود تاا     اای مالی و سایر گزا   کیفیت، شفاف و قابل مقایسه د  صو  

ک کناد تاا   کما  کننادگان   اساتفاده کنندگان د  بازا اای سارمایه و ساایر    بتواند به مشا کت
افازایش   اادف  بار  عاالوه   (.2009)اپساتین و میارزا،   « اتخاا  کنناد  اای اقتصاادی  ا   تصمیب
 ایان  بارای  فراوانای  اقتصاادی مببات   پیاماداای  ماالی،  مقایسه گزا شارری  قابلیت و کیفیت

 تحات   ا حساابدا ی  اطالعاا   ا زشای  ا تبا  تواند  می جمله از است و متصو  استاندا داا
 معناادا    ابطا   وجاود  معنای  باه  ا زشای،  ا تباا   (.2013 اماا ان، و احمد) داد قرا  تأثیر

 (.2002 بیو ،) باشد  می مالاان حقوق بازا  ا ز  و حسابدا ی اطالعا  میان آما ی

 و پییرفتاه   ا ماالی  المللی گزا شرری  بین استاندا داای کشو اا که بیشتر 2005 سا  از
بااا گیری ایان اساتاندا داا، باه طاو  مفصال د  محافال        اند، ازیناه/ منفعات     گرفته به کا 
المللی گزا شرری ماالی   ای و دانشراای بح  شده است. طرفدا ان استاندا داای بین  حرفه

د  جهااان د  باااا گیری اسااتاندا داای   کشااو  120از د   اسااتای متقاعااد نمااودن باایش  
المللاای گزا شاارری مااالی، معتقدنااد کااه د  تاادوین و پااییر  مجموعااه کاااملی از       بااین
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باه   باه منظاو  اساتفاده از ایان اساتاندا داا د  عمال،       استاندا داای بین المللی گزا شارری 
اند. مزایای بح  شده، شامل کااش عدم تقاا ن اطالعااتی،     موفقیت چشمریری دست یافته

ا ایی بازا  سارمایه و شافافیت و ثباا  بیشاتر حاصال از      تر، افزایش ک  ا ائه اطالعا  مربو 
ااا باا     ماوا دی از مخالفات   .(2013باا گیری ایان اساتاندا داا اسات )احماد و امااا ان،      

المللای گزا شاارری ماالی بار سار ایاان موضاو  اسات کاه د  گسااتر          اساتاندا داای باین  
ادی، قاانونی و فرانرای   ااای نها    حسابدا ی، به تفاو  اای  خا مشیسازی بازا اا و   جهانی

د   المللی گزا شرری ماالی   استاندا داای بین شود؛ برای پییر   اا کمتر توجه می  بین ملت
د     تفاااو وجااود یااک کشااو ، بایااد دالیاال اقتصااادی و سیاساای آن وجااود داشااته باشااد.  

ناپاییر    اجتنااب کشاو اای مختلاف   اای گزا شرری مالی و کیفیت گزا شرری مالی    ویه
المللی وجود داشته باشند و چه ایان اساتاندا داا وجاود نداشاته      چه استاندا داای بین است،

اای  اتی   المللی گزا شرری مالی بر این باو ند که تفاو   باشند. مخالفان استاندا داای بین
المللی گزا شارری ماالی باین کشاو اای مختلاف        بسیا ی د  باا گیری استاندا داای بین

  خ خوااد داد. 
( اعتقاد دا د که جوان  مببت و منفی بحا  شاده د  خصاوص پیاماداای پاییر       2006با  )

المللی گزا شرری مالی تا حدود زیادی تخمینی استند، ایان دیادگاه وی توساا      استاندا داای بین
 شود.    اای مختلف به دست آمده است، پشتیبانی می  اای تجربی متناقضی که د  محیا  یافته

  ا ماالی  گزا شارری  المللای  باین  اساتاندا داای  باا گیری حسابرسی سازماند  ایران، 
 کاا   باه  ایرانای  ااای   شارکت  توسا تد یج به 1395 سا  از استاندا داا این و است پییرفته
 ایان  بااا گیری  از  وشانی  اناداز   چشاب  واقعاا   کاه  اسات  حاالی  د  ایان . شاد  خواااد  گرفته

 کشاو اای  تجاا ب  باه  مراجعاه  یاا  وکا شناسای   تحلیل  اه، تنها و ندا د وجود استاندا داا
اای  وایتای    تعمیب بر سی چرونری مو د د   سد قاعده استاندا دی  می نظر به. است دیرر

 د  شوااد کس  به دنبا  پژواش حاضر (؛ از این  وی،1991وجود نداشته باشد ) وزنتا ، 
 تجرباه  براسااس  ماالی  گزا شارری  المللای  بین پییر  استاندا داای واقعی پیامداای مو د

 ،مقالاه  ایان  اناد. بارای ایان منظاو ، د       پییرفتاه   ا قبال  این اساتاندا داا  که است کشو اایی
 د  قبلای  تجربای  مطالعاا   بار  مشاتمل  نمونه یک نتایج طریق از کم ی بر سی برای الرویی

 ماالی  گزا شارری  المللای   باین  استاندا داای پییر  اثرا  خصوص د  منتخ  کشو اای
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 اختیاا   د  باا گیرناده  کشو اای از  ا مفیدی تجا ب  سد  می نظر به که است شده ترسیب
 د  تحلیلای  ااای   بر سای  مامال  پژواش، این د  شده گرفته باا   ویارد. گیاشت خوااد
 بهتار  د ک طریاق  از ماالی  گزا شارری  المللای  باین  اساتاندا داای  پییر  پیامداای مو د

 ،پاژواش  این د  ام نین. است قبلی تجربی شوااد از آمده دست به تجا ب از ای  مجموعه
 باه  موجا   که عواملی و شد خوااد بح  مختلف اای  محیا د  متناقض اای  یافته مو د د 

 خواااد  قارا   واکااوی  مو د است شده گوناگون اای  محیا د  مختلف اثرا  آمدن وجود
  و  اصالی  تایاه  از آنجاا کاه   و شاود   مای  تجاا ب  انتقاا   موجا   خود نوبه به که گرفت

 باالیی سهب تواند  می بنابراین است؛ قبلی مطالعا  نتایج و ویژه طرح آو ی  جمع بر پژواش،
 .  کند فرااب آینده تجربی مطالعا  جهت نظری توسعه د 

ااای پاژواش اساتنتا       د  ادامه مقاله، ابتدا بر اسااس مباانی نظاری و پیشاینه تجربای، فرضایه      
آو ی   شناسی پژواش، شامل شیوه اجرای طرح پاژواش، نموناه، جماع     از آن  و  شود، بعد  می
شود و د  نهایت، نتاایج آماا ی آزماون فرضایا  ا ائاه        اا و نحوه آزمون فرضیا  بح  می  داده

 اا، پیشنهاداای پژواش ا ائه خوااد شد.  گیری یافته  شده و بر مبنای بح  و نتیجه

 

  نظری مبانی
ویژگای ا تباا     حساابدا ی،  اطالعاا   ساودمندی  ا زیاابی  بارای  اصالی  ایمعیا اا  از یای

ا تباا  ا زشای،    (.2010 فونا،، ) است شرکت ا ز  انعااس زمینه د  آنها ا زشی، یا توانایی
  ههوجود  ابطا  معناادا  آماا ی میاان اطالعاا  حساابدا ی و ا ز  باازا  حقاوق مالاانا         وجود  ابطا  معناادا  آماا ی میاان اطالعاا  حساابدا ی و ا ز  باازا  حقاوق مالاانا         به معنی 

 ا ز  کاه  شاد  ایده این طرح موج  مانده باقی سود گیا ی ا ز  (. نظریه2002باشد )بیو ، باشد )بیو ،   میمی
 ساوداای  فعلای  ا ز  و ساهام  صااحبان  حقاوق  دفتاری  ا ز  از اساتفاده  باا  توان  می  ا شرکت

 بر سای  بارای  نظریاه، مبناایی  ا   ایان . کارد  تعیین غیرمنتظره اای  عایدی یا و یافته  تنزیل مانده باقی
 اماا . کناد  می ا ائه مانده باقی سود و شده گزا   اای  سود دفتری، متغیراای ا ز  ا تبا  ا زشی

 کناد  جلا   خاود  به کافی توجه نتوانست مانده باقی سود گیا ی ا ز  مد  1990 داه اواسا تا
 احیاای  بارای ( 1995) اولساون  از کارد. امیشاه   ا ائاه  کمی بسیا ی تجربی کا برداای ایناه یا و

. شاود   مای  قاد دانی  ا  تجربای  اای  پژواش کمک با مانده باقی سود گیا ی ا ز  نظریه دوبا ه
 کاا   باه  ا ز  ساهام  متغیراای بنیادی حسابدا ی بار  تأثیر آزمون به عنوان مبنایی برای نظریه این
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اوناالی و  ) دفتاری  ا تباا  ا زشای ساود و ا ز      وی بار  زماان  آن از زیاادی  مطالعاا  .  ود  می
 و ؛ بااانرنی2017گا ساایا و اماااا ان،  ) مانااده باااقی سااود و( 2005 ؛ اااواس،2017اماااا ان، 
شاوااد حااکی از آن اسات کاه ساود حساابدا ی و ا ز         .اسات  گرفته انجام( 2006 مایرین،،

 گیا ی برای بازا  سرمایه دا ند. دفتری کا کرداای ا ز 
تواند تا حد زیادی ناشی از محایا    اندازه ا تبا  ا زشی متغیراای بنیادی حسابدا ی، می

، الزاماا   ، الزاماا   ااای صانعت  ااای صانعت      تفاو  د  محایا اقتصااد کاالن، ویژگای    تفاو  د  محایا اقتصااد کاالن، ویژگای    ر سی این ویژگی باشد. ب
حسابدا ی حسابدا ی ا زشی متغیراای ا زشی متغیراای   اندازه ا تبا اندازه ا تبا ، بر ، بر اااا    شرکتشرکت  حسابدا یحسابدا ی  اایاای     ویه ویهو و   گزا شرریگزا شرری

؛ افااا  و امااا ان،   2017البااری و امااا ان  گایا  اسات )  گایا  اسات )  ثیرثیرأأتت  ،،اای گوناگوناای گوناگون    د  محیاد  محیا
الشاامی و   ؛2006، فرایادی و امااا ان  ؛ 2007بریمبل و اودگاسان،   ؛2013تسوی،  ؛2016
کین، ؛ 2000گرااام و کین،،  ؛2002، آ س و مو ا ؛2005، باالس و اواس؛ 2005کاید، 

زمانی کاه مباانی تهیاه و ا ائاه اطالعاا  تغییار         (. به خصوص(. به خصوص1996 ،اسو؛ 1998، و النرلی
تواند بر محتوای اطالعاتی متغیراا داشته باشاد،    به دلیل تأثیری که مییابد، چنین ادبیاتی،   می

کناد    د  خصوص ا تبا  بین اطالعا  حسابدا ی و قیمت سهام ا ائاه مای   جدیدیک بینش 
اایی که به بر سی  وند ا تبا  ا زشای د  طاو  زماان    اایی که به بر سی  وند ا تبا  ا زشای د  طاو  زماان        پژواشپژواش. (2001)با ث و اماا ان، 

طو  زماان  ا باه حسااب    طو  زماان  ا باه حسااب    اند، شوااد موجود د  خصوص افزایش ا تبا  ا زشی د  اند، شوااد موجود د  خصوص افزایش ا تبا  ا زشی د      پرداختهپرداخته
ااای ماو د   ااای ماو د       بهبود کیفیت استاندا داای حسابدا ی و الزاماا  گزا شارری ماالی طای ساا      بهبود کیفیت استاندا داای حسابدا ی و الزاماا  گزا شارری ماالی طای ساا      

، مجموعاه  ماالی  گزا شارری  المللای   باین  اساتاندا داای د  ایان میاان،    اناد. اناد.     بر سی گیاشتهبر سی گیاشته
  یشیشافازا افازا مبناایی بارای   مبناایی بارای     عنوانعنوان  بهبهشوند که پییر  آنها،   استاندا داایی با کیفیت باال تلقی می

د  به امین دلیال اسات کاه    به امین دلیال اسات کاه      ..((20162016)زوما، )زوما،   شودشود    میمی  گرفتهگرفته  نظرنظر  د د   مالیمالی  اایاای    صو  صو    کیفیتکیفیت
اای اخیر، محققان بازا  سرمایه، تقویت ویژگی ا تبا  ا زشی اطالعا  حساابدا ی  ا    سا 

د  تصاامیما  د  تصاامیما    مااالی گزا شاارری المللاای  بااین اسااتاندا دااید  د جااه او  بااه سااودمندی 
نیااز  المللاای حسااابدا ی  ایئاات تاادوین اسااتاندا داای بااین انااد.انااد.    دادهدادهگاایا ی نساابت گاایا ی نساابت     سارمایه سارمایه 

گیا ان  ا تأیید کرده و دلیل تأکید بر   سودمندی بیشتر این استاندا داا د  تصمیما  سرمایه
ا ز  منصفانه د  این استاندا داا  ا نیز امین موضاو  عناوان کارده اسات )مااال و چاناد،       

گیاری و ا ائاه     اندازهمنجر به  مالی گزا شرری المللی ینب استاندا داای(. اگر پییر  2012
 ود این اطالعا ، ا تبا  ا زشی بیشتری نسبت به   شده باشد، انتظا  میسودمندتر  اطالعا 
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 د.نفرااب کن ستاندا داای ملیا تهیه شده بر اساساطالعا  حسابدا ی 
 المللی بین تاندا داایاسادبیا  مرتبا با اثرا  پییر   مهمی ازبخش به لحاظ تجربی، 

تأثیر پییر  ایان اساتاندا داا   اایی است که به بر سی   پژواشمربو  به  مالی، گزا شرری
نتاایج باه طاو  کلای حااکی از آن       .اند  هکیفیت گزا شرری مالی پرداختای مختلف   بر جنبه

اار دو   ،المللای   باین  محو   محو  سنتی به استاندا داای اصو   است که انتقا  از سیستب قاعده
ویژگی مربو  بودن و بیان صادقانه اطالعا   ا افزایش داده است. به طو  خااص، پاییر    

؛ 2017استاندا داا منجر باه بهباود کلای د  کیفیات گزا شارری ماالی )داسایلوا و ناردی،         
، اعتماادی و امااا ان،   2017(، کااش مدیریت سود )جاوزف و امااا ان،   2015بریس، 
( کااش  یسک بازا  )پاپاادامو  2017سرمایه )پرساکیس و اماا ان،  (، کااش ازینه1396

؛ پتایباانلو،  2016بینای ساود )آناد ه و امااا ان،       (، افازایش دقات پایش   2012و زینیویاو، 
  .است شده( 2017( و افزایش ویژگی به موقع بودن سود )گا سیا، 2015

بار ا تباا  ا زشای     ماالی  گزا شارری  المللی بین استاندا داایاثر پییر  برای آزمون 
ااای قیمات و باازده د       ، مطالعا  تجربی مختلف، با بااا گیری ماد   اطالعا  حسابدا ی

بارای   .اند که باه نتاایج مختلفای منجار شاده اسات        قلمرو ماانی و زمانی مختلف انجام شده
 المللاای بااین اسااتاندا داایگرفتااه د  خصااوص باااا گیری   اااای صااو    مبااا ، پااژواش

پییرفتاه شاده    اصاو  به عنوان مبناایی بارای گزا شارری ماالی باه جاای        لیما گزا شرری
مبتنی بر کااش ا تبا  ا زشی، افزایش ا تبا  ا زشای و عادم   ی آلمانی، شواادحسابدا ی 

؛ اونا، و ساوبرامانیام،   2005اند )باا توف و امااا ان،     تغییر د  ا تبا  ا زشی ا ائه کرده
 انداز  وشنی  ا از پیاماداای پاییر     اایی، چشب  فتهکه چنین یا (2007؛ جرماکوویز، 2007

قبلای  قبلای  ااای  ااای      بر سی نتاایج پاژواش  بر سی نتاایج پاژواش  کند.   ا ائه نمی  مالی گزا شرری المللی بین استاندا داای
بار    المللای گزا شارری ماالی   المللای گزا شارری ماالی       داد، نتایج د  مو د اثرا  پییر  استاندا داای بینداد، نتایج د  مو د اثرا  پییر  استاندا داای بین    نشان مینشان می

)احمااد و  اساات و بحاا  برانریااز ، اغلاا  متناااقضا تبااا  ا زشاای اطالعااا  حسااابدا ی 
یک تئو ی برای توضیح جوان  مببت و منفای استاندا دساازی    تدوینو ( 2013اماا ان، 

اای انجام شده، نه تنهاا د  ساطح     پژواش (.2006کند )با ،    ا مشال می قواعد حسابدا ی
 .اناد   هکارد بین کشو اا، بلاه د  داخل ار کدام از کشو اا نیز نتاایج متناقضای  ا گازا      

المللای گزا شارری     اای مختلف تجا ی اسات کاه اساتاندا داای باین      دلیل این امر، محیا
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 . (2016)دایاندا ان، سازی شده است   مالی د  آنجا پیاده
سیاسی، فرانا، حااکب بار       فرآیند تدوین استاندا د، امری سیاسی است که تحت تأثیر البی 

ایان   موفقیات  گیرد. به خصاوص، زماانی کاه     محیا و عوامل بنیادی مربو  به ار کشو  قرا  می
 فنای  مساائل  جاای  باه  کاه  اسات  سیاسای  مساائل  این باشد، داشته بستری جامعه اعتماد به فرآیند،
سااازی   پیااادهای از عواماال  ا د  بااروز اثاارا    اااای قبلاای، مجموعااه  یابنااد. پااژواش  ماای اامیاات

اند. از جمله اعتقاد بر ایان اسات کاه ناو        دخیل دانسته المللی گزا شرری مالی استاندا داای بین
 سازی استاندا داای حسابدا ی تأثیر دا د.  منشأ حقوقی حاکب بر کشو اا، بر پیاده

تااری د  مقاباال   تاار و اجرایاای  ال، قااوانین قااوی  کشااو اای دا ای منشااأ حقااوقی کااامن 
کشااو اای دا ای حقااوق نوشااته دا نااد. ایاان ویژگاای زیربنااایی موجاا  بااه وجااود آماادن  

اااایی د  ساااختا  اقتصااادی و تجااا ی کشااو اا شااده اساات کااه بااه نوبااه خااود، باار   تفاااو 
ال بااالتر    حسابدا ی نیز تأثیرگیا  بوده است. ساطح توساعه اقتصاادی د  کشاو اای کاامن     

این کشو اا بیشاتر اسات. ام ناین، اساتاندا داای      گیا  د   بوده و میزان حمایت از سرمایه
تاار اساات و بااه دلیاال سااطح باااالی حمایاات از    ال شاافاف  حسااابدا ی د  کشااو اای کااامن

تاری دا ناد.     گیا ان و بازا اای مالی توسعه یافته، اساتاندا داای حساابدا ی بهنراام     سرمایه
ری مالی نیز، حرکت به سمت المللی گزا شر  اساسا   ویارد ایئت تدوین استاندا داای بین

اسااتاندا داای حسااابدا ی د  چنااین کشااو اایی اساات. بااه ااار حااا ، اناادازه تفاااو  بااین  
ساازی و اجارای     حسابدا ی، بر پیااده المللی  استاندا داای بیناستاندا داای حسابدا ی ملی 

حماد و  سازایی خواااد داشات )ا     المللای تاأثیر باه     آمیز استاندا داای حسابدا ی بین  موفقیت
 (.2013اماا ان، 

تواند بر حسابدا ی و فرآیند استاندا دگیا ی   ضمانت اجرایی قوانین د  کشو اا نیز می
تأثیرگاایا  باشااد. ضاامانت اجرایاای قااوانین، بااا عااواملی نظیاار کااا ایی کلاای نظااام حقااوقی، 

اا، نقض قرا دادااا توساا دولات و فسااد       پیوستری قواعد حقوقی،  یسک مصاد ه دا ایی
( به این نتیجه  سیدند کاه د  کشاو اای   2000علی و اوان، ) شود.  گیری می  تی اندازهدول

انرلیساای دا نااد، ا قااام حسااابدا ی، اطالعااا    –بااازا محو ، کااه از زیربنااای آمریاااایی  
( به این نتیجه  سید که ا قام 2000کنند. اوان، )  تری نسبت به قیمت سهام ایجاد می  مربو 

ال، کشاو اای دا ای بازا ااای     کشو اای دا ای نظام حقوقی کاامن حسابدا ی تعهدی د  
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تار اساتند.     گایا ان، مرباو     اای دا ای حفاظت بااال از سارمایه    سرمایه توسعه یافته و محیا
تر باوده و    گیا ان قوی  ( به این نتیجه  سید، ار جا قوانین حفاظت از سرمایه2001فرانسیس )

تر و باه  وزتار و تقاضاا بارای آن       باشد، حسابدا ی د  آنجا شفافتر   بازا اای مالی پیشرفته
ا ز  منصاافانه برآمااده از  بااه ایاان نتیجااه  سااید کااه حسااابدا ی (2006) بااا بیشااتر اساات. 

 اطالعاا  مفیادتری د    تواناد باه    مای  المللی گزا شرری ماالی  باا گیری استاندا داای بین
ا ز   و دفتاری  ا ز  باین  ای  مالحظاه  قابال  ایا  منجر شود اما تفاو  یافته  بازا اای توسعه

 افشاای  اا و  گزا   دا د و سودمندی وجود ناکا ا بازا اای د  فعا  اای  شرکت برای بازا 
 بازا اای سرمایه کشو اای د  حا  توسعه و بازا اای ناکا ا بسایا   د  حسابدا ی اطالعا 

 د  المللاای گزا شاارری مااالی باااا گیری اسااتاندا داای بااین( و 2002اساات )بیااو ،  پااایین
 افازایش   ا حسابدا ی ا قام بودن مربو  احتما  کمی ویژگی به توسعه حا  د  کشو اای

 ماالی  ااای   ا زشای گازا     ا تباا   کاه  گزا   کردند( 2008) اماا ان و داد. با ث  می
 نهادااای محو  )د  مقابل بازا محو (، کشو اایی کاه د  آنهاا     اای مالی بانک  سیستب برای
شاوند، سیساتب     دخالات داده نمای   حساابدا ی  اساتاندا دگیا ی  فرایناد  د  خصوصی بخش

اای باا انطبااق بااالی مالیااتی و ازیناه کاب         حسابدا ی غیرآمریاایی و غیرانرلیسی، سیستب
 خدما  حسابرسی، کمتر است.

 و قبال  سود ا زشی ا تبا  بازده برای بر سی مد  و قیمت مد  انجام شده، از مطالعا 
 و کوتاا ی . اناد   اساتفاده کارده   المللای گزا شارری ماالی     استاندا داای باین پییر   از بعد

محاسبه شده بار   واکنش سود ضری  که گزا   کردند تجربی صو   به( 1995) زیمرمن
باازده، کمتار از    اای مبتنای بار    مد  حالی که جانبدا ی کمتری دا د؛ د  قیمت مد  اساس
 .پییرد  عوامل اقتصادی و محیطی تأثیر میاای قیمت از   مد 
 

 پیشینه   
مطالعا  آزمون ا تبا  ا زشای بارای پاییر     د  قسمت مبانی نظری پژواش اشا ه شد که 

. د  ایان  کنناد   ئاه مای  ا ا ا  نتاایج از متناقضای   ، ترکی مالی گزا شرری المللی بین استاندا داای
 المللای  باین  قبلی د  مو د اثر پییر  استاندا داایاای   اای پژواش  قسمت به چند مو د از یافته

شاود،    مالی بر ا تبا  ا زشی اطالعا  حسابدا ی د  کشو اای مختلاف اشاا ه مای    گزا شرری
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 گیرد.  اای بعدی مقاله صو   می  اا، د  بخش  بر سی جامع نتایج این پژواش

المللای   داای باین اساتاندا  ( به این نتیجاه  ساید کاه اعاالن ساود مبتنای بار        1996آئو  )
ا تباا  ا زشای بسایا      ،ساوئیس اصو  پییرفته شاده حساابدا ی   نسبت به  گزا شرری مالی

( 2000ااای مشاابهی توساا کیناونن، نیسااانن و کاازانن )       دااد. یافتاه   باالتری  ا نشان مای 
 المللای حساابدا ی،   اساتاندا داای باین  داد ساود مبتنای بار     که نشان می ه استگزا   شد

 فنالند دا د. پییرفته شده حسابدا ی  اصو ا تبا  ا زشی باالتری  ا نسبت به سود مبتنی بر 
ااای فهرسات شاده د       ای از شارکت   ( باا بااا گیری نموناه   2000کینوئن و امااا ان ) 

دا ی مبتناای باار کااااش ا تبااا  ا زشاای اطالعااا     بااو س السااینای فنالنااد، نتااایج معناای 
 ا گازا     ماالی  گزا شارری  المللای  بین استاندا داایطلبانه حسابدا ی بعد از پییر  داو

ااای    ( نتاایج مشاابهی  ا بارای شارکت    2005، باا تف و امااا ان )  به امین ترتی . ندکرد
 ا باین   مالی گزا شرری المللی  بین استاندا داایآلمانی که به طو  داوطلبانه استاندا داای 

 . ندزا   کردگ ،بودند گرفتهباا   2000و  1998اای   سا 
، اوانا، و  2002تاا   1998ااای آلماانی بارای دو ه      ااای شارکت    مبنای آزماون داده بر

آلماانی  شاده حساابدا ی    پییرفته اصو ( به این نتیجه  سیدند که تغییر از 2007سوبرامانیام )
دا ی بر مربو  بودن ا ز  دفتاری    المللی گزا شرری مالی، تأثیر معنی به استاندا داای بین

حقوق صاحبان سهام نداشاته اسات؛ اماا ساوداای حساابدا ی، ا تباا  ا زشای بیشاتری د          
آلمانی داشته است. با ایان وجاود، جرماکویساز و امااا ان     پییرفته شده حسابدا ی  اصو 

توضیحی ساود و ا ز  دفتاری، بعاد از بااا گیری داوطلباناه       توان(، گزا   دادند 2007)
فعاا  د  باو س   شرکت  30برای نمونه مشتمل بر  المللی گزا شرری مالی استاندا داای بین

 افزایش داشته است.   2004تا  1995طی دو ه  آلمان
( با باا گیری مد  قیمت، ا تبا  ا زشی ساود و ا ز  دفتاری   2008جرد و اماا ان )

ااای    شارکت  د لای  ا  و اساتاندا داای م  المللی گزا شارری ماالی   تحت استاندا داای بین
المللاای  کردنااد. نتااایج حاااکی از آن بااود کااه باااا گیری اسااتاندا داای بااین نااروب بر ساای

ا ز  دفتاری شاده اسات د  حاالی کاه      ا تباا  ا زشای   گزا شرری مالی، موج  افزایش 
 ملی بیشتر است.  استاندا داایا تبا  ا زشی سود حسابدا ی تحت سیسستب 

المللای گزا شارری ماالی باه عناوان       استاندا داای باین  تصمیب برای باا گیری اجبا ی
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ااای بیشاتر     بستر بسیا  مناسبی  ا برای پاژواش  ،اای مالی  سازی و ا ائه گزا    اساس آماده
( به ایان نتیجاه   2008برای مبا ، مو ایس و کیو تو ). المللی فرااب آو د  د  سطح ملی و بین

اای پرتغاالی طای دو ه بعاد از      برای شرکت  سیدند که ا تبا  ا زشی سود و ا ز  دفتری
کااش یافتاه اسات. د  حاالی کاه نتاایج       المللی گزا شرری مالی پییر  استاندا داای بین

( حاااکی از آن اساات کااه باااا گیری اسااتاندا داای 2010پااژواش اولیااویرا و اماااا ان )
ود حسابدا ی اای پرتغالی، تنها ا تبا  ا زشی س  توسا شرکت المللی گزا شرری مالی بین

  ا کااش داده است و تأثیری بر ا تبا  ا زشی ا ز  دفتری نداشته است. 
اساتاندا داای   طباق شاده   ( به این نتیجه  سید که ا ز  دفتاری محاسابه  2009پاگلیتی )

المللی گزا شرری مالی، ا تبا  ا زشی بیشتری  ا فارااب نماوده اسات اماا ایان ا تباا          بین
نین وی با بر سی ا تبا  سود حسابدا ی و بازده سهام به عناوان  برای سود کمتر است. ام 

( از 2005-2006( و بعاد ) 2002-2004شاخص سانجش ا تباا  ا زشای بارای دو ه قبال )     
المللی گزا شرری مالی، به این نتیجاه  ساید کاه ا تباا  ا زشای       پییر  استاندا داای بین

 د یافته است.دا ی بهبو  سود د  دو ه بعد از پییر ، به صو   معنی
حااکی از افازایش ا تباا  ا زشای ساود و ا ز  دفتاری        ای  اای ترکیه  بر سی شرکت 

 المللی گزا شارری ماالی    حقوق صاحبان سهام برای دو ه پس از پییر  استاندا داای بین
 (. 2009)تو  ،  باشد  می

اساتاندا داای   ااای ماالی مبتنای بار     ( ا تبا  ا زشی اطالعا  صو  2010ایتریدیس )
کارد. نتاایج    بر سای  فعا  د  باو س لنادن   اای    ا برای شرکت المللی گزا شرری مالی  بین

کیفیات  ، المللای گزا شارری ماالی     داد که اجارای اساتاندا داای باین    مطالعه وی نشان می
شاود و ا تباا      تر زیان منجر مای  موقع  کند؛ به تشخیص به اطالعا  حسابدا ی  ا تقویت می

 بخشد.   ی اطالعا  حسابدا ی  ا بهبود میا زش
( نتایج متفااوتی  ا تحات ماد     2010مطالعه انجام شده د  یونان )ایتریدیس و  ئولیس، 

داد. بدین صو   که مد  قیمت، حاکی از افزایش ا تبا  ا زشای  نشان قیمت و مد  بازده 
للای گزا شارری ماالی    الم  سود و ا ز  دفتری، برای دو ه بعد از پییر  استاندا داای بین

ی بار بهباود ا تباا  ا زشای بعاد از      نا باشد، د  حالی که آزمون مد  باازده، شاواادی مب    می
 کند.  ا ائه نمی المللی گزا شرری مالی  باا گیری استاندا داای بین
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( 2011و امااا ان )  زاای فعا  د  بو س استرالیا، چاا مل   اای شرکت  با استفاده از داده 
اای قیمت و بازده به دست آو دند. شوااد به دست آماده    و  د  آزمون مد دو نتیجه متفا

حاکی از آن بود که با باا گیری مد  قیمت، ا تبا  ا زشای ساود حساابدا ی بارای دو ه     
اماا تغییاری    ،افزایش یافته است المللی گزا شرری مالی بعد از باا گیری استاندا داای بین

د  ا تبا  ا زشی ا ز  دفتری مشااده نشد. زمانی که بازده سهام به عنوان متغیر وابساته د   
نظر گرفته شد، نتایج، کااش ا تبا  ا زشی سود د  دو ه بعد از بااا گیری اساتاندا داای   

 داد.   ا نشان می مالی    گزا شرری   المللی بین
اای مالزیایی   دند که ا تبا  ا زشی سود شرکت( گزا   دا2010اسمایل و اماا ان ) 

اماا ایان    ،افزایش یافته المللی گزا شرری مالی  د  دو ه بعد از باا گیری استاندا داای بین
  ا تبا  برای ا ز  دفتری کااش یافته است.

ام نین، مطالعا  بین کشو ی متعاددی د  ماو د چراونری اثارا  پاییر  اجباا ی       
بر ا تبا  بین اطالعا  حسابدا ی و ا ز  باازا    لی گزا شرری مالیالمل استاندا داای بین

؛ 2011؛ کال کساون،  2010ااای )دوا ،    سهام وجود دا د. ایان مطالعاا ، شاامل پاژواش    
، آلماان، اساپانیا و   انرلساتان ( است که برای کشو اای ایتالیاا،  2011آگوستینو و اماا ان، 

 فرانسه انجام گرفته است.  
المللای   ( به این نتیجه  سیدند که بعاد از پاییر  اساتاندا داای باین    2010) دوا  و اماا ان

گزا شرری مالی، ا تبا  ا زشی اار دو متغیار ساود و ا ز  دفتاری حقاوق صااحبان ساهام د         
ایتالیا و اسپانیا کااش داشته است د  حالی که برای آلمان و فرانسه، ا تبا  ا زشی ساود افازایش   

دفتری کااش داشته است. د  مقابل، ار دو متغیار ساود و ا ز  دفتاری،    و ا تبا  ا زشی ا ز  
د  دو ه بعاد از پاییر     فعاا  د  باو س انرلساتان   ااای    ا تبا  ا زشای بیشاتری بارای شارکت    

بازده باا  گرفتاه شاد،    -اند. زمانی که مد  سود  داشته المللی گزا شرری مالی  استاندا داای بین
ااای ایتالیاایی و انرلیسای مشاااده شاده، اماا ایان           زشی سود شرکتد  ا تبا  ا یبهبود معنادا 

 اای فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی معنادا  نبود.   ابطه برای برای شرکت
ااای قبال و بعاد از      (، ا تبا  ا زشی ساود و ا ز  دفتاری  ا بارای دو ه   2011کال کسون )

شاو ، شاامل کشاو اای باا منشاأ      ک 15المللای گزا شارری ماالی د      پییر  استاندا داای باین 
 ای  کنناده  بر سی کرد. نتایج آنها حاکی از آن بود که اای  شاوااد قاانع    نوشتهو  ال  کامنحقوقی 



 11اای کا بردی د  گزا شرری مالی، شما ه  پژواش  96

المللای    مبنی بر بهبود ا تبا  ا زشی ساود و ا ز  دفتاری بعاد از بااا گیری اساتاندا داای باین      
 وجود ندا د. گزا شرری مالی
اای ا وپایی، به این نتیجه  ساید    ای مشتمل بر بانک  نمونه( با تمرکز بر 2011آگوستینو )

ا تباا  ا زشای ساود افازایش      المللی گزا شرری ماالی   پییر  استاندا داای بین از که بعد
 است، د  حالی که ا تبا  ا زشی ا ز  دفتری کااش یافته است. داشته

 ان و مااوانرم ( بااا باااا گیری مااد  ا تبااا  ا زشاای باالچنااد2016افاااا  و اماااا ان )
تاا   2008 ااای  د  سا ( ا تبا  ا زشی سود و ا ز  دفتری شرکت اای کانادایی  ا 2011)

بینی ا ز  دفتری، د  آزمون مد    بر سی کردند. نتایج حاکی از آن است توان پیش 2013
بینی سود حسابدا ی اب د  آزماون ماد  قیمات و ااب د  آزماون ماد          قیمت و توان پیش

 معنادا ی افزایش داشته است. بازده، به طو 
شرکت آمریاای التاین بارای دو ه    923اای   ( با آزمون داده2017گا سیا و اماا ان )

، المللای گزا شارری ماالی     اساتاندا داای باین  به این نتیجه  سید کاه اتخاا     2014تا  2000
 موج  بهبود ویژگی ا تبا  ا زشی و به موقع بودن سود شده است.

( ا تباا   1995( باا بااا گیری ماد  ا زشاریا ی اولسان )     2017ان )البااری و امااا   
اای فعا  د  بو س انرلستان و آلمان   ا زشی دو متغیر سود و ا ز  دفتری  ا  برای شرکت

آزمون کرد. نتایج حاکی از آن بود که ا تبا  ا زشی ار دو متغیار د  اار دو کشاو  ماو د     
بیشتری  ا از طریق ایجاد تعادیالتی د  ماد    اای   بر سی کااش یافته است. محققان آزمون

اولیه انجام دادند. زمانی که  وابا بلند مد  متغیراا د  قال   ابطه عل یت گرنجری بر سای  
شد، نتایج، افزایش ا تبا  ا زشی ار دو متغیر ساود و ا ز  دفتاری  ا نشاان داد، کاه ایان      

دا ی بیشاتر باوده اسات. د       اای فعا  د  بو س لنادن، باه طاو  معنای      افزایش برای شرکت
نهایت کنتر  متغیراای اقتصاد کالن د  مد  ا تبا  ا زشی، موج  افزایش توان پیش بینی 

ااای    فعا  د  بو س لندن و سود حسابدا ی د  شارکت  اای  متغیر ا ز  دفتری د  شرکت
 شده است. فرانافو  فعا  د  بو س 

 اثارا   ماو د  د  نتاایج  دااد،   مای  شاان ن بااال  ااای   پاژواش  نتایج بر سی که گونه امان
 حساابدا ی  اطالعاا   ا زشای  ا تباا   بر المللی گزا شرری مالی  استاندا داای بین پییر 
 باه  تعهاد  المللی حساابدا ی،   ایئت تدوین استاندا داای بین که این به توجه با. است متفاو 
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 ااای   صاو    توسعه جهت  ا باالتر کیفیت با حسابدا ی استاندا داای از ای  مجموعه ایجاد
 انتظاا   اسات،  پییرفته  ا بیشتری صحت و دقت با و تر  مقایسه قابل تر،  جامع تر،  موقع به مالی
 اقتصاادی و ا زشاریا ی   ااای   گیاری   تصامیب  د  بیشاتری  سودمندی اطالعا ، این  ود  می

ا تباا    ااای قبلای د  خصاوص     تحلیال بار مبناای نتاایج پاژواش       و  تجزیه برای. باشد داشته
باا توجاه    المللی گزا شرری ماالی،   ا زشی اطالعا  حسابدا ی برآمده از استاندا داای بین

 ااای   فرضیه ،گیری اقتصادی  د  تصمیباین اطالعا   سودمندی بیشتربه ادعااا د  خصوص 
 :  شود  به صو   زیر بیان میبرای آزمون جداگانه مد  قیمت و بازده او  و دوم پژواش 

المللی گزا شرری مالی، ا تبا  بین ا ز  دفتری   پییر  استاندا داای بین با :1فرضیه 
 د.یاب  حقوق صاحبان سهام و ا ز  بازا  حقوق صاحبان سهام افزایش می

المللی گزا شرری مالی، ا تبا  بین ساود خاالص     پییر  استاندا داای بینبا  :2فرضیه 
 د.ابی  و ا ز  بازا  حقوق صاحبان سهام افزایش می

 

 شناسی روش
 و آو ی  جمااع نااو  بااه توجااه بااا اااا  پااژواش د  شااده اسااتفاده اااای  تحلیاال  و  تجزیااه

 شاخص  آنها د  که نو  او  تحلیل  و  تجزیه شوند:  می تقسیب دسته دو به اا  تحلیل داده  و  تجزیه
 تحلیال   و  تجزیاه   ا آنها نتایج، آو دن دست به برای و کرده آو ی  جمع  ا اا  داده پژواشرر،

  ا قبلای  مطالعاه  یاک  باه  مرباو   اای  داده پژواشرر، که نو  دوم تحلیل  و  تجزیه نماید و  می
 داد.  می قرا  مجدد تحلیل  و  تجزیه مو د جدید اای  سؤا  یا به سؤا  گویی  پاس  برای

 د  شده انجام اای  پژواش مجزای اای  یافته مقایس  و ترکی  پژواش، این اصلی ادف
ایان   باین  ا تباا   ایجااد  نیاز  و المللای گزا شارری ماالی     استاندا داای باین  پیامداای زمین 

 از اساتفاده  باا  مطالعاا ،  پراکندة نتایج میان از منسجب ای نتیجه آو دن دست به و مطالعا 
المللای    اساتاندا داای باین   واقعای  اثارا   آن، کماک  باه  تا است نیرومند آما ی اای   و 

 منظاو   باه . شاود  مشاخص  ا تبا  ا زشی متغیراای بنیاادی حساابدا ی   بر گزا شرری مالی
 و واحاد  ای  نتیجه به دستیابی برای فراتحلیل  و  از پاژواش ایان ادف، د  این به دستیابی
 اساتفاده  شاده اسات   اساتفاده  پژواش میان متغیراای  وابا کنندة  تعدیل متغیراای شناسایی

 نتاایج  پژواشارر   و ، ایان  د  گیارد.   قرا  می نو  دومتحلیل   و  تجزیه د  دستهکه  شود  می
 از اساتفاده  باا   ا منساجب  و جدیاد  نتاایج  و کرده ترکی  اب با  ا متعدد و مختلف تحقیقا 
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 و کردن یای ادف با اا،  تحلیل تحلیل کند. فراتحلیل،  می استخرا  آما ی جامع اای   و 
 اماانا،  فراتحلیال،   و  اصلی کا . است منفرد مطالعا  نتایج از بز گی ادغام مجموع 

 تجزیاه  با توان  می فراتحلیل،  و  د . است شده انجام اای  پژواش نتایج کردن یادست و
 تاوان   مای  شیوه این با. یافت دست ملموس اایی  گیری    نتیجه به گیشته متون د ست تحلیل و
 میاان  از و کارد  مقایسه اب با بسیا  زیاد، اای  تفاو  با ولو  ا، شده انجام تحقیقا   احتی به

. آو د دسات  باه   ا نتیجاه  تارین   منطقای  و تارین   دقیق اا،  پژواش نااماان، و پراکنده نتایج
. اسات  آماا ی  ااای   آزماون  نتایج و استاندا داا انحراف اا،  میانرین گر،  فراتحلیل مشاادا 

 (.1988 کولیک، و کولیک)فراتحلیل نه ،است ثانویه یا اولیه تحلیل خام، اای  داده تحلیل

 و  ه باااااا   گااردآو ی دادهاساات و  امبسااتری و  ویاادادی  پااس نااو  از پااژواش ایاان 

 شود.    می تشریح ادامهنحوه اجرای آن د   .است صو   گرفته ای  کتابخانه
 و مجازا  ااای   پاژواش  بارای  اثار  انادازه  ی  بهاز محاسا  عباا    اساسی اصل فراتحلیل د 

 باه  دساتیابی  آنهاا بارای   ترکیا   آنراه و( عمومی) مشترک ماتریس یک به آنها برگرداندن
 مطالعاا   آماا ی  اای  یافته و نتایج که است کم ی شاخصی اثر اندازةباشد.   می ثیرأت میانرین

 د  و باوده  فراتحلیال  د  کلیدی عنصری اثر اندازة. شود  می یادست و خالصه آن قال  د 
 ااای   یافتاه  کاردن  شاال  یک اثر، اندازة از استفاده ادف. کند  می ممان  ا فراتحلیل واقع،

 و مقایساه  امااان  تا ستا مشترک ای  اندازه و عددی شاخصی د  مطالعا  گوناگون آما ی
 میازان  یاا  جمعیات  د   ابطاه  بز گای  اثار  انادازة . شود فرااب مطالعا  آما ی نتایج ترکی 
 (.1997  زنو، و  زنتا ) است صفر فرض از انحراف

 و (، ااانتر 1982یافتاه توساا ااانتر و امااا ان )      د  این مقالاه،  و  فراتحلیال توساعه   
گیری منطقای از اثارا  بااا گیری      ، به منظو  ا ائه نتیجه(1991)  وزنتا  و( 2000) اشمیت

بار ا تباا  ا زشای اطالعاا  حساابدا ی بااا         المللی گزا شارری ماالی    استاندا داای بین
 گرفته شده است.  

 :شود  می زیر موا د شامل فراتحلیل د  این پژواش محاسباتی مراحل
 مطالعه ار برای( امبستری مطالعا )اثر  اندازه   محاسبه -1

د  ایان مقالاه   ) وابساته  متغیرااای  باین  ا تباا   میزان گیری  اندازه جهت برای این منظو ،
 (المللای گزا شارری ماالی     استاندا داای بین پییر ) مستقل متغیر و( ا ز  دفتری سود و
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 دااد، محاسابه شاد. بارای      اثر که میزان بز گی  وابا بین متغیرااا  ا نشاان مای    اندازه معیا 
 انادازه  باه منظاو    آماا ه  این د  آنها گزا   شده باشد، (r) امبستری ضری  مطالعاتی که

 ا ا ائه کارده باشاد،    z و یا t اای  اگر مطالعه فقا آما ه .است شده استفاده اثر اندازه گیری
 گردد:  بدین صو   محاسبه می  r آما ه

 𝑟 =  √
𝑡2

(𝑡2+𝑑𝑓)
(1 ابطه )                            

𝑟 =  
𝑍

√𝑁
  (2 ابطه )                                                                         

د جاه   df تعاداد نموناه و   i ،N، ضری  امبستری برآو د شده برای پاژواش  r د   وابا باال،د   وابا باال،که که 

 است.   آزادی است که بر مبنای تعداد نمونه و پا امتراای برآو د د   گرسیون قابل محاسبه
 کوان d ار پژواش به r نمره تبدیل -2

 کل بر اساس  ابطه زیر: اثر اندازه محاسبه منظو  به آزمایشی مطالعا  اثر اندازه ترکی  -3

𝑟 ̅ =  
∑(𝑟𝑖.𝑁𝑖)

∑ 𝑁𝑖
   (3 ابطه )                                                         

 5و  4وا یانس مشااده و خطای وا یانس نمونه، باه ترتیا  باا اساتفاده از معاادال        -4
 برآو د شدند:

 

S𝑟
2 =  

∑ 𝑁𝑖(𝑟𝑖−𝑟 ̅)2

∑ 𝑁𝑖
                                                                              (  4 ابطه )      

 

S𝑒
2 =  

(1−𝑟 ̅2)2𝐾

∑ 𝑁𝑖
                                                                                  (  5 ابطه )       

 . است فراتحلیل مو د بر سی د  مطالعا  تعداد ،k آن د  که

 آمد: دست زیر به  ابطه از استفاده با اطمینان فاصله برآو د منظو  به وا یانس -5 

𝛿𝑒
2 =

S𝑟
2

𝐾
                                                                                                   (  6 ابطه )       

  ابطاه  از گیری بهره با مقدا  این اثر، اندازه مقدا  کلی معنادا ی آزمون برای سپس -6
 شده است: برآو د اطمینان فاصله یک د  زیر

[𝑟 ̅ − (√S𝑟
2

𝐾
) 𝑍0.975 ؛ �̅� + (√S𝑟

2

𝐾
) 𝑍0.975] = [𝑟 ̅ − (√S𝑟

2

𝐾
) �̅� ؛(1.96) +

(√S𝑟
2

𝐾
) (1.96)]                                                                                                              (  7 ابطه )    
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 و مساتقل  متغیر میان معنادا ی ا تبا  شود، صفر آمده، شامل عدد به دست عدد چنان ه
 نتیجاه  متغیرااا  میاان  معناادا   منفای  یاا  مببات  ا تباا   اینصو  ، غیر د . وجود ندا د وابسته

 دستیابی برای بر سی دست د  مطالعا  ادغام اماان میزان تعیین منظو  د  ادامه به. شود  می
 .شده است اجرا 7  ابط  طریق از مطالعا  امرنی  وابا د  آزمون واحد، به نتیجه

 

χ𝑘−1
2 =  

𝑁S𝑟
2

(1−𝑟 ̅2)2
                                                                    (8 ابطه )

ااای اثار،     اگر فرض امرنی ضرای  پییرفته نشود، به دلیل اینااه وا یاانس باین انادازه    
 ( د 1982گیری ناشی شود )اانتر و اااا ان،    تواند از عوامل دیرری به جز خطای نمونه  می

ااای    اندازه وا یانس  ود  می احتما  که کننده  تعدیل متغیراای براساس مطالعا  اینصو  ،
و فراتحلیل با  دیرر بارای اار کادام     شود  می تقسیب اایی  زیرگروه به باشد، آنها از ناشی اثر

اا، با توجاه باه پانج فااکتو        د  این پژواش، زیرگروه آید.  د  می اجرا به اا  از این زیرگروه
حسابرسای، فقادان و    و حساابدا ی   د مطالعه، ضامانت اجرایای  منشأ حقوقی کشو اای مو

المللی گزا شرری مالی، واگرایی بین اصو  پییرفته شده داخلی کشو  و استاندا داای بین
المللی گزا شرری ماالی و ماد  ماو د      استاندا داای بین پییر  اجبا ی یا داوطلبانه شال

 امااا ان  و به پیروی از الپو تاا  .است شده یلگیری ا تبا  ا زشی تشا  استفاده برای اندازه
( 1 :تقسیب شاده اسات   طبقه 4قانونی کشو اای مو د بر سی د  مطالعا ، به  منشأ ،(1998)

انجاام شاده د     مطالعاا   (2 ال،  انجام شده د  کشو اای دا ای نظام حقوقی کامن مطالعا 
انجام شاده د  کشاو اای دا ای    مطالعا ( 3 فرانسه، نوشته/ کشو اای دا ای نظام حقوقی

انجاام شاده د  کشاو اای دا ای نظاام حقاوقی       مطالعاا  ( 4 و آلمان، نظام حقوقی نوشته/
دا ای  استوا  اسات کاه کشاو اای    فرضبر این  بندی،طبقه این منطق .اسااندیناوی نوشته/

 و سیسااتب اطالعااا  ویژگاای از مختلفاای خصوصاایا  نوشااته، و سیسااتب حقااوقی کااامن ال
 مقابال  د  کاامن ال  ااای مبتنای بار     برای نظاام  شفافیت و گرایی  ای   حرفه جمله از ا یحسابد
آو ناد. ایان     اای مبتنای بار حقاوق نوشاته فارااب مای        نظام برای کا ی  پنهان و قانونی کنتر 
المللای گزا شارری ماالی تاأثیر       اا، به احتما  زیاد بر بروز اثرا  استاندا داای باین   ویژگی
( 2003بندی صو   گرفته، بر اساس مطالعا  اساتولز و ویلیامساون )    گیاشت. طبقهخوااد 
 ( صو   گرفته است. 2003و لئوز )

 کشاو   51 بارای   ا 1حسابرسای  و حسابدا ی اجرای شاخص( 2010) اماا ان و پریاتو
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 باه  مرباو   ماو د  11 شاامل  شااخص  ایان . کردناد  طراحی 2008 و 2005 ،2002 سا  برای
 کشاو   یاک  د  حسابرسای  و حساابدا ی  اجارای  به مربو  مو دافت  و حسابرسی کیفیت
باه   ، مطالعاا  (2010) امااا ان،  پریااتو و  شااخص  از اساتفاده  د  ایان پاژواش، باا   . است

ترتیا ،   باه ) میاناه  از تار   پاایین  و بااالتر  شااخص  باا  اای انجام شده د  کشاو اای   زیرگروه
  .است تقسیب شده( پایین و باال ضوابا اجرایی
 داخلای آن کشاو  و  اصاو  پییرفتاه شاده     باین  شامل کشو اای با تفاو  مطالعا    برای گروه

، (2007) امااا ان  و اساتفاده از شااخص دینا،    باا  المللای گزا شارری ماالی،     استاندا داای باین 
 واگرایای ) 3واگرایای  و( کاب  اخاتالف  و زیاد فقدان) پایین و باال 2اایی شامل نسبت فقدان    زیرگروه

 باه  مرباو   قواعاد  حاد،  چاه  تاا  ایجاد شد. شاخص فقدان بدین معنی است که( کب واگرایی و زیاد
 د  امااا شااده، گرفتااه نادیااده داخلاای حسااابدا ی اسااتاندا داای د  حسااابدا ی خاااص مسااائل

 ،1 جادو   ،2007 امااا ان،  و دینا، ) است شده داده پوشش حسابدا ی المللی بین استاندا داای
 موضاو   باه  مرباو   قواعاد  آن، د  کاه  دا د اشا ه به شارایطی  ام نین واگرایی (.157 و 156 ص

 حسااابدا ی المللاای بااین اسااتاندا داای و داخلاای حسااابدا ی اسااتاندا داای د  مشااابه حسااابدا ی
 د  مختلاف  کشاو اای  برای واگرایی شاخص(. 2007 اماا ان، و دین،) شود  می اعما  متفاو 
 .است دسترس د ( 157 و 156 ص ،1 جدو ( )2007) اماا ان و دین،
 یاا  و داوطلباناه  ااای متفااو  بارای پاییر       مطالعاا ، شاامل بر سای    اینااه  به توجه با

المللای گزا شارری ماالی باوده اسات، زیرگاروه دیراری بارای           استاندا داای باین  اجبا ی
المللای    اساتاندا داای باین  پاییر  اجباا ی   »تفایک این دو نو  مطالعا  برای بر سی اثر 

ایجااد  « المللای گزا شارری ماالی     پییر  داوطلبانه استاندا داای بین»و « گزا شرری مالی
اای قیمت و بازده استفاده شده بود کاه    شد. ام نین برای آزمون ا تبا  ا زشی سود، مد 

اااا،   اااای جدیاادی ایجاااد شااد و باارای ااار کاادام از ایاان مااد     باار مبنااای آنهااا، زیرگااروه
 اای مختلفی صو   گرفت. فراتحلیل

 

 ها    داده
اثار پاییر    انجاام شاده د باا ه موضاو  خااص       اای    پژواش بر، تمرکز پژواش حاضرد  

اسات. از ایان   بر ا تبا  ا زشای اطالعاا  حساابدا ی     المللی گزا شرری مالی  استاندا داای بین
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ااای تجربای انجاام شاده( د        مقاال  )حاصل از پژواش ، و جامعه مو د بر سی د  این تحقیق
دنیا می باشاد. ایان جامعاه باه     کل د   المللی گزا شرری مالی  استاندا داای بینا تبا  با پییر  

ااا، چناد     آو ی داده  جماع بارای  تر، مقاال  موجود د  مجال  معتبر حسابدا ی است.   طو  دقیق
اثارا  پاییر    باه  دسات آو دن مطالعاا  مرباو     ترکی  مختلف از کلما  کلیدی بارای باه   

کلماا  کلیادی ایان پاژواش،      شاده اسات.  اساتفاده   المللی گزا شرری ماالی   استاندا داای بین
اااای اسااتاندا داای   د  کنااا  وابه ا تبااا  ا زشاای، مربااو  بااودن و محتااوای اطالعاااتی اساات  

اسااتاندا داای  دا ی واسااتاندا داای حساااب المللاای بااین ایئااتالمللاای گزا شاارری مااالی،   بااین
 ,ABI Inform اااای  مختلااف، شااامل پایراااه اطالعاااتی د  منااابع  المللاای حسااابدا ی بااین

Blackwell, EBSCO, JSTOR, Emerald ,Science Direct, Springer, Taylor 

and Francis, and SSRN    قسامت   شادند. ام ناین  و د  مجال  معتبر حساابدا ی جساتجو
اای انجام شده قبلی توسا سایر پژواشارران    و فراتحلیلآو ی شده  منابع و مراجع مقاال  جمع

بااا   ااای پاژواش     تامیال داده  بارای برای شناسایی سایر مطالعا  تجربی مرباو  باه موضاو     
د عادم تاارا  مجاد    از اطمینان از بود که پس مقاله 68 از پژواش، متشال اولیه   گرفته شد. نمونه

 توصایفی  مقاله به دلیل اینااه تنهاا اطالعاا     پانزده. آو ی شده بود  مقاال ، جمع قبلی اای  نسخه
اای الزم برای ااداف این پژواش بودند، از نمونه کنا  گیاشاته شادند.     ا ائه داده و یا فاقد آما ه

ااای اار     هام نین د  مطالعاتی که برای کشو اای مختلف، بر سی جداگانه انجاام داده و آماا   
کشو ی  ا ا ائه داده بودند، بر سی برای ار کدام از کشو اا صو   گرفته است. نموناه نهاایی   

ساا  باوده اسات کاه بار اسااس        -شرکت 72266مقاله با مشااده مستقل  53این پژواش، شامل 
محاسابه شاده اسات.     متعادد  اثار  انادازه  مطالعاه،  اار  برای تحلیل صو   گرفته است و 94آنها، 
گیاری ا تباا  ا زشای      مطالعا  مو د بر سی، که از مد  قیمات بارای انادازه    ، خالصه1 جدو 

، مطالعااتی کاه از ماد     2داد. ام ناین د  جادو      اند  ا نشان می  ا قام حسابدا ی استفاده کرده
بازده برای اندازه گیری ا تبا  ا زشی سود حسابدا ی استفاده شده است، نشان داده شده اسات.  

کشو  و یاا حاوزه ماو د     انتشا ، سا : د  جدو  ا ائه شده است زیر اای  ویژگی مطالعه، ار برای
تعاداد   ،المللای گزا شارری ماالی     اساتاندا داای باین   اجباا ی  یاا  و باا گیری داوطلبانه بر سی،
دو ه زمانی مو د بر سی پژواش، اثر اندازه برای دو ه قبل و بعاد از   نمونه پژواش، اای  شرکت
   ، و منبع محاسبه اثر اندازه د  آن پژواش.المللی گزا شرری مالی  تاندا داای بیناسپییر  
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 ها  تحلیل یافته و تجزیه
گازا     4و  3و  اا زشی، د  جاد  ا تبا  نتایج آزمون فراتحلیل د  خصوص مطالعا 

تحلیل کل مطالعاا  د  آن حاوزه ا ائاه     و تجزیه از حاصل نتایج ،جدو  ار شده است. د 
شاامل قاد      مارتبا،  متغیرااای  تعادیل اثارا    دیرری بارای  آزمون ام نین است،شده 

 تجانس حاکب بر کشو  مو د بر سی، حقوقی  بیب حسابرسی، و اجرایی سیستب حسابدا ی
نحاوه   و المللای گزا شارری ماالی     استاندا داای بین و داخلیحسابدا ی  استاندا داای بین

 فراتحلیال  بارای  این، بر عالوه. انجام شده است استاندا داااین  پییر  اجبا ی یا داوطلبانه
بر سای نقاش    بارای  ااای دیراری    آزماون  ا تبا  ا زشی ساود حساابدا ی،   مطالعا  اقالم
 انجام گرفته است.   قیمت و بازده تعدیلی مد 

 

برر   المللی گزارشگری مالی  استانداردهای بینفراتحلیل مطالعات اثر پذیرش 

 عات حسابداریارتباط ارزشی اطال
 بعاد  و قبال  سهام، صاحبان حقوق دفتری ا ز  ا زشی ، نتایج فراتحلیل ا تبا 3 جدو 

 داد.  ی  ا نشان میالمللی گزا شرری مال  استاندا داای بین پییر  از
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 المللی گزا شرری مالی بر ا تبا  ا زشی اطالعا  حسابدا ی )مد  قیمت( .  مقاال  مو د استفاده د  فراتحلیل تأثیر پییر  استاندا داای بین1جدو  

 منبع اطالعا 
شیوه  ثر اندازها

 پییر 
 حقوقیمنشأ 

بازه زمانی 
 پژواش

 GAAP IFRS نویسنده مقاله کشو  مو د بر سی
 تعداد نمونه ا ز  دفتری سود تعداد نمونه ا ز  دفتری سود

 (2017) و اماا ان شرفا انرلستان Common 2007- 2002 اجبا ی A ،19 647/0 678/0 192 703/0 702/0 202، پنل 4جدو  
 (2017) و اماا ان شرفا آلمان Civ/German 2007- 2002 اجبا ی B ،19 606/0 745/0 192 783/0 790/0 202، پنل 4جدو  

 (2016گون، و وان، ) کشو   9بر سی  1997 -2012  اجبا ی 7613 023/0 041/0 7613 022/0 043/0 58، 7جدو  
 (2016) و اماا ان ایلیر کشو  آفریقایی 20 2002 -2009  اجبا ی 1646 083/0 -244/0 1130 027/0 077/0 255، 5جدو  
 (2016بابوکا دوس و  یمل ) آفریقای جنوبی Common 2013- 2008 اجبا ی 477 892/0 869/0 477 789/0 794/0 444، 3جدو  
 (2016) تااا  ا دن 2007و  Civ/French 2006 اجبا ی 70 539/0 399/0 70 649/0 427/0 42، 2جدو  
 (2016)گان و اماا ان  مالزی Common 2011- 2006 اجبا ی 100 612/0 667/0 100 619/0 710/0 27، 7جدو  

 (2016) لی و گو چین Civ/French 2009- 2004 اجبا ی A ،774 197/0 118/0 5016 040/0 045/0 5016، پنل 4جدو  
 (2015) و اماا ان بیسلند نروژ Civ/Scandinavian 2008- 2001 اجبا ی 1264 126/0 008/0 1264 097/0 164/0 56، 7جدو  
 (2015کووای ) EU 2000 -2004  داوطلبانه 636 650/0 486/0 530 546/0 111/0 93، 4جدو  
 (2014اامبو گا و بیسلند ) سوئد Civ/Scandinavian 2010-2001 اجبا ی 930 670/0 680/0 700 750/0 510/0 66، 4جدو  

 (2014ما تینز و لین ) اسپانیا 2005و  Civ/French 2004 اجبا ی b ،247 627/0 105/0 72 738/0 593/0 64و Aپنل ، 4جدو  
 (2014پالئا ) ایتالیا Civ/French 2006- 2005 اجبا ی 173 780/0 470/0 173 790/0 500/0 30، 7جدو  

 (2014)و اماا ان  ان، اتحادیه ا وپا 2005 -2009  داوطلبانه 42 648/0 568/0 42 436/0 253/0 182، 6دو  ج
 (2014)و اماا ان  ان، اتحادیه ا وپا 2005 -2009  اجبا ی 68 365/0 063/0 68 292/0 164/0 182، 6دو  ج
 (2013جا وا و النتو ) فنالند Civ/Scandinavian 2004 اجبا ی 91 777/0 237/0 91 744/0 242/0 64 ،10 دو ج

 (2013)و اماا ان  ان، چین Civ/French 2011- 2002 اجبا ی 57 291/0 051/0 69 391/0 471/0 284، 6جدو  
 (2013) ادیبا و اماا ان مالزی Common 2009-2002 اجبا ی 1497 378/0 443/0 2663 312/0 050/0 67، 4جدو  

 B ،116 020/0- 019/0- 404 015/0 711/0 404و  A، پنل 3جدو  
داوطلبانه 
 یونان Civ/French 2008- 2001 و اجبا ی

 و اماا ان دیمیتروپولوس
(2013) 
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 منبع اطالعا 
شیوه  ثر اندازها

 پییر 
 حقوقیمنشأ 

بازه زمانی 
 پژواش

 GAAP IFRS نویسنده مقاله کشو  مو د بر سی
 تعداد نمونه ا ز  دفتری سود تعداد نمونه ا ز  دفتری سود

 (2011کا مپینیس و اواس ) یونان Civ/French 2007-2002 اجبا ی B ،320 243/0 011/0 489 210/0 020/0 553، پنل 5جدو  
 (2005) و اماا ان آتیانوس یونان Civ/French 2004- 2003 داوطلبانه 40 454/0 185/0 40 442/0 507/0 39، 5 جدو 

 (2007اان، و سوبرامانیام ) آلمان Civ/German 2002- 1998 داوطلبانه 80 290/0 012/0 80 290/0 291/0 644، 5 جدو 

 (2007جرماکوویز ) آلمان Civ/German 2004- 1995 داوطلبانه B، 182 081/0 154/0 88 809/0 449/0 135 پنل ،12 جدو 

 (2008) و اماا ان کاپاون اتحادیه ا وپا 2004 -2005  اجبا ی 1528 177/0 296/0 1528 195/0 147/0 53، 7جدو  

 (2008چالمرز و اماا ان ) استرالیا Common 2005- 2004 اجبا ی 583 285/0 266/0 583 301/0 266/0 243، 3 جدو 

 (2008مو یاس و کو تو ) پرتقا  Civ/French 2005- 1995 اجبا ی 35 481/0 080/0 264 747/0 244/0 110، 9 8جدو  

 (2008)گرده و اماا ان  نروب Civ/Scandinavian 2004 اجبا ی A، 100 787/0 845/0 145 735/0 889/0 145 پنل 3 جدو 

 (2008گودوین و اماا ان ) استرالیا Common 2005 اجبا ی A، 101 309/0 698/0 1065 266/0 627/0 1065 ، پنل5جدو 

 (2008کد ی و محمد ) مالزی Common 2007- 2004 اجبا ی 118 421/0 414/0 118 421/0 398/0 11و  10، 3و  2جدو 

 (2009کا امپینیس و اواس ) یونان Civ/French 2006- 2003 اجبا ی A & B،  ،88 611/0 217/0 170 684/0 34/0 170 ، پنل4 جدو 

 (2009پاگلیتی ) ایتالیا Civ/French 2007- 2002 اجبا ی B & C، 15 491/0 705/0 432 683/0 713/0 432 پنل 3 جدو 

 (2009تیلو  ) انرلستان Common 2005 اجبا ی 50 137/0 -125/0 50 195/0 589/0 52، 5 جدو 

 (2009تیلو  ) ان، کن، Common 2005 اجبا ی 50 -068/0 088/0 50 170/0 408/0 52، 5 جدو 

 (2009تیلو  ) سنراپو  Common 2005 اجبا ی 50 014/0 -135/0 50 186/0 625/0 52، 5 جدو 

 Civ/French اجبا ی A & B، 125 462/0- 659/0 382 918/0 203/0 406 پنل 3 جدو 
و  2001 -2002
2006- 2005 

 (2009تو ه ) ترکیه

 (2010دوا  و اماا ان ) آلمان Civ/German 2007- 2002 اجبا ی 1086 123/0 070/0 426 777/0 659/0 105، 5جدو  

 (2010دوا  و اماا ان ) اسپانیا Civ/French 2007- 2002 اجبا ی 325 106/0 107/0 263 231/0 141/0 105، 5جدو  

 (2010دوا  و اماا ان ) فرانسه Civ/French 2007- 2002 اجبا ی 1264 462/0 485/0 1050 163/0 039/0 105، 5جدو  

 (2010دوا  و اماا ان ) ایتالیا Civ/French 2007- 2002 اجبا ی 503 116/0 085/0 355 276/0 181/0 105، 5جدو  

 (2010دوا  و اماا ان ) انرلستان Common 2007- 2002 اجبا ی 1856 145/0 482/0 921 129/0 -370/0 105، 5جدو  
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 منبع اطالعا 
شیوه  ثر اندازها

 پییر 
 حقوقیمنشأ 

بازه زمانی 
 پژواش

 GAAP IFRS نویسنده مقاله کشو  مو د بر سی
 تعداد نمونه ا ز  دفتری سود تعداد نمونه ا ز  دفتری سود

 (2010الیویرا و اماا ان ) پرتقا  Civ/French 2008- 1998 اجبا ی 354 025/0 -088/0 354 075/0 132/0 248، 4و  2 جدو 
 (2010ایتیریدیس ) انرلستان Common 2005- 2004 اجبا ی A،  ،201 444/0 773/0 241 176/0 276/0 241 پنل 3جدو ،
 (2010ایتیریدیس و  وولیس ) یونان Civ/French 2005- 2004 اجبا ی A، 62 744/0 291/0 254 606/0 214/0 254 پنل ،5 جدو 

 (2010اسمایل و اماا ان ) مالزی Common 2009- 2002 اجبا ی 1166 233/0 518/0 1497 378/0 442/0 30 ،4 جدو 
 (2011آگوستینو و اماا ان ) SC 2000 -2006  اجبا ی 1201 -092/0 100/0 1201 006/0 065/0 447 (،2) 3جدو  

 (2011چالمرز و اماا ان ) استرالیا 2006و  Common 2004 اجبا ی A، 158 150/0 303/0 1296 232/0 237/0 1421 پنل ،2جدو 
 (2011کال کسون و اماا ان ) استرالیا Common 2004 اجبا ی 9 530/0 312/0 895 551/0 255/0 895 ،(OLS) 3 جدو 
 (2011کال کسون و اماا ان ) ایرلند Common 2004 اجبا ی 9 494/0 395/0 30 724/0 162/0- 30 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) انرلستان Common 2004 اجبا ی 9 584/0 483/0 699 522/0 356/0 699 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) بلژیک Civ/French 2004 اجبا ی 9 771/0 605/0 72 013/0 668/0 72 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) دانما ک Civ/Scandinavian 2004 اجبا ی 9 029/0- 707/0 97 057/0- 716/0 97 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) فنالند Civ/Scandinavian 2004 اجبا ی 9 468/0 507/0 101 520/0 417/0 101 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) فرانسه Civ/French 2004 اجبا ی 9 178/0 509/0 484 290/0 693/0 484 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011) کال کسون و اماا ان آلمان Civ/German 2004 اجبا ی 9 626/0 479/0 185 602/0 709/0 185 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) یونان Civ/French 2004 اجبا ی 9 435/0 211/0 144 262/0 314/0 144 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) الند Civ/French 2004 اجبا ی 9 568/0 498/0 106 456/0 611/0 106 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) ایتالیا Civ/French 2004 اجبا ی 9 311/0 812/0 207 308/0 796/0 207 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) نروب Ci/Scandinavian 2004 اجبا ی 9 131/0 260/0 110 308/0 088/0 110 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) پرتقا  Civ/French 2004 اجبا ی 9 628/0 111/0 32 679/0 544/0 32 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) اسپانیا Civ/French 2004 اجبا ی 9 722/0 178/0 109 764/0 338/0 109 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011کال کسون و اماا ان ) سوئد Civ/Scandinavian 2004 اجبا ی 9 173/0 526/0 217 174/0 467/0 217 ،(OLS) 3 جدو 

 (2011ماسیاس و موینو ) اتحادیه ا وپا 2004  داوطلبانه 366 293/0 431/0 673 250/0 450/0 63 ،3 جدو 
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 منبع اطالعا 
شیوه  ثر اندازها

 پییر 
 حقوقیمنشأ 

بازه زمانی 
 پژواش

 GAAP IFRS نویسنده مقاله کشو  مو د بر سی
 تعداد نمونه ا ز  دفتری سود تعداد نمونه ا ز  دفتری سود

 (2011یائو، او و لیو ) چینا Civ/French 2008- 2005 اجبا ی A، 670 189/0 129/0 1620 234/0 032/0 1620 پنل ،3 جدو 
 (2011نا کتابتی و پاتپانی و  ) اتحادیه ا وپا 2002 -2007  اجبا ی B pool،87 590/0 300/0 1218 640/0 380/0 1218 پنل ،3 جدو 

 Common اجبا ی A & C،p، 136 700/0 590/0 688 780/0 650/0 688 پنل ،6 جدو 
و  2001 -2004
2009- 2006 

 (2012) و اماا ان چوا استرالیا

 (2012سالووتاس و اماا ان ) یونان Civ/French 2008- 2001 اجبا ی A، 30 293/0 326/0 922 183/0 256/0 884 پنل ،4 جدو 
 

 لمللی گزا شرری مالی بر ا تبا  ا زشی سود حسابدا ی )مد  بازده( تأثیر پییر  استاندا داای بین مقاال  مو د استفاده د  فراتحلیل  .2جدو   

 منبع اطالعا 
 اثر اندازه

شیوه 
 پییر 

 منشأ حقوقی
بازه زمانی 
 پژواش

 GAAP IFRS نویسنده مقاله مو د بر سیکشو  
 تعداد نمونه سود تعداد نمونه سود

 (2016گون، و لین، وان، ) کشو  9بر سی  1997 -2012  اجبا ی 7613 047/0 7613 048/0 58، 7جدو  
 (2016) و اماا ان نومادی کانادا Common 2013- 2008 اجبا ی A ،40 229/0 1321 437/0 1471، پنل 6جدو  
 (2016) لی و گو چین Civ/French 2009- 2004 اجبا ی B ،774 038/0 5016 048/0 5016، پنل 4جدو  

 (2016) و اماا ان کوتیالس اسپانیا 2001 -2008  اجبا ی 252 022/0   15، 2جدو  
 (2014اامبو گا و بیسلند ) سوئد Civ/Scandinavian 2010-2001 اجبا ی 930 180/0 930 250/0 66، 4جدو  
 (2013) و اماا ان اسمایل مالزی Common 2009-2002 اجبا ی 1166 435/0 1497 165/0 68، 5جدو  

 (2013)و اماا ان  دیمیتروپولوس یونان Civ/French 2008- 2001 داوطلبانه B ،116 031/0- 404 193/0 404و  A، پنل 3جدو  
 (2000کیننون و اماا ان ) فنالند Civ/Scandinavian 1992-1984 داوطلبانه B ،509 239/0 86 096/0 86، پنل 2جدو  

 (2005با توف و اماا ان ) آلمان Civ/German 2000- 1998 داوطلبانه A ،110 272/0 915 243/0 915، پنل 4جدو  

 (2007سوبرامانیام )اان، و  آلمان Civ/German 2000- 1998 داوطلبانه 60 098/0 60 126/0 647، 6جدو  

 (2007وند مولن و اماا ان ) آلمان Civ/German 2002- 2000 داوطلبانه 164 094/0 149 328/0 135، 4جدو  

 (2008کاپاون و اماا ان ) اتحادیه ا وپا 2004 -2005  اجبا ی 1562 052/0 1556 094/0 57، 9جدو  



 11اای کا بردی د  گزا شرری مالی، شما ه  پژواش  108

 منبع اطالعا 
 اثر اندازه

شیوه 
 پییر 

 منشأ حقوقی
بازه زمانی 
 پژواش

 GAAP IFRS نویسنده مقاله مو د بر سیکشو  
 تعداد نمونه سود تعداد نمونه سود

 (2008گرید و اماا ان ) نروب Civ/Scandinavian 2004 اجبا ی A ،104 112/0 130 114/0 130، پنل 6جدو  

 (2008گودوین و اماا ان ) استرالیا Common 2006- 2005 اجبا ی B ،101 138/0 922 139/0 922، پنل 5جدو  

 (2009پاگلیتی و اماا ان ) ایتالیا Civ/French 2007- 2002 اجبا ی B ،16 233/0 442 072/0- 444، پنل 4جدو  

 (2010دوا  و اماا ان ) آلمان Civ/German 2007- 2002 اجبا ی 677 181/0 272 611/0 108، 6جدو  

 (2010دوا  و اماا ان ) اسپانیا Civ/French 2007- 2002 اجبا ی 142 -039/0 223 -095/0 108، 6جدو  

 (2010اماا ان )دوا  و  فرانسه Civ/French 2007- 2002 اجبا ی 638 193/0 720 156/0 108، 6جدو  

 (2010دوا  و اماا ان ) ایتالیا Civ/French 2007- 2002 اجبا ی 245 321/0 252 -152/0 108، 6جدو  

 (2010دوا  و اماا ان ) انرلستان Common 2007- 2002 اجبا ی 1029 -250/0 725 -009/0 108، 6جدو  

 (2010ایتیردیس ) انرلستان Common 2005- 2004 اجبا ی B ،201 141/0 241 118/0 241، پنل 3جدو  

 (2010ایتیریدیس و  وولیس ) یونان Civ/French 2006- 2004 اجبا ی B ،62 262/0 254 184/0 154، پنل 5جدو  

 (2011چالمرز و اماا ان ) استرالیا 2006و  Common 2004 اجبا ی A ،168 127/0 1030 037/0 1183، پنل 8جدو  

 (2010اسمایل و اماا ان ) مالزی Common 2009- 2002 اجبا ی 1166 449/0 1497 165/0 31، 5جدو  
 (2013جا وا و النتو ) فنالند Civ/Scandinavian 2004 اجبا ی A ،60 522/0 92 509/0 92، پنل 7جدو  
 (2011)لیو و اماا ان  چین Civ/French 2008- 2005 اجبا ی B ،670 103/0 1620 139/0 1620، پنل 3جدو  

 Common اجبا ی 688 180/0 688 030/0 137 و A &C ،136، پنل6جدو  
و  2006 -2009
2004 – 2001 

 (2012)ن چوا و اماا ا  استرالیا

 (2012سالووتاس و اماا ان ) یونان Civ/French 2008- 2001 اجبا ی C ،30 087/0 917 082/0 871، پنل 4جدو  
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 المللی گزا شرری مالی بر ا تبا  ا زشی ا ز  دفتری  . نتایج فراتحلیل تأثیر پییر  استاندا داای بین3جدو 
آما ه 
 دو  کای

فاصله اطمینان 
 د صد 95

 Zآما ه 
د صد خطا 
 بر وا یانس

خطای وا یانس 
 مشااده

وا یانس 
 مشااده

میانرین 
 ضرای 

تعداد 
 اا  پژواش

نمونه 
(N) 

 

 المللی گزا شرری مالی  پییر  استاندا داای بیندو ه قبل از 
 فراتحلیل کل نمونه 42867 66 253/0 054/0 001/0 025/0 870/8 198/0 ,310/0 438/2644

 کننده:  متغیراای تعدیل

 ال کشو اای کامن 11615 18 404/0 031/0 001/0 034/0 602/9 322/0 ,486/0 936/528

 کشو اای حقوق نوشته فرانسه 13553 26 230/0 043/0 001/0 040/0 635/5 150/0 ,310/0 803/654

 کشو اای حقوق نوشته آلمان 971 5 617/0 046/0 001/0 043/0 412/6 429/0 ,806/0 454/117

093/367 617/0, 191/0 718/3 022/0 002/0 094/0 404/0 8 2725 
کشو اای حقوق نوشته 

 اسااندیناوی

 ضمانت اجرای زیاد 13875 23 388/0 036/0 001/0 033/0 737/9 310/0 ,466/0 847/700

 ضمانت اجرای کب 8284 31 399/0 081/0 002/0 033/0 803/7 299/0 ,500/0 192/949

 شاخص فقدان زیاد 17104 33 342/0 040/0 001/0 038/0 827/9 273/0 ,410/0 802/873

 شاخص فقدان کب 12928 23 277/0 066/0 001/0 023/0 180/5 172/0 ,382/0 699/997

 واگرایی زیاد 8936 30 361/0 064/0 002/0 040/0 829/7 270/0 ,451/0 663/753

 واگرایی کب 19476 25 307/0 047/0 001/0 022/0 086/7 222/0 ,393/0 328/1118

 پییر  اجبا ی 41414 60 250/0 055/0 001/0 023/0 274/8 191/0 ,309/0 807/2576

 پییر  داوطلبانه 1453 6 365/0 022/0 003/0 145/0 113/6 248/0 ,482/0 370/41
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آما ه کای 

 دو

فاصله اطمینان 
 د صد 95

 Zآما ه 
د صد خطا 
 بر وا یانس

خطای وا یانس 
 مشااده

وا یانس 
 مشااده

میانرین 
 ضرای 

تعداد 
 اا  پژواش

نمونه 
(N) 

 

 المللی گزا شرری مالی  پییر  استاندا داای بین دو ه بعد از

 فراتحلیل کل نمونه 43927 66 234/0 056/0 001/0 024/0 983/7 018/0 ,291/0 631/2776

 کننده:  متغیراای تعدیل

 کشو اای کامن ال 11188 18 353/0 041/0 001/0 030/0 383/7 260/0 ,447/0 909/601

 کشو اای حقوق نوشته فرانسه 13778 26 215/0 060/0 001/0 029/0 485/4 00//121121 ,00//309309 907/906

 کشو اای حقوق نوشته آلمان 1688 5 301/0 069/0 002/0 036/0 562/2 070/0 ,531/0 843/140

995/332 602/0, 214/0 119/4 024/0 001/0 078/0 408/0 8 2955 
کشو اای حقوق نوشته 

 اسااندیناوی

 ضمانت اجرای زیاد 13433 23 371/0 042/0 001/0 030/0 665/8 287/0 ,455/0 930/761

 ضمانت اجرای کب 9483 31 353/0 073/0 002/0 034/0 270/7 258/0 ,449/0 518/907

 فقدان زیاد 15945 33 346/0 051/0 001/0 031/0 780/8 269/0 ,423/0 534/1053

 فقدان کب 14808 23 206/0 063/0 001/0 023/0 947/3 104/0 ,308/0 628/1009

 واگرایی زیاد 11040 30 343/0 058/0 002/0 037/0 823/7 257/0 ,430/0 718/720

 واگرایی کب 18093 25 261/0 061/0 001/0 020/0 278/5 164/0 ,358/0 852/1270

 پییر  اجبا ی 42628 60 225/0 055/0 001/0 023/0 343/7 166/0 ,285/0 468/2610

 پییر  داوطلبانه 1299 6 500/0 027 003/0 097/0 478/7 369/0 ,631/0 044/62
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ا ز  دفتاری   ا زشای  ا تبا  بر مبنای کل نمونه، حاکی از آن است که نتایج فراتحلیل 
اسااتاندا داای  از بعااد اااای قباال و  بااه طااو  معنااادا ی باارای دو ه سااهام، صاااحبان حقااوق

ای کاه میاانرین ضاری  امبساتری       وده است؛ به گونهمتفاو  بالمللی گزا شرری مالی  بین
د صاد باوده    25عادد   المللای گزا شارری ماالی    استاندا داای بیند  دو ه قبل از پییر  
د صاد کاااش    23باه   المللای گزا شارری ماالی     استاندا داای بیناست که بعد از پییر  

دااد، اماا     ااا  ا نشاان مای     ، تنهاا تفااو  د  میاانرین   3نتایج ا ائه شده د  جدو   یافته است.
ا ائه شاده اسات کاه     4اا د  جدو    معنادا ی این اختالف، بر اساس آزمون مقایسه میانرین

حاااکی از آن اساات، کااااش ا تبااا  ا زشاای ا ز  دفتااری د  دو ه بعااد از پااییر         
 ، معنادا  بوده است. المللی گزا شرری مالی استاندا داای بین

 
 نرین  ابطه ا ز  دفتری و ا ز  بازا  د  دو ه قبلآزمون مقایسه میا .4جدو  

 المللی گزا شرری مالی  بعد از پییر  استاندا داای بین و

 Tآما ه 

 استیودنت

پییر  استاندا داای  دو ه بعد از
 المللی گزا شرری مالی بین

پییر  استاندا داای  دو ه قبل از
 المللی گزا شرری مالی بین

 

وا یانس 
 مشااده

 (Nنمونه ) ضرای میانرین 
وا یانس 
 مشااده

میانرین 
 ضرای 

  (Nنمونه )

 فراتحلیل کل نمونه 42867 253/0 054/0 43927 234/0 056/0 -625/12

 کشو اای کامن ال 11615 404/0 031/0 11188 353/0 041/0 -097/20

 کشو اای حقوق نوشته فرانسه 13553 230/0 043/0 13778 215/0 060/0 -411/5

 کشو اای حقوق نوشته آلمان 971 617/0 046/0 1688 301/0 069/0 -865/31

 کشو اای حقوق نوشته اسااندیناوی 2725 404/0 094/0 2955 408/0 078/0 492/0

 ضمانت اجرای زیاد 13875 388/0 036/0 13433 371/0 042/0 -937/6

 ضمانت اجرای کب 8284 399/0 081/0 9483 353/0 073/0 -905/10

 فقدان زیادشاخص  17104 342/0 040/0 15945 346/0 051/0 834/1

 فقدان کبشاخص  12928 277/0 066/0 14808 206/0 063/0 -393/23

 واگرایی زیاد 8936 361/0 064/0 11040 343/0 058/0 -006/5

 واگرایی کب 19476 307/0 047/0 18093 261/0 061/0 -513/19

 پییر  اجبا ی 41414 250/0 055/0 42628 225/0 055/0 -071/15

 پییر  داوطلبانه 1453 365/0 022/0 1299 500/0 027 877/22
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بااین  ، تجااانسدو کااایآزمااون  اساااس باار دو ه دو باارای امرناای بر ساای کااه آنجااا از
مطالعا   ا  د کرده است، این عدم تجاانس، بار اسااس مباانی نظاری قبلای باه تفااو  د          

گیری متغیرااا    اای جانشین اندازه  حقوقی، نحوه پییر  و مد  منشأاای حسابدا ی،   سیستب
  باا  فراتحلیال  و شادند  تقسایب  مختلاف  طبقاا   باه  نسبت داده شد و بر امین مبنا، مطالعا 

 . شد ادیرر برای ار گروه از مطالعا  به صو   مجزا اجر
 ا تباا   شد، بندی  مو د بر سی طبقهکشو اای  منشأ حقوقی به توجه با زمانی که مطالعا 

 کاااش  برای امه طبقا  با منشاأ مختلاف حقاوقی    سهام صاحبان حقوق دفتری ا ز  ا زشی
داشته است، اما ام نان، ویژگی ا تباا  ا زشای مببات و معناادا  بارای ایان قلاب حساابدا ی         

 (.Zاموا ه وجود داشته است )بر مبنای فاصله اطمینان با دو طرف مببت و آما ه 
محاسبه شاده بارای    دو کایتر د  ار یک از طبقا  نسبت به آما ه   آما ه خیدوی پایین 

اای حقاوقی مختلاف، بار باروز اثارا  پاییر          کل نمونه نشان دانده اثرا  تعدیلی  بیب
 نظار   صرف که داد  می نشان نتایج بوده است. این المللی گزا شرری مالی استاندا داای بین

 ا ز  و ساهام  صااحبان  حقوق دفتری ا ز  بین ا تبا  کشو اا، کب بر بیب حقوقی حا از
 اماا  اسات،  معناادا   ام نانالمللی گزا شرری مالی   استاندا داای بین از پس دو ه د  بازا 

المللی گزا شرری مالی، کاااش داشاته اسات       قب آن د  سیستب مبتنی بر استاندا داای بین
)به جز د  مو د کشو اای دا ای منشأ حقوقی اسااندیناوی( و این کااش بر مبنای آزمون 

t   معنادا  بوده است. د  مو د کشاو اای دا ای منشاأ حقاوقی اساااندیناوی،     4د  جدو ،
ه  ا شاامل  که معنادا  نیسات و بخاش کاوچای از نمونا     ،افزایش نسبی صو   گرفته است

اااای مختلااف حقااوقی، کااااش د  ا تبااا  ا زشاای د     شااود. ام نااین د  میااان  بیااب  ماای
 کشو اای حوزه حقوق نوشته آلمانی مشهودتر بوده است.

میازان   و حسابرسای  شااخص اجارای ضاوابا حساابدا ی و     تعادیلی  اثارا   باه  توجه با
 ،مللی گزا شارری ماالی  ال استاندا داای بین و داخلی یک کشو  استاندا داای بین تجانس

حساابدا ی و   ماام طبقاا ، باا اار ناو  شااخص اجارای       نتایج حاکی از آن است که برای ت
فقدان پاایین و واگرایای بااال و پاایین د  کشاو اای ماو د       شاخص حسابرسی باال و پایین، 

دا ی باین ا ز  دفتاری حقاوق صااحبان       بر سی، اگرچه ام نان یک ا تبا  مببت و معنی
اساتاندا داای  ت ساهام برقارا  اسات، اماا انادازه ایان ا تباا ، بعاد از پاییر           سهام و قیما 

کااش یافته و این کااش بر اساس آزمون مقایساه میاانرین د     المللی گزا شرری مالی بین
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یک افزایش نسبی صو    ، معنادا  بوده است. تنها د  کشو اای دا ای فقدان باال4جدو  
پایین د  تمام طبقا  نسبت به کل  دوی کایام نین، آما ه دا  نیست.   معنیگرفته است اما 

شاخص دانده این موضو  است که شاخص اجرای حسابدا ی د  یک کشو ،   نمونه، نشان
المللای    اساتاندا داای باین  فقدان باال یا پایین و واگرایی باال یا پایین بر بروز اثارا  پاییر    

اای مختلف، متفااو  باوده     مختلف با ویژگی اای  تأثیر دا د و برای نظام گزا شرری مالی
المللای    استاندا داای باین شد اثرا  پییر  اجبا ی یا داوطلبانه   بینی می  است. ام نین پیش

بر ا تبا  ا زشای اطالعاا  حساابدا ی متفااو  باشاد. نتاایج حاصال از         گزا شرری مالی
اساتاندا داای  جباا ی  مطالعه حاکی از آن است کاه پاییر  ا   66نمونه د   42867بر سی 

منجر به کااش ا تباا  ا زشای ا ز  دفتاری حقاوق صااحبان       المللی گزا شرری مالی  بین
به صو   داوطلبانه  المللی گزا شرری مالی  استاندا داای بینسهام شده است اما زمانی که 

اا پییر  و اجرا شده است،  قب ا تبا  ا زشی به صاو   قابال تاوجهی باا       توسا شرکت
 یش امراه بوده است.  افزا
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 المللی گزا شرری مالی بر ا تبا  ا زشی سود حسابدا ی  . نتایج فراتحلیل تأثیر پییر  استاندا داای بین5جدو  
آما ه 
 دو  کای

فاصله اطمینان 
 د صد 95

 Zآما ه 
صد خطا د 

 بر وا یانس

خطای وا یانس 
 مشااده

وا یانس 
 مشااده

میانرین 
 ضرای 

تعداد 
 اا  پژواش

نمونه 
(N) 

 

 المللی گزا شرری مالی  دو ه قبل از پییر  استاندا داای بین
 فراتحلیل کل نمونه 72266 94 171/0 039/0 001/0 031/0 312/8 131/0 ,211/0 986/3009

 کننده:  متغیراای تعدیل

 کشو اای کامن ال 19536 26 226/0 060/0 001/0 020/0 731/4 133/0 ,320/0 485/1292

 کشو اای حقوق نوشته فرانسه 37226 63 178/0 033/0 001/0 047/0 707/7 132/0 ,223/0 814/1327

 کشو اای حقوق نوشته آلمان 2367 9 429/0 036/0 003/0 069/0 728/6 304/0 ,554/0 852/129

 کشو اای حقوق نوشته اسااندیناوی 3963 12 281/0 030/0 002/0 085/0 606/5 183/0 ,379/0 508/140

 ضمانت اجرای زیاد 22602 33 215/0 054/0 001/0 025/0 315/5 136/0 ,294/0 856/1341

 ضمانت اجرای کب 13410 46 266/0 132/0 003/0 022/0 970/4 161/0 ,372/0 711/2054

 شاخص فقدان زیاد 29524 48 189/0 035/0 001/0 043/0 002/7 136/0 ,243/0 250/1116

 شاخص فقدان کب 24307 34 199/0 048/0 001/0 027/0 274/5 125/0 ,273/0 324/1277

 واگرایی زیاد 14688 46 227/0 127/0 002/0 022/0 341/4 125/0 ,330/0 648/2061

 واگرایی کب 34127 35 202/0 030/0 001/0 033/0 060/7 146/0 ,258/0 213/1067

 پییر  اجبا ی 69372 83 169/0 039/0 001/0 028/0 692/7 126/0 ,211/0 299/2928

 پییر  داوطلبانه 3067 11 240/0 025/0 003/0 013/0 047/5 147/0 ,333/0 955/85

 قیمتمد   42867 66 219/0 054/0 001/0 026/0 609/7 162/0 ,275/0 631/2580

 مد  بازده 29572 28 103/0 010/0 001/0 097/0 587/5 067/0 ,139/0 032/288
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آما ه کای 
 دو

فاصله اطمینان 
 د صد 95

 Zآما ه 
د صد خطا 
 بر وا یانس

وا یانس خطای 
 مشااده

وا یانس 
 مشااده

میانرین 
 ضرای 

تعداد 
 اا  پژواش

نمونه 
(N) 

 

 المللی گزا شرری مالیپییر  استاندا داای بین از بعددو ه 
 فراتحلیل کل نمونه 73635 93 206/0 053/0 001/0 022/0 609/8 159/0 ,253/0 628/4271

 متغیراای تعدیل کننده:

 کشو اای کامن ال 19054 26 383/0 037/0 001/0 027/0 162/10 310/0 ,457/0 790/969

 کشو اای حقوق نوشته فرانسه 38019 63 184/0 045/0 001/0 034/0 860/6 131/0 ,236/0 948/1848

 کشو اای حقوق نوشته آلمان 3504 9 235/0 049/0 002/0 047/0 195/3 091/0 ,378/0 396/190

 کشو اای حقوق نوشته اسااندیناوی 4193 12 257/0 088/0 002/0 028/0 998/2 089/0 ,425/0 285/243

 ضمانت اجرای زیاد 22023 33 373/0 038/0 001/0 029/0 018/11 307/0 ,440/0 879/1122

 ضمانت اجرای کب 15049 46 252/0 135/0 003/0 020/0 650/4 146/0 ,358/0 647/2320

 فقدان زیاد 27794 48 258/0 240/0 001/0 006/0 646/3 119/0 ,396/0 237/7653

 فقدان کب 27061 34 211/0 049/0 001/0 023/0 566/5 137/0 ,286/0 760/1454

 واگرایی زیاد 17454 46 289/0 129/0 002/0 017/0 458/5 185/0 ,393/0 600/2681

 واگرایی کب 32385 35 235/0 052/0 001/0 019/0 097/6 159/0 ,310/0 819/1880

 پییر  اجبا ی 70880 83 202/0 054/0 001/0 020/0 944/7 152/0 ,252/0 058/4126

 پییر  داوطلبانه 2928 11 320/0 032/0 003/0 095/0 969/5 215/0 ,426/0 257/115

 مد  قیمت 43927 66 253/0 071/0 001/0 018/0 708/7 189/0 ,318/0 670/3578

 دهزمد  با 29881 28 138/0 019/0 001/0 048/0 333/5 087/0 ,188/0 454/578
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د  مجمو  مطالعا  د  خصوص ا تبا  ا زشای ا ز  دفتاری حقاوق صااحبان ساهام      
موجا  کمتار    المللای گزا شارری ماالی     اساتاندا داای باین  حاکی از آن است که پییر  

شدن ویژگی ا تبا  ا زشی ا ز  دفتری حقاوق صااحبان ساهام شاده اسات؛ اگرچاه ایان        
نیز باه طاو  مببات     لمللی گزا شرری مالیا  استاندا داای بینا تبا  د  دو ه بعد از پییر  

 برقرا  بوده است.
 بعاد  و قبال  حساابدا ی د  دو ه  ساود  ا زشای  ا تباا   فراتحلیال بارای   نتاایج  ،5 جدو 
  .داد   ا نشان میالمللی گزا شرری مالی   استاندا داای بینپییر  

نتایج فراتحلیل، شوااد حاکی از آن است که سود حسابدا ی اب د  دو ه قبل  بر مبنای
 ابطاه معناادا ی باا     المللی گزا شرری مالی  استاندا داای بینو اب د  دو ه بعد از پییر  

بعااد از پااییر    ا ز  بااازا  داشااته اساات؛ امااا مقاادا  آن بااه طااو  معنااادا ی د  دو ه     
ایان  قاب د  دو ه قبال از     افازایش یافتاه اسات.   ماالی   المللی گزا شارری   استاندا داای بین

اسااتاندا داای کااه د  دو ه بعااد از پااییر   بااوده اساات 17/0پااییر  بااه طااو  میااانرین  
 سیده است و ایان افازایش بار مبناای آزماون مقایساه        21/0به  المللی گزا شرری مالی  بین

 ، معنادا  بوده است.  6اا د  جدو    میانرین
 مطالعااا  د  کااه داااد  ماای نشااان حقااوقی مختلااف اااای   یشااه لیتعاادی اثاارا  آزمااون
ال و حقاوق نوشاته مبتنای بار فرانساه، ا تباا  ا زشای ساود           با نظام حقوقی کامن کشو اای

باه طاو  معناادا ی افازایش      المللی گزا شرری مالی استاندا داای بینحسابدا ی با پییر  
اما این ویژگی سود د  کشو اای با نظام حقوقی مبتنی بر حقوق نوشته آلماان و   ،یافته است

 کااش داشته است. ایان  المللی گزا شرری مالی استاندا داای بیناسااندیناوی، با پییر  
 ا تباا   بار المللی گزا شرری ماالی    استاندا داای بین پییر  که اثرا  داد  می نشان نتایج

   ، به منشأ قانونی کشو  پییرنده بستری دا د.سوداای حسابدا ی ا زشی
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 . آزمون مقایسه میانرین  ابطه سود حسابدا ی و ا ز  بازا  د  دو ه قبل و6جدو  
 المللی گزا شرری مالی بعد از پییر  استاندا داای بین 

 Tآما ه 

 استیودنت

دو ه بعد از پییر  استاندا داای 
 المللی گزا شرری مالی  بین

پییر  استاندا داای  ازدو ه قبل 
 المللی گزا شرری مالی  بین

 

وا یانس 
 مشااده

میانرین 
 ضرای 

نمونه 
(N) 

وا یانس 
 مشااده

میانرین 
 ضرای 

نمونه 
(N) 

 

 فراتحلیل کل نمونه 72266 171/0 039/0 73635 206/0 053/0 176/31

 کشو اای کامن ال 19536 226/0 060/0 19054 383/0 037/0 102/70

 کشو اای حقوق نوشته فرانسه 37226 178/0 033/0 38019 186/0 045/0 310/4

 کشو اای حقوق نوشته آلمان 2367 429/0 036/0 3504 235/0 049/0 -914/34

 کشو اای حقوق نوشته اسااندیناوی 3963 281/0 030/0 4193 257/0 088/0 -408/4

 ضمانت اجرای زیاد 22602 215/0 054/0 22023 373/0 038/0 729/77

 ضمانت اجرای کب 13410 266/0 132/0 15049 252/0 135/0 -304/3

 ن زیادشاخص فقدا 29524 189/0 035/0 27794 258/0 240/0 285/22

 فقدان کبشاخص  24307 199/0 048/0 27061 211/0 049/0 312/6

 واگرایی زیاد 14688 227/0 127/0 17454 289/0 129/0 409/15

 واگرایی کب 34127 202/0 030/0 32385 235/0 052/0 877/20

 پییر  اجبا ی 69372 169/0 039/0 70880 202/0 054/0 811/28

 پییر  داوطلبانه 3067 240/0 025/0 2928 320/0 032/0 507/18

 مد  قیمت 42867 219/0 054/0 43927 253/0 071/0 303/20

 مد  بازده 29572 103/0 010/0 29881 138/0 019/0 402/35

 

اساتاندا داای  د  کشو  پییرنده  حسابرسی و اثرا  تعدیلی نظام غال  حسابدا ی   بر سی
المللای    اساتاندا داای باین  ، حااکی از اثارا  متفااو  پاییر      المللای گزا شارری ماالی     بین

ااای باا     نظاام د   ای که  بر ا تبا  ا زشی سود حسابدا ی بوده است؛ به گونهگزا شرری مالی 
حسابرساای، ا تبااا  ا زشاای د  دو ه قباال از پااییر    و حسااابدا ی ضااوابا اجرایاای باااالی

اساتاندا داای  بوده است که بعاد از پاییر     22/0، المللی گزا شرری مالی  استاندا داای بین
 ااای باا ضاوابا اجرایای پاایین        سیده است؛ اماا د  نظاام   37/0به  المللی گزا شرری مالی  بین

امراه بوده اسات کاه    25/0به  27/0حسابرسی، این  قب با یک کااش معنادا  از  و حسابدا ی
د  کشو اای باا   المللی گزا شرری مالی استاندا داای بینداد، اثرا  مببت پییر    نشان می
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ضوابا اجرایی باالی حسابدا ی، بیشتر نمایان شده است. ام نین تغییرا  ا تباا  ا زشای د    
بارای کشاو اای باا     المللی گزا شرری مالی  استاندا داای بینقبل و بعد از پییر  اای   دو ه

، المللی گزا شارری ماالی    استاندا داای بینداخلی و  اصو  پییرفته شدهاختالفا  متفاو  از 
اسااتاندا داای متفااو  باوده اسات و افازایش ا تبااا  ا زشای ساود د  دو ه بعاد از پاییر          

اساتاندا داای  قبلی آنها باا   اصو  پییرفته شده، د  کشو اایی که الیالمللی گزا شرری م  بین
تفاو  زیادی داشاته اسات، بیشاتر اسات. ام ناین واگرایای بااال         المللی گزا شرری مالی  بین

اساتاندا داای  نسبت باه واگرایای پاایین، بساتر بهتاری بارای باروز اثارا  اطالعااتی پاییر            
 بوده است.   المللی گزا شرری مالی بین

با یاادیرر   المللی گزا شرری مالی  استاندا داای بیناثرا  پییر  داوطلبانه و اجبا ی 
حاکی از آن است کاه اگرچاه ا تباا  ا زشای      4متجانس نیست. نتایج ا ائه شده د  جدو  
د  اار   گزا شارری ماالی  ی المللا   استاندا داای بینسود حسابدا ی د  دو ه بعد از پییر  

دو حالت داوطلبانه و اجبا ی با افزایش امراه بوده است، اما این افزایش د  ا تبا  ا زشی، 
 د  حالت پییر  داوطلبانه بیشتر بوده است.

اای قیمت یا بازده برای بر سی ا تباا  ا زشای ساود      اای بر سی شده، از مد   پژواش
 المللای گزا شارری ماالی     ای باین اساتاندا دا حسابدا ی د  دو ه ی قبل و بعاد از پاییر    

داد، چه بار مبناای ماد  قیمات و چاه بار         اای آما ی نشان می  استفاده کرده بودند. بر سی
اساتاندا داای  مد  بازده، ا تبا  ا زشای ساود حساابدا ی د  دو ه بعاد از پاییر        مبنای
)باازده( د   ایان  قاب د  ماد  قیمات      با افزایش امراه بوده کاه  المللی گزا شرری مالی  بین

( باوده اسات و   10/0) 22/0، المللی گزا شرری مالی استاندا داای بیندو ه قبل از پییر  
 ( افزایش یافته است.  14/0) 25/0، به المللی گزا شرری مالی استاندا داای بینبا پییر  

 

 گیری  نتیجهبحث و 
اقتصاادی و اثار پاییر     المللای گزا شارری ماالی، عواقا        از زمان انتشا  اساتاندا داای باین  

المللی گزا شرری مالی بر کیفیت اطالعا  حساابدا ی، موضاو  بحا  برانریاز       استاندا داای بین
ااای متفااوتی از آن ا ائاه شاده اسات. بعاد از         ای و آکادمیاک باوده اسات و تحلیال      محافل حرفاه 
یادی د  سرتاسار دنیاا   اای تجربی ز  اا از اولین تجربه پییر  این استاندا داا، پژواش  گیشت سا 
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د  خصوص تأثیر پییر  آنها بر کیفیت گزا شرری ماالی گازا   شاده اسات کاه امااان یاک        
 آو د.    المللی گزا شرری مالی  ا فرااب می بندی د  خصوص نتایج پییر  استاندا داای بین  جمع

مقالاه،  ااای قبلای، د  ایان      اا د  نتایج پژواش  به منظو  پاس  به تناقضا  و ناسازگا ی
المللای   پاییر  اساتاندا داای باین    د  خصاوص اثارا    تجربای  یک فراتحلیل از مطالعا 

برای این منظو ،  .گزا شرری مالی بر ا تبا  ا زشی اطالعا  حسابدا ی انجام گرفته است
ااای    ، تأکیاد بار ا ز   قابلیات اتااا   با توجه به ایناه، تأکید اصلی بر مربو  بودن نسبت باه 

المللاای  بااین اااای اصاالی اسااتاندا داای  کااب، از ویژگاای تجااویزی موداااایمنصاافانه و  ان
 فت بااا گیری    ( و از این  وی انتظا  می2009اماا ان،  و مالی است )جما  گزا شرری

 آیناده  سوداای د  شرفتی و کند  می آشاا   ا جدید تجا ی واحد داخلی اا، اطالعا   آن
پاژواش د  خصاوص افازایش ا تباا  ا زشای      ( فرضیا  2009داد )بوسلینک،  کااش  ا

المللای گزا شارری ماالی     اطالعا  حسابدا ی د  دو ه بعد از پاییر  اساتاندا داای باین   
 اای برگرفته از مبانی نظری آزمون شد.  طراحی و برای کل نمونه و زیرگروه

نتایج حااکی از آن اسات کاه باه طاو  کلای، اطالعاا  حساابدا ی د  دو ه قبال و بعاد از           
اناد اماا پاییر       المللی گزا شارری ماالی دا ای ا تباا  ا زشای باوده       ر  استاندا داای بینپیی

استاندا داای میکو ، تأثیر معنادا ی بر اندازه ا تبا  ا زشی اطالعا  حساابدا ی داشاته اسات.    
دفتاری ساهام د  دو ه بعاد از پاییر       ا زشای ا ز   ا تباا   داد، د  حاالی کاه    می نشان نتایج

مقادا  ایان کاااش، تحات تاأثیر       یافتاه اسات،   المللی گزا شرری مالی کااش داای بیناستاندا 
محیا تجا ی و سیاسی کشو اا، متفاو  بوده و د  کشو اای دا ای منشأ قانونی آلماان، دا ای  
ضمانت اجرایی حسابدا ی کاب و واگرایای زیااد، بیشاترین کاااش د  ا تباا  ا زشای  خ داده        

سااهام، باارای  صاااحبان حقااوق معنااادا  د  ا تبااا  ا زشاای ا ز  دفتااری اساات. تنهااا افاازایش 
 اند.  این استاندا داا  ا باا  گرفته اایی  خ داده است که به صو   داوطلبانه  شرکت

د  دو ه بعاد از پاییر  اساتاندا داای     ساود حساابدا ی،   ا زشای  د  حالت کلی، ا تبا 
داشاته اسات. زماانی کاه بر سای بارای        ایشالمللی گزا شرری مالی به طو  معنادا ی افاز  بین

ااای    اای مختلفی صو   گرفت، نتایج متفاوتی به دست آمد. د  حاوزه   اا با ویژگی  زیرگروه
دا ای منشأ قانونی کامن ال و نوشته فرانساه، ا تباا  ا زشای ساود حساابدا ی د  دو ه بعاد از       

ماراه باوده اسات اماا بارای      المللای گزا شارری ماالی باا افازایش ا      پییر  استاندا داای بین
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اای مبتنی بر منشأ حقوقی نوشته آلمان و اسااندیناوی، ا تبا  ا زشای ساود حساابدا ی      حوزه
کااااش داشااته اساات. ام نااین د  کشااو اای دا ای ضاامانت اجرایاای باااالی حسااابدا ی و  
حسابرسی، ا تبا  ا زشی ساود حساابدا ی افازایش معناادا ی داشاته اسات د  حاالی کاه د          

ای دا ای حسابدا ی و حسابرسی توساعه نیافتاه، ایان ویژگای کیفای ساود باا کاااش         کشو ا
تاوان نتیجاه گرفات کاه اثارا  پاییر  اساتاندا داای          امراه باوده اسات. بادین ترتیا  مای     

المللی گزا شرری مالی، تحت تأثیر محیا پاییر  ایان اساتاندا داا قارا  گرفتاه اسات و        بین
. ایان نتاایج مطاابق باا نتاایج پاژواش احماد و امااا ان         نتایج یاسانی به امراه نداشته اسات 

کننااد کااه   ( اساات. آنهااا اسااتدال  ماای 2000اماااا ان ) و اااای نظااری بااا   ( وتحلیاال2013)
باا گیری و تدوین یک استاندا د خاص، یک فرآیند سیاسی است که تابع محایا تجاا ی و   

 حاا   د  د  کشاو اای  کاه  آنجاا  اای سیاسی مختلفای اماراه اسات. از     سیاسی بوده و با البی
 حساابدا ی  حرفاه  و عمومی بخش حاکمیت پایین، انسانی توسعه اای شاخص  توسعه، ویژگی

المللای گزا شارری     اساتاندا داای باین   حاکب است؛ بروز اثرا  بااا گیری  نیافته توسعه نسبتا 
باارای  بااوده اساات. جااد  و بیشااتر محفاال بحاا  توسااعه حااا  د  اقتصاااداای مااالی توسااا

 ساطح  باه  نیااز  یافتاه،  توساعه  استاندا داای عنوان المللی گزا شرری مالی، به  دا داای بیناستان
 .(2014وجاود دا د )چباان و اوتمان،     د  اجارا  موفقیات  منظاو   باه  اقتصاادی  توسعه از باالیی

المللاای   از باااا گیری اسااتاندا داای بااین حسااابدا ی بعااد اطالعااا  بااودن تغییاارا  مربااو 
توسعه متفاو  بوده و د  کشاو اای د    حا  یافته و د   توسعه کشو اای گزا شرری مالی د 

ااای قابال اتااا، اجارای       اا و عادم وجاود قیمات     پییری زیاد قیمت  حا  توسعه به دلیل نوسان
 افازایش   ا حساابدا ی  اطالعا  احتما  کمی سودمندی افشای به حسابدا ی ا ز  منصفانه،

حاکی از کااش ا تبا  ا زشای ا قاام    ام نینواش حاضر نتایج پژ. (2006خوااد داد )با ، 
المللای گزا شارری ماالی د  کشاو اای دا ای      حسابدا ی بعد از پییر  اساتاندا داای باین  

نیافته است که این تجربه، لزوم مراقبت د  اجرای این اساتاندا داا  ا د    نظام حسابدا ی توسعه
شده است که با وجود اینااه سیساتب حساابدا ی    انریزد. د  مبانی نظری قبلی بح    ایران برمی

گایا ان    تواند ابزا ی برای جبران ضاعف قاوانین حفاظات از سارمایه      و حسابرسی قد تمند می
ااای قاانونی حااکب، میازان       (؛ اما این سیستب خود نتیجاه نظاام  1998باشد )الپو تا و اماا ان، 

 ا ی است.  توسعه اقتصادی و بازا اای مالی، و ساختا  حرفه حسابد
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است. باا ایان کاه، فراتحلیال      بوده اایی د  نتایج امراه  با محدودیتام نین این پژواش، 
برای شوااد موجود از تمام کشو اا انجام شد، اما شوااد قوی از باا گیری ایان اساتاندا داا   

منصفانه د  بازا اای د  حاا  توساعه وجاود نادا د و عماده نموناه ماو د           سازی ا ز   و پیاده
محیطای   خااص  شرایا گرفتن نظر د  بر سی د  این پژواش، کشو اای ا وپایی بودند که با

ام نین عوامل دیرری، جادا از آن اه کاه د     . تعمیب نتایج باید با احتیا  صو   گیرد ایران،
نننده د  نظر گرفته شده بود، وجود دا ند که ممان اسات  ک  این پژواش به عنوان متغیر تعدیل

 اثرا  پییر  این استاندا داا  ا تحت تأثیر قرا  داده باشاد. میازان توساعه اقتصاادی، سیساتب     
شارکتی و جایرااه بخاش     حاکمیات  نظاام  مالایات،  تمرکاز  کاالن کشاو اا،   مالی و اقتصااد 

توانند بار باروز اثارا       ند که میخصوصی د  حرفه حسابدا ی کشو اا، از جمله عواملی است
تأثیرگیا  باشند و د  ایان پاژواش د  نظار    المللی گزا شرری مالی پییر  استاندا داای بین

 اای آتی باشند.    توانند موضو  پژواش  میلیا اند و   گرفته نشده
 

 ها  یادداشت
1. Accounting and Auditing Enforcement                                  2. Absence 
3. Divergence  

 منابع
Adibah, W., Ismail, W., Kamarudin, A.K., Zijl, V.Z., Dunstan, K. 

(2013) "Earnings quality and the adoption of IFRS‐based 
accounting standards: Evidence from an emerging market". Asian 

Review of Accounting, 21 (1), 53 – 73. 
Agostino, M., Drago, D., & Silipo, D. B. (2011). The value relevance 

of IFRS in the European banking industry. Review of Quantitative 
Finance and Accounting, 36(3), 437–457. 

Ahmed, K., Chalmers, K., Khlif, H. A Meta-analysis of IFRS 
Adoption Effects. (2013). The International Journal of 
Accounting. 48 (2013) 173–217. 

Ahmed, K., & Courtis, J. K. (1999). Associations between corporate 
characteristics and disclosure levels in annual reports: A meta-
analysis. The British Accounting Review, 31(1), 35–61. 

Aharony, J., Barniv, R., & Falk, H. (2010). The impact of mandatory 
IFRS adoption on equity valuation of accounting numbers for 
security investors in the EU. European Accounting Review, 19(3), 
535–578. 



 11اای کا بردی د  گزا شرری مالی، شما ه  پژواش  122

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 (Spring), 1-21. 

Ashbaugh, H., & Pincus, M. (2001). Domestic accounting standards, 
international accounting standards, and the predictability of 
earnings. Journal of Accounting Research, 39(3), 417–434. 

Ashraf E. Elbakry, Jacinta C. Nwachukwu, Hussein A. Abdou, 
TamerElshandidy. (2017). Comparative evidence on the value 
relevance of IFRS-basedaccounting information in Germany and 
the UK. Journal of International Accounting, Auditing and 
Taxation 28 (2017) 10–30. 

Athianos, S., Vazakidis, A., & Dritsakis, N. (2005). Financial 
statement effects of adopting International Accounting Standards: 
The case of Greece. Working paper: University of Macedonia, 
Online (Available at http:// papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm 
?abstract_id=1829348). 

Baboukardos, D., Rimmel, G. (2016). Value Relevance of Accounting 
Information Under an Integrated Reporting Approach: A Research. 
Journal of Accounting and Public Policy, 35, (4), 437–452. 
Ball, R. (1995). The theory of stock market efficiency:  

 Accomplishments and efficiency. Journal of Applied Corporate 
Finance, 8(1), 4–18. 

Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): 
Pros and cons for investors. Accounting and Business Research, 
36(Suppl. 1), 5–27. 

Bartov, E., Goldberg, S., & Kim, M. (2005). Comparative value 
relevance among German, U.S., and international accounting 
standards: A German stock market perspective. Journal of 
Accounting, Auditing & Finance, 20(2), 95–119. 

Barth, M. E., Beaver, W. H., & Landsman, W. R. (2001). The 
relevance of the value relevance literature for financial accounting 
standard setting: Another view. Journal of Accounting and 
Economics, 31(1–3). 

Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. H. (2008). International 
Accounting Standards and accounting quality. Journal of 
Accounting Research, 46(3), 467–498. 

Beaver, W. H. (1998). Financial reporting: An accounting revolution. 
(3rd ed.). New Jersey: Prentice-Hall. Brown, P. (2011). 
International financial reporting standards: What are the benefits? 
Accounting and Business Research, 41(3), 269–285. 

Brüggemann, U., Hitz, J., & Sellhorn, T. (2012). Intended and 
unintended consequences of mandatory IFRS adoption: A review 



 123 المللی گزا شرری مالی و ا تبا  ا زشی اطالعا  حسابدا ی فراتحلیل پییر  استاندا داای بین

of extant evidence and suggestions for future research. Online, 
Available at SSRN. http://ssrn. com/abstract=1684036. 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1684036. 

Beisland, L.A., Knivsfla, K.H. (2015),"Have IFRS changed how stock 
prices are associated with earnings and book values?". Review of 
Accounting and Finance, 14 (1), 41 – 63. 
http://dx.doi.org/10.1108/RAF-06-2013-0079  

Brown, Judy (2009). Democracy, Sustainability and Dialogic 
Accounting Technologies: Taking Pluralism Seriously. Critical 
Perspectives on Accounting, Vol. 20, pp. 313-342. 

Byard, D., Li, Y., & Yu, Y. (2011). The effect of mandatory IFRS 
adoption on financial analysts' information environment. Journal 
of Accounting Research, 49(1), 69–96. 

Capkun, V., Cazavan-Jeny, A., Jeanjean, T., & Weiss, L. A. (2008). 
Earnings management and value relevance  

during the mandatory transition from local GAAPs to IFRS in Europe. 
Working paper, HEC Paris, Online (Available at 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1125716). 

Chalmers, K., Clinch, G., & Godfrey, J. M. (2008). Adoption of 
International Financial Reporting Standards: Impact on the value 
relevance of intangible assets. Australian Accounting Review, 
18(3), 237–247. 

Chalmers, K., Clinch, G., & Godfrey, J. M. (2011). Changes in value 
relevance of accounting information upon IFRS adoption: 
Evidence from Australia. Australian Journal of Management, 
36(2), 151–173. 

Chebaane, S., Othman, H. (2014). The impact of IFRS adoption on 
value relevance of earnings and 

book value of equity: the case of emerging markets in African and 
Asian regions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 145 
(2014) 70 – 80. 

Chen, H., Tang, Q., Jiang, Y., & Lin, Z. (2010). The role of 
International Financial Reporting Standards in accounting quality: 
Evidence from the European Union. Journal of International 
Financial Management and Accounting, 21(3), 220–278. 

Cheung, S. F., & Chan, D. K. S. (2004). Dependent effect sizes in 
meta-analysis: Incorporating the degree of interdependence. 
Journal of Applied Psychology, 89, 780–791. 

Christie, A. A. (1990). Aggregation of test statistics: An evaluation of 
the evidence on contracting and size hypotheses. Journal of 
Accounting and Economics, 12(1–3), 15–36. 

Chua, Y. L., Cheong, C. S., & Gould, C. S. (2012). The impact of 

http://ssrn/
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1684036
http://dx.doi.org/10.1108/RAF-06-2013-0079


 11اای کا بردی د  گزا شرری مالی، شما ه  پژواش  124

mandatory IFRS adoption on accounting quality: Evidence from 
Australia. Journal of International Accounting Research, 11(1), 
119–146. 

Clarkson, P., Hanna, J. D., Richardson, G. D., & Thompson, R. 
(2011). The impact of IFRS adoption on the value relevance of 
book value and earnings. Journal of Contemporary Accounting 
and Economics, 7(1), 1–17. 

Cuijpers#, R., & Buijink, W. (2005). Voluntary adoption of non-local 
GAAP in the European Union: A study of determinants and 
consequences. European Accounting Review, 14(3), 487–524. 

Cutillas-Gomariz, M. Fuensanta., Sánchez-Ballesta, Juan P., Yagüe , 
José, The Effects of IFRS on Net Income and Earnings 
Components: Value Relevance, Persistence and Predictive Value. 
Spanish Journal of Finance and Accounting, 45 (3), 365-388. 

Dalton, D. R., Daily, C. M., Johnson, J. L., & Ellstrand, A. E. (1999). 
Number of directors and financial performance: A meta-analysis. 
Academy of Management Journal, 42(6), 674–686. 

Daske, H. (2006). Economic benefits of adopting IFRS or US-GAAP: 
Have the expected cost of equity capital really decreased? Journal 
of Business Finance & Accounting, 33(3&4), 329–373. 

Daske, H., & Gebhardt, G. (2006). International financial reporting 
standards and experts’ perceptions of disclosure quality. Abacus, 
42(3 & 4), 461–498. 

Daske, H., Hail, L., Leuz, C., & Verdi, R. (2008). Mandatory IFRS 
reporting around the world: Early evidence on the economic 
consequences. Journal of Accounting Research, 46(5), 1085–1142. 

Devalle, A., Onali, E., & Magarini, R. (2010). Assessing the value 
relevance of accounting data after the introduction of IFRS in 
Europe. Journal of International Financial Management and 
Accounting, 21(2), 85–119. 

Dimitropoulos, E. P., Asteriou, D., Kousenidis, D., Leventis, S. 
(2013). The impact of IFRS on accounting quality: Evidence from 
Greece. Advances in Accounting, incorporating Advances in 
International Accounting. 29 (2013) 108–123 

Ding, Y., Hope, O., Jeanjean, T., & Stolowy, H. (2007). Differences 
between domestic accounting standards and IAS: Measurement, 
determinants and implications. Journal of Accounting and Public 
Policy, 26, 1–38. 

Eng, L., Sun, L., Vichitsarawong, T. (2014). Are International 
Financial Reporting Standards–Based and U.S. GAAP–Based 
Accounting Amounts Comparable? Evidence From U.S. ADRs. 
Journal of Accounting, Auditing & Finance. 29 (2), 163 – 187. 



 125 المللی گزا شرری مالی و ا تبا  ا زشی اطالعا  حسابدا ی فراتحلیل پییر  استاندا داای بین

Epstein, B. (2009). The economic effects of IFRS adoption. The CPA 
Journal (March), 26‐31. 

Francis, J. and I. Khurana aand R. Pereira. (2001). Investor Protection 
Laws, Accounting and  Auditing Around the World. Working 
paper, University of Missouri-Columbia, Online. 

Gan, C., Chong, L., Ahmad, Z. (2016),"Impacts of FRS139 Adoption 
on Value Relevance of Financial Reporting in Malaysia". 
Managerial Finance, 42 (7). 1- 26. http://dx.doi.org/10.1108/MF-
06-2015-0167 

García-Meca, E., & Sánchez-Ballesta, J. P. (2010). The association of 
board independence and ownership concentration with voluntary 
disclosure: A meta-analysis. The European Accounting Review, 
19(3), 603–627. 

Garrouch, H., Hadriche, M., Omri, A., (2014). Earnings management 
and corporate governance related to mandatory IFRS adoption: 
evidence from French-listed firms. Int. J. Managerial and 
Financial Accounting, 6 (4).  323- 340. 

Gjerde, Ø., Knivsflå, K., & Sættem, F. (2008). The value-relevance of 
adopting IFRS: Evidence from 145 NGAAP restatements. Journal 
of International Accounting, Auditing and Taxation, 17(2), 92–112. 

Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of 
research. Educational Researcher, 5(10), 3–8. 

Gong, J.J., Wang, S.I. (2016). Changes in the value relevance of 
research and development expenses after IFRS adoption. 
Advances in Accounting, incorporating Advances in International 
Accounting. 35, Pages 49–61.  

 http://dx.doi.org/10.1016/j.adiac.2016.05.002 
Gooding, R. Z, &Wagner, J. L. (1985). Ameta-analytic review of the 

relationship between size and performance: The productivity and 
efficiency of organizations and their subunits. Administrative 
Science Quarterly, 30, 462–481. 

Guenther, N., Gegenfurtner, B., Kaserer, C., & Achleitner, A. (2009). 
International Financial Reporting Standards and earnings quality: 
The myth of voluntary vs. mandatory adoption. Working paper: 
Center for Entrepreneurial and Financial Studies, Online (Available 
at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1413145) 

Gul, F. A., Fung, S. Y. K., & Jaggi, B. (2009). Earnings quality: Some 
evidence on the role of auditor tenure and auditors' industry 
expertise. Journal of Accounting and Economics, 47(3), 265–287. 

Habib, A. (2012). Non-audit service fees and financial reporting 
quality: A meta-analysis. Abacus, 48(2), 214–248. 

Hamberg, M., Beisland, L.A. (2014). Changes in the value relevance 



 11اای کا بردی د  گزا شرری مالی، شما ه  پژواش  126

of goodwill accounting following the adoption of IFRS 3. Journal 
of International Accounting, Auditing and Taxation. 23 (2014). 
59–73. 

Hansen, B., Pownall, G., Prakash, R., Vulcheva, M. (2014). Earnings 
changes associated with relaxing the reconciliation requirement in 
non-U.S. firms’ SEC filings. J. Account. Public Policy, 33 (2014) 
424–448. 

Harris, M. S., & Muller, K. A., III (1999). The market valuation of 
IAS versus US-GAAP accounting measures using Form 20-F 
reconciliations. Journal of Accounting and Economics, 26(1–3), 
285–312. 

Hay, D., Knechel, W. R., & Wong, N. (2006). Audit fees: A meta-
analysis of the effect of supply and demand attributes. 
Contemporary Accounting Research, 23(1), 141–192. 

Hillier, D., Hodgson, A., Ngole, S. (2016). IFRS and Secrecy: 
Assessing Accounting Value Relevance Across Africa (October 
2016). Journal of International Financial Management & 
Accounting, 27 (3), 237-268, http://dx.doi.org/10.1111/jifm.12043 

Horton, J., Serafeim, G., & Serafeim, I. (2012). Does mandatory IFRS 
adoption improve the information environment? Contemporary 
Accounting Research. http://dx.doi.org/10.1111/j.1911-3846.  
2012.01159.x. 

Horton, J., Serafeim, G., Serafeim,I . (2013). Does Mandatory IFRS 
Adoption Improve the Information Environment? Contemporary 
Accounting Research, 30, (1). 388-423.  

 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1264101. 
Houqe, N., van Kesteren, M., & Clarkson, P. (2012a). Understanding 

IFRS adoption: A review of current debate and consequences. 
Working paper: Victoria University of Wellington, Online. 

Houqe, M. N., van Zijl, T., Dunstan, K., & Karim, A. K. M. W. 
(2012b). The Effect of IFRS adoption and investor protection on 
earnings quality around the world. The International Journal of 
Accounting, 47(3), 333–355. 

Hung, M. 2000 Accounting standards and value relevance of financial 
statements: An international analysis. Journal of Accounting and 
Economics, 30 (December), 401-420. 

Hung, M., & Subramanyam, K. R. (2007). Financial statement effects 
of adopting International Accounting Standards: The case of 
Germany. Review of Accounting Studies, 12(4), 623–657. 

Hunter, J. E., Schmidt, F. L., & Jackson, G. B. (1982). Studying 
organizations: Innovations in methodology. Meta-analysis: Cumulating 
research findings across studies, Vol. 4, Beverly Hills: Sage. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1911-3846.%202012.01159.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1911-3846.%202012.01159.x


 127 المللی گزا شرری مالی و ا تبا  ا زشی اطالعا  حسابدا ی فراتحلیل پییر  استاندا داای بین

Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (1990). Methods of meta-analysis: 
Correcting error and bias in research findings. Beverly Hills, 
CA: Sage. 

Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (2000). Fixed effects vs. random 
effects meta-analysis models: Implications for cumulative 
research knowledge. International Journal of Selection and 
Assessment, 8(4), 275–292. 

Iatridis, G. (2010). International Financial Reporting Standards and 
the quality of financial statement information. International 
Review of Financial Analysis, 19(3), 193–204. 

Iatridis, G., & Rouvolis, S. (2010). The post-adoption effects of the 
implementation of International Financial Reporting Standards in 
Greece. Journal of International Accounting, Auditing and 
Taxation, 19(1), 55–65. 

Ismail, W. A., Van Zijl, T., & Dunstan, K. (2010). Earnings quality 
and the adoption of IFRS-based accounting standards: Evidence 
from an emerging market. Working paper: University of 
Wellington and Bond University, Online (Available at 
http://ssrn.com/abstract=1566634). 

Jarva, Henry and Lantto, Anna-Maija. (2012). Information Content of 
IFRS versus Domestic Accounting Standards: Evidence from 
Finland. The Finnish Journal of Business Economics, 2, 141-177.  

Jennions, M., & Moller, A. (2002a). Publication bias in ecology and 
evolution: An empirical assessment using the ‘trim and fill’ 
method. Biological Review, 77, 211–222. 

Jennions, M., & Moller, A. (2002b). Relationships fade with time: A 
meta-analysis of temporal trends in publication in ecology and 
evolution. Procedures of the Royal Society, London, 269, 43–48. 

Jermakowicz, E. K., Prather-Kinsey, J., & Wulf, I. (2007). The value 
relevance of accounting income reported by DAX-30 German 
companies. Journal of International Financial Management and 
Accounting, 18(3), 151–191. 

Jönsson, M., Jansson, A., & van Koch, C. (2012). Has the introduction 
of IFRS improved accounting quality? A comparative study of 
five countries. Working paper: School of Business and 
Economics, Linnaeus University, Online. 

Kabir, M. H., Laswad, F., & Islam, M. A. (2010). Impact of IFRS in 
New Zealand on accounts and earnings quality. Australian 
Accounting Review, 20(4), 343–357. 

Kadri, M. H., & Mohamed, Z. (2008). Relationship between market 
value and book value of Malaysian firms under pre and post FRS. 
Working paper, UiTMNegeri Johor, Online (Available at 



 11اای کا بردی د  گزا شرری مالی، شما ه  پژواش  128

http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id = 1440771) 
Karampinis, N., & Hevas, D. (2009). The effect of the mandatory 

application of IFRS on the value relevance of accounting data: 
Some evidence from Greece. European Research Studies, 12(1), 
73–100. 

Kouki, A. (2015).Accounting valuation models under international financial 
reporting standards: evidence from some European listed companies. 
Int. J. Managerial and Financial Accounting, 7(1), 82- 101. 

Khlif, H., & Souissi, M. (2010). The determinants of corporate 
disclosure: A meta-analysis. International Journal of Accounting 
and Information Management, 18(3), 198–219. 

Kim, J., & Shi, H. (2012). Voluntary IFRS adoption, analyst coverage, 
and information quality: International evidence. Journal of 
International Accounting Research, 11(1), 45–76. 

Kinney, W. R., Jr., & Martin, R. D. (1994). Does auditing reduce bias 
in financial reporting? A review of audit-related adjustment studies. 
Auditing: A Journal of Practice & Theory, 13(1), 149–156. 

Kinnunen, J., Niskanen, J., & Kasanen, E. (2000). To whom are IAS 
earnings informative? Domestic versus foreign shareholders' 
perspectives. European Accounting Review, 9(4), 499–517. 

Kothari, S. P., & Zimmerman, J. L. (1995). Price and returns models. 
Journal of Accounting and Economics, 20(2), 155–192. 

Landsman#, W. R., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2012). The 
information content of annual earnings announcements and 
mandatory adoption of IFRS. Journal of Accounting and 
Economics, 53(1-2), 34–54. 

LaPorta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1998). Law and 
finance. Journal of Political Economy, 106(6), 1113–1155. 

Li, W., Guo, H. (2016). The Different Changes Of Value Relevance 
Of Earnings Between SOEs And NSOEs After Adoption Of 
IFRS: Evidence From China. The Journal of Applied Business 
Research, 32 (3). 765- 785 

Liao, Q., Sellhorn, T., & Skaife, H. (2012). The cross-country 
comparability of IFRS earnings and book values: Evidence from 
France and Germany. Journal of International Accounting 
Research, 11(1), 155–184. 

Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. 
USA: Sage Publications.  

Liu, C., Yao, L. J., Hu, N., & Liu, L. (2011). The impact of IFRS on 
accounting quality in a regulated market: An empirical study of 
China. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 26(4), 659–676. 

Martínez, J. A., Martínez, D. A. and Lin, H. (2014), The Value 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers


 129 المللی گزا شرری مالی و ا تبا  ا زشی اطالعا  حسابدا ی فراتحلیل پییر  استاندا داای بین

Relevance of Accounting Numbers Under International Financial 
Reporting Standards. Australian Accounting Review, 24: 237–254. 
doi:10.1111/auar.12043. 

Moller, A., & Jennions, M. (2001). Testing and adjusting for 
publication bias. Trends in Ecology & Evolution, 16, 580–586. 

Morais, A. I., & Curto, J. D. (2008). Accounting quality and the 
adoption of IASB standards: Portuguese evidence. Revista 
Contabilidade & Finanças, USP, São Paulo., 19(48), 103–111. 

Nobes, C. (1998). Towards a general model of the reasons for international 
differences in financial reporting. Abacus, 34(2), 162–187. 

Nuamdi, O., Anderson, M. O., Warsame , H. (2016),"IFRS and value 
relevance: evidence based on Canadian adoption". International 
Journal of Managerial Finance, 12 (2).1 – 47. 
http://dx.doi.org/10.1108/IJMF-02-2015-0033 

Oliveira, L., Rodrigues, L. L., & Craig, R. (2010). Intangible assets 
and value relevance: Evidence from the Portuguese stock 
exchange. The British Accounting Review, 42(4), 241–252. 

Orwin, R. G. (1983). A fail-safe N for effect size in meta-analysis. 
Journal of Educational Statistics, 8, 157–159. 

Palea, V. (2014). Are IFRS Value-Relevant for Separate Financial 
Statements? Evidence for the Italian Stock Market. Journal of 
International Accounting Auditing and Taxation. 23 (1), 1–17 

Platikanova, P. (2009). Market liquidity effects of the IFRS 
introduction in Europe. Working paper, Online (retrieved from 
http://ssrn.com.abstract=1005364). 

Pope, P., & McLeay, S. (2011). The European IFRS experiment: 
Objectives, research challenges and some early evidence. 
Accounting and Business Research, 41(3), 233–266. 

Prather-Kinsey, J., & Shelton, S. W. (2005). IAS versus U.S. GAAP: 
Assessing the quality of financial reporting in South Africa, the 
United Kingdom, and the United States. Advances in International 
Accounting, 18, 153–168. 

Preiato, J., Brown, P., & Tarca, A. (2010). Mandatory IFRS and 
properties of analysts' forecasts: how much does enforcement 
matter? Working paper: University of Western Australia, and 
University of New South Wales. 

Ramanna, K., & Sletten, E. (2011). Network effects in countries' 
adoption of IFRS. Harvard Business School Accounting & 
Management Unit Working Paper No. 10-092, Online (Available 
at SSRN: http://ssrn.com/abstract= 1590245 or  

 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1590245) 
Rosenthal, R. (1979). The “file drawer problem” and tolerance for null 

http://ssrn.com/abstract


 11اای کا بردی د  گزا شرری مالی، شما ه  پژواش  130

results. Psychological Bulletin, 86(3), 638–641. 
Rosenthal, R. (1991). Meta-analytic procedures for social research. 

Applied Social Research Methods Series, 6, Newbury Park: Sage. 
Schmidt, F. L., Hunter, J. E., Pearlman, K., & Hirsh, H. R. (1985). 

Forty questions about validity generalization and meta-analysis. 
Personnel Psychology, 38, 697–798. 

Sidney J. Gray, Tony Kang, Zhiwei Lin, Qingliang Tang. (2015). 
Earnings Management in Europe Post IFRS: Do Cultural 
Influences Persist? Management International Review. 55, (6), 
827–856. 

Soderstrom, N. S., & Sun, K. J. (2007). IFRS adoption and accounting 
quality: A review. European Accounting Review, 16(4), 675–702. 

Stecher, J., & Suijs, J. (2012). Hail, Procrustes! Harmonized 
accounting standards as a procrustean bed. Journal of Accounting 
and Public Policy, 31(4), 341–355. 

Stulz, R. M., & Williamson, R. (2003). Culture, openness, and 
finance. Journal of Financial Economics, 70(3), 313–349. 

Tahat, T. Y., Dunne, S. Fifield, D. Power, (2016) "The value 
relevance of financial instruments disclosure: evidence from 
Jordan". Asian Review of Accounting, 24 (4).445 – 473. 

Taylor, D. W. (2009). Costs-benefits of adoption of IFRSs in countries 
with different harmonization histories. Asian Review of 
Accounting, 17(1), 40–58. 

Trotman, K., & Wood, R. (1991). A meta-analysis of studies on 
internal control judgments. Journal of Accounting Research, 29, 
180–192. 

Tsalavoutas, I., André, P., & Evans, L. (2012). The transition to IFRS 
and the value relevance of financial statements in Greece. British 
Accounting Review, 44(4), 262–277. 

Tsalavoutas, I., Dionysiou, D. (2014) Value relevance of IFRS 
mandatory disclosure requirements. Journal of Applied 
Accounting Research, 15(1), 22-42. 

Türel, A. (2009). The value relevance of IFRS: The case of Turkey. 
Economica, 5(1), 119–128. 

Van der Meulen, S., Gaeremynck, A., & Willekens, M. (2007). Attribute 
differences between U.S. GAAP and IFRS earnings: An exploratory 
study. The International Journal of Accounting, 42(2), 123–142. 

Zeff, S. (1978). The Rise of Economic Consequences. 
Zeff, S. (2007). Some obstacles to global financial reporting 

comparability and convergence at a high level of quality. The 
British Accounting Review, 39(4), 290–302. 


