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 چکیده 
 یک لی،الملعنوان یک زبان مشترک در کسب و کارهای بینبهالمللی های گزارشگری مالی بینارداستاند

 شناسایی وهش حاضرپژهدف  نش پیروی خواهد کرد.از الگوهای انتقال دا آن دانش صریح است و انتقال
 باشدمی المللیتوسعه کسب و کارهای بین با رویکرد   IFRSای و دانشی موثر بر انتقال دانش عوامل زمینه

 پژوهش حاضر. کشور تسهیل کنداقتصاد در به ارزش را  IFRS فرایند تبدیل دانش تواند میکه این موضوع 
، در مرحله دوم و خبرگان با بهمصاح قطری از هاداده اول،در مرحله  واست  بوده صورت ترکیبی )آمیخته(به

های و رشته خبرگان حسابداری نفر از 01ماری مرحله اول را آجامعه . دیگرد یآورمعاز طریق پرسشنامه ج
 ،ه اولدر مرحل. حسابرسان تشکیل دادند ن واحسابدار مدیران مالی، و مرحله دوم را اساتید دانشگاه، مرتبط،

در مرحله  .شدند  ییموثر شناسا هایتم انجام و مولفه لیتحل مصاحبه با استفاده از یهاداده لیو تحل هیتجز
و با  ماری توزیعجامعه آنفر از  141بین  طراحی و ایپرسشنامهبرای اعتبار سنجی نتایج مرحله اول،  دوم

 یهامولفه یبندرتبه یبرا .قرار گرفتمورد تایید بررسی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نتایج مرحله اول 
 کیآن  با استفاده از تکن یهاو داده عینفر از نخبگان توز 12 نیشده ب یاستخراج شده، پرسشنامه طراح

اختاری و س هایمرتبط با زمینه هایمولفه ،ایدهد در عوامل زمینهنتایج نشان می. شد یبندهبرت سیتاپس
همچنین  .های پایین بودندفرهنگی دارای رتبه هایزمینههای باال و رتبه سیاسی و اقتصادی دارای نونی،قا

 و عوامل ،باالهای دارای رتبهدانش ودن جامع بریح بودن و مرتبط با عوامل ص هایمولفه ،دانشیدر عوامل 
  .بودند پایینای هدارای رتبهوابسته بودن دانش 

   المللی.استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی، بینکسب و کارهای ، نتقال دانشا :ی کلیدیهاواژه

 .     JEL: G15 ,M41,M16بندی طبقه
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 مقدمه
انتقال موضوع ، شرکتها ادغام و خریدویژه در فرآیندهای المللی و بهی بیندر کسب و کارها ،حاضر عصردر 

است. انتقال دانش بر انتقال پلتفرم تکنولوژیکی، تجربه بازار،  بودهمشترک  امریدانش در حال تبدیل شدن به 
ها را بهبود شرکت تواند صالحیتهای فکری که میتخصص مدیریت، پیشرفت فرهنگ سازمانی و سایر سرمایه

های بسیار مهمی دارایی ،های فنی و دانشاز آن جایی که مهارت (.1100، و همکاران0)بوح کندبخشد تمرکز می
انتقال دانش ناموفق تأثیر منفی (، 1109، و همکاران1)راشل ها در رقابت جهانی هستندبرای صالحیت شرکت

و 0)آرتی شودها میگیر و عدم ایجاد ارزش برای شرکتمنجر به ادغام و خرید گران و وقتها دارد و بر شرکت
 تا شده است موجب منابع و سرمایه ت،خدما ، کاالها نجریا ییراکا ،توجه و تأکید بر (.1101 همکاران،

 ضعیتوگیری لزوم اندازه و ،یابد شگسترالمللیو در سطوح بین ملی یهازمر از ترافر به ریتجا هایتفعالی
 یک به ودمحد که استانداردها صرفاً کندمی بیجاا ر،کشو یک از بیش درانجام شده  مالی و ریتجا تعملیا
مقایسه  و تحلیل، تجزیه اد،یدرو یا معامله عنو یک ایبر وتمتفا اریحسابد هایروش دجوونباشد.  صخا رکشو
 ایبر گسترشی به رو حمایت به منجر عموضو ینا و ستا دهکر جهامو دییاز تمشکال با را مالی یتهارصو
 یهااردستاندا مجموعه(. 0090رحیمیان،  و تنطیخوش) ستا گشته لمللیابین اریحسابد یهااردستاندا ین وتد

 تطالعاا که اچر ،یدآ دبوجو یباالتر سطح در شرکت فعالیت مینهز تا میکند همافر را نمکاا ینا لمللیابین
 گر شرکتی. ایابدیم یبیشتر و قابلیت مقایسه ختیایکنو ها،شرکت نامهازتر و نیاز و دسوتهای مندرج در صور

 ستیابید نمکاا ،نباشد درک قابل جیرخا ارانگذ سرمایه ایبر کند که ئهارا ایگونه به را دخو یهاتلیفعا نتیجه
بتوان  اینکه سازی یعنیهماهنگ (.1118، 4)هیل و لوییز یابدمی کاهشها برای آن شرکتجی رمالیخا منابع  به

 .(0098خوش طینت و همکاران، )را به حداقل ممکن رساند المللی و بینهای میان استانداردهای ملی تفاوت
سازی بطور مطلق به مفهوم استانداردسازی نیست. استانداردسازی حسابداری به تحمیل یک سری از هماهنگ

دسازی عبارت دیگر، استانداربه .(1100 ،2دیگان و آنرمن)سازی اشاره دارد تر از هماهنگتر و محکمقوانین دقیق
تجربه اقتصادی دنیا حاکی از این  نماید.می های حسابداری یکسان در سراسر جهانالزام به داشتن استاندارد

اند در دوره زمانی منتشر کرده 1IFRSبر اساسهای مالی خود را هایی که صورتاست که کشورها و شرکت
انش وری دمطابق با تعریف بهره ها شده است و این دقیقاًاین موضوع باعث افزایش ارزش شرکتمدت کوتاه 

تردید در کشــور مــا نیز هماننــد دیگر کشــورها وجود یک طرح  بییعنی تبدیل دانش به ارزش.  ،باشدمی
در  IFRS دانش کاملیا انتقال  نحوه استقرار ،پذیرش ،ی همگراییراه درخصوص نحــوه ن یا نقشــهالک

ات متعدد قلذا انجام تحقیکننده اســت.  بسیار ضروری و تعیینراستای توسعه کسب وکارها در مقیاس بین المللی 
برای دستیابی به این مهم ضرورتی انکارناپذیر بوده و این مساله بایستی از ابعاد مختلف مورد بررسی و تجزیه 

های مولفه ندیبشناسایی و رتبه المللی به کشور وبین مالی تحلیل قرارگیرد. حال چگونگی انتقال استانداردهای
توسعه ای در راست نگاه خاصی به این مساله ها و الزامات انتقال یک دانش که نوعاًبا مکانیزم ،همبرای این م موثر
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   01ــــــ ـــــ....  هایدانش استاندارد ای و دانشی موثر بر انتقالبندی عوامل زمینهشناسایی و رتبه

 برای جذب IFRSیکارگیر به کند.اهمیت تحقیق حاضر را مشهود می المللی استهای بینکسب و کار
 آن بعت به و هاشرکت در اثرگذار و جدی چالش یک عنوانهب که جهانی اقتصاد کنونی عاوضا در گذاریسرمایه

ه تنهایی ب ها و منابع داخلی کشورهاانباشته شرکت سود که چرا است ضروری و مفید بسیار ،است اقتصاد یک در
استانداردهای  درحال حاضر .کافی نخواهد بود مورد نظر خود هایطرح ها دربرای تامین نیازهای مالی شرکت

 املکصورت ههای انجام شده نتوانسته است برغم تمامی تالشالمللی در ایران علیگزارشگری مالی بین
های اخیر همین مساله باعث شده که در سال (.0088رزایی، زاده و می)رحمانی، ولی سازی و اجرا شودپیاده

در ایران  IFRSسازی مطلوب ها و راهکارهای پیادهای در ارتباط با روشها و تحقیقات گستردهمباحث، فعالیت
ه همراه ک کندیم جابیا یجهان راتییالزامات تغ یاز طرف. گیرداز ابعاد مختلف مورد بررسی قرار این امر  انجام و

 عه محورتوس، استراتژیک و پژوهانهندهیآ یکردیرو و نگرش د،یطرح موضوعات و مشکالت جد و راتییتغ نیبا ا
ا بررسی ابعاد لذ .نبوده و نخواهد بود مستثنیقاعده  نیاز ا زین یکه حسابدار میو مشکالت داشته باش لئبه مسا

هش حاضر از بعد انتقال دانش،و همچنین وپژ .ای یک ضرورت اساسی استجدیدی از هرمسئله در هر حوزه
توسعه کسب با رویکرد  را IFRSموثر بر انتقال دانش  های، مولفهای و دانشیزمینه عواملبندی شناسایی و رتبه
بوده و تاکنون پژوهشی از این منظر  IFRSنگاه جدیدی به مقوله  نوعاً کند کهبررسی می المللیو کارهای بین

  .انجام نگرفته است این زمینهدر 

 ادبیات موضوع
هیئت توسط ای از استانداردهای حسابداری است که (، مجموعهIFRSالمللی گزارشگری مالی)استانداردهای بین

 011. این استانداردها تاکنون در بیش از شوندتدوین می( IASBالمللی )بین تدوین استانداردهای حسابداری
کور کارگیری استانداردهای مذهای اخیر مجوز بهدر این کشور ایران نیز در سال اند.کشور جهان به کارگرفته شده

ا نهآهای فرعی و وابسته زمان بورس و اوراق بهادار و شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سابرای شرکت
های بیمه که سرمایه ثبت اری و شرکتبموسسات اعت ،هاکلیه بانک 0082همچنین از سال  .صادر شده است

های مالی مبتنی بر ه دو مجموعه صورتیا بیشتر است ملزم به تهیه و ارائنها ده هزار میلیارد ریال آشده 
بنابراین انقالبی در گزارشگری مالی ایجاد شده است و  .انددهالمللی شاستانداردهای ملی و استانداردهای بین

 المللی گزارشگری مالی به عنواناز استانداردهای بین ،به جای استفاده از استانداردهای حسابداری خود کشورها
پذیرش مجموعه واحدی از استانداردهای حسابداری  ،همچنین .کنندیک مجموعه واحد از مقررات پیروی می

 .شودک میو کاهش ریس ،افزایش شفافیت ،های مالیقابلیت مقایسه بیشتر صورت ،بهبود کیفیت سود باعث
های مالی، تی صورتالعادر ارتقای محتوای اط IAS و IFRSکارگیری تمامی استانداردهای  وه بر لزوم بهالع

ر بورس شده د های پذیرفتهارجی است. شرکتخگذاران غیرمستقیم اقتصاد ایران بشدت نیازمند جذب سرمایه
گذاران را ایهسرم یهسرما رداله میلیاردها الیانود سخی گزارشگری مالی االبهادار امریکا به سبب کیفیت ب قاورا

ها تمایل بیشتری به شرکت ،IFRS کنند. با پذیرش اجباریود جذب میخی مختلف به البا فروش ابزارهای م
زاده و میرزایی، )رحمانی، ولی اندرا پذیرفته IFRS دارند که آنها نیزارجی کشورهایی خهای پذیرش در بورس

0088). IFRS ورد المللی مهیل مبادالت در کسب و کارهای بینبه عنوان یک زبان تجاری مشترک برای تس
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جهانی قرار گرفته است. شواهد و تجربیات موجود بیانگر  ای در سطوحپذیرش و حمایت نهادهای قانونی و حرفه
ه نشده ع و استاندارد مشخص و معتبری ارائاجما IFRSسازی ارتباط با چگونگی انتقال و پیادهاین است که در 

به عنوان یک ضرورت و  در حال حاضر شود وهای متعددی مشاهده میها و دیدگاهو در این ارتباط تالش است
که سبب  یدانش عبارت است از اطالعات ،جامع فیدر تعر .گرددمی ء در ادبیات موجود محسوب چالش یا خال

 فرد کیچه با قادر ساختن  و رییتغ یاقدام برا نهیبا فراهم ساختن زم چه گرددیم شخص کی ای زیچ کی رییتغ
 و یردامادیرمی)ظه است دادهیعمل متفاوت نسبت به انچه که در گذشته انجام م کیانجام  ینهاد برا کی ای

 (یحی)تلو یو دانش ضمن شکار(آ) حیدانش به دو نوع دانش صر ،یبندطبقه نیتریاصل در. (0081،همکاران
 یهاوشبه ر تواندیم کامالً و ن وجود داردآدرک  یبرا یاست که وضوح کاف یدانش حیدانش صر .شودیم میقست

 ،یتارهرگونه کد اعم از کد نوش ،منظور از کد .ابدیانتقال  کیستماتیس یهازبان قیاز طر شده و یکدبند یرسم
 باشدیمشابه م مستندات ریسا و اتینشر مقاله، کتاب، ،نوع از دانش نیا قیمصاد ..است.و. یرفتار ی،گفتار

جوامع  یفرهنگ یهادر اندوخته زین سازمان و یهاهیرو درون اذهان افراد، در یدانش ضمن. (0089 صالحی،)
 هایوق از دانشف فیمطابق با تعار .ستیسان نآن آبه  یابیاست که دست یانتزاع یدانش یمستتر است به عبارت

-ها و شرکتای اخیر سازمانهسالدر  .است حیصر دانش کامالً کی IFRS رسد کهنظر میهب ،ضمنی و صریح

ریت ، کارگر دانشی، مدیکار دانشیمانند  جدیدیمفاهیم  .اندغاز کردهآرا دانش  روند به پیوستن   های بسیاری
که انتقال دانش و بهره وری دانش نیز در دهند این روند می های دانش بنیان خبر از شدت یافتندانش و سازمان

 دانش کیبه عنوان  IFRSشدن  ادبا قلمد(. 87 )منتظری و همکاران،این راستا اهمیت ویژه و خاصی یافته اند 
ا که انتقال چر ،قرار داد یدانش را مورد بررس نیانتقال ا ندیکل فرا یستیبا ،صریح بر اساس مبانی نظری فوق

مکن ، بلکه منخواهد بودالزم نه تنها مفید  هایدانش فرآیند پیچیده و دشواری است و بدون مطالعه و بررسی
قال دانش انت. نجامداکاربرد نیز بی ثیاز ح یلاست عالوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف دانش  انتقا

در تعریفی  .(1111 ،0)آرگات ردیگیقرار م گریواحد د کیواحد تحت تجربه  کیآن  قیکه از طری است ریفراگ
 .(0881 ،1ی)سوزالنسک استگریمکان به مکان د کیاز دانش از  یقسمت ایکردن تمام  یکپ ،دیگر انتقال دانش

 .(1104 ،0چن) نحوی که توسط گیرنده آموخته و به کارگرفته شود به انتقال دانش، ارتباط دانشی است از منبع،
انتقال دانش  ثیح در کشور از IFRS نگاه به موضوع استقرار یرا برا یشتریمطابقت ب باال فیبا توجه به تعار

برای کشورهای در حال  وری دانشبهره هایمولفهترین توان گفت که یکی از مهممی داد. صیتشخ توانیم
ت . از سوی دیگر با توجه به شدت گرفتن رقابباشدو انتقال بهتر و مناسب دانش می هامولفهشناسایی  توسعه

به  های ایرانیم است که سازماناالز المللیهای بینو همچنین ظهور کسب و کار جهانی بین صنایع مختلف
 بین شکال همکاریمروزه بیشتر از هر زمان دیگری، اابزار استراتژیک نگاه کنند. ادانش به عنوان یک انتقال 

لذا ایجاد سازکارهای بین المللی جهت همگرایی  .وکار اسـت از ویژگیهای دنیای کسببین المللی   و سازمانی
در بعد اقتصادی  المللیالمللی یکی از این ابزارهای بیناستانداردهای گزارشگری مالی بین بیشتر یک الزام است و

 ندیانتقال دانش و نشان دادن چارچوب فرا یهاتوسعه مدل یمقاله برا یتعداد قابل توجه امروزه .باشدو مالی می
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 یسازمان نیب ی،درون سازمان ،یدر سطح فرد ،رعوامل مؤث ریسا انتقال و یهاکانال ،یاصل گرانیانتقال دانش، باز
درون  ،یفرد یهامدل نیپژوهش، از ب نیدر ا .(1101 ،0انجام شده است )دان و کوکس یالمللنیو در سطح ب

 .اخته شده استپرد یالمللنیبا توجه به هدف پژوهش به مدل ب ،انتقال دانش یالمللنیو ب یمانساز نیب ی،سازمان
انتقال  دنیکه فرا یهایمولفه یستیبا و کندیم دایپ یفرامل یتیماه IFRSفوق، انتقال دانش  یهابا نظر به بحث

ای با مروری بر عوامل مؤثر بر در مطالعه 1آلبینو .کرد یرا معرف دهدیم لیتشک یالمللنیدانش را در روابط ب
کند. معرفی می را دهندالمللی تشکیل میی که فرایند انتقال دانش در روابط بینهایمولفهترین انتقال دانش، مهم

زمینه ای  هایمولفه ،این پژوهش .هو رسان اند از بازیگران، محتوا، زمینهدر چهار حوزه کلی عبارت هامولفهاین 
تاکنون در زمینه پذیرش  .بندی خواهد نمودشناسایی و رتبه را IFRSو دانشی)محتوایی( موثر بر انتقال دانش 

IFRS .تاثیر  (0088)رحمانی و همکاران و عوامل موثر بر انتقال دانش مطالعات زیادی انجام گرفته است
ایران را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که بر کیفیت گزارشگری مالی در  IFRSسازی پیاده

 و ینادر شود.ها میها و بدهیگیری معامالت، داراییموجب بهبود فرایند شناسایی و اندازه IFRSکارگیری هب
قرار  یرا مورد بررسIFRS  بکارگیری از )حسابداران( های مالیکنندگان صورتادراک تهیه (0089) همکاران

نشان داد که ادراک حسابداران تحت تاثیر عوامل چهارگانه فردی، تکنیکی، موقعیتی و فرآیندهای  هایافتهو دادند 
 ،یسپاست. متفاوت اسدر ایران  IFRS تغییر قرار گرفته، ولی تاثیر این عوامل بر ادارک حسابرسان از بکارگیری

 یالمللنیب یاثرات پذیرش استانداردها یکه به بررس یاز مطالعات یلیفراتحل (0081) انیو احمد یاعتماد
ه از آن بود ک ینتایج به دست آمده حاک .صورت دادند ،اندپرداخته یاریاخت یبر اقالم تعهد یمال یگزارشگر

نشده  یمال یگزارشگر تیفیخود منجر به بهبود ک یبه خود ،یمال یگزارشگر یالمللنیب یپذیرش استانداردها
ورها و کش یمانند ساختار قانون یپذیرش این استانداردها، به عوامل متعدد یمثبت یا منف یامدهایپ است و

( به بررسی موانع 0091) . یزدانی و همکاراندارد یدر آن کشور بستگ یو حسابرس یحسابدار یضمانت اجرای
انع عنوان سه دسته مو موانع فرستنده، گیرنده و سازمانی را به های ایرانی پرداختند وسازمان انتقال دانش در

( رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد 1110) 0عبداهلل و ترسوی ،مطالعات خارجی در گیری کردند.اصلی نتیجه
رابطه بین ساختار سرمایه  IFRSکه  ندنشان داد ومورد بررسی قرار دادند   IFRSشرکت را در شرایط پذیرش 

 یاجبار رشیپذ ریمطالعه تاث کی ( در1111) و همکاران 4ندرهآ و عملکرد شرکت را تضعیف کرده است.
و  کردند، یرا بررس نیالت یکایآمر یبلند مدت سهام و بده نهیبر هز یمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها

 نشان نیآزمون همچن جیشود. نتایسهام م نهیبه کاهش هزمنجر  ،IFRS یاجبار بینشان دادند که تصو
 و همکاران 2ژوانگ. تاس افتهیکاهش  یطور قابل توجهبه IFRS بیپس از تصو یبده نهیدهد که هزیم
 IFRS  اتخاذ نیهمزمان بر رابطه مثبت ب ،ییاجرا راتییکردند که چگونه تغ یمطالعه بررس  کی( در 1108)

پس  یتیریمد یهاینیب شینها نشان دادند که رشد انتشار پآگذارد. یم ریها تاثداوطلبانه شرکت یو افشا یاجبار
همزمان، نسبت به  ییاجرا راتییتغ یو دارا یاجبار IFRS با ییهارکشو یهاشرکت یبرا IFRSاذ از اتخ
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( در خصوص 1107) همکارانو  0داووس هستند، کمتر است. یراتییتغ نیبدون چن یکه از کشورها ییهاشرکت
عوامل ملی را به عنوان عوامل موثر  عوامل سازمانی و عوامل محتوای دانش، انتقال دانش در مرزهای مختلف،

های فراملی های اصلی انتقال دانش در پروژهپژوهشی محرک ( در1111) 1دولف و لگارستومآشناسایی کردند. 
بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوال اساسی زیر  .های اجتماعی وتکنیکی معرفی کردندرا محرک

های موثر بر این عوامل بندی مولفهکدامند و رتبه IFRS ای و دانشی موثر بر انتقال دانشعوامل زمینه باشد:می
  ؟چگونه است

  ابزار و روش
 .دباشمی ترکیبی )آمیخته(پژوهش یک  )نوع داده ها(، ژوهشاز نظر فرآیند اجرای پ کاربردی وپژوهش حاضر 

هدف پژوهش انجام شد که  بر مبنایها آوری اطالعات در مرحله اول، مصاحبهبه منظور جمع پژوهش حاضر در
مطالعات انجام گرفته در ارتباط با انتقال دانش و  مبتبی برها به هفت سوال طراحی شده در آن مصاحبه شونده

IFRS  .دین ب .ان قانع شوند که مطالب جدیدی مطرح نخواهد شدرتا پژوهشگ یافتها ادامه مصاحبهپاسخ دادند
 هتدرمرحله دوم ج ای و دانشی موثر بر انتقال دانش شناسایی و استخراج شد.و عوامل زمینه هامولفهترتیب 

طابق مپرسشنامه حاصل از مرحله اول، و عوامل استخراجی  هامولفهبندی رتبهاعتبارسنجی نتایج مرحله اول و 
ن و عوامل از ای هامولفهبندی رتبهاعتبارسنجی و های الزم برای حله اول طراحی و توزیع شد و دادهبا نتایج مر

 ها در رشته حسابداریت علمی دانشگاهئاعضای هیجامعه آماری مرحله اول پژوهش حاضر،  .طریق بدست آمد
استادیاری و اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با حداقل رتبه  های مرتبط با موضوع تحقیقو رشته

)یعنی افرادی که در زمینه انتقال دانش دارای تحقیقات و مطالعات  ایران و همچنین متخصصان انتقال دانش
های برای مصاحبه (الف)عبارت است از مرحله اول نمونه آماری  باشد.می اند(نظر بودهنظری و تجربی و صاحب

 ،و بر اساس تخصصشان در زمینه موضوع پژوهش گراننظر که به تشخیص پژوهشصاحب چهار نفر اکتشافی
اله در صاحب چندین مق شدند. سه نفر دارای رتبه دانشیاری در رشته حسابداری ومورد مصاحبه اکتشافی واقع 

 IFRSمورد موضوع پژوهش بودند و یک نفر دارای رتبه استادیاری و عضو کمیته تدوین استاندارد و نیز مدرس 
فی برهای اصلی، نمونه عبارت است از افرادی از جامعه آماری که براساس روش گلولهبرای مصاحبه (ب) ؛ وبود

یشنهاد کننده به پبرفی مصاحبهگیری گلولهدر روش نمونه شوند.شوندگان به پژوهشگر معرفی میمصاحبه
های قاعده کلی در پژوهش(. 0091 )ازکیا و دربان، رودشوندگان، برای مصاحبه به سراغ افراد دیگر میمصاحبه

یعنی  شباع شوند باید ادامه داد. اشباعها اها تا زمانی که مقولهاین است که به گردآوری داده ترکیبی )آمیخته(
. (0881 ،و همکاران0)استراوسبه خوبی مشخص شده باشد  هاداده جدیدی به دست نیاید و مناسبات میان مقوله

که هشت نفر  مصاحبه به انجام رسیده است 01و بر اساس اشباع نظری برای مصاحبه اصلی در این پژوهش 

برای اعتبار ماری مرحله دوم جامعه آ .اقتصاد بوداستادیار حسابداری، سه نفر دانشیار مدیریت و یک نفر دانشیار 
مدیران مالی و  حسابرسان، ،حسابداران ها،از اعضای هیئت علمی دانشگاه نفر 141 نتایج مرحله اول، سنجی
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در رشته حسابداری با رتبه حداقل استادیاری  هااعضای هیات علمی دانشگاهخبره از  12 هامولفه بندیبرای رتبه
های پژوهش حاضر با استفاده از داده، در مرحله اول .را تشکیل دادند که جدای از نمونه اماری مرحله اول بودند

های اساسی ها چند بار مرور شده و گفتهها، متن مصاحبهبرای تحلیل داده .روش تحلیل تم، تحلیل شده است
ای اساسی ههای نامربوط حذف شدند. سپس به هر یک از گفتهگفته تعیین و انقضاوت پژوهشگر بر و کلیدی بنا

باشد، تخصیص داده حبه و دو رقم بعدی شماره گفته میرقمی که دو رقم اول شماره مصا 4و کلیدی یک کد 
-بهبرای مصاح .استشد. در پژوهش حاضر کدگذاری براساس حروف انگلیسی و اعداد، و به شرح زیر انجام شده 

یعنی (هر واحد تحلیل  ، MIمت اختصاریالهای اصلی، عبرای مصاحبه ،EI مت اختصاریالهای اکتشافی، ع

شروع و به  10از  (هامولفه)کدهای موجود در هر واحد تحلیل ،گذاری شده است شماره البه با  10 )هر مصاحبه
در  افزوده شده است.موجود در آن واحد تحلیل، یک واحد یک واحد در چارچوب اعداد طبیعی  مولفه های تعداد

شکل ی نهای هایمولفهتکراری،  هایمولفهاساسی در کنار یکدیگر قرار گرفته و با حذف  هایمولفهمرحله بعد 
علمی  عنوان .شکل دادند فرعی را عوامل مرتبط به هم،کنار هم قرار گرفته و  نهایی هایمولفهسپس گرفتند. 

از فرعی به اصلی براساس ماهیت  عواملبندی . طبقهشدمشخص  عاملبا توجه به محتوای آن  عاملهر 
 هایمولفه ،گذاریها به همراه کدنمونه از متن مصاحبه یکدر همین راستا  .مشترک بین آنها انجام شد

  .استده آورده ش 0در نگاره  تشخیصی فرعی عوامل استخراجی و
 

   و عوامل از متن مصاحبه ها (: نحوه کدگذاری و استخراج مولفه ها1نگاره )

 نمونه از مصاحبه اول:

 یمال یزارشگرگ ینداردها. استاو انتقال دارد یاشتراک گذار تیبوده و قابل ینیآشکار و ع یدانش یالمللنیب یمال یگزارشگر یاستانداردها

 یگذارهیجذب سرما یکشورها برابه نظرم توجه  .است یدر سطح جهان یاقتصاد یهابنگاه نیماب یزبان مشترک و رسم  کی یالمللنیب

اهنگی را تقویت خواهد نمود. در حوزه مالیاتی و بورس بدون افزایش هم IFRSپذیرش  ی در یک کشورالمللنیب یشرکتهاو وجود  یخارج

گیری ای اندازهههای مربوط به خاصهانع اصلی، بحثانجام نخواهد پذیرفت. یکی از موالمللی این مهم به راحتی قوانین کشور با قوانین بین

  .فرهنگ سازی بایستی انجام پذیرد و در برابر تغییرات موثر نباید مقاومت کرد و ارزش منصفانه است.
 کد های استخراجیمولفه عامل فرعی

 EI0114 یالمللنیب یهاشرکتوجود  اقتصادی و سیاسی

 EI0135 مختلف یکشورها یاتیمال نیقوان  یهماهنگ شیافزا ساختاری قانونی

 EI0145 و ارزش منصفانه یریاندازه گ یهامشکالت مربوط به خاصهرفع  اجرایی

 EI0186 انمثبت و عدم مقاومت در برابر  راتییاستقبال از تغ یفرهنگ ساز  فرهنگی

 EI0109 به عنوان زبان مشترک و رسمی ما بین بنگاههای اقتصادی دنیا IFRSبودن  جامعه پذیری جامع بودن و

 EI01106 عینی بودن و و داشتن قابلیت انتقال و به اشتراک گذاری صریح بودن

 

ای عوامل فرعی مرتبط با عوامل زمینه های اختصاص یافته به آنها ونهایی،کد هایمولفهنحوه استخراج  نیهمچن
آمده  1در نگاره شماره نمونه به عنوان استخراجی  هایمولفهبا توجه به ماهیت ،  IFRSو دانشی انتقال دانش 

 .  تاس
 های انجام شدهعی و عامل اصلی از طریق کدگذاریعامل فر ،های نهایی(: نحوه استخراج مولفه2) نگاره
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عامل 

 )تم(اصلی

عامل)تم( 

 فرعی
 کد )کد های گزینشی( هامولفه

عوامل 
 زمینه ای

 

سیاسی و 
 اقتصادی

 کاستن فضاهای دستور محور در اقتصاد

EI0237-EI0333 - EI0452-
MI0568-MI0655-MI0740-

MI0857-MI0957-MI1053-

MI1155-MI1656-MI1257-
MI1360-MI1464-MI15103 

 اجرایی
مالی کشور با  یکسان سازی ابزارهای مالی محیط اقتصادی و

المللیابزارهای مالی بین  

EI0123-EI0295-EI0347-

EI0471-MI0574-MI0680-
MI0758-MI0867-MI0972-

MI1066-MI1183-MI1666-

MI1266-MI1365-MI1472-

MI1555 

 
عوامل 
 دانشی
 

پیچیدگی 
 دانش

 استانداردها یریپذ ریتفس

EI0242-EI0349-EI0477-

MI05145-MI06116-
MI07114-MI08137-

MI09137-MI10140-

MI11145-MI16140-
MI12130-MI13133-

MI14145-MI15158 

 کنندگان دانش نیتدو طیقبول شرا وابسته بودن

EI0247-EI0352-MI05142-

MI06117-MI08141-
MI09142-MI10144-

MI16146-MI12140-MI15156 

 جامع بودن و
 جامعه پذیری

 
مشابه و  یاقتصاد یبنگاهها یبرا کسانیاعمال الزامات 

 سهیمقا تیقابل شیوافزا یمشابه در سطح جهان عیصنا

EI0174-EI0285-EI0391-
EI04136-MI05152-MI06154-

MI07110-MI08126-

MI09150-MI10134-
MI11140-MI16155-

MI12150- 

 

 های پژوهشیافته
ای و دانشی موثر بر انتقال نهایی زمینه هایمولفه ها،از مصاحبه حاصل استخراجی هایمولفهکدگذاری پس از 
مرتبط به هم،  نهایی هایمولفهکنار هم قرار دادن  از وتکراری استخراج  هایمولفهبا حذف   IFRSدانش 
نهایی  هایمولفه .دشناسایی شدنمرتبط با آنها عوامل اصلی  فرعی، عواملمحتوای با توجه به و فرعی  عوامل 

  .شودنشان داده می 0استخراج شده درنگاره  و اصلی عوامل فرعی و

 عوامل فرعی و عوامل اصلی استخراج شده های نهایی،(: مولفه3) نگاره

عوامل 

 اصلی
 هامولفه نمایه عوامل فرعی

 
 
 

زمینه ها و 
بسترهای 
دریافت 
 دانش

بسترهای سیاسی 
 و اقتصادی

q1  یالملل نیب یهاو وجود شرکت یخارج یگذار هیجذب سرما یبرااهتمام کشورها  

q2 دستورمحور در اقتصاد،  یدرجه باز بودن اقتصاد و کاهش فضاها ،یرشد اقتصاد 

q3 یالملل نیب یو اقتصاد یاسیارتباطات س تیو تقو یو مال یاقتصاد یها میکاهش تحر  

q4 در نرخ ارز،  یلحظه ا راتییکنترل تورم و مهار تغ یاقدام برا 

 بسترهای قانونی
q5 مختلف  یکشورها یو تجار یحقوق نیقوان یهماهنگ شیافزا 

q6 مختلف یو بورس کشورها یاتیمال نیقوان  یهماهنگ شیافزا 

q7  توجهIFRS   نفعان و استفاده کنندگان  یمختلف ذ یبه منافع گروه ها 
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عوامل 

 اصلی
 هامولفه نمایه عوامل فرعی

 بسترهای اجرایی
q8  و ارزش منصفانه  یریاندازه گ یمربوط به خاصه هامشکالت رفع 

q9 یالمللنیب یمال یکشورها با ابزارها یمورد استفاده در برخ یمال ینبودن ابزارها کسانی  

q10 ربطیذ ینهادها نیدولت و عدم توافق ماب یواقع تیعدم حما  

 بسترهای نطارتی

q11 حسابداران وحسابرسان با  ییعدم آشناIFRS مناسب  یآموزش ینداشتن تجربه و دوره ها لیبه دل 

q12 ارزش منصفانه در حسابرسان،  یتخصص حسابرس شیدار و افزا تیوجود حسابرسان صالح 

q13 متخصص  یموسسات حسابرس جادیاIFRS یدر حسابرس هیثبات رو جادیو ا IFRS 

q14 واسط انتقال  یناظر با نهادها ینهادها نیب ما زیتماIFRS 

بسترهای 
 فرهنگی

q15 جامعه از  یدرک عموم تیتقوIFRS آن،  یو کارکردها 

q16 در جامعه  ییو پاسخگو یپاسخ خواه هیروح شیافزا 

q17 در جامعه   راتییمثبت و عدم مقاومت در برابر تغ راتییاستقبال از تغ یفرهنگ ساز 

q18 ( ییدر مقابل فرد گرا ییبلند مدت، جمع گرا دی)فاصله از قدرت، افق د یفرهنگ یمولفه های 

 
ماهیت و 
محتوای 

 دانش

پیچیده بودن 
 دانش

q 19   تفسیر پذیری و برداشت متفاوت 

Q2 بین المللی به دلیل پیچیدگی  یمال یگزارشگر یاستانداردها تخصصی سازی 

ابهام در درک و 
 ترجمه دانش

Q3   یالملل نیب یمال یگزارشگر یاستانداردهابودن  مبهم  یگنگ و تا حدود 

Q4  از  کپارچهینبود ترجمه ناکارامدی نسبی ترجمه ها و استفاده از انها به دلیلIFRS 

وابسته بودن 
 دانش

Q5  یالملل نیب یمال یگزارشگر یاستانداردها رشیپذقبول سلطه پذیری علمی در اثر   

Q6 در اثر پذیرش کنندگان  نیتدو طیمحض تمام شرا رشیپذ  

صریح بودن 
 دانش

Q7  و انتقال   یاشتراک گذار تیقابلداشتن و  نبود ینیع ،آشکار 

Q8  نیدر تدو یتجرب یو مهارت ها یآگاهدخیل بودن IFRS 

Q9  ی در اطالعات یها ستمیدر س یو مستند ساز یاتیعمل یدستور العمل هاوجودIFRS 

جامع بودن و 
جامعه پذیری 

 دانش

Q10 IFRS  است یدر سطح جهان یاقتصاد یبنگاه ها نیماب یزبان مشترک و رسم 

Q11 
 درداشته  یمشابه در سطح جهان عیمشابه و صنا یاقتصاد یبنگاهها یبرا کسانیالزامات وجود 

IFRS 
Q12  بوسیله  یجهان کپارچهیبه دانش  یآشکار و پنهان حسابدار یدانش هاتبدیلIFRS 

Q13 در  یداخل یفرد یندهایاستانداردها توسط فرا نیعدم تدوIFRS  تجربیات وتعامل 

کارکردی و 
کاربردی بودن 

 دانش

Q14  بوسیله   یاطالعات مال  ریو تفس ی،طبقه بند یمستند ساز نحوه عمل  ثبت، تببینIFRS 

Q15 برای بنگاهها با بکارگیری   یارزش افزوده در سطح جهان جادیاIFRS  و ضروری بودن استفاده از ان 

 

 شرح عوامل شناسایی شده
یح دانش صر :صریح بودن دانششود. نوع و ماهیت دانشی هست که بین طرفین منتقل می :محتوای دانش

نوشته  راحتیهایی است که به ها و مهارتباشد و شامل آگاهیقابل شناسایی، درک ،تصمیم و به کارگیری می
اشد. بشود به عبارتی دانشی است که به زبان رسمی و سیستماتیک بیان شده و قابل انتقال میو آموزش داده می

ها بصورت تعاملی از تجربیات همدیگر استفاده افراد و سازمانزمانی که  پذیری دانش:جامع بودن و جامعه
های آشکار و پنهان حسابداری را دانش IFRSانجامد. این امر به اجتماعی کردن دانش میکنند در نهایت می

بان مشترک زکند و در سایه تجربیات تاریخی حسابداری در کشورهای مختلف تبدیل به یک دانش یکپارچه می
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ی این به عبارتآنها است  یبرا کسانیالزامات دارای  ی است ودر سطح جهان یاقتصاد یهابنگاه نیماب یو رسم
ی اشاره به موثر و عملیات بودن دانش:کاربردی و کارکردی نگر است. کافی دارد و هم کل ش هم گستردگیدان

 نحوه IFRS .کارکردهای مربوط به خود را داراست دانشی کامال کاربردی است و IFRS بودن دانش دارد.
آن  و واحدهای اقتصادی در سایه کاربرد کندیم انیرا ب یاطالعات مال ریو تفس یطبقه بند ،یمستندساز ثبت،
برخی از خبرگان معتقدند  وابسته بودن دانش:توانند برای خود در سطح جهانی ارزش افزوده ایجاد کنند. می

IFRS یندهاآیبوده و فر ییایجغراف یخارج از مرزها ییدانش جا نیمنشا ا یدانش وابسته است به عبارت کی 
به  نین خواهند بود لذا اآ رندهیپذ یصورت دستورهب تایعضو نها یدارند. کشورهانها نقش آ نیدر تدو یاسیس

عتقدند برخی از خبرگان م ابهام در درک و ترجمه:. است یعلم یریپذکنندگان و سلطه نیتدو طیشرا لقبو یمعن
حتی در بکارگیری استانداردهای ملی نکات گنگ زیادی در حوزه عملیاتی و به کارگیری استانداردها وجود داشت 

با توجه به ترجمه شدن آن از یک زبان دیگر ممکن است نکات گنگ به کارگیری  IFRSحال این مسئله در 
 نسبتاً ندیفرا کیدانش در  بودن دانش: دهیچیپدرک نباشد.  بیشتری داشته باشد و به آسانی برای همه قابل

 ،یهماهنگ جهان یاستانداردها دیتول ،دشوار بودن لیشده است به دل یو سامانده یگردآور د،ی، تولیطوالن
انداردها و است یریرپذیباعث تفس یدگیچیپ نیخبرگان معتقدند ا .است یخاص یهایدگیچیپ یدارا تایماه

مر خواهد ا نیدر ا یحسابدار یسازیمنجر به تخصص یدگیچیجنبه مثبت پ شودین مآمتفاوت از  یهابرداشت
 موثر بودن دانش یلذا برا ،همه قابل درک نخواهد بود یبرا یسانآاست که به  نین اآ یجنبه منف یول ،شد

ن صورت آاست که تعامل انتقال در  یطیمکان، بستر و مح و بستر: نهیزم. ن کاسته شودآ یچدگیاز پ یستیبا
 یتجار یموجود در فضا نیحاکم بر جامعه، نوع ساختارها و قوان یو اقتصاد یاسیس ستمین ، سآکه در  ردیگ یم

 یاه هنیاستانداردها و هنجارها و زم ینحوه اجرا یابیارز ،ینظارت یها تمسیشدن انتقال، س یینحوه اجرا ،یو مال
    .ردیمورد توجه قرار گ یستیبا  رشیپذ یبرا یفرهنگ

 

  هامولفهاعتبار سنجی و رتبه بندی 

راحی شده نامه طحاصل از  تحلیل تم، پرسش سنجی کمی نتایج استخراج شدهدر تحقیق حاضر به منظور اعتبار
 قابلیت تجزیه و تحلیل داشت. پرسشنامه 112که  نفر از جامعه آماری بصورت انالین توزیع شد 141و در بین 
مه هر سؤال پرسشنا سوال بود که بر اساس اجزای مدل کیفی استخراجی طراحی شده بودند. 00شامل  پرسشنامه

تایی لیکرت )کـامالً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کامالً موافقم(، میزان مخالفت یا  در قالب طیف پنج
 شده به عدد آوریهای جمعت. در نهایت پاسخشده در سؤال سنجیده اس دهنده را بـا گزارة مطرح موافقت پاسخ

رونباخ پرسشنامه با استفاده از آلفای کپایایی  .تبدیل شدند و بر اساس مقدار عددی به تحلیل آنها پرداخته شد
 ا عاملی مربوط به سواالت تم ،پرسشنامه تمقـدار آلفـای کرونبـاخ بـرای سؤاالترین حداقلارزیابی شده است. 

 .تالزم برخـوردار اسپایایی دهد پرسشنامه از دست آمد که نشان می به 714/1 پذیری دانش بود کهفرعی جامع
 یهاروش جمله از عاملی شود. تحلیلهای پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده میتحلیل داده برای تجزیه و

 شودمی سعی آن استفاده از با و مطرح نبوده  وابسته و مستقل متغیرهای آن در که متغیره در آمار است چند
برای اعتبار  .شوند اعتباریابی )کاهش بعد متغیرها( شدهخالصه مؤلفه یا عامل چند در متغیر زیادی تعداد که
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 شده و کدهایشده در مرحله اول به عنوان عوامل پنهان درنظر گرفتهفرعی شناسایی )عوامل( هایسنجی، تم
لی برای اعتبارسنجی، ابتدا از تحلیل عام .شوندپذیر سنجش مییرهای مشاهدهبه عنوان متغ (هامولفه) گزینشی

های حاصل از تحلیل . برای تایید یافتهشودستفاده میا IBM SPSS Statistics 26اکتشافی با نرم افزار 
و در استفاده شده  LISREL 8.8افزار عاملی اکتشافی نیز تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول با استفاده از نرم

در گام اول به آزمون  تحلیل عاملی اکتشافیبرای  های اصلی ارائه می شود.نهایت مدل سازه مربوط به تم
بارتلت پرداخته  تی( و آزمون کروKMO) 0نیالک -ریما-ریسبا استفاده از شاخص کا یبردارنمونه تیکفا

 تیآزمون کرو ایباشد 1.1 از ترباید بزرگ KMOبخش، مقدار رضایت یاکتشاف یشود. برای انجام تحلیل عاملیم
(. با توجه 1101، 1)هاوارد (مورد آزمون باشد یسطح خطا ازبدست آمده کمتر  یداریسطح معن) دار شودیبارتلت معن

 111/1های دریافت دانش به ترتیب ، زمینه ومحتوای دانش  های اصلیبرای تم KMOمقادیر  ،هاافتهیبه 
 بود  10/1اصلی کمتر از  )عامل( تم دو داری ازمون کرویت بارتلت برای هربوده همچنین سطح معنی  910/1،

 یاسکوئر برا یآماره کا نیبوده و همچن 1.11بدست آمده بزرگتر از مقدار  KMOتوان گفت شاخص یم لذا
 لیدر تحل ینمونه بردار تیآزمون کفا نیدار است. بنابرایمعن 1.10بارتلت بدست آمده در سطح  تیآزمون کرو

در گام بعدی تحلیل عاملی اکتشافی ، به استخراج تعداد  .ردیگیقرار م دییسازه مورد تا دوهر  یاکتشاف یعامل
شود. برای این منظور، نتایج تعیین تعداد عوامل پنهان بر اساس مقادیر پنهان )تم های فرعی( پرداخته می عوامل

قاعده کایسر  ی اصلی و چرخش واریماکس گزارش شده است. براساسهامولفهویژه ، با استفاده از روش تحلیل 
باشد. نتایج بیشتر از یک   یا یک و با آنها برابر ویژه مقدار که کرد استخراج باید را تعداد عواملی آن (،0811)

   .شودنشان داده می 4ها برای مشخص نمودن تعداد عوامل پنهان) تم اصلی( در نگاره داده
 

    تعداد عوامل استخراجی و درصد تببین واریانس (:4نگاره )

 ماهیت محتوا و زمینه و بسترها 

 درصد تبیین واریانس کل عامل درصد تبیین واریانس کل عامل

1 4.977 27.652 1 2.954 19.69 

2 2.631 14.616 2 2.401 16.008 

3 2.137 11.873 3 1.995 13.297 

4 1.239 6.883 4 1.739 11.591 

5 1.153 6.407 5 1.615 10.767 

6 0.844 4.688 6 1.013 6.754 

7 0.793 4.408 7 0.757 5.045 

8 0.608 3.377 8 0.606 4.04 

9 0.555 3.083 9 0.444 2.959 

10 0.488 2.71 10 0.324 2.16 

11 0.473 2.628 11 0.316 2.104 

12 0.423 2.347 12 0.272 1.812 

13 0.398 2.21 13 0.241 1.604 

                                                                                                                                   
1. Kaiser  2. Howard  
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 ماهیت محتوا و زمینه و بسترها 

14 0.348 1.934 14 0.194 1.295 

15 0.276 1.536 15 0.131 0.874 

16 0.253 1.408    

17 0.23 1.28    

18 0.172 0.958    

 

ج پن وشش به ترتیب دانش  افتیدر یهانهیزمو دانش  یمحتوا یاصل )عوامل( هایتم یبرا 4مطابق با نگاره 
)روش  مرحله اول یاستخراج )عوامل فرعی( یفرع هایتعداد تمبه دست آمد. لذا  کیعامل پنهان بزرگتر از 

های به تمراجی استخ (هامولفه) مورد کد گزینشی 00، به منظور تخصیص درگام بعدی شد. دییتا تم( لیتحل
تر بزرگ) فرعی، به هر عامل پنهان )تم های فرعی( تعدادی متغیر )کدهای گزینشی( که از بارهای عاملی باالیی

 00شود. بر این اساس، یابد. و برای انجام آن از ماتریس چرخشی استفاده می( برخوردارند اختصاص می1.1از 
 عامل، هر ذیل متغیرهای تعیین از شوند. پسنمایی می( جاعامل )تم فرعی 00 مورد کدگزینشی تدوین شده، در

 آن متغیرهای ذیل همه که مفهومی شود تاها و ادبیات نظری استفاده میگذاری از مفهوم گویهنام منظور به
مشخص شود. ماتریس بارهای عاملی پس از  هماهنگ باشد، پژوهش نظری چارچوب با و برگرفته در را عامل

      نشان داده شده است. 2در نگاره  یاصل هایچرخش تم

  (: ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش تم های اصلی9) گارهن

 کد گزینشی
               و ماهیت دانش محتوا

 ابهام در درک پیچیده بودن کاربردی بودن وابسته بودن جامع بودن صریح بودن
s68 -0.005 -0.074 0.185 0.129 0.873 0.046 

s69 -0.091 0.047 0.07 0.05 0.912 -0.007 

s70 -0.056 0.016 -0.014 -0.012 0.095 0.897 

s71 0.057 -0.039 -0.016 0.018 -0.06 0.901 

s72 0.227 -0.008 0.888 -0.087 0.15 -0.028 

s73 0.202 0.035 0.917 -0.082 0.128 -0.013 

s74 0.909 -0.016 0.12 0.031 -0.009 -0.012 

s75 0.875 -0.119 0.147 -0.009 -0.04 0.005 

s76 0.803 0.185 0.149 0.152 -0.063 0.009 

s77 0.001 0.672 0.025 -0.187 -0.089 -0.145 

s78 -0.117 0.889 0.001 -0.127 -0.068 0.014 

s79 0.262 0.697 -0.181 -0.052 0.166 0.109 

s80 -0.059 0.628 0.386 0.251 0.015 0.036 

s81 0.093 -0.068 -0.078 0.898 0.111 -0.018 

s82 0.051 -0.127 -0.05 0.899 0.062 0.022 

 کدگزینشی
               زمینه و بسترهای دانش

   نظارتی  ساختاری و قانونی   اقتصادی و سیاسی اجرایی  فرهنگی 

s23 -0.044 0.173 0.741 -0.003 -0.049   

s24 0.11 0.036 0.831 0.153 0.011   

s25 0.245 -0.107 0.673 0.143 -0.09   
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s26 0.202 -0.009 0.71 0.165 0.049   

s27 0.15 0.183 0.293 0.773 0.081   

s28 0.049 0.08 0.085 0.82 -0.015   

s29 0.077 0.198 0.101 0.705 0.223   

s30 0.132 0.74 0.133 0.109 0.087   

s31 0.162 0.794 -0.07 0.208 0.033   

s32 0.181 0.734 -0.041 0.019 0.101   

s33 0.204 0.78 0.101 0.153 0.069   

s34 -0.179 0.116 -0.086 0.158 0.819   

s35 0.001 0.144 0.039 0.06 0.733   

s36 -0.065 -0.01 -0.031 0.02 0.794   

s37 0.85 0.24 0.187 0.033 -0.073   

s38 0.842 0.168 0.025 0.119 -0.059   

s39 0.787 0.162 0.211 0.126 -0.154   

s40 0.88 0.195 0.131 0.037 -0.01   

 
 سیاسی و اقتصادی، اجرایی، ای فرهنگی،عوامل زمینه ،و با توجه به مفهوم کدهای گزینشی 2با توجه به نگاره 

عوامل دانشی صریح  گزینشی )مولفه( شده وکد  0و 0، 4،4،4و نظارتی به ترتیب دارای  ساختاری و قانونی،
،  4،  0ترجمه به ترتیب دارای  ، پیچیده بودن و ابهام در درک وکاربردی بودن، وابسته بودن، جامع بودن بودن،

   .نتایج مرحله اول تایید شدند و مولفه شده 1، و  1،  1،  1

اختار سه منظور اطمینان از برازش مناسب پس از نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، ب :تحلیلی عاملی تاییدی

هرچه  تأییدی عاملی تحلیل در شود.های استخراج شده، از تحلیل عاملی تاییدی  استفاده میعاملی با داده
های گزینشی( پرسشنامه )کد سؤاالت که است مسئله این گویای باشد، تر نزدیک یک عدد به عاملی بار میزان

معنای  به باشد، صفر استاندارد عاملی بار میزان اگر و دارند های فرعی(پنهان )تم متغیرهای با تریارتباط قوی
نتایج  حاصل از ضرایب بارهای عاملی است. به عنوان نمونه  پنهان متغیر با پرسشنامه سؤال بین ارتباط عدم

 1مربوط به معنی داری بار های عاملی آن در نمودار  tو آزمون  0دانش در نمودار های دریافت زمینهتم اصلی 
  .شودنشان داده می 1)تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول( در نگاره  گزارش شده است و سایر نتایج این مرحله
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  و بسترها نهیزم یمرتبه اول عوامل اصل یدییتا یعامل لیتحل یعامل ینمودار بارها
 

 
 

   و بستر نهیزم یمرتبه اول عوامل اصل یدییتا یعامل لیتحل یعامل یبار ها یدار یمعن نمودار
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 (: نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول عامل ماهیت و محتوای دانش9) نگاره

    t  اماره  بار عاملی  کدگزینشی  تم  فرعی  تم اصلی

  محتوا

 s68 0.95 17.99 پیچیده بودن

s69 0.71 11.9 

 s70 0.88 16.83 ابهام

s71 0.96 18.69 

 s72 0.92 17.62 وابسته بودن

s73 0.98 19.57 

 صریح بودن
s74 0.95 19.1 

s75 0.96 19.66 

s76 0.91 17.77 

 جامع بودن

s77 0.96 19.66 

s78 0.99 20.54 

s79 0.96 19.58 

s80 0.82 14.93 

 s81 0.92 17.99 کاربردی بودن

s82 0.91 17.57 

 
در  t یهاآماره یبدست آمده برا ریمقاد و 1.2 یباال 1و نگاره  0نمودار ینشیگز یکدها یتمام یعامل یبارها

 جینتا نیهمچن است. ریبوده که نشان از مناسب بودن مقاد 0.81 یاز مقدار بحران بزررگتر 1و نگاره  1نمودار 
 لیبرازش تحل یهااریمع جیشود. نتایداده م اننش 7مرتبه اول در نگاره  یدییتا یعامل لیبرازش تحل یارهایمع

 تیوضع یها داراشاخص یکه تمام دهدینشان م 7مطابق با نگاره  یاصل هایمرتبه اول تم یدییتا یعامل
 گریباشد، به عبارت دیم یاستخراج شده با ساختار عامل یهااز برازش مناسب داده یباشد که حاکیم یمناسب

   .است یاکتشاف یعامل لیتحل یهاافتهیکننده  دییتا ،یدییتا یعامل لیتحل
 

   (: نتایج معیارهای برازش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول9نگاره )

 نتیجه 
میزان بدست 

 امده
 معیار نماد حدمجاز تم اصلی

 محتوای دانش 0.053 تایید
 RMSEA  1.0کمتر 

ریشه میانگین مربعات خطای 
 زمینه 0.055 تایید برآورد

 محتوای دانش 3.65 تایید
 k2/df 5کمتر از 

نسبت کای اسکور به درجه 
 زمینه 1.68 تایید آزادی

 محتوای دانش 0.91 تایید
بیشتر از 

1.0  
GFI معیار نیکویی برازش  

 زمینه  0.91 تایید
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 هامولفهی بندرتبهجهت  ،عواملو اعتبارسنجی  هامولفه در پژوهش حاضر بعد از شناسایی :هامولفهبندی رتبه

ت بدس یهادادهاستادیاری بودند توزیع و  رتبه نفر از نخبگان که دارای حداقل 12را بین شده پرسشنامه طراحی
شاخص مورد   nگزینه توسط   mروش نیدر ا قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز سیتاپس کیتکن قیآمده از طر

فاصله را با راه  کمترین انتخابی باید ینهیبنا نهاده شده است که گز نیبر ا کیتکن نی. ارندیگیقرار م یابیارز
روش شامل هفت  نیا .داشته باشد d)-منفی ) آلهدیفاصله را با راه حل ا نیشتریو ب  d)+ال مثبت )حل ایده

 .سهیمقا تیبه منظور قابل ارها،یمع سیکردن ماتراسیمقیکردن و بی: مرحله اول: کمباشدیم ریمرحله به شرح ز
مرحله سوم:  بعنوان ورودی الگورتیم. w با مفروض بودن بردار نیوز اسیمقیب سیماتر جادیمرحله دوم: ا

 یآل منفدهیو ا  (d+مثبت ) آلدهیا ینهیگز یبرا یمنف آلدهیمثبت و راه حل ا آلدهیمشخص نمودن راه حل ا
(-d) مرحله پنجم: (.)فاصله ییاندازه جدا یمرحله چهارم: محاسبه ( محاسبه نزدیکی نسبیcl) لآبه راه حل ایده 

)  . (𝐶𝐿 =
𝑑−

𝑑+𝑑−
 .  شودزیر نشان داده می (9) نگاره نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس در 

 

 ها با استفاده از تکنیک تاپسیسبندی مولفهنتایج رتبه :9نگاره 

 زمینه ها و بسترهای دریافت دانش ماهیت و محتوای دانش

d- d+ CL رتبه گویه d- d + CL رتبه گویه 

0.042102 0.00748 0.84914 Q7 1 0.049553 0.005307 0.9032 q1 1 

0.042507 0.008328 0.83618 Q10 2 0.049226 0.006343 0.8858 q9 2 

0.041669 0.008248 0.83475 Q11 3 0.047201 0.012172 0.7949 q6 3 

0.034702 0.015123 0.69648 Q9 4 0.040151 0.012144 0.7677 q5 4 

0.033776 0.014977 0.69279 Q14 5 0.040009 0.01336 0.7496 q8 5 

0.036647 0.017281 0.67955 Q12 6 0.037931 0.013564 0.7365 q7 6 

0.032376 0.017499 0.64914 Q13 7 0.037182 0.014125 0.7247 q2 7 

0.032177 0.020644 0.60917 Q15 8 0.036916 0.015482 0.7045 q3 8 

0.030888 0.023109 0.57204 Q4 9 0.036447 0.015664 0.6994 q10 9 

0.029021 0.02309 0.55691 Q8 10 0.03725 0.016752 0.6897 q11 10 

0.030972 0.025532 0.54813 Q2 11 0.036013 0.016417 0.6868 q12 11 

0.027543 0.025844 0.51591 Q1 12 0.036457 0.016835 0.6840 q4 12 

0.027866 0.029264 0.48776 Q3 13 0.036179 0.016804 0.6828 q14 13 

0.014004 0.038295 0.26776 Q6 14 0.035997 0.016834 0.6813 q15 14 

0.01437 0.039427 0.26711 65 15 0.035885 0.017836 0.6679 q13 15 

     0.026665 0.025312 0.5130 q16 16 

     0.011151 0.047907 0.1888 q17 17 
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در عوامل دانشی  00تا  0ای و در عوامل زمینه 02تا 0 هایشود فاصله رتبهمشاهده می 9همانطور که در نگاره 
 و 04در عوامل زمینه ای و رتبه  02از رتبه  07و  01های بوده ولی فاصله رتبه 1.10متر از بصورت متوالی ک

های عدم مقاومت مولفهکه نشان از کم اهمیت بودن است بوده  1.10بیشتر از  در عوامل دانشی 00رتبه از  02
ول پذیرش شرایط تدوین کنندگان و قب ای ودرعوامل زمینه ،تدافق دید بلندمدر برابر تغییر، فاصله از قدرت ، 

در  تواند به دلیلو این می بودهنظر خبرگان در عوامل دانشی در  IFRSسلطه پذیری علمی بواسطه پذیرش 
 بندیتبهر. فارغ از فضای فرهنگی و وابسته بودن دانش باشد آینده در IFRSنهایت  اجباری بودن پذیرش 

  است.ورده شده آ 8 جی در نگارهاهای استخرمولفهکامل 
 

  های استخراجیبندی مولفهرتبه :(0) نگاره

cl تم اصلی رتبه مولفه ها 

یالملل نیب یو وجود شرکتها یخارج یگذار هیجذب سرما یاهتمام کشورها برا 0.903257  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زمینه و 
 بسترهای

 دریافت دانش

یالملل نیب یمال یکشورها با ابزارها یمورد استفاده در برخ یمال ینبودن ابزارها کسانی 0.885852  2 

مختلف یو بورس کشورها یاتیمال نیقوان  یهماهنگ شیافزا 0.794987  3 

مختلف یکشورها یو تجار یحقوق نیقوان یهماهنگ شیافزا 0.767784  4 

و ارزش منصفانه یریاندازه گ یمشکالت مربوط به خاصه هارفع  0.749668  5 

 6 نفعان و استفاده کنندگان یمختلف ذ یبه منافع گروه ها   IFRSتوجه  0.736592

دستورمحور در اقتصاد، یدرجه باز بودن اقتصاد و کاهش فضاها ،یرشد اقتصاد 0.724701  7 

یالملل نیب یو اقتصاد یاسیارتباطات س تیو تقو یو مال یاقتصاد یها میکاهش تحر 0.704526  8 

ربطیذ ینهادها نیدولت و عدم توافق ماب یواقع تیعدم حما 0.699405  9 

 10 کافی یآموزش ینداشتن تجربه و دوره ها لیبه دل IFRSحسابداران وحسابرسان با  ییعدم آشنا 0.689792

ارزش منصفانه در حسابرسان، یتخصص حسابرس شیدار و افزا تیوجود حسابرسان صالح 0.686881  11 

در نرخ ارز، یلحظه ا راتییکنترل تورم و مهار تغ یاقدام برا 0.684099  12 

 IFRS 13واسط انتقال  یناظر با نهادها ینهادها نیماب زیتما 0.682838

 14 آن، یو کارکردها IFRSجامعه از  یدرک عموم تیتقو 0.681355

 IFRS 15 یدر حسابرس هیثبات رو جادیو ا IFRSمتخصص  یموسسات حسابرس جادیا 0.667991

در جامعه ییو پاسخگو یپاسخ خواه هیروح شیافزا 0.513009  16 

در جامعه   راتییمثبت و عدم مقاومت در برابر تغ راتییاستقبال از تغ یفرهنگ ساز 0.188814  17 

(ییدر مقابل فرد گرا ییبلند مدت، جمع گرا دی)فاصله از قدرت، افق د یفرهنگ یمولفه های 0.188066  18 

 IFRS  1و انتقال  یاشتراک گذار تیقابلداشتن و  نبود ینیع ،آشکار 0.84914
 
 
 
 
 
 
 
 

 2  یدر سطح جهان یاقتصاد یبنگاه ها نیماب یزبان مشترک و رسمبه عنوان  IFRSبودن  0.836184

 3  یمشابه در سطح جهان عیمشابه و صنا یاقتصاد یبنگاهها یبرا کسانیالزامات وجود  0.834759

 IFRS 4 ی دراطالعات یها ستمیدر س یو مستند ساز یاتیعمل یدستور العمل هاوجود  0.696481

 IFRS 5بوسیله   یاطالعات مال  ریو تفس ی،طبقه بند ینحوه عمل  ثبت،مستند ساز تببین  0.692797

 IFRS 6 بوسیله یجهان کپارچهیبه دانش  یآشکار و پنهان حسابدار یدانش هاتبدیل  0.679552

 7 تجربیاتوتعامل   IFRSدر  یداخل یفرد یندهایاستانداردها توسط فرا نیعدم تدو 0.649141

 8 و ضرورت استفاده از ان   IFRSبرای بنگاهها با بکارگیری  یارزش افزوده در سطح جهان جادیا 0.609171

 IFRS 9از  کپارچهینبود ترجمه ناکارامدی نسبی ترجمه ها و استفاده از انها به دلیل  0.57204
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cl تم اصلی رتبه مولفه ها 

ماهیت  IFRS 10 نیدر تدو یتجرب یو مهارت ها یآگاهدخیل بودن  0.556911
 ومحتوای دانش

 
 

 IFRS 11 بین المللی به دلیل پیچیدگی یمال یگزارشگر یاستانداردها تخصصی سازی 0.548134

 IFRS 12تفسیر پذیری و برداشت های متفاوت از  0.515912

یالملل نیب یمال یگزارشگر یاستانداردهابودن  مبهم  یگنگ و تا حدود 0.487765  13 

کنندگان نیتدو طیمحض تمام شرا رشیپذ 0.267765  14 

 15  و قبول سلطه پذیری علمی در اثر پذیرش  کنندگان  0.26711

 

  و پیشنهادها گیریتیجهن
 رویکردبا  IFRSای و دانشی موثر بر انتقال دانش زمینه هایمولفهبندی و رتبه ساییهدف پژوهش حاضر شنا 

ش چگونگی انتقال مطلوب دانبررسی پژوهش حاضر در واقع  هدف .باشدمی المللیتوسعه کسب و کارهای بین
IFRS  تواند المللی بوده است که دستیابی به این امر میتجارت بین مشترک به عنوان یک زباندر کشور ایران

 وفقیتهای اقتصادی را در کسب و کارهای خود یاری رسانیده و آنها را به سمت بقای خود و کسب مبنگاه
در  بودن، ابهام حیدانش را صر ییمحتوا فرعی ماهیتی و (هایعوامل )تم نتایج پژوهش نشان دادهدایت نماید. 

ی او عوامل زمینه ،بودن دانش یکارکرد و یکاربرد، ، جامع بودنودنیبودن، وابسته  دهیچیپ درک و ترجمه،
ی رهنگف ،ینظارت ،ییاجرا ،یو قانون یساختار ،یاسیو س یاقتصادهای دانش را زمینهمطلوب موثر بر انتقال 

ظر نظران از منبرگان و صاحبموثر بر این عوامل مطابق با نظر خ هایمولفهبندی . در رتبهدهندتشکیل می
ی، المللنیب یهاوجود شرکت ،یخارج یگذارهیجذب سرما یاهتمام کشورها برا ،تقال دانشهای انزمینه

 ی،اتیمال نیانقو  یهماهنگ شیافزا ی،المللنیب یمال یابزارها کشور بامورد استفاده در  یمال یابزارهاسازی انکسی
، و ارزش منصفانه یریاندازه گ یهامشکالت مربوط به خاصهرفع  ،مختلف یکشورهاتجاری  حقوقی و ،بورس
دستورمحور  یکاهش فضاها ،درجه باز بودن اقتصاد ،کنندگاننفعان و استفادهیمختلف ذ یهامنافع گروه به توجه

ای عدم هها و مولفهها دارای باالترین رتبهحریمالمللی و کاهش تتقویت ارتباطات سیاسی بین و در اقتصاد
 امر این هالبت و ،ها بودندترین رتبهمدت دارای پایینو فاصله از قدرت و افق دید بلند ،مقاومت در برابر تغییر

فارغ از آن پذیرش اجباری به دلیل نهایت در  ،هااین مولفه و IFRS بین پذیرشتواند به دلیل نبود ارتباط می
 ،ش، صریح بودن دانمحتوایی و ماهیتی دانش هایمولفهن از منظر همچنی .باشدخاص کشورها فضای فرهنگی 

ر نحوه دهای اقتصادی دنیا داشتن الزامات یکسان برای بنگاه ،المللیزبان تجارت بینبه عنوان  IFRS تلقی
باالترین  دارایIFRS یجاد ارزش افزوده در سایه کاربرد ا بندی و تفسیر اطالعات مالی،طبقه ،ثبت و مستندسازی

ر د .ها شدندبهکمترین رت پذیری علمی دارایهلطکنندگان و قبول سها و القا پذیرش محض شرایط تدوینرتبه
یک امر  نآموثر بر و ابزارهای الزامات توجه به  ،المللیکسب و کارهای بین مطلوب توسعه دستیابی به راستای

از مهمترین یکی  IFRS دانش مطلوب ن نحوه  انتقالو به تبع آ IFRS دانش پذیرش و موضوع حیاتی است،
)که نخستین شواهد تجربی در این زمینه  توجه به نتایج پژوهش حاضرلذا ، گرددمحسوب می الزامات و ابزارها

د. باشالمللی و بهبود کسب و کارهای بین به کشور IFRS تواند گام مهمی در تسهیل انتقال دانشمی باشد(می
است و قابلیت انتقال  و صریح آشکار یدانش IFRSاستخراج شده،  هایمولفهبندی شناسایی و رتبه به با توجه
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 یسازیصتخص باعث ،متفاوت یهااستانداردها و برداشت یریرپذیتفسپیچیده است.  ولی دانشی تقریباً ،دارد
ن آ یدگیچیاز پ یستیبا تاحد امکانهمه قابل درک نخواهد بود لذا  یبرا یسانآبه  یخواهد شد ول یحسابدار

ر مرحله د یشتریبممکن است نکات گنگ  گریزبان د کین از آترجمه شدن  به دلیل IFRS دانش .کاسته شود
 نیز اا ییرها یبرا .تر کنداین مشکل را سخت تواندیمتفاوت م یداشته باشد و خود ترجمه ها یریبه کارگ

 ،ه کارگیریدر الزام ب .نمود استفاده کسانی یریبه کارگ یاستاندارد با راهنماها کپارچهیاز ترجمه  توانیه مئلمس
های هموجب ایجاد ارزش افزوده برای بنگا مسلماًینده اقتصاد دنیا آدر  IFRS این است که کاربرد تصور بر

مطابق با مبانی نظری ، IFRS طه با بسترهای دریافتدر راب خواهد شد.المللی ای بینو کسب و کارهاقتصادی 
ها و خارج رمایه گذاری خارجی، بهبود مالکیتاهتمام جدی برای جذب س عواملی همچون  و شواهد تجربی 

ر حوزه مالی المللی دپذیرش قواعد بین و شدن اقتصاد از مالکیت دولتی، کاستن از فضاهای دستور محور اقتصاد
شود. در رابطه با بسترهای قانونی و ساختاری، تالش برای انطباق هرچه بیشتر قوانین تجاری، پیشنهاد می

به  IFRS توجه ،در این حیطه .است IFRS انتقالالمللی از عوامل مهم ی، بورس و مالیاتی با قوانین بینحقوق
فع مشکالت در حوزه بسترهای اجرایی ر را تسهیل کند. IFRS انتقالتواند ذینفعان میهای مختلف هورمنافع گ
ق حمایت دولت و تواف ،المللیشور با ابزارهای مالی بینسازی ابزارهای مالی کیکسان های اندازه گیری،خاصه

افزایش دانش  ،نظارتیدر حوزه بسترهای  موثر است. کامالً IFRS انتقالدر  های ذیربط در این موضوع،نهاد
  از پیشنهادهای پژوهش است. IFRS موسسات حسابرسی مختص گسترش و حسابرسی ارزش منصفانه،
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