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چکیده
فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجرای سیستمهای اطالعاتی موجود در
شرکتها و سازمانهای مختلف آن جامعه تأثیر میگذارد .بديهی است حسابداری که بخشی از عملکرد
تجاری واحدهای اقتصادی به شمار میرود ،بسیار تحت تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی قرار دارد .از سوی
ديگر نیاز به جهانی شدن و يکسان سازی گزارشگری مالی و استفاده از استاندارهای بینالمللی
گزارشگری مالی از مدتها پیش مطرح بوده است .در اين راستا هدف اين تحقیق تأثیر عوامل فرهنگی
بر اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی می باشد .اين پژوهش ،از نظر هدف کاربردی است
و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی و پیمايشی است .جامعه آماری
مورد بررسی اين پژوهش کارگزاران بورس ،حسابرسان ارشد ،کارشناسان بانکها و دانشجويان دکتری
حسابداری میباشد .دادههای جمع آوری شده بر اساس پرسشنامه و مدل معادالت ساختاری با استفاده
از نرمافزار  SPSSو  LISRELمورد تحلیل قرار گرفت .يافتههای پژوهش حاکی از آن است که از میان
ابعاد فرهنگی ،فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان بر اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تأثیری
معنیدار و مثبت دارد.
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مقدمه
ايجاد همگرايی بینالمللی در اســتانداردهای حســابداری ،بعنوان يکی از مباحث روز رشــته
حسابداری مطرح و در د ستور کار نهادها و مجامع عمده بینالمللی همانند هیات ا ستانداردهای
بینالمللی ح سابداری ،هیات ا ستانداردهای بینالمللی ح سابر سی و بیمه و فدرا سیون بینالمللی
ح سابداری قرار گرفته ا ست .نگاهی به محیط تجارت جهانی و شرايط اقت صادی روز دنیا علت
اين عزم جهانی را روشن میسازد .با گسترش روزافزون شرکتهای چند ملیتی و افزايش شمار
موســســات حســابرســی بینالمللی و همچنین بیشــتر شــدن موارد تامین مالی بینالمللی ،ايجاد
همگرايی در ا ستانداردهای ح سابداری در را ستای کاهش رويههای متنوع ح سابداری ،بعنوان
زير بنای انکار ناپذير چنین محیطی مطرح میگردد (نورونابی.)2015 ،
مجموعه اســـتانداردهای بینالمللی اين امکان را فراهم میکند تا زمینه فعالیت شـــرکت در
سطح باالتری از جذب سرمايهگذار خارجی و در نتیجه افزايش نقدينگی بوجود آيد ،چرا که
اطالعات صــورتهای ســود و زيان و ترازنامه در بین کشــورهای مختلف ،يکنواختی بیشــتری
خواهند يافت .تهیه مجموعه استانداردهای يکنواخت به منظور کاهش هزينههای تولید و توزيع
اطالعات يکنواخت و قابل اطمینان در بازار سرمايه صورت میگیرد.
اما بايد به اين نکته توجه داشــت که ترويج و گســترش يک اســتاندارد جديد موجب بروز
بحثهای ضد و نقیض در مرحله عمل و در حوزه آموزشی خواهد شد (بلکويی .)2000 ،به
طور کلی در جوامع ان سانی بین منابع ان سانی و غیران سانی واکنشهای متقابل و تعامالتی به
وجود می آيد .حال با توجه به اينکه فرهنگ بر منابع انسانی تأثیر میگذارد و حسابداری نیز
يک فعالیت اجتماعی است که پیوند دهنده و در برگیرنده منابع انسانی و غیرانسانی میباشد،
میتوان ادعا کرد که فرهنگ بر حسابداری و رويهها ،روشها و استانداردهای آن تأثیرگذار
است (نیکومرام و محمدی.)1391 ،
از ســوی ديگر ،فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجرای ســیســتمهای
اطالعاتی موجود در شرکتها و سازمانهای مختلف آن جامعه تأثیر میگذارد .به عبارت ديگر،
اختال فات فرهنگی موجود در جوامع را میتوان مو جب ت فاوت های موجود در فره نگ های
ســازمانی دانســت که خود عامل اصــلی تأثیرگذار بر عملکرد تجاری آن ســازمان (يا شــرکت)
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اســت .بديهی اســت حســابداری که بخشــی از عملکرد تجاری واحدهای اقتصــادی به شــمار
میرود ،سخت تحت تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی قرار دارد (احديان پور.)1393 ،
پژوهشهای دو دهه گذ شته ن شان میدهد ايجاد چارچوب ا ستانداردهای جهانی ح سابداری
با به ر سمیت شناختن فرهنگ سازگار ا ست .زيرا تفاوتهای فرهنگی ،بر اجماع نهايی ملتها
درباره اســتانداردهای حســابداری تأثیر خواهد گذاشــت .در اين راســتا برخی از محققان ادعا
میکنند که جهانی شدن به يک فرهنگ جهانی مشترک منجر می شود .در حالیکه تعدادی از
تحقیقات نشــان میدهد ارزشهای افراد با تکیه بر فرهنگ آنها کامال ثابت و معتبر اســت .اين
ارز شها متغیر ا صلی شناخت شباهتها و تفاوتهای فرهنگی در بین ملتها يا يک جامعه میبا شد
(حاجیها و سلطانی .)1393 ،بنابراين حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی فقط با انگیزههای
فنی و س ـیاس ـی صــورت نمیگیرد ،بلکه تنوع در عوامل فرهنگی نیز ،عاملی در دســتیابی به اين
حرکت محســوب میشــود (دينگ و همکاران2005 ،؛ رامانا و اســلتن .) 2009 ،بنابراين هدف
کلی اين تحقیق بررســـی چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی بر اجرای اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی قرار گرفته است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تاکنون مطالعات زيادی در عرصـــه حســـابداری و عوامل محیطی تأثیرگذار بر آن در جهان
صورت گرفته است که همگی مويد تقابل و تعامل حسابداری و محیط بر يکديگرند (هافستد ،
 .)1987نتايج اين تحقیقات نشـــان میدهد که توســـعه و تکامل حســـابداری تحت تأثیر عوامل
محیطی مختلفی قرار دارد که يکی از مهمترين اين عوا مل "فره نگ " می باشــــد .دي نگ و
همکاران ( )2005مقاومت در برابر اجرايی شدن ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی را
مرتبط با عوامل فرهنگی معرفی می کنند.
تحقیقاتهافســتد ( )1980و ( )2001اولین پژوهشــی بود که بر مبنای نمونهای وســیع انجام
شد و نسبت به زمان خود تحلیل آماری و طرح پژوهشی پیشرفتهای در آن به کار گرفته شد.
در میان مطالعات میان فرهنگی انجام شده ،اثرهافستد ،که شامل ارائه يک سیستم ارزشی پنج
بعدی است و توسط آن نقشه فرهنگی جهان در قالب مقايسه  53کشور يا منطقه ترسیم شده
ا ست ،يکی از جامعترين تحقیقات در نوع خود ا ست .اين تعداد منطقه تا سال  2001به 74
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کشور گسترش پیدا کرد .حاصل اين تالشها مجموعه مختصری از شاخصهای کمی برای
تعريف و دستهبندی کشورها در چند بعد فرهنگی شده است .اين موارد مدلی ساده و بسیار
قابل فهم از تفاوتهای فرهنگی را ارائه میدهد و نیز مسیری را برای هدايت آسان قیاسهای
فرهنگی بین کشورها ايجاد میکند .با اين حال ،عمومیت و نیاز به چنین مدلی با شاخصهای
فرهنگی کمی آن ،امری انکارناپذير اســت و به نظر میرســد بررســی اين شــاخصها در هر
فرهنگی به صورت جداگانه الزم است .

گری ( )1988با تلفیق ارزشهای فرهنگی مطرح شـــده توســـطهافســـتد (فاصـــله قدرت،
فردگرايی و جمعگرايی ،مرد منشــی و زن منشــی ،عدم اجتناب از اطمینان) مدلی را برای
بررسی تأثیر فرهنگ بر سیستمهای حسابداری ارائه داد که روابط بین ارزشهای فرهنگی و
عملکردهای حسابداری را به نمايش گذا شت .وی ثابت کرد سیستمهای ارزش حسابداری با
هم مرتبطند و از ارزشهای اجتماعی منحصـــر بفرد هر کشـــور منشـــا گرفته اند .از آنجايیکه
ارزشهای ح سابداری خود بر سی ستمهای ح سابداری اثرگذار ه ستند؛ لذا فاکتورهای فرهنگی
بطور مستقیم بر توسعه سیستمهای گزارشگری و حسابداری مالی در سطح هر کشور اثرگذار
است.
بلکويی ( )1989در تحقیق خود ،چهار فر ضیه بر ا ساس مدل گری مورد آزمون قرار داد-1 .
هر چه فا صله قدرت در جامعه بی شتر با شد ،میزان حرفه ایگری در آن جامعه کمتر می شود،
 -2هرچه اجتناب از عدم اطمینان در جامعه بیشــتر باشــد ،میزان حرفه ایگری در آن جامعه
کمتر می شود -3 ،هر چه فردگرايی در جامعه بی شتر با شد ،میزان حرفه ایگری در آن جامعه
کمتر می شود -4 ،هر چه پدرساالری در جامعه بیشتر باشد ،میزان حرفه ای گری در آن جامعه
بیشــتر خواهد شــد .بلکويی اين چهار فرضــیه را در ســطح بین المللی و در  28کشــور از
کشــورهايی آزمون کرد که گری ســیســتم حســابداری آنها را بررســی کرده بود .نتیجه تحقیق
نشان داد میزان حرفه ای گری تا حد زيادی تحت تأثیر ابعاد فرهنگی جامعه میباشد.
تحقیقات نشــان می دهد وجود گروههای فرهنگی مختلف در دنیای حســابداری باعث ايجاد
بردا شتها و ق ضاوتهای متفاوتی در مورد روابط و مفاهیم ح سابداری خواهد شد .ن سبی بودن
فرهنگ حســابداری ،يکنواختی و هماهنگی در قضــاوت ،تفســیر و بکارگیری اســتانداردهای
حسابداری و حسابر سی را تحت تأثیر قرار خواهد داد .حتی در صورت پذيرش ا ستانداردهای
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يکســان توســط گروههای مختلف ،به دلیل تفاوتهای فرهنگی حســابداران گروههای مختلف
اســتانداردهای حســابداری و حســابرســی به گونههای متفاوتی تفســیر و بکارگرفته خواهد شــد.
بنابراين کســـب شـــناخت از چگونگی تأثیر فرهنگ بر تفســـیرها ،برداشـــتها و قضـــاوتهای
حســابداران ،به تالش برای دســتیابی به کاهش تنوع واقعی و عملی در رويههای حســابداری و
حسابرسی کمک خواهد نمود (نورونابی.) 2015 ،
بر ا ساس نظر پررا ( ،)1989هر سی ستم ح سابداری مح صول محیط و شرايط خاص ا ست و
توسعه و تکامل حسابداری در هر جامعه تابعی از عوامل محیطی و اجتماعی آن جامعه است .به
عبارت ديگر حسابداری فعالیتی انسانی است که تحت تأثیر برداشتها ،تفسیرها و قضاوتهای
مربوط به نحوه بکارگیری مفاهیم و استانداردهای حسابداری قرار میگیرد.
ماال ( )2014اعتقاد دارد حسابداری توسط عوامل محیطی و بطور خاص فرهنگ ،تحت تأثیر
قرار میگیرد .فرهنگ از طريق هنجارها و ارز شهای حاکم بر اع ضای سامانه ح سابداری ،رويه
حسابداری را تحت تأثیر قرار میدهد.
ذاکاری ( )2014به برر سی چالشهای اجرای ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی در
لیبی پرداخته اســـت .اين تحقیق بويژه به تحلیل اثر ســـازههای حقوقی ،اقتصـــادی ،آموزش
حســـابداری آموزش و فرهنگ بر اجرای اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی در لیبی
میپردازد .نتايج حاصـل از اين مطالعه نشـان میدهد که اجرای اين توسـط شـرکتهای لیبی با
برخی موانع مانند آموزش حسابداری و موضوعات اقتصادی روبرو است.
کاردونا و همکاران ( )2014به بررسی اثرات فرهنگ و ديگر عوامل اقتصادی بر تصمیم يک
کشور برای پیاده سازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی پرداختند .نتايج تحقیق نشان
داد هیچیک از ابعاد فرهنگی تأثیر معناداری بر تصــمیم يک کشــور برای اجرای اســتانداردهای
بینالمللی گزار شگری مالی ندارند .البته آنها نتوان ستند دادههای مربوط به بعد فرهنگی افق ديد
بلند مدت را بدست آورند بنابراين اين بعد را حذف کردند .همچنین يافتههای تحقیق تأثیر آنها
معکوس عوامل اقتصادی بر اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را نشان میدهد.
رودريگرز وکريج ( )2006نیز موانعی را جهت هماهنگســـازی اســـتانداردهای بینالمللی
حســـابداری مطرح کردهاند که عبارتند از مشـــکالت محیطی وتفاوت در آيین ،تاريخ ،دين،
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فرهنگ ،اقتصــاد ســیاســی ،ديدگاه پســت مدرن ،اســتفادهکنندگان عمده ،تفاوتهای اجتماعی
اقتصادی و ديدگاه برخی اعضاء حرفه حسابداری در خصوص عدم نیاز به هماهنگسازی.
نوروش و د يانتی ( ،)1381تأثیر فره نگ بر ارزش های حســــا بداری در ايران را بررســـی
نمودهاند .هدف تحقیق بررســی ارتباط ابعاد فرهنگی با ارزشــهای حســابداری در کشــور ايران
اســـت .تحلیلهای آماری صـــورت گرفته در اين پژوهش مبین پايین بودن قدرت توضـــیحی
عوامل فرهنگی در کشور ايران است.
رحمانی و علیپور ( )1389در بررسی موانع پذيرش استانداردهای بین المللی حسابداری در
ايران پر س شنامه ای طراحی و از دوگروه حرفه ای و دان شگاهی نظرخواهی کردند 12 .عامل
در اين پرســشــنامه بعنوان مانع پذيرش درايران مورد بررســی قرار گرفت .تحلیل دادهها 10
عامل را بعنوان مانع در پذيرش استانداردهای بینالمللی حسابداری نشان می دهد که به ترتیب
اهمیت عبارتند از عدم آموزش ا ستانداردهای بینالمللی در دانشگاهها ،عدم حضور موثر در
مجامع حرفه ای ح سابداری و بازارهای مالی ،عدم گ سترش بازار سرمايه بعنوان يک بورس
بین المللی و موانع سرمايه گذاری خارجی در ايران ،سی ستم و قوانین مالیاتی ک شور ،پايین
بودن سطح مبادالت بین المللی به خصوص از لحاظ تامین منابع مالی ،نگرانی از عدم درک
کامل ذينفعان ناشــی از تغییرات ،فقدان زيرســاختهای اقتصــاد توســعه يافته مانند بازارهای
متشکل در کشور و تفاوت محیط کسب و کار ،ساختار سرمايه و مالکیت در کشور ،فقدان
آ شنايی ح سابداران ،ا ستفاده کنندگان و ح سابر سان با ا ستانداردهای بین المللی ح سابداری،
نفوذ برخی از شرکتهای بزرگ و بانکها در کشور .

محمودی وهاديان ( )1390به بررسی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،تفسیر آن و
قابلیت مقاي سه شرکتها پرداختند .نتايج تحقیق آنها ن شان میدهد هماهنگ سازی ا ستانداردها
نیاز به زمان طوالنی داشـــته و دو عامل فرهنگ و زبان (تفاوتهای فرهنگی و زبانی) میتواند
چگونگی کاربرد و تفسـیر مناسـب اسـتانداردها را خدشـه دار نموده ،بر ارزشهای حسـابداری
تأثیر گذاشته و در نتیجه قابلیت مقايسه صورتهای مالی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.
نیکومرام و مح مدی ( )1391در تحقیقی به طراحی و ارا ئه مدل مفهومی ارز يابی نقش
فرهنگ در تدوين اسـتانداردهای حسـابداری پرداختند .در اين پژوهش با اسـتفاده از اسـتنتاج
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فازی ،اقدام به شــناخت و تعیین عوامل فرهنگی تأثیرگذار در فرايند تدوين اســتانداردهای
حسابداری در قالب مؤلفههای فرهنگیهافستد شد.
آقايی و همکاران ( )1391در تحقیقی به بررســـی مزايا و معايب پذيرش اســـتانداردهای
بینالمللی گزارشـــگری مالی بعنوان اســـتانداردهای حســـابداری ايران پرداخت .جامعه آماری
تحقیق ،حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران و اعضــای هیئت علمی دانشــگاههای شــهر تهران با درجه دکترای حســابداری میباشــد.
نتايج آزمون نشـــان میدهد مزايای به کارگیری اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی
بعنوان استانداردهای حسابداری ايران بیشتر از معايب اين استانداردها ارزيابی شده است.
احمدپور و همکاران ( )1391به بررســـی چالش های بکارگیری اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشــگری مالی در کشــورهای اســالمی پرداخته اند .آنها نشــان دادند تالشهای بســیاری در
جهت هماهنگ سازی استاندارهای حسابداری و حسابرسی در سطح دنیا صورت گرفته است.
در بررســـیهای تجربی زيادی افزايش مقايســـه پذيری صـــورتهای مالی شـــرکتها پس از
بکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی مزبور مستند شده است .در تدوين اين استانداردها
عمدتا عواملی همچون محیط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و حتی عوامل فرهنگی مد نظر قرار
گرفته اســت .به واســطه تأثیر مذهب و ديگر ســیســتمهای اعتقادی در شــکل دادن به ارزشــهای
فرهنگی ،بررســـی تأثیر مذهب بر مســـائل حســـابداری بعنوان يکی از موضـــوعات بنیادی در
مطالعات حســابداری تلقی میشــود .اما آنچه در فرآيند جهانی ســازی اســتانداردها مشــاهده
می شود نقش کم رنگ عنا صر مذهبی و اعتقادی ک شورها ست و اين م سئله بعنوان چال شی در
پذيرش کامل اســتانداردهای مزبور تلقی میشــود .با توجه به اينکه محوريت فرهنگی در خاور
میانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس مذهب اسالم میباشد ،الزم است در تدوين استاندادهای
مزبور ديدگاهها و منافع نمايندگان اين حوزه نیز مدنظر قرار گیرد.
حاجیها و ســـلطانی ( )1393در تحقیق خود به شـــناخت حوزهها و مولفههای فرهنگی و ابعاد
ارزشــی و تأثیر آن بر حســابداری پرداختند .در اين راســتا ،در اين پژوهش رابطه حســابداری،
يعنی علمی که بدون خرده ارزشهای فرهنگی در تمامی جوامع شکل يکسانی دارند و فرهنگ
که يکی از عوامل ايجاد تفاوت در شــیوههای عمل حســابداری اســت ،در قالب پژوهشهای
گوناگون مورد بررسی قرار گرفت.
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روششناسی پژوهش
در اين تحقیق از دو روش گردآوری اطالعــات :روشکتــابخــانــهای و روش پیمــايشـــی
اسـتفادهشـده اسـت .مطالعات و بررسـیهای الزم درباره مبانی نظری تحقیق ،ادبیات موضـوعی
تحقیق ،ســوابق مســئله و موضــوع تحقیق با اســتفاده از روشکتابخانهای (مطالعه کتب ،مقالهها،
پاياننامهها و تحقیقات مرتبط با موضــوع) انجامشــده اســت .بهمنظور گردآوری دادههای اولیه
تحقیق از روش پیمايشــی (پرســشــنامهای) اســتفادهشــده اســت .پرســشــنامه امکان جمعآوری
اطالعات را در جامعه آماری فراهم میســـازد .جامعه آماری تحقیق شـــامل کارگزاران بورس،
حسابرسان ارشد ،کارشناسان بانکها و دانشجويان دکتری حسابداری میباشد.
با ا ستفاده از فرمول برآورد حداقل حجم نمونه برای جامعه معین که در ادامه آورده می شود
تعداد نمونه تحقیق انتخاب میگردد .فرمول بشرح زير است.
))N ( Z 2 .( pq
)N (d 2 )  Z 2 .( Pq

n

که در آن:
 =nحجم نمونه
 = Zمقدار متغیر نرمال استاندارد ،که در سطح اطمینان  % 95برابر  1/96میباشد.
 = Pاحتمال تأثیر عنصر مستقل بر متغیر وابسته اگر در اختیار نباشد میتوان آن را  0/5در نظر
گرفت.
 = qاحتمال عدم تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته
 =dدقت مورد نظر برای نمونه گیری
با در نظر گرفتن  Td=0/05 ، p=0/5 ، z=1/96حجم نمونه تقريبا برابر  138میباشد.
در اين تحقیق تعداد  40پرســـش بااســـتفاده از پرســـشـــنامه نگرش های فرهنگی هافســـتد
( )vsm 2001و پرسشنامه موانع اجرايی استانداردهای بینالمللی (رحمانی وعلیپور )1389 ،تهیه
شد .همچنین از طیف لیکرت برای سنجش متغیرها ا ستفاده شده ا ست 9 .سوال اول مربوط به
مردگرايی ،ســـوالت 14 -10مربوط به فردگرايی ،ســـواالت  19-15مربوط به اجتناب از عدم
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اطمینان ،سواالت  25-20مربوط به فاصله قدرت ،سواالت  30-26مربوط به افق ديد بلندمدت
وســواالت  40-31مربوط به شــاخصهای اجرای اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی
میباشد .

داده ها پس از کدگذاری با اســـتفاده از نرم افزار SPSS22و  LISRELمورد تجزيه و
تحلیل قرار گرفت .آزمون فرضیههای تحقیق از طريق مدل يابی معادالت ساختاری انجام شده
است.
فرضیههای پژوهش
فرضیههای تحقیق با توجه به مبانی نظری و ابعاد فرهنگیهافستد به شرح ذيل تدوين شده اند.
فرضیه اصلی :عوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تأثیردارد.
هافســتد ( )2001اعتقاد دارد در يک جامعه مردگرا ،عوايد و پولدارای دارای اهمیت اســت.
ســـیســـتم حســـابداری در جوامع با درجه باالی مردگرايی ،به دنبال دســـتیابی به اهداف مالی و
نمايش نتايج عملیات يک مدير مســـئول به مانند يک قهرمان هســـتند .کلمنتس و همکاران
( )2010ن شان دادندک شوری با ويژگی مردگرايی با ويژگی اعتماد به نفس و ا ستقالل م شخص
میگردد ،در حالیکه کشوری با ويژگی زن گرايی بیشتر وابسته به ديگران است .بر اين اساس
فرضیه تحقیق تدوين میگردد:
فرضــیه فرعی اول :بعد فرهنگی مردگرايی بر اجرای اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری
مالی تأثیردارد.
طبق نظرهافستد ( )2001در محیطی با فردگرايی باال ،اطالعات سیستم حسابداری ارزشمندتر
از کشورهای با محیط جمع گرا ا ست .برر سی ادبیات تحقیق ،نتايج مختلفی را در رابطه با تأثیر
بعد فرهنگی فردگرايی/جمع گرايی بر اجرای ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی ن شان
میدهد .کالن و همکاران ( )2011دريافتند که مديريت ســود به نظر میرســد رابطه معکوس با
بعد فردگرايی يک کشور داشته باشد.هان و همکاران ( )2010متذکر میشوند که کشورهای با
سـطوح باالتری از فردگرايی با سـطوح باالتری از دقت گزارش سـود برخوردار هسـتند .بر اين
اساس فرضیه تحقیق تدوين میگردد:
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فرضــیه فرعی دوم :بعد فرهنگی فردگرايی بر اجرای اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری
مالی تأثیردارد.
هافســـتد معتقد اســـت ( )2001 ،1980در جامعهای با درجه باالتر از اجتناب از عدم اطمینان،
مدير با احتمال کمتری تصمیمات ريسک پذير اتخاذ می کند .با توجه به نتايج تحقیق کلمنتس
و همکاران ( ،)2010يک کشور با درجه بااليی از اجتناب از عدم اطمینان ،ترجیح میدهد مانع
تغییرات در قوانین و مقررات از جمله ا ستانداردهای ح سابداری خود شود و تمايلی به پذيرش
تغییر ا ستانداردهای گزار شگری شناخته شده خود به ا ستانداردهای جديد (نا شناخته) نخواهد
داشت .بر اين اساس فرضیه تحقیق تدوين میگردد:
فرضــیه فرعی ســوم :بعد فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان بر اجرای اســتانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی تأثیردارد.
از نظرهاف ستد ( )2001سی ستم ح سابداری در ک شورهای با درجه باالی فا صله قدرت ،اغلب
در جهت مقا صد تصمیمگیری صاحبان قدرت در سازمانها مورد ا ستفاده قرار می گیرد .چان
و همکاران ( )2003در تحقیقی دريافتند که يک شرکت فعال در کشوری با درجه باالی فاصله
قدرت ،مانند تمرکزقدرت در دســـت تعدادی محدود از افراد ،ناديده گرفتن کنترل مديريت و
کارکنانی با صــالحیت کمتر ،ممکن اســت خطاهای حســابداری بزرگی را به نمايش بگذارند.
اين وضعیت میتواند نیاز به استفاده از دستورالعملهای حسابداری ساختار يافتهتری را ايجاب
نمايد .بر اين اساس فرضیه تحقیق تدوين میگردد:
فرضـــیه فرعی چهارم  :بعد فرهنگی فاصـــله قدرت بر اجرای اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی تأثیردارد.
بعد فرهنگی افق ديد بلندمدت بعنوان کنف سیوس پويا نیز نامیده می شود که مطرح میکند
جهتگیری افراد ممکن اســـت به ســـمت کوتاهمدت و يا به ســـمت بلندمدت باشـــد .به
اعتقادهافســتد ( )2001ديدگاه کوتاه مدت يعنی احترام به ســنت ،ســطح اندک پس اندازها،
ترجیح نتیجهگیری سريع تر ،مطرح کردن خود و اهمیت به ظاهر که بهتر ا ست جهتگیری
به ســـمت بلندمدت وجود داشـــته باشـــد .حرکت از جهت گیری کوتاه مدت به ســـوی
جهتگیری بلندمدت نه تنها از ديدگاه رشــد اقتصــادی ،بلکه از ضــرورت بقاء با افزايش
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جمعیت جهان در دنیايی با منابع محدود مطلوب به نظر می ر سد .بر اين ا ساس فر ضیه تحقیق
تدوين میگردد:
فرضـــیه فرعی پنجم :بعد فرهنگی افق د يد بلندمدت بر اجرای اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی تأثیردارد.
متغیرهای تحقیق
فرهنگ
در نگاهی دقیق محیط فرهنگی را يک ســیســتم ملی (يا بومی و محلی) میشــناســند که در
بردارندهی زبان ،مذهب ،اخالقیات ،ارزشـــها ،نگرش ها ،قانون ،تعلیم و تربیت ،ســـیاســـت،
ســـازمانهايی اجتماعی ،تکنولوژی و فرهنگ بنیادی اســـت .فرهنگ را میتوان «برنامهريزی
جمعی از تفکراتی که اعضـــای يک گروه انســـانی را از ديگران متمايز میکند» تعريف کرد
(هافستد.)1980 ،
در اين تحقیق ،پنج مولفه معرفی شــده توســطهافســتد ( 1980و  )2001مورد اســتفاده قرار
میگیرد.
-1مردگرايی:
مردگرايی معیاری ا ست که میزان گرايش افراد جامعه به دا شتن رفتاری ج سورانه در برابر
برخورد متوا ضعانه را ن شان میدهد .به عبارت ديگر ،مردمن شی به معنای گرايش افراد جامعه
به برتری طلبی ،قهرمان پروری و دالوری اســت .در جوامع مردگرا ،مردان بیشــتر به دنبال
ک سب موفقیتهای شغلی در بیرون از منزل در چنین شرايطی مرد موفقیت خود را منوط به
تقويت حس برتریطلبی و رقابتجويی خود میداند.
-2فردگرايی:
عبارت ا ست از واب ستگی اندک در افراد يا اع ضای يک گروه يا کارکنان يک سازمان ويا
مردم يک جامعه .در فردگرايی انتظار بر اين اســـت که هر کس به فکر منافع خود و يا منافع
خانواده خود با شد لذا کمتر به مسائل اخالقی در اين خصوص توجه میکند در چنین جوامعی
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حقوق اجتماعی افراد کمتر مورد توجه قرار میگیرد و منافع اجتماع وجمع در مرحله دوم قرار
دارد.
-3اجتناب از عدم اطمینان:
به میزانی از احســاس تهديد و خطر گفته میشــود که اعضــای جامعه و يا ســازمان در قبال
اوضاع نامطمئن و ناشناخته دارند .به طور معمول ،اين احساس از طريق فشار عصبی و اعالم نیاز
به قابل پیشبینی بودن رو يدادهای آتی و به عبارت بهتر از طريق احســــاس نیاز به قوانین و
مقررات کتبی و غیر کتبی ،اظهار می شود .به طور کلی ،اجتناب از عدم اطمینان به میزان تحمل
ابهام اشاره دارد و گريز از بیاطمینانی منجر به کاهش ابهام میگردد
 -4فاصله قدرت:
اختالفهای موجود در توزيع قدرت میان افراد جامعه افراد (فرا دســت و فرو دســت) را
نشـــان میدهد و منعکس کننده دامنه نابرابریها در توزيع قدرت از ديدگاه افراد ضـــعیف
موجود در سازمانها است.
 -5افق ديد بلند مدت:
جهتگیری افراد ممکن است به سمت بلندمدت و يا به سمت کوتاه مدت باشد .ديدگاه
کوتاه مدت يعنی احترام به ســنت ،ســطح اندک پساندازها ،ترجیح نتیجهگیری ســريعتر،
مطرح کردن خود و اهمیت به ظاهر در حالی که جهتگیری بلندمدت ديدگاه بلندمدت را
در نظر گرفته و به پس انداز و آيندهنگری اهمیت میدهد .

استاندارد بینالمللی حسابداری
قوانین واســتانداردهای بینالمللی حســابداری اولین بار در ســال 1973بوســیله کمیته تدوين
اســتانداردهای بینالمللی ( )IASCکه خود يک ســازمان مســتقل در لندن بود ،انتشــار يافت.
هدف آن ايجاد استانداردهای بینالمللی حسابداری ( )IASبود که در کل جهان مورد استفاده
قرار گیرد .در آوريل  2001هیئت ا ستانداردهای بینالمللی ح سابداری ( )IASBجايگزين اين
کمیته گ شت که دارای ا ستقالل بی شتری ن سبت آن بود .ا ستانداردهای تدوين شده تو سط اين
هیئت اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی ( (IFRSنام گرفت واســتانداردهای تدوين

189

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال ششم ،شماره  ،24تابستان 1396

شده قبلی نیز تا زمانی که تو سط ( (IFRSتغییر داده نشدهاند معتبر هستند .به اين ترتیب IAS

و  IFRSامروزه تحت عنوان اســتانداردهای بینالمللی حســابداری عنوان میشــوند (داپنیک و
پريرا.)2012 ،
یافتههای تحقیق
ارزیابی مدل اندازهگیری

برای بررســی برازش مدلهای اندازهگیری از آلفای کرونباخ ،اســتفاده میشــود .ضــرايب
آلفای کرونباخ بیانگر میزان توانايی سئواالت در تبیین منا سب ابعاد مربوط به خود ا ست .نتايج
اين آزمون در نگاره شماره  1آورده شده ا ست .کرونباخ ( )1951مقدار آلفای کرونباخ باالتر
از  0/7را جهت پايايی قابل قبول پرسشنامه معرفی کرد.
نگاره ( :)1آلفای کرونباخ
سازهها

آلفای
کرونباخ

سازهها

آلفای
کرونباخ

فرهنگ مردگرايی

0/838

فرهنگ فاصله قدرت

0/701

فرهنگ فردگرايی

0/754

فرهنگ افق ديد بلندمدت

0/775

فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان

0/745

استاندارد بینالمللی

0/792

آزمون نرمال بودن دادهها
برای استفاده از تکنیکهای آماری ابتدا بايد مشخص شود که دادههای جمع آوری شده از
توزيع نر مال برخوردار اســــت يا غیر نر مال .چون درصـــورت نر مال بودن توزيع داده های
جمعآوری شده برای آزمون فرضیهها می توان ازآزمونهای پارامتريک استفاده نمود .با توجه
به نگاره  2نتايج آزمون کولموگروف-اســمیرنوف برای هر يک از متغیرهای فرهنگســازمانی
و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به ترتیب نشان داده شده است .از آنجايیکه مقدار
سطح معنیداری برای تمامی متغیرها بزرگتر از  0/05ا ست پس فرا صفر يعنی نرمال بودن
توزيع تمامی متغیرها در سطح اطمینان  95درصد تأيید میشود.
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نگاره ( :)٢نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرها
کولموگروف-

سطح

اسمیرنوف

معناداری

فرهنگ سازمانی

0/66

0/776

نرمال است

بعد فرهنگی مردگرايی

0/803

0/54

نرمال است

بعد فرهنگی فرد گرايی

0/989

0/282

نرمال است

بعد فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان

2/160

0/3

نرمال است

بعد فاصله قدرت

1/162

0/134

نرمال است

بعد فرهنگی افق ديد بلندمدت

1/387

0/053

نرمال است

و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

1/28

0/075

نرمال است

متغیرها

نتیجه

آزمون  Tتک نمونهای
در اين آزمون فرا می گردد توزيع جامعه نرمال اســـت و تفاوت بین میانگین نمونه مورد
بررســـی را با يک مقدار مفروا مورد آزمون قرار میدهد .مولفه های فرهنگ ســــازمانی
واســـتانداردهای بینالمللی اين تحقیق دارای مقیاس فاصـــله ای و مطابق با طیف پنج گزينه ای
لیکرت می باشـــ ند .گزي نه ها در پنج طیف؛ کامالً موافقم ( ،)5موافقم ( ،)4نظری ندارم (،)3
مخالفم ( )2و کامالً مخالفم ( )1تق سیم بندی شده اند .با توجه به اين که میانگین امتیازات فوق
عدد  3/00میباشـــد ،اين عدد بعنوان میانگین مورد انتظار برای جامعه فرا گرديده اســـت .به
عبارت ديگر آيا بهطور متوســط میتوان ادعا نمود میانگین متغیر موردبررســی از عدد  3بیشــتر
است .اين آزمون در سطح آلفای  0/05انجام شده است .در اين آزمون ساختار آزمون بصورت
زير می باشد:
H 0 :   3

 H1 :   3

نتايج بررسی بررسی مولفههای فرهنگ سازمانی واستانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
در نگارههای  3و  4آورده شده است.
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نگاره( :)3شاخصهای آماری بررسی مولفههای فرهنگ سازمانی و استاندارد بینالمللی
انحراف
فرهنگ سازمانی

استاندارد
0/313

بعد فرهنگی
مردگرايی
بعد فرهنگی فرد
گرايی

انحراف
استاندارد
0/723
انحراف
استاندارد
0/546

بعد فرهنگی

انحراف

اجتناب از عدم

استاندارد

اطمینان
بعد فرهنگی
فاصله قدرت

بعد فرهنگی افق
ديد بلندمدت

0/464
انحراف
استاندارد
0/482
انحراف
استاندارد
0/411

استانداردهای

انحراف

بینالمللی

استاندارد

گزارشگری مالی

0/326

میانگین
3/444
میانگین
3/153
میانگین
3/63

تخمین فاصله میانگین عامل فرهنگ
حد پايین اطمینان

حد باالی اطمینان

3/391

3/497

تخمین فاصله میانگین بعد فرهنگی مردگرايی
حد پايین اطمینان

حد باالی اطمینان

2/893

3/137

تخمین فاصله میانگین بعد فرهنگی فرد گرايی
حد پايین اطمینان

حد باالی اطمینان

3/542

3/726

تخمین فاصله میانگین بعد فرهنگی اجتناب از عدم
اطمینان

میانگین
4/149
میانگین
2/74

حد پايین اطمینان

حد باالی اطمینان

4/071

4/227

تخمین فاصله میانگین بعد فرهنگی فاصله قدرت
حد پايین اطمینان

حد باالی اطمینان

2/661

2/823

تخمین فاصله میانگین عامل بعد فرهنگی افق ديد
بلندمدت

میانگین
3/67

حد پايین اطمینان

حد باالی اطمینان

3/61

3/749

تخمین فاصله میانگین استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی

میانگین
3/76

حد پايین اطمینان

حد باالی اطمینان

3/712

3/821

با توجه به نگاره  3میتوان بیان نمود که با  95درصـــد اطمینان ،میانگین مولفههای فرهنگ
سازمانی و متغییر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی باالتر از حد متوسط ( میانگین مورد
انتظار پرســشــنامه =  )3میباشــد .همچنین در ادامه .نتايج آزمون  Tحاصــل از تحلیل دادههای
پرسشنامه در نگاره  3خالصه شده است.
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نگاره ( :)4نتایج آزمون Tاستیودنت
نام متغیر

Tمحاسبه

درجه

سطح

شده

آزادی

معناداری

سطح خطا

نتیجه
آزمون

فرهنگ سازمانی

129/041

137

0/000

0/05

رد H0

بعد فرهنگی مردگرايی

48/96

137

0/000

0/05

رد H0

بعد فرهنگی فرد گرايی

78/097

137

0/000

0/05

رد H0

بعد فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان

104/855

137

0/000

0/05

رد H0

بعد فاصله قدرت

66/834

137

0/000

0/05

رد H0

بعد فرهنگی افق ديد بلندمدت

104/806

137

0/000

0/05

رد H0

135/699

137

0/000

0/05

رد H0

استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی

با توجه به نگاره  4از آنجايیکه سطح معنیداری کوچکتر از سطح خطا ا ست ،لذا فراH0

رد میشـــود .به عبارت ديگر در ســـطح اطمینان  95درصـــد میتوان گفت که دادههای نمونه
داللت کافی بر تايید  H0ندارند .لذا با  95درصــد اطمینان میتوان گفت که مولفههای فرهنگ
سازمانی و متغییر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی باالتر از حد متوسط ( میانگین مورد
انتظار پرسشنامه =  )3میباشد.
مدلسازی معادالت ساختاری
با تو جه به اين که آزمون  K-Sنشــــان داد که توزيع مربوط بهت مامی متغیر ها در هر دو
فرهنگســـازمانی و اســـتانداردهای گزارشـــگری مالی بینالمللی نرمال اســـت ،میتوان از
آزمونهای پارامتری ازجمله مدل ســازی معادالت ســاختاری که از شــاخه رگرســیون اســت،
ضريب همبستگی و تحلیل عاملی تأيیدی جهت تحلیل دادهها و آزمون فرضیات تحقیق استفاده
کرد.
تحلیل مسیر (مدل ساختاری) تکنیکی است که روابط بین متغیرهای تحقیق (مستقل ،میانجی
و وابســته) را بطور همزمان نشــان میدهد .هدف از تحلیل مســیر ،شــناســايی علیت (تأثیر) بین
متغیرهای مدل مفهومی تحقیق اســـت .برای ســـنجش هر يک از ابعاد 9 ،ســـوال اول مربوط به
مردگرايی ،ســـوالت  14 -10مربوط به فردگرايی ،ســـواالت  19-15مربوط به اجتناب از عدم
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اطمینان ،سواالت  25-20مربوط به فاصله قدرت ،سواالت  30-26مربوط به افق ديد بلندمدت
وســوالت  40-31مربوط به شــاخصهای اجرای اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی
طراحی شده است .

نتايج حا صل از تحلیل عاملی تايیدی هر يک از متغیرهای پژوهش به صورت جداگانه برای
هر متغیر براورد شد .بارهای عاملی در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و
يا گويهها را در توضــیح و تبیین واريانس نمرات متغیر يا عامل اصــلی نشــان میدهد .به عبارت
ديگر بار عاملی نشــاندهنده میزان همبســتگی هر متغیر مشــاهدهگر (ســوال پرســشــنامه) با متغیر
مکنون (عاملها) میباشد .نتیجه آزمون نشان داد بار عاملی سه گويه پرسشنامه ( )27،28،29بعد
فرهنگی افق ديد بلند مدت ،کمتر از آســـتانه مورد قبول میباشـــد ،لذا اين بعد فرهنگ از مدل
حذف شد و مدل مجددا با ابعاد باقیمانده مورد آزمون قرار گرفت.
مدل ســاختاری که در شــکل 1و 2نشــان داده شــده اســت ،رابطه بین ابعاد فرهنگی بر اجرای
ا سانداردهای گزار شگری مالی بینالمللی را ن شان میدهد .همانطور که در شکل  1ن شان داده
شده ا ست ،بعد فرهنگی مردگرايی به میزان  ،0/18بعد فرهنگی فردگرايی به میزان  ،-0/14بعد
فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان به میزان  0/5و بعد فرهنگی فاصـــله قدرت به میزان  0/02بر
اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تأثیر دارند .بعد اجتناب از عدم اطمینان دارای
بی شترين در صد همب ستگی ( )0/5با اجرای ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی میبا شد.
همچنین در شــکل  2نشــان داده شــده اســت تنها بعد اجتناب از عدم اطمینان بر اســتانداردهای
اجرای گزارشگری مالی بینالمللی تأثیر دارد .زيرا چنانچه ضرايب معناداری بیشتر از  1/96و يا
کوچکتر از  -1/96باشـــند فرا صـــفر رد و فرا يک يعنی وجود ارتباط معناداری تايید
میشود.
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شکل ( :)1مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد
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شکل ( :)٢مدل ساختاری در حالت معناداری
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برازش مدل
شــاخصهای برازش مدل به بررســی اين امر میپردازد که دادههای جمعآوری شــده تا چه
اندازه مدل مفهومی را حمايت میکند.
شاخصهای نسبت کای دو بر درجه ی آزادی :يکی از بهترين شاخصهای بررسی نیکويی
برازش مدل ،بررســی نســبت آماره ی کای دو بر درجه ی آزادی اســت .البته حد اســتانداردی
برای مناســب بودن میزان اين شــاخص وجود ندارد .اما بســیاری از انديشــمندان بر اين عقیدهاند
که اين شاخص بايد کمتر از  3باشد.
شــاخص میانگین مجذور خطاهای مدل ( :)RMSEAاين شــاخص براســاس خطاهای مدل
ساخته شده است .اين شاخص بايد کمتر از  0/08باشد.
نگاره ( :)5ارزیابی برازش کلی الگوی مفهومی پژوهش
شاخصهای برازش

مقادير محاسبه شده

شاخصهای برازش

مقادير محاسبه شده

الگوی مفهومی

شاخصها

الگوی مفهومی

شاخصها

Chi Square/ DF

1/40

RMSEA

0/054

نگاره  5نشان می دهد مقدار شاخصهای نسبت کای دو بر درجه ی آزادی و میانگین مجذور
خطاهای مدل بترتیب  1/40و  0/054می باشــد که بیانگر مناســب بودن مدل اســتخراج شــده با
توجه به دادهها است
آزمون فرضیههای پژوهش
نگاره  6نتايج حاصـل از آزمون فرضـیهها را در قالب ضـريب مسـیر و آماره تی و در ارتباط
فرضــیههای پژوهش نشــان میدهد .لذا ،برای آزمون فرضــیهها اگر مقدار آماره تی از  1/96در
سطح اطمینان 95درصد بیشتر باشد ،مسیر و ضريب مسیر مورد نظر معنادار بوده و فرضیه مورد
نظر تايید میگردد ،در غیر اينصورت فرضیه مربوط نیز رد میشود.
مطابق نگاره ( )4از بین پنج فرضیه فرعی تنها فرضیه فرعی سوم آماره تی آن از  1/96بزرگتر
است .بنابراين معنادار بودن اين مسیر و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان میدهد .درحالیکه
آماره تی مربوط به سه بعد ديگر کمتر از  1/96است.
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نگاره ( :)6آزمون فرضیههای پژوهش
ضريب

متغیرها
فرهنگ-مردگرايی
فرهنگ فردگرايی

0/18

-1//52

تايید نشد

0/14

-0/79

تائید نشد

0/5

2/25

تائید شد

0/02

-0/014

تائید نشد

مسیر β
استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی
استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی

فرهنگ اجتناب از

استانداردهای بینالمللی

عدم اطمینان

گزارشگری مالی

فرهنگ فاصله قدرت

آماره T

نتیجه

استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی

فرهنگ افق

استانداردهای بینالمللی

ديدبلندمدت

گزارشگری مالی

-1/86

کنار گذاشته
شد

بحث و نتیجهگیری
بهطورکلی هماهنگ سازی ا ستانداردها فرآيندی ا ست که سعی در شنا سايی و رفع مغايرت
ح سابداری مالی موجود در ک شورها و جوامع مختلف دارد .از آنجايیکه هر ک شوری فرهنگ
ملی منح صر بفرد خود را دارد ،حتی با وجود الگوهای فراگیری که که تو سطهاف ستد و گری
مطرح شدهاند نمی توان رابطه ای را بیان نمود که برای تمامی جوامع به صورت کامل مصداق
داشــته باشــد .با اين حال میتوان با اســتفاده از همین تفاوت فرهنگی ،اختالفات میان شــیوههای
عمل حسابداری در هر جامعه را تشريح کرده و حتی با نهادينه کردن خرده ارزشهای فرهنگی
جديد بین افراد ،جامعه و شرکتها استفاده از شیوههای حسابداری جديد را پايه گذاری نمود.
در اين راســـتا در اين تحقیق به تأثیر ابعاد مختلف فرهنگهافســـتد بر اجرای اســـتانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی پرداخته شده است.
ن تايج حاصــــل از آزمون فرضـــ یه اول نشــــان مید هد ب عد فرهنگی مردگرايی بر اجرای
اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی تأثیر معنی داری ندارد .اين امر بیانگر اين مطلب
اســت که رفتار جســورانه و قدرتطلبی بر اجرای اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی
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بیتأثیر اســـت .نتیجه اين پژوهش با پژوهش کاردونا و همکاران ( )2014همســـو و با پژوهش
حاجیها و سلطانی ( )1393و نکونام ( )1391غیرهمسو می باشد.
همچنین بین بعد فرهنگی فرد گرايی و اجرای اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی
رابطه معنیداری وجود ندارد .اين امر بیانگر اين مطلب اســت اگر کار به صــورت جمعی يا
فردی انجام شود بر اجرای ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی تأثیری ندارد .زمانی که
فردگرايی در جامعهای باال باشــد تصــمیمگیریهای بیشــتری توســط خود فرد انجام میشــود.
زمانی که فردگرايی در يک جامعه و سـازمان غالب باشـد مديران ،آزادی عمل بیشـتری از نظر
حر فه ای و انع طاف پذيری در ا ندازه گیری دار ند .فره نگ فردگرايی باال بر خود مداری و
ا ستقالل و د ستاوردهای فردی تأکید میکند .نتیجه اين پژوهش با پژوهش کاردونا و همکاران
( )2014همسو و با پژوهش حاجیها و سلطانی ( )1393و نکونام ( )1391غیرهمسو می باشد.
بر ا ساس نتايج حا صل از فر ضیه فرعی سوم میتوان گفت که دادههای نمونه داللت بر اين
دار ند که راب طه مســـتقیم و معنیداری بین ب عد فرهنگی اجت ناب از عدم اطمی نان و اجرای
ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی وجود دارد .دلیل اين نتیجه را میتوان اين گونه بیان
کرد که برای اينکه فردی خود را به ديگران بشناساند ،ناچار به افشاء موفقیت خود است .يکی
از داليل ارائه گزارشات مالی نیز آن است که شرکتها میخواهند ديگران را از موفقیت خود
آگاه کنند .در ک شورهايی که فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان در آنها زياد ا ست ساختاردهی
فعالیتهای سازمانی در آنها زياد ا ست .قوانین مکتوب بی شتر ا ست و مديران ري سک کمتری
میکنند .ترک خدمت نیرو کار کم ا ست و کارکنان از ابهام شغلی کمتری برخوردارند .نتیجه
ا ين پژو هش بــا پژو هش ب ل کو يی ( ،)1989ک ل م ن تس و ه مکــاران ( ،)2010نورونــا بی
(،)2015هاف ستد ( ،)2001ماال ( )2014و حاجیها و سلطانی ( )1393هم سو می با شد با پژوهش
کاردونا و همکاران ( )2014و غیرهمسو می باشد.
نتايج بدست آمده در فرضیه فرعی چهارم بیان کننده اين موضوع است که فاصله قدرت با
اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی رابطه معناداری ندارد ،يعنی افزايش (کاهش)
اين بعد فرهنگی تأثیری در اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی نمی شود .يکی از
داليل اين نتیجه مهارت و ســـطح تحصـــیالت افراد اســـت که در اين بعد فرهنگی تأثیرگذار
میباشــد .زيرا زمانی که فاصــله قدرت بین افراد کمتر باشــد عدالت و انصــاف بین افراد ايجاد
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) همســو و با پژوهش حاجیها2014(  نتیجه اين پژوهش با پژوهش کاردونا و همکاران.میشــود
.) غیرهمسو می باشد1391( ) و نکونام1393( و سلطانی
از آنجايی که بار عاملی بعد فرهنگی افق ديد بلند مدت به دلیل اينکه ســـه گويه پرســـشـــنامه
 لذا اين بعد از مدل حذف شــد و، میباشــد3 .0  کمتر از آســتانه ی مورد قبول يعنی27،28،29
 نتیجه اين پژوهش با پژوهش کاردونا و.مدل مجددا با ابعاد باقیمانده مورد آزمون قرار گرفت
.) همسو می باشد2014( همکاران
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