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مقدمه
جهانی شــدن تولید ،توســعه بازارهای جهانی مصــرف کننده و ســرمايه و رشــد شــرکتهای
چندملیتی نیاز به ايجاد مجموعه واحدی از اســتانداردهای گزارش ـگری مالی را به وجود آورده
ا ست (فالور .)1997 ،جهانی شدن بازارهای سرمايه نیاز به اطالعات مالی با کیفیت باال و قابل
مقايســه میان واحدهای تجاری مختلف را افزايش داده اســت (جونز )2005و در نتیجه ،فشــارها
برای پذيرش استانداردهای حسابداری يکپارچه و هماهنگ در سطح جهان افزايش يافته است
و اين همان چالشی است که هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی 1با آن روبروست .هیئت
مذکور با هدف کاهش اختالفات بینالمللی در زمینه اســـتانداردهای حســـابداری در حال تهیه
مجموعهای واحد از استانداردهای گزارشگری مالی برای استفاده در سطح جهانی است.
در سال  2005اتحاديه اروپا قانونی ت صويب کرد و طی آن کلیه شرکتهای اروپايی ع ضو
بورس را ملزم به بکارگیری ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی نمود .اقدام مذکور گام
مهمی به سمت بکارگیری گروه واحدی از استاندادهای حسابداری جهانی بوده است .در طول
چند سال گذشته تعداد کشورهای استفاده کننده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
به شدت افزايش يافته است به طوری که براساس بررسی انجام شده توسط موسسه حسابرسی
ديلويت ،در سال  2015از بین شرکتهایِ بور سیِ  153ک شور جهان ،صرفاً در  23ک شور از
جمله ايران ،اسـتانداردهای بینالمللی بکار گرفته نمیشـود .الزم به ذکر اسـت که در بازارهای
ک شورهای ا سالمی نیز از ا ستانداردهای بینالمللی ا ستفاده میگردد .ا ستانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی در کشورهای صنعتی نظیر بريتانیا ،آلمان و ايتالیا و کشورهای در حال توسعه
نظیر بنگالدش ،قزاقســتان و بولیوی پذيرفته شــده اســت .بعضــی از کشــورها مانند چین ،اين
استانداردها را به صورت نسبی بهکار گرفتهاند و بعضی کشورها مانند آمريکا نیز برای پذيرش
اين استانداردها برنامهريزی کردهاند.
اهداف اصــلی اين اســتانداردها از نظر کمیســیون اروپا و هیأت اســتانداردهای حســابداری
افزايش قابلیت مقايسه و شفافیت حسابداری بینالمللی اطالعات مالی ،افزايش کارايی بازارهای
سرمايه و پیامدهای مساعد و مثبت اقتصادی است.

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

3

به نظر میرسد بعضی از کشورها ،قبل از پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی،
بدنبال ک سب شواهد کافی در مورد پیامدهای واقعی آن برا ساس تجربه ک شورهايی ه ستند که
اين استانداردها را پذيرفتهاند (محمدرضائی و همکاران  .)2015تاخیر در پذيرش استانداردهای
مذکور توســط برخی از کشــورها ،ناشــی از اين واقعیت اســت که پذيرش اين اســتانداردها به
خودی خود منجر به ايجاد پیامدهای مثبت اقت صادی و بهبود گزار شگری مالی نمی شود (بال و
همکاران 2000 ،و هیل و همکاران .)2010 ،پیامدهای مثبت يا منفی پذيرش اســـتانداردهای
بینالمللی گزارشــگری مالی به عوامل متعددی مانند ســاختار قانونی کشــور ،ضــمانت اجرايی
قوانین ،قدرت بازار ســرمايه ،رقابت در بازار محصــوالت و ســازوکارهای حاکمیت شــرکتی
بستگی دارد (لئوز و همکاران ،2003 ،پاپ و مک لی ،2011 ،بورگمن و همکاران .)2013
در ايران از دهه هشـــتاد فعالیت ها و تحقیقاتی به منظور هماهنگ ســـازی اســـتانداردهای
حسابداری با استانداردهای جهانی انجام شده و با توجه به ابالغیه سازمان بورس و اوراق بهادار
در آبانماه ســال 1395مبنی بر الزام شــرکتها به رعايت اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری
مالی ،انجام مطالعات الزم در اين زمینه و برر سی جوانب مختلف مو ضوع امری ضروری بنظر
میرســـد .در واقع مســـئله پژوهش ،ضـــرورت آگاهی از نقطه نظرات افراد حاضـــر در حرفه و
متخصصین در فرايند پذيرش و به کارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در ايران
با هدف سهولت در امر مذکور و پیش بینی مشکالت احتمالی است.
هدف از تحقیق حاضــر بررســی نقطه نظرات افراد فعال در حرفه حســابداری و حســابرســی
ک شور که مديران مالی يا ح سابر سان شرکتهای بور سی درنظر گرفته شدهاند را درخ صوص
بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در ايران میباشد .مطالعه حاضر با بررسی
ديدگاه افراد متخصـــص و فعال در حرفه حســـابداری و حســـابرســـی در امر جهانی شـــدن
ا ستانداردهای ح سابداری در ايران ياری ر سان خواهد بود چرا که آگاهی از عقايد و تفکرات
اين افراد درخصـــوص بکارگیری اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی ،امر پذيرش و
بکارگیری استانداردهای مذکور را تسهیل مینمايد.

4

دیدگاه افراد فعال در حرفه حسابداری درخصوص...

مبانی نظری و مروری بر پیشینه
برخی تحقیقات پیامدهای اقتصــادی پذيرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی را
مرور کردهاند .به رغم اينکه پیامدهای اقتصادی مثبتی مانند کاهش هزينههای سرمايه و افزايش
سرمايهگذاری خارجی تو سط بع ضی از پژوهشها مانند بینش و همکاران ( )2012و دا سک و
همکاران ( )2013مورد آزمون و تائید واقع شـــده اســـت ،اما پذيرش اين اســـتانداردها ،از نظر
برخی مطالعات ديگر هزينه هايی را نیز به همراه خواهد داشـــت .از جمله اين هزينه ها ،هزينه
بهکارگیری استانداردهای جديد و افزايش حقالزحمه حسابرسی است .

همچنین ،دســـتیابی به قیاس پذيری در گزارشـــگری مالی به اســـتفاده يکســـان و هماهنگ
اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـ ـگری مالی در کشـــورها بســـتگی دارد .اما برای مثال تفاوت
نظامهای حقوقی ،مالیات ،منابع تأمین مالی ،تورم ،پیوندهای سیاسی ،سابقه استعماری و فرهنگ
موجب ايجاد تنوع در روشهای حســابداری میشــود (دوپنیک و ســالتر1995 ،؛ ايوانز2004 ،؛
جاگی و الو2000 ،؛ نوبز1998 ،؛ ريچاردســـون2007 ،؛ ســـالتر و دوپنیک .)1992 ،اين عوامل
زمینهای به طور کامل در محیط حســـابداری يک کشـــور نفوذ میکنند .از اين رو تغییر آنها
چندان ســاده نیســت و اين عوامل میتوانند به عنوان موانع اســتفاده يکســان از اســتانداردهای
بینالمللی گزارشــگری مالی در کشــورها عمل کنند .عالوه بر اين ،دســتیابی به قیاسپذيری در
گزارشدهی مالی به تف سیر و بکارگیری يک سان ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی در
ک شورها ب ستگی دارد .عوامل اجتماعی ،سیا سی ،اقت صادی و فرهنگی در ک شورها بر ق ضاوت
حرفهای حســابداران تأثیر میگذارد و تفاوت میان کشــورها میتواند به تفســیر و به کارگیری
متفاوت اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی منجر شــود .محمد نورالنبی ( ،)2014طی
تحقیقی با عنوان "آيا مقررات حســابداری موضــوع مهمی اســتت تجربه اجرای اســتانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی در يک کشور نو ظهور" ،به بررسی موازنه میان قوانین حسابداری
و تأثیرات ســیاســی در پیادهســازی اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی پرداخته اســت.
مطابق با نتايج ،فقدان چارچوب قوانین حســابداری و تأثیرات ســیاســی مانع پیادهســازی موثر
اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی میگردد .بهعالوه ،نتايج تحقیق نشــان داد تأثیرات
سیاسی بیشتر موجب پیاده سازی ضعیفتر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی میگردد.
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راجنی ماال و پارمودچند ( )2014به بررســی تأثیر رهنمودهای تکمیلی درباره اســتانداردهای
بینالمللی گزارشـــگری مالی پرداختهاند که در قالب «کمک به تصـــمیمگیری» برای افزايش
دقت ق ضاوتهای ح سابداران ا ستفاده می شود .نتايج بد ست آمده ن شان داد ،ح سابدارانی که
برای تصمیمگیری از رهنمودها بهره میبرند نسبت به ديگر حسابداران دارای دقت بیشتری در
قضـــاوت هســـتند .در ادامه مطالعات نشـــان دادند که اين راهنمايیهای تکمیلی باعث بهبود
قضــاوت حســابدار در موضــوعات پیچیده میشــود .يافتهها به الزام تهیه راهنمود تکمیلی برای
اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی تأکید میکنند و حســـابداران را به بهرهگیری از
هرگونه راهنمايی درباره اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی که توســط هیئت تفســیر
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی تهیه شده است ،ملزم میسازد .

جورج التريديس ( )2010به بررســی اتخاذ اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی در
بريتانیا پرداخت .در اين مطالعه ،اين مو ضوع برر سی شد که آيا اتخاذ ا ستانداردهای بینالمللی
گزارشــگری مالی منجر به ارقام حســابداری با کیفیتتر میشــود يا خیر .نتايج نشــان میدهد
معموال اجرای ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی کیفیت ح سابداری را تقويت میکند
و میدان مديريت ســـود را کاهش داده ،به تشـــخیص به موقعتر زيان کمک نموده و منجر به
مقیاسهای ارتباط ارزشی بیشتر میشود.
شـــورای حســــا بداری ژاپن طی يک تحقیق تجربی در  2009درخصـــوص پ یادهســــازی
استانداردهای بینالمللی در ژاپن مشکالت پذيرش اين استاندارد را اينگونه بیان میدارد :نیاز به
هزينه و زمان کافی جهت آموزش نا شران صورتهای مالی ،سهامداران و ح سابر سان ،نیاز به
تهیه همزمان صورتهای مالی طبق استانداردهای ملی و بینالمللی در دورههايی از زمان جهت
اطمینان از درک کامل ذينفعان ،دور بودن قسمتهايی از استاندارد از فضای کسب و کار ژاپن،
ايجاد عدم اطمینان در ســهامداران داخلی و خارجی در صــورتیکه هماهنگســازی به صــورت
کامل انجام نگردد .همچنین در تحقیق ديگری که در ســـال  2009توســـط انجمن حســـابداری
آمريکا در مجله افقهای حســابداری در آن کشــور به چاپ رســید ،بیان گرديد که مانع اصــلی
پذيرش استانداردهای بینالمللی حسابداری در آمريکا ايجاد تغییر عمده در مقدار سود گزارش
شده از طريق ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری ن سبت به ا ستانداردهای ح سابداری آمريکا
است.
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موسسه اکسنچر در سال  2009به بررسی نظرات استفاده کنندگان در خصوص ماهیت تغییر
به ا ستانداردهای بینالمللی ح سابداری پرداخت که بر ا ساس آن 46در صد از افراد اين تغییر را
بخشی از تغییر برنامه مالی و سیستمهای مالی جهانی که بايد انجام شود 15 ،درصد از افراد آن
را مانند مخارج سرمايهای پرزحمت ولی مفید و  26در صد از افراد آن را هزينهای بدون جبران
دانستهاند.
در تحقیق ديگری که در ســـال  2008توســـط موراکی و اندرو در آفريقا صـــورت گرفت
مشــخص گرديد که تقريبا تمام کشــورهای قاره آفريقا به جز آفريقای جنوبی از لحاظ توســعه
يافتگی مالی در ســـطح پايینی قرار دارند ،بنابراين موانع پیادهســـازی اســـتانداردهای بین المللی
حســـابداری در آنها بســـیار زياد اســـت ،ازجمله اين موانع عدم وجود ســـازمانهای حرفهای
حســـابداری برای اهداف کاربردی پذيرش ،عدم توســـعه يافتگی زبان برخی از کشـــورهای
آفريقايی درحدی که بتواند اســـتانداردهای بینالمللی را به درســـتی انتقال دهد ،اســـتفاده از
اصــطالحات جديد حســابداری که میتواند باعث عدم درک صــحیح و تفســیرهای نامربوط
گردد ،نیاز به ايجاد پیش زمینه درخ صوص گزار شهای مالی و راهبری شرکتی که ممکن ا ست
برای کشــورهای توســعه يافته کامالً جا افتاده باشــد ،وجود قوانین متعددی که ممکن اســت از
بســیاری از جنبهها مخالف  IFRSباشــد ،و در نهايت فرهنگ ،ســیســتم قانونی و مالیاتی و کم
تجربه بودن در تجارت و فرآيندهای جهانی( .مورکی و ديگران)2008،
ســوگولف و ولف ( )2008نیز در تحقیق خود ،کمبود منابع و در نتیجه ضــعیف بودن تقاضــا
در شــرکتهای کوچک ،نیاز به زمان و هزينه زياد برای آموزش اســتفاده از اين اســتانداردها،
لزوم تغییر برخی از اســتانداردهای حســابرســی در موارد مرتبط ،قوانین مالیاتی کشــورها ،عدم
پیشبینی کافی جهت ح سابداری شرکتهای غیرانتفاعی و دولتی در ا ستانداردهای بینالمللی
را موانع اصلی پذيرش استانداردهای بینالمللی حسابداری میدانند.
موســـســـه پرايس واترهاوس کووپرز ( )2007در تحقیق جامعی که در خصـــوص پذيرش
اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی در آمريکا انجام داده اســـت بیان میدارد که راه
پذيرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری هموار و مستقیم نیست و برای آن منافع و موانعی
وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گیرند .اين مو س سه منافع حا صل از پذيرش ا ستانداردهای
بینالمللی گزارشــگری را جذاب شــدن بازار آمريکا برای خارجیها ،افزايش قابلیت مقايســه
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تحلیل ســرمايهگذاران ،افزايش اثربخشــی تخصــیص ســرمايه ،کاهش هزينه ســرمايه ،افزايش
رقابت و ايجاد تحرک در شـــرکتهای آمريکايی برای حذف موانع پیشـــرو در اســـتفاده از
استانداردهای بینالمللی گزارشگری ،کاهش پیچیدگی حسابداری و کاهش خطر ايجاد اشتباه
و اثربخ شی هزينه در بخش تهیه صورتهای مالی بیان نمود .همچنین اين تحقیق موانع ا ستفاده
از ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری را م شکالت سیا سی ،غرور ملی ،لزوم م شخص شدن
نحوه تعیین نمايندگی در هیئت تدوين ا ستانداردهای بینالمللی ح سابداری ،عدم آزموده شدن
هیئت تدوين استانداردهای بینالمللی حسابداری در مقابل مسائل جديدی که در دنیای مالی به
وجود خواهد آمد و میزان مســـئولیتپذيری آن در اين زمینه ،مشـــکل پذيرش اســـتانداردهای
بینالمللی مبتنی بر اصـــول در آمريکــا ،عــدم وجود راهنمــای بکــارگیری در اســـتفــاده از
استانداردهای بینالمللی گزارشگری ،تفاوت نحوه افشا در استانداردهای بینالمللی گزارشگری
که پذيرش آن نیاز به زمان و هزينه دارد و مشـــکالت پذيرش يک اســـتانداردگذار جهانی
حســابداری با توجه به اينکه قوانین مختلفی بر بازارهای ســرمايه جهان حاکم اســت ،برشــمرده
است.
هوپ ،جین و کنگ ( )2006به اين نتیجه رســـیدند که پذيرش اســـتانداردهای بینالمللی
حسابداری دارای مشکالتی نیز میباشد ازجمله اينکه هزينة پذيرش انتقال از استانداردهای ملی
به اســـتانداردهای بینالمللی و هزينه های هماهنگی و اجرای آن باالســـت که بايد بدينمنظور
آمادگی کافی وجود داشته باشد (جامعه حسابداری رسمی ژاپن.)2008 ،
اســترجیوس ( )2006مالیات را بزرگترين مشــکل اتحاديه اروپا جهت پذيرش اســتانداردهای
بینالمللی بیان میکند .عالوه برآن او عدم درک کامل تأثیرات مســـتقیم و غیرمســـتقیم تغییر
استاندارد ،مانند تغییر نقدشوندگی بازار و هزينه سرمايه و تغییر نحوه افشا و تغییر میزان مبادالت
تجاری را مانعی در جهت پذيرش سرمايهگذاران میداند .او م شکل بعدی را عدم انتقال کامل
مفاهیم و اصــطالحات اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری میداند (اســترجیوس و ديگران،
 .)2006مشـــکل مالیات همچنین در مقاله ولف گانگ ( )2004هم ديده میشـــود و او نیز بیان
میدارد که در اثر عدم تعیین تکلیف قانونهای مالیاتی نوعی آربیتراژ ايجاد میشـــود که بايد از
آن اجتناب نمود و پیشــنهاد میکند که کمیتهای موازی با هیئت تدوين اســتانداردها برای حل
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اين مشکل ايجاد شود و يا اين موضوع بهگونهای در استانداردگذاری استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مدنظر قرار گیرد.
باربو ( )2004موانع ا صلی پذيرش ا ستانداردهای بینالمللی ح سابداری را بر ا ساس تحقیقات
انجام شده قبلی عدم توسعه اقتصادی مناسب ،عدم توسعه بازار سرمايه ،فرآيند تجارت ،مسايل
سیاسی ،سیستمهای قانونی ،اندازه و پیچیدگی شرکتها ،جو موجود در جامعه ،میزان پايداری
ارزش پولی ،ســیســتمهای آموزشــی ،تصــمیمگیرندگان در حســابداری و در ســطح کالنتر
گوناگونی اهداف گزارشـــگری مالی ،گرايشهای متنوع اعضـــای حرفهای حســـابداری ،تأثیر
سیستمهای مالیاتی بر گزارشگری مالی ،جنبههای اقتصادی تأثیرگذار بر گزارشگری مالی و از
مهمتر عدم باور امکان هماهنگ ی جهانی در مورد استانداردهای حسابداری در بین اعضای حرفة
حسابداری ،برمیشمارد.
در ساير تحقیقات نیز موانعی ديگر در را ستای اجرای کامل اين ا ستانداردها در ک شورهای
مختلف مشـــخص گرديد ،از جمله ســـیســـتم های مالیاتی (گوندر و يونگ2000 ،؛ و هاو و
همکاران ،)2004 ،ساختار مالکیت (بال و شیواکومار  ،2005بورگستاهلرت  2007و فان و نگ
 ،)2002سیستمهای سیاسی (لئوز و گی  )2006ساختار سرمايه ( سان )2006 ،و توسعه يافتگی
بازار سرمايه (علی و هوانگ.)2000 ،
موســـســـه کیپیامجی در تحقیقی در ســـال  2003ضـــمن اينکه بیان میکند  90درصـــد از
کشـــورهای مورد بررســـی تمايل به پذيرش اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگر دارند ،اين
اســـ تا ندارد ها را فرصـــتی برای ج لب اعت ماد ســـر ما يه گذاران به اطال عات مالی ج هانی و
ســـرمــايــهگــذاری بهینــه در جهــان میدانــد .امــا در تحقیق خود موانعی را نیز جهــت اين
هماهنگســـازی بیان میدارد از جمله نیاز به صـــرف زمان و هزينه برای تفهیم موارد افتراق
اســـتانداردهای ملی و بینالمللی در کشـــورهای مختلف ،نیاز به صـــرف زمان و هزينه برای
جاریســـازی مفاهیم جديد بیان شـــده در اســـتانداردهای بینالمللی از جمله برخی از ابزارهای
مالی و ارزش جاری ،قوانین مالیاتی کشــورها که با برخی از اين اســتانداردها مغاير میباشــند و
برمبنای ا صول بودن ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی که کاربردی کردن بی شتر آن و
رفع پیچیدگیهای موجود را میطلبد (بولکنستین. (2003 ،
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در تحقیقی که توســط چايراس و ديگران در ســال  2001انجام شــد قوانین شــرکتی ،قوانین
مالیاتی ،منابع مالی ،فرهنگ تجارت ،فرهنگ ح سابداری ،ا ستفادهکنندگان ا صلی صورتهای
مالی (ســـرمايهگذاران ،مالیاتگیرندگان يا دولت و مديران) ،يافتن نقطه شـــروع مشـــترک در
کشــورها با توجه به ســطح متفاوت اســتانداردهای مورد اســتفاده در کشــورهای مختلف ،میزان
نفوذ بخش دولتی يا خصـــوصـــی در تجارت ،عدم مشـــاهده منافع حاصـــل از اســـتفاده از
اســتانداردهای بینالمللی در ســالهای ابتدايی اجرای اســتانداردهای بینالمللی حســابداری و
هزينههای باالی تغییر ،بهعنوان موانع هماهنگسازی ،شناسايی شد.
تحقیق هوفستد ( )1980به بررسی عناصر ساختار فرهنگی در پذيرش استانداردهای بینالمللی
میپردازد و آن را مانعی با اهمیت در عدم پذيرش اين اســتانداردها میخواند .اين موضــوع در
تحقیق گری ( )1988نیز اث بات گرد يد ،ا ما هردو نفر معت قد ند فشــــار های بینالمللی ج هت
يکنواختی نهايتاً بر تمام موانع موجود غلبه خواهد کرد و روزی جهان دارای زبانی مشــترک در
ارائه صورتهای مالی خواهد گرديد .

گورديش دوازده عامل را در بین المللی شـــدن حســـابداری در کشـــورها دخیل میداند که
عبارتند از سیستم قانونی ،سیستم سیاسی ،ماهیت مالکیت تجاری ،تفاوت در اندازه و پیچیدگی
شـــرکت های تجاری ،جو اجتماعی ،نوع مديريت و انتقال اطالعات مالی ،میزان دخالت قوه
مقننه در فرآيندهای تجاری ،وجود يا عدم وجودکمیته خاص جهت تدوين قوانین ح سابداری،
ســرعت نوآوری در فرآيندهای تجاری ،میزان توســعه يافتگی اقتصــاد ،مدل رشــد اقتصــادی ،
موقعیت سازمانها و تح صیلکردههای حرفهای .هم زمان با او پروف سور زف نیز عوامل سیا سی،
اقتصادی و اجتماعی را در پذيرش هماهنگسازی در کشورها بسیار با اهمیت خواند.
پیوندی و همکارانش در سال  1394طی مطالعهای به برر سی اهمیت و ماهیت ا ستانداردهای
بینالمللی گزارشـــگری مالی و تأثیر آن بر کیفیت پرداختند و به تأيید نشـــدن تأثیر تغییرهای
اســتانداردهای حســابداری بر بیشــتر شاخصهای کیفیت اطالعات حســابداری در مطالعات
پیشـــین اشـــاره نمودند و اظهار داشـــتند که بهکارگیری اســـتانداردهای بینالمللی که موجب
شــفافیت اطالعاتی هرچه بیشــتر بازار ســرمايه و ارتقای جايگاه بینالمللی کشــور میشــود ،
نیازمنــد همفکری و همکاری متقابل ســازمانها و نهادهای مرتبطی چون سازمان حسابرســی،
جامعه حسابداران رسمی ايران ،سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی اســــــــت .همچنین برای
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بهکارگیری موفق اين ا ســــــــــتانداردها بايد با نگاهی واقع بینانه به چالشها و و ضعیت موجود
توجه شــود .

رحیمیان و همکارانش نیز در ســـال  1394به بررســـی ضـــرورت بکارگیری اســـتانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی در ايران و جنبههای مثبت آن پرداختند.
احمدپور و همکارانش در ســـال  1391در بررســـی چالشهای بکارگیری اســـتانداردهای
بینالمللی گزار شگری مالی ک شورهای ا سالمی به تأثیر مذهب بر م سائل ح سابداری به عنوان
يکی از موضوعات بنیادی در مطالعات حسابداری پرداختند و مسئله مذهب را به عنوان چالشی
در پذيرش کامل استانداردهای مزبور تلقی نمودند .مهام و همکارانش در سال  1390به بررسی
مزايا و معايب پذيرش اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی به عنوان اســـتانداردهای
حسابداری ايران پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که مزايای بکارگیری استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ايران بیشتر از معايب اين استانداردها است.
در تحقیق حاضـــر با توجه به ادبیات تحقیق مطرح شـــده و در نظر گرفتن موانع و منافع در
فرآيند پیاده ســـازی اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی در کشـــورهای مختلف،
پرســـشـــنامه ای طراحی گرديد تا نقطه نظرات افراد فعال در حرفه حســـابداری و حســـابرســـی
درخصـــوص بکارگیری اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی در جهت نیل به هدف
هماهنگ ســازی اســتانداردهای حســابداری ايران با اســتانداردهای جهانی بررســی گردد و لذا
هدف تحقیق حاضــر بررســی ديدگاه افراد فعال در حرفه حســابداری درخصــوص پذيرش و
بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در ايران میباشد.
روش پژوهش
الف -بحث و تبادل نظر با فعالین در حرفه ح سابداری :با توجه به مو ضوع تحقیق ،تبادل نظر
با خبرگان درخصوص پذيرش و بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در ايران
در دســتور کار قرار گرفت .در اين بخش ،از رهنمودهای  4گروه فعالین در حرفه حســابداری
شامل اساتید دانشگاهی ،حسابرسان مستقل ،تهیه کنندگان صورتهای مالی شامل مديران مالی
و حســابداران ،و فعالین بازار ســرمايه به عنوان اســتفادهکنندگان صــورتهای مالی در طراحی
پرســـشـــنامه اســـتفاده شـــده اســـت .با عنايت به ماهیت موضـــوع ،نقطه نظرات فعالین در حرفه
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ح سابداری از طريق پر س شنامه دريافت شد .پر س شنامه شامل اطالعاتی از جمله جايگاه شغلی
فرد پاسخ دهنده ،سابقه کار و تجربه ،و صالحیتها و گواهینامههای حرفه ای فرد میباشد.
ب -مرور يافته های حاصــــل از تبادل نظر با فعالین در حرفه حســــابداری و نتیجهگیری:
د يد گاه ها و نق طه نظرات ف عالین در حر فه حســــا بداری درخصـــوص پذيرش و ب کارگیری
اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی در ايران دريافت گرديد و نســبت به جمع بندی و
نتیجه گیری اقدام گرديد .

بنابراين در اين پژوهش ،از روش توصــیفی ،تحلیلی و پیمايشــی اســتفاده میشــود .روشهای
تحلیلی يکی از مهمترين روشهای تحقیق برای مســـائل مربوط به اســـتانداردهای حســـابداری
است و با استفاده از اين روش میتوان مسائلی را مورد بررسی قرار داد که در روشهای ديگر
امکانپذير نیست (بارس )2006
جامعه و نمونه آماری
با عنايت به اهمیت موضـوع ،طراحی پرسـشـنامه با مشـارکت طیف وسـیعی از افراد صـورت
گر فت که اين افراد در جام عه آ ماری نبود ند و فقط به منظور اطمی نان از درنظر داشـــتن
موضوعات با اهمیت ،از اين افراد مشاوره گرفته شد.
جامعة آماری اين پژوهش اعضای جامعة حرفه ای شامل مديران مــــالی يــــا حسابرســــان
شــرکتهای پذيرفتهشــده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که با توجه به تعداد شــرکتهای
بورســی ،جامعه دربردارنده  335شــرکت میباشــد ..حجم نمونه با اســتفاده از فرمول کوکران
محاسبه شد .بر اي ـن اساس ،حجم نمونه برابر با  170نفر بهدست آمد که با توجه به احتمال عدم
دريافت همه پرسشنامههای اارسالی ،تعداد  215پرسشنامه میان پرسش شوندگان توزيع گرديد
که از اين میان  204پرسشنامه قابل استفاده اخذ گرديد .قلمرو زمانی پژوهش سال  1395است.
ت شکیل گروه خبرگان از بین صاحب نظرانی صورت گرفته ا ست که از نظر تجربه و تخ صص
در اين حوزه واجد صالحیت باشند.
شايان ذکر است از نظر میزان تجربه ،پرسششوندگانی که دارای تجربه کاری حداقل  5سال
بودهاند ،به عنوان پرسششوندگان با تجربه و مابقی به عنوان کم تجربه درنظر گرفته میشوند.
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ابزار گردآوری دادهها در اين پژوهش ،پرسشنامه است که با توجه به مبــــانی نظــــری ،تهیه
شدهاند .مقیاس پاسخگويی بـه پرسشـنامه بـا اسـتفاده از مقیـاس پنج درجهای لیکرت از کامالً
مخالفم =  1تا کامالً موافقم =  5در نوســان اســت .تعداد پرســشهای پرســشــنامه  28پرســش
میباشد که در  7گروه  4سوالی طبقهبندی شدهاند.
آمار توصیفی
به منظور شــناخت بهتر جامعه مورد پژوهش ،الزم اســت اين دادهها توصــیف شــوند .لذا در
نگاره  1ويژگیهای جمعیتشناختی ارائه شده است.
نگاره ( :)1ویژگیهای جمعیتشناختی
جنسیت

درصد

ماهیت

کم تجربه

باتجربه

مرد

82

مديرمالی

55

61

زن

18

حسابرس

52

36

سن

درصد

تحصیالت

درصد

25تا35

18

لیسانس

47

35تا45

69

فوق لیسانس

38

45تا55

12

دکترا

15

 55به باال

1

ساير

0

بــــرای اطمینــــان از روايــــی پرسشــــنامه و بــــهمنظــــور بهرهمندی از نظر متخصصان و
صاحبنظران ،پرسشـنامههـای اولیـه پـس از تـدوين ،به تايید دو نفر از استادان دانشگاه ،دونفر
حسابدار و دونفر حسابرس رسید و ب ـر اس ـاس پیش ـنهادهای متخصص ـان ،پرسشنامهها بار ديگر
بررسی و نهايی شدند .بهمنظور بررسی پايايی پرسشنامهها از آزمون آلفــــای کرونباخ استفاده
شد که نتايج آن در نگاره  2درج شده ا ست .همانگونه که در نگاره  2مشاهده می شود ،مقدار
آلفای کرونباخ برای پرسشـنامه برابـر  0/856است.
نگاره ( :)٢بررسی پایایی
تعداد پرسششونده

204

تعداد سواالت

28

آلفای کرونباخ

0/856
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در بخش آمار اسـتنباطی ،ابتـدا بـرای بررسـی نرمـال بـودن دادههـا ،آزمـون کولمـوگروف
اسمیرنوف اجرا شد که نتايج حاکی از غیرنرمال بودن دادهها بود .اما از آنج ـا ک ـه ب ـر اس ـاس
قضیة حد مرکزی ،توزيع تعداد نمونههای بیشتر از  30نرمـــال فـــرا خواهـــد شـــد ،بـــرای
آزمــــون معناداریِ برابری پاسخهای موافق و مخالف به سؤالها ،يا به بیانی آزمون فرا مقايسة
میانگین نمونه با عدد  ،3آزمون  tتکنمونهای به اجرا درآمـد و بهمنظور مقايسة نظرهای هر دو
گروه ،آزمون مقايسة میانگین دو گروه مستقل اجرا شد .تحلیلهای آماری در نسخة  22نرمافزار
SPSSانجام گرفت .

بهمنظور آزمون فرا معناداری برابری پاســـخهای موافق و مخالف ،آزمون فرا مقايســـة
میانگین نمونه با عدد  3انجام گرفت و از آنجا که ســطح معناداری آمارة  tبرای تمـــــام موارد
يادش ـده کمت ـر از  0/05بدست آمد ،فرا معناداری برابری پاسخهای موافق و مخالف رد شد
و با توجه به میـــانگین دادهها ،میتوان نتیجه گرفت کـــه اغلـــب پاســـخگويان در خصـــوص
وجود موضوعات مورد پرسش ،هم عقیده بودند (چه موافق و چه مخالف).
براســـاس نتايج بدســـت آمده ،باالترين میانگین مربوط به " با در اختیار قراردادن تفســـیر و
راهنمای بکارگیری ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی ،اين ا ستانداردها میتوانند بطور
کامل جايگزين اســتانداردهای ملی شــوند" و پائین ترين آن مربوط به "اين مســئولیت بر عهده
دانشگاههاست و بايد در برنامههای حسابداری سطوح دانشگاهی گنجانده شود " .میباشند.
با عنايت به تعدد سواالت ( 28سوال) ،پاسخهای پرسش شوندگان به صورت زير دستهبندی
گرديد که نتايج آن در نگاره  3ارائه گرديده است:
نگاره ( :)3پرسشها و میانگین پاسخها
پرسشها

موضوع

افزايش قابلیت مقايسه ( ،)4/01افزايش قابلیت اتکا و شفافیت ( ،)4/05جذب

مزيت اصلی بکارگیری

سرمايه خارجی ( ،)4/06کاهش احتمال اقدامات غیرقانونی و متقلبانه ()3/30

استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی

تهیه صورتهای مالی بر مبنای گزارشگری مالی بینالمللی بطور داوطلبانه
()4/10
بکارگیری غیرمستقیم استانداردهای بینالمللی به شکل اطالعات مکمل
صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری ملی ()3/36

رويکرد مناسب بکارگیری
استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی
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پرسشها

موضوع

بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در صورتهای مالی صنايع
خاص ()3/3
حذف صورتهای مالی برمبنای استانداردهای حسابداری ملی ()3/69
سازمان حسابرسی ( ،)4/06دولت و نهادهای نظارتی ( ،)3/36خود حسابداران

مسئولیت آموزش حسابداران جهت

( ،)3/31دانشگاهها ()1/88

بکارگیری استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی

آموزش کارکنان ( ،)3/39استفاده از کارشناسان رسمی معتمد ( ،)3/32استفاده

چالش اصلی بکارگیری

از موسسات حسابرسی دارای تجربه کافی ( ،)3/29قوانین مالیاتی حاکم بر

استانداردهای بینالمللی گزارشگری

شرکتها ()2/55

مالی

اين استانداردها با آموزش میتوانند بطور کامل جايگزين استانداردهای ملی
شوند (،)4/11
استانداردهای بینالمللی جامع هستند و میتوانند جايگزين مناسبی برای
استانداردهای ملی باشند (،)3/36
بهتر است تنها برخی از استانداردهای بینالمللی بصورت منتخب بکار گرفته
شوند ()2/62

جامع بودن استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی

استانداردهای بینالمللی برای تمام موضوعات حسابداری مرتبط با تمام صنايع و
معامالت جامعیت ندارند و نمی توانند جايگزين مناسبی برای استانداردهای ملی
باشند ()1/92
منفعت بکارگیری استانداردهای بینالمللی بیش از هزينه آن است ()3/95
تعیین هزينه منفعت استانداردهای بینالمللی امری دشوار است ()2/7

هزينه و منفعت بکارگیری

بکارگیری استانداردهای بینالمللی قبل از اجرا مستلزم تجزيه و تحلیل بیشتری

استانداردهای بینالمللی گزارشگری

در زمینه هزينه و منفعت آن است ()2/7

مالی

بررسی هزينه و منفعت بکارگیری استانداردهای بینالمللی ضرورتی ندارد ()2
تحقق هدف مذکور با چالشهای زيادی جهت اجرا در ايران روبروست ()3/29
با توجه به شرايط موجود ،دستیابی به هدف مذکور امری غیرممکن است ()2/62

هدف هماهنگ سازی استانداردهای

هدف مذکور فرآيندی تدريجی است و با گذشت زمان محقق خواهد شد

حسابداری ملی با استانداردهای

()1/98

بینالمللی

هدف مذکور بسیار هزينهبر و زمانبر بوده و نبايد چنین هدفی دنبال شود ()1/95

همانطور که از نتايج مشخص است ،مزايای درنظر گرفته شده برای بکارگیری استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی از نظر پاسخ دهندگان با اهمیت تلقی گرديده و متغیرهايی همچون
جذب سرمايهگذاران خارجی ،مربوطتر شدن اطالعات و افزايش قابلیت مقايسه شرکتها و...
به عنوان پا سخهايی با باالترين میانگین مطرح بوده ا ست .همچنین ،اکثر پا سخدهندگان بر تهیه
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صـــورت های مالی بر مبنای گزارشـــگری مالی بینالمللی بطور داوطلبانه و امکان جايگزينی
اســـتانداردهای فعلی با اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی از طريق آموزش توافق
داشـــتهاند .بهعالوه ،يافته ها نشــــان می دهد که اين اســـتانداردها جايگزين مناســـبی برای
ا ستانداردهای ملی بوده و منافع اجرای آنها از نظر افراد فعال در حرفه ب سیار بی شتر از هزينههای
آن میباشد و به سرعت میبايست در راستای اجرای اين استانداردها گام برداشت .شايان ذکر
ا ست نتايج تحقیق ن شان میدهد که نبايد به يکباره اطالعات بر ا ساس ا ستانداردهای ملی کنار
گذاشــته شــوند و در يک فرآيند کوتاه مدت تدريجی ،میبايســت از اطالعات ارائه شــده بر
اساس استانداردهای ملی به بینالمللی کوچ نمود.
در مرحله بعد ،قصــد داريم تا با توجه به نوع پرســششــوندگان از حیث نقش (حســابرس يا
مديرمالی) و میزان تجربه آنها (کم تجربه يا باتجربه) ،معنیداری پاســخها را از طريق آزمون T

مستقل آزمون نمائیم .از اينرو ،با استفاده از آزمون معناداری برابری میانگین دو نمونه ،اقدام به
آزمون فرا ياد شده درخصوص هر سوال نموده که نتايج حا صله نشان میدهد که در تمامی
موارد ،معنیداری فرا برابری واريانسها با آماره  ،Fبیش از  5درصد بوده و نشان میدهد دو
نمونه دارای واريانس يکســانی هســتند .همچنین ،در تمامی موارد ،با فرا برابری واريانسها،
اقدام به برر سی میزان آماره  Tنموده و در صورتی که مقدار آن بیش از  5در صد با شد ،ن شان
میدهد دلیل کافی برای رد برابری میانگین دو نمونه وجود ندارد .بنابراين دو گروه با يکديگر
دارای تفاوت معناداری نمیباشند.
در نگارههای ذيل ،اهداف کلی به همراه پرسشهای مربوط به هر هدف ارائه شده و در ذيل
نقشها و میزان تجربهها ،میانگین هر گروه ارائه گرديده اســت و در زير آنها نیز مقادير  tنشــان
داده شده است.
نگاره ( :)4هدف هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی
متغیر
هدف مذکور فرآيندی تدريجی است
و با گذشت زمان محقق خواهد شد.

میانگین

1/98

نقش

انحراف
معیار
1/138

تجربه

مدير مالی

حسابرس

کم تجربه

با تجربه

2/02

1/94

1/93

2/02

0/607

0/570
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متغیر
تحقق هدف مذکور با چالشهای
زيادی جهت اجرا در ايران روبروست.
با توجه به شرايط موجود ،دستیابی به
هدف مذکور امری غیرممکن است.
هدف مذکور بسیار هزينه بر و زمانبر
بوده و نبايد چنین هدفی دنبال شود.

میانگین

نقش

انحراف
معیار

3/29

0/952

2/62

0/849

1/95

1/131

تجربه

مدير مالی

حسابرس

کم تجربه

با تجربه

3/25

3/32

3/34

3/24

0/610
2/60

0/468
2/63

2/66

0/822
1/93

2/58
0/501

1/97
0/834

2/06

1/84
0/164

با عنايت به نتايج به دست آمده ،مشخص میگردد هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری
ايران با اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی از نظر افراد فعال در حرفه حســـابداری با
چالشهای زيادی جهت اجرا روبروســـت لیکن علیرغم وجود چالشها نبايد هدف هماهنگ
ســازی ناديده گرفته شــود .همچنین ،هماهنگســازی يادشــده از حیث هزينه توجیهپذير بوده و
اجرای آن بايد سريعتر اجرايی گردد.
شايان ذکر ا ست کلیه tها ،بیش از  5در صد بوده و ن شان میدهد دلیل کافی برای رد برابری
میانگین دو نمونه وجود ندارد .بنابراين دو گروه با يکديگر دارای تفاوت معناداری نمیباشند.
نگاره ( :)5مزیت اصلی بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
متغیر
موجب افزايش قابلیت مقايسه اطالعات شرکتها
خواهد شد.

میانگین
4/01

نقش

انحراف
معیار
1/14

اطالعات مالی شرکتها مربوط تر ،قابل اتکاتر و

مدير مالی

حسابرس

کم تجربه

با تجربه

4/01

4/01

4/15

3/88

0/986
4/13

شفاف تر خواهد شد و منبع اطالعاتی سودمندتری 4/05

متقلبانه خواهد شد.

4

4/24

0/442
3/30

0/907

موجب جذب سرمايههای خارجی خواهد شد و از
اين طريق تامین مالی شرکتها بهبود يافته و هزينه 4/06
سرمايه آنها کاهش میيابد.

0/084
3/89

1/146

جهت تصمیم گیری خواهد بود.
موجب کاهش احتمال اقدامات غیرقانونی و

تجربه

3/38

0/029
3/25

3/35

0/331
4/14

3/26
0/486

4

4/01

4/11

1/099
0/382

0/501
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با عنايت به اينکه میانگین هر چهار پرسش درخصوص مزيت اصلی بکارگیری استانداردهای
بینالمللی گزارشــگری مالی باالتر از ( 3عمدتاً باالی  )4میباشــد ،نتايج نشــان میدهد مزايای
درنظر گرفته شـــده مورد تائید افراد فعال در حرفه حســـابداری بوده و پذيرش و بکارگیری
اســـتانداردهای بینالمللی گزارشـــگری مالی قابلیت مقايســـه را افزايش داده و مربوط بودن و
شفافیت بی شتری را در پی خواهد دا شت و احتمال اقدامات غیرقانونی را کاهش داده و موجب
جذب سرمايههای خارجی خواهد شد.
نگاره ( :)6چالش اصلی بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
متغیر

میانگین

معیار

آموزش کارکنان جهت بکارگیری
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

3/39

نقش

انحراف

0/808

مدير مالی

حسابرس

کم تجربه

با تجربه

3/41

3/38

3/48

3/31

0/795

چالش محسوب میشود.
استفاده از کارشناسان رسمی معتمد که
دارای تخصص کافی جهت تعیین ارزش

3/32

0/916

3/38

منصفانه باشند ،چالش محسوب میشود.

محسوب میشود.

3/28

3/29

0/904

3/40

زمینه باشند ،چالش محسوب میشود.
قوانین مالیاتی حاکم بر شرکتها ،چالش

0/120
3/38

0/445

استفاده از موسسات حسابرسی ايرانی که
دارای تجربه و تخصص کافی در ای

تجربه

0/352
3/21

3/36

0/136
2/55

0/916

2/57

3/22
0/283

2/53
0/796

3/26

2/50

2/60
0/469

بر اســاس نتايج بدســت آمده ،آموزش کارکنان جهت بکارگیری اســتانداردهای بینالمللی
گزار شگری مالی ،ا ستفاده از کار شنا سان ر سمی معتمد که دارای تخ صص کافی جهت تعیین
ارزش منصفانه باشند و استفاده از موسسات حسابرسی ايرانی که دارای تجربه و تخصص کافی
در اين زمینه باشــند ،چالشهای اصــلی بکارگیری اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی
محســوب میشــود و قوانین مالیاتی حاکم بر شــرکتها از نظر پاســخدهندگان چالش بااهمیتی
محسوب نمیگردد.
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نگاره ( :)7هزینه و منفعت بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
متغیر

میانگین

معیار

منفعت بکارگیری استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی بیش از هزينه آن خواهد

3/95

نقش

انحراف

1/219

مدير مالی

حسابرس

کم تجربه

با تجربه

3/94

3/96

4

3/91

بود.

0/937

تعیین هزينه منفعت استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی امری دشوار

2/7

0/913

2/78

است.

تجزيه و تحلیل بیشتری در زمینه هزينه و

0/586
2/63

2/72

2/67

0/231

بکارگیری استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی قبل از اجرا مستلزم

تجربه

2/61
2/7

0/7
2/76

2/67

0/955
0/284

منفعت آن است.
بررسی هزينه و منفعت بکارگیری
2

استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

2/72

1/214

2/02

ضرورتی ندارد.

0/712
1/99

1/91

0/856

2/09
0/275

براساس نتايج بدست آمده ،اتفاق نظر روی اين موضوع که منفعت بکارگیری استانداردهای
بینالمللی گزارشـــگری مالی بیش از هزينه آن اســـت وجود دارد ،لیکن درخصـــوص ســـاير
فرضیات اين چنین نیست.
نگاره ( :)8رویکرد مناسب بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
متغیر

میانگین

ارائه صورتهای مالی بر مبنای
استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی و حذف صورتهای مالی

3/69

نقش

انحراف
معیار

تجربه

مدير مالی

حسابرس

کم تجربه

با تجربه

3/64

3/72

3/75

3/63

0/848

0/289

0/465

برمبنای استانداردهای حسابداری ملی
بکارگیری غیرمستقیم استانداردهای

3/39

3/32

3/32

3/40

بینالمللی گزارشگری مالی بطوريکه
به شکل اطالعات مکمل همراه با
صورتهای مالی بر مبنای
استانداردهای حسابداری ملی ارائه
گردد.

3/36

0/923

0/594

0/516

19

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

متغیر

میانگین

گزارشگری مالی در صورتهای مالی

3/3

نقش

انحراف
معیار

بکارگیری استانداردهای بینالمللی

مدير مالی

حسابرس

کم تجربه

با تجربه

3/25

3/34

3/35

3/25

0/862

0/481

صنايع خاص
تهیه صورتهای مالی بر مبنای
گزارشگری مالی بینالمللی بطور

تجربه

4/16
1/102

4/10

داوطلبانه

0/418
4/05

0/365

4/05

4/18
0/370

برا ساس نتايج بد ست آمده درخصوص رويکرد منا سب بکارگیری ا ستانداردهای بینالمللی
گزارشـگری مالی ،تهیه صـورتهای مالی بر مبنای گزارشـگری مالی بینالمللی بطور داوطلبانه
از نظر پاســـخدهندگان دارای ارجحیت بوده و پس از آن ارائه صـــورت های مالی بر مبنای
اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی و حذف صــورتهای مالی برمبنای اســتانداردهای
ح سابداری ملی ،بکارگیری غیرم ستقیم ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی بطوريکه به
شـــکل اطالعات مکمل همراه با صـــورتهای مالی بر مبنای اســـتانداردهای حســـابداری ملی
وبهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در صورتهای مالی صنايع خاص جزء
اولويتهای پاسخدهندگان میباشد.
نگاره ( :)9مسئولیت آموزش حسابداران جهت بکارگیری استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی
متغیر

میانگین

معیار

اين مسئولیت به عهده دانشگاهها است و بايد در
برنامههای حسابداری سطوح دانشگاهی گنجانده

1/88

نقش

انحراف

1/087

مدير مالی

حسابرس

کم تجربه

با تجربه

1/95

1/82

1/81

1/93

0/379

شود.
اين مسئولیت به عهده سازمان حسابرسی است زيرا
اين خود موسسات حسابرسی هستند که میتوانند

4/09
4/06

خودشان را بروز نمايند

4/04

4/28

0/763
3/31

0/904

3/36

0/851

اين مسئولیت به عهده دولت و نهادهای نظارتی مانند
سازمان بورس و اوراق بهادار است.

0/432
3/87

1/119

گستردگی نیازهای آموزشی را تعیین نمايد.
اين مسئولیت به عهده خود حسابداران است و بايد

تجربه

3/26

0/219
3/35

3/35

0/473
3/41

0/581
3/32

0/455

3/28

3/29

3/43
0/230
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از نظر پاســـخدهندگان ،مســـئولیت آموزش حســـابداران جهت بکارگیری اســـتانداردهای
بینالمللی گزار شگری مالی به ترتیب بر عهده سازمان ح سابر سی ،دولت و نهادهای نظارتی و
خود حسابداران بوده و سیستم آموزشی همچون دانشگاهها را متولی اين موضوع نمیدانند.
نگاره ( :)10جامع بودن استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
متغیر

میانگین

معیار

استانداردهای بینالمللی برای تمام
موضوعات حسابداری مرتبط با تمام صنايع
و معامالت جامع هستند و میتوانند جايگزين

3/36

نقش

انحراف

مدير مالی

حسابرس

کم تجربه

با تجربه

3/43

3/30

3/40

3/32

0/885

مناسبی برای استانداردهای ملی باشند.

0/299

استانداردهای بینالمللی علیرغم اينکه اکثر

2

موضوعات حسابداری را پوشش میدهند،
برای تمام موضوعات حسابداری مرتبط با
تمام صنايع و معامالت جامعیت ندارند و

تجربه

1/92

0/498
1/86

1/99

1/85

1/098

نمی توانند جايگزين مناسبی برای
استانداردهای ملی باشند.

0/347

0/376

بهتر است تنها برخی از استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی بصورت

2/62

0/888

2/67

انتخابی بکار گرفته شوند.

2/60

0/461

با در اختیار قراردادن تفسیر و راهنمای

4/13

بکارگیری استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ،اين استانداردها میتوانند

2/58

4/11

2/64
0/764

4/10

3/94

4/30

1/079

بطور کامل جايگزين استانداردهای ملی
شوند.

0/888

0/191

نتايج نشان میدهد که استانداردهای بینالمللی را میتوان بطور کامل جايگزين استانداردهای
ملی نموده و دارای جامعیت میباشــند و عدم جامعیت آنها در برخی موارد و انتخاب گزينشــی
آنها مورد تائید پاسخدهندگان نمیباشد.
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بحث و نتیجه گیری
بســیاری از کشــورهای توســعهيافته و در حال توســعه در ســراســر دنیا ،به فرآيند همگرايی
اســتانداردها بوســیله قانونی ســاختن اســتفاده از اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی
پیوســـتهاند .در ايران نیز از دهه هشـــتاد فعالیت ها و تحقیقاتی به منظور ه ماهنگ ســــازی
اســتانداردهای حســابداری با اســتانداردهای جهانی انجام شــده و نهايتاً در آبانماه ســال ،1395
ســـازمان بورس و اوراق بهادار ابالغیهای مبنی بر الزام شـــرکت ها به رعايت اســـتانداردهای
بینالمللی گزارشـــگری مالی صـــادر نمود .با توجه به اين موضـــوع ،هدف از پژوهش حاضـــر
بررسی ديدگاه افراد فعال در حرفه حسابداری درخصوص پذيرش و بکارگیری استانداردهای
بینالمللی گزارشــگری مالی در ايران میباشــد .بدين منظور ،با اشــاره به مبانی نظری و تجربی
پژوهش ،پرسشنامهای تدوين و در اختیار پاسخ دهندگان واجد شرايط قرار گرفت.
نتايج اين پژوهش نشـــان میدهد ،هماهنگ ســـازی اســـتانداردهای حســـابداری ايران با
ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی از نظر افراد فعال در حرفه ح سابداری با چالشهايی
جهت اجرا روبروســت لیکن علیرغم وجود چالشها نبايد هدف هماهنگ ســازی ناديده گرفته
شـــود .از نظر پاســـخ دهندگان آموزش کارکنان جهت بکارگیری اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ،استفاده از کارشناسان رسمی معتمد و استفاده از موسسات حسابرسی ايرانی
که دارای تجربه و تخصــص کافی در اين زمینه باشــند ،به ترتیب چالشهای اصــلی بکارگیری
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی محسوب میشوند.
همچنین پا سخ دهندگان معتقدند پذيرش و بکارگیری ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری
مالی از حیث هزينه توجیه پذير بوده و اين اقدام قابلیت مقايســه اطالعات مالی را افزايش داده و
مربوط بودن و شفافیت بیشتری را در پی خواهد داشت و احتمال اقدامات غیرقانونی شرکتها
را کاهش داده و موجب جذب سرمايههای خارجی خواهد شد.
برا ساس نتايج بد ست آمده درخصوص رويکرد منا سب بکارگیری ا ستانداردهای بینالمللی
گزارشـگری مالی ،تهیه صـورتهای مالی بر مبنای گزارشـگری مالی بینالمللی بطور داوطلبانه
توســط شــرکتها از نظر پاســخدهندگان دارای ارجحیت میباشــد .همچنین مســئول آموزش
حسابداران جهت بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را نیز به ترتیب سازمان
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حســــابرســـی ،دو لت و ن هاد های ن ظارتی و خود حســــا بداران میدان ند .در ن ها يت از نظر
پاســـخدهندگان ،اســـتانداردهای بینالمللی را میتوان بطور کامل جايگزين اســـتانداردهای ملی
نمود.
با توجه به توضـــیحات فوق ،يافتههای اين پژوهش کاربردهای مهمی برای نهادهای تدوين
کننده اســتانداردها از جمله ســازمان حســابرســی و نهادهای نظارتی از جمله ســازمان بورس و
اوراق بهادار دارد و آگاهی نهادهای مذکور از نقطه نظرات حســـابداران و حســـابرســـان در
خصوص موضوعات بررسی شده در مورد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی از جمله
هدف ،مزايا و چالشها ،هزينه و منفعت ،رويکرد بکارگیری ،آموزش حســـابداران و جامعیت
اين اســـتانداردها میتواند در امر اجرايی نمودن پذيرش و بکارگیری اســـتانداردهای بینالمللی
گزارشـــگری مالی بســـیار ياری رســـان باشـــد و بنظر میرســـد که پیاده ســـازی و بکارگیری
ا ستانداردهای بینالمللی گزار شگری مالی بدون درنظر گرفتن نقطه نظرات افراد فعال در حرفه
حسابداری اثربخش نخواهد بود.
پینوشت
International Accounting Standard Board
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