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 مریم کاویانی

مقدمه
استانداردسازی بخشی از سلسله مراتب توسعه فراگیر است که در اصطالح به آن مدرنیته گفته می شود. در جامعه مدرن، هماهنگ سازی 

استانداردهای حسابداری امری الزم و ضروری است )رحمانی، 1393(.
با  آن  از  پس  و  آغاز  ملی  حسابداری  استانداردهای  وضع  با  و  کشورها  درون  در  نخست  حسابداری  استانداردهای  هماهنگ سازی 
کمیته تدوین  افزایش مبادالت بین المللی کاال، خدمات و سرمایه، در سطح بین المللی مطرح شد. بر همین اساس،  بازارها و  رشد 
استانداردهای بین المللی حسابداری1 برای اولین بار در سال 1973 با هدف تدوین استانداردهای بین المللی تشکیل و سپس در سال 
2001 دوباره سازماندهی گردید و به عنوان تدوین کننده مستقل استانداردهای بین المللی با نام هیئت تدوین استانداردهای بین المللی 

حسابداری2 شروع به فعالیت کرد.
شناخت،  برای  هیئت  این  سوی  از  که  می شود  گفته  استانداردهایی  مجموعه  به  مالی3  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
 (Hope et al., گرفته اند  قرار  توافق  مورد  و  رویدادهای یک شخصیت حسابداری وضع شده  و  معامالت  گزارشگری  و  اندازه گیری 
راستای  زیادی در  واقع شده اند و تحقیقهای  بین المللی مورد پذیرش گسترده ای  اخیر در سطح  استانداردها در دو دهه  این   .2006)

بررسی نتیجه اجرای آن ها در کشورهای پذیرنده انجام شده است.
است،  آن  پذیرش  الزامهای  از  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  اجرای  چالش های  و  ضرورت  اهمیت،  صحیح  درک  که  آنجا  از 
به وسیله کشورهای جهان، منافع و  بین المللی گزارشگری مالی  استانداردهای  به کارگیری  بیان ضرورت  این مقاله سعی شده است ضمن  در 
چالش های احتمالی اجرای آن در قالب دیدگاه های مختلف ارائه شود. سپس با بررسی مطالعات انجام شده درباره نتایج حاصل شده از اجرای 
واقعی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در برخی از کشورهای پذیرنده، تالش شده است شیوه پیاده سازی کارا و مؤثر این استانداردها 

در ایران تا حدودی تبیین شود.

نگاهی جامع به 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛

فرصت ها، چالش ها و شواهد
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ضرورت به کارگیری استانداردهای بین المللی
در گذشته تأمین سرمایه تنها در سطح ملی صورت می پذیرفت. 
بیشتر  داشتند،  سرمایه  افزایش  به  تصمیم  که  شرکت هایی 
بانک ها،  )مانند  محلی  تأمین کنندگان  از  را  خود  موردنیاز  منابع 
در  می کردند.  فراهم  کشور(  آن  سهام  بازار  و  سرمایه گذاران 
در  دو  و تحصیل کنندگان سرمایه هر  تأمین کنندگان  موارد،  این 
یک کشور قرار داشتند و با مبانی تهیه صورت های مالی در آن 
است.  متفاوت  بسیار  جهانی  تجارت  امروزه  بودند.  آشنا  کشور 
موانع  و  محدودیت ها  رفتن  بین  از  مانند  عوامل  از  مجموعه ای 
تجاری، آزادسازی بازارهای مالی، پیشرفت های حوزه فناوری، 
انجامیده  متفاوت  بسیار  تجاری  محیط  یک  ایجاد  به  همگی 
است؛ به گونه ای که بازارهای سرمایه در سطح جهان با یکدیگر 
فرصت های  جستجوی  در  سرمایه گذاران  و  دارند  متقابل  پیوند 
را  جهان  کشورهای  جغرافیایی  مرزهای  سرمایه گذاری،  جدید 
درمی نوردند و محدودیت های ملی برای شرکت کنندگان در بازار 
در  بین الملل  تجارت  نقش  افزایش  است.  رفته  بین  از  سرمایه 
عرصه اقتصاد و هم چنین افزایش جریان سرمایه بین کشورهای 
مختلف، باعث ارتقای نقش بازارهای مالی بین المللی در تأمین 
مالی شده است. با وجود این تغییرات در عرصه تجارت، ناکافی 
بازارهای  مدیریت  برای  ملی  و  منطقه ای  رویکردهای  بودن 
اقتصاد  کاستی ها،  این  رفع  برای  و  می شود  احساس  سرمایه 
جهانی به استانداردهایی نیاز دارد که در سطح بین المللی پذیرفته 
سرآغاز  سرمایه،  تأمین  روش های  شدن  جهانی  باشند.  شده 
مالی  گزارشگری  استانداردهای  شدن  جهانی  سمت  به  حرکت 
است؛ زیرا وجود تفاوت های بسیار در استانداردهای بین المللی 
جدی  دشواری های  با  را  سرمایه  بازار  در  معامالت  مختلف، 
و  سرمایه گذاران  اگر  که  است  حالی  در  این  می کند.  روبه رو 
به وجود  نیازی  باشند،  پراکنده  در سراسر جهان  سرمایه پذیران 
کشور  هر  برای  جداگانه  حسابداری  استانداردهای  مجموعه 

.(Mackintosh, 2014) نخواهد بود
با توجه به این ضرورت، کمیته تدوین استانداردهای بین المللی 
حســابــداری  بــرای اولیــن بــار بـا هـدف تدوین استانداردهای 
استرالیا،  از سوی حسابداران حرفه ای  در سال 1973  بین المللی 
کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، مکزیک، هلند، انگلستان، ایرلند و 
امریکا تأسیس شد. در این زمان مقررات منتشرشده توسط کمیته 

استانداردهای  حسابداری،  بین المللی  استانداردهای  تدوین 
بین المللی حسابداری4 نامیده می شد؛ پس از آن در سال 2001، 
هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری به منظور توسعه 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی جایگزین این کمیته شد 
شد.  واگذار  جدید  سازمان  این  به  زمینه  این  در  تدوین  وظیفه  و 
استانداردهای  تدوین  کمیته  سوی  از  وضع شده  قوانین  چند  هر 
جدید  سازمان  قبول  مورد  همچنان  نیز  حسابداری   بین المللی 
بود، اما هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری دارای 
منابع مالی و استقالل بیشتر و کادر حرفه ای تری نسبت به کمیته 
تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی است. اولین استاندارد 
این هیئت در سال 2003 منتشر و در آن زمان حداقل 19 کشور 
دادند.  انطباق  بین المللی  استانداردهای  با  را  خود  استانداردهای 
از آن به بعد، به طور تقریبی 70 کشور )از جمله کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا( برای تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس خود، 

بسیاری از مشکالتی که کشورها

در راستای انتقال به

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی

با آن ها روبه رو هستند

موقتی است و

در درازمدت رفع خواهد شد
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مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  از  استفاده  به  ملزم 
.(Ramanna & Sletten, 2009) شدند

بین المللی حسابداری، هدف  استانداردهای  تدوین  هیئت   
از  واحد  مجموعه ای  ارائه  می کند:  بیان  چنین  را  خود  رسمی 
در  اجرا  درخور  و  قابل درک  استانداردهای جهانی حسابداری 
و   شفاف  باال،  کیفیت  با  اطالعاتی  که  عمومی  منافع  جهت 
مقایسه پذیر را در صورت های مالی و دیگر گزارش های مالی 
تضمین می کند تا به فعاالن بازارهای جهانی سرمایه و دیگر 
استفاده کنندگانی که تصمیمهای اقتصادی می گیرند، کمک کند 

) توکل نیا و اسدی،1393(. 

دیدگاه های متفاوت
با وجود هدف هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری 
سمت  به  حرکت  بین المللی،  استانداردهای  تدوین  برای 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می تواند چالش هایی 
قانون گذاران  و  حسابرسان  جهانی،  سرمایه گذاران  برای  نیز  را 
پذیرش  درباره  متفاوتی  دیدگاه های  دلیل،  به همین  کند.  ایجاد 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد که توجه به 
آن ها برای درک ضرورت هماهنگ سازی الزم و ضروری است.
موافقان پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
پذیرش  مزایای  بر  بین المللی  استانداردهای  پذیرش  موافقان 
پذیرش  که  باورند  این  بر  و  می کنند  تأکید  استانداردها  این 
مقایسه پذیری  افزایش  موجب  بین المللی  استانداردهای 
و  بین المللی  بازارهای  کارایی  افزایش  مالی،  صورت های 

ارتقای کیفیت گزارشگری مالی می شود.

افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی

از  بودن،  اعتمادپذیر  و  مربوط  با  همراه  مقایسه پذیری 
دنیای  در  است.  باکیفیت  حسابداری  اطالعات  ویژگی های 
امروز که مرزهای اقتصادی به تدریج با گسترش فضای رقابتی 
مقایسه پذیری  می شوند،  کم رنگ تر  اقتصاد  شدن  جهانی  و 
درجه  باالترین  به عنوان  مختلف  کشورهای  مالی  اطالعات 
افزایش  و  سرمایه گذاران  تصمیم های  تسهیل  برای  اهمیت 
بین المللی  سرمایه گذاری های  در  دارایی ها  بهینه  تخصیص 

.(Cascino & Gassen, 2012) مدنظر است
مقایسـه پذیری اطالعـات مـالـی کشورهای مختلف، بدون 
پذیرش استانداردهای بین المللی حاصل نمی شود. در صورت 
توجه نکردن به این استانداردها و به دلیل تفاوت عمده در نحوه 
از  آگاهی  برای  سرمایه گذاران  کشورها،  بین  مالی  گزارشگری 
شرکت های خارجی به شناخت نحوه تدوین گزارش های مالی 
شرکت مذکور نیاز دارند که کسب این آگاهی و شناخت، در موارد 
امکان پذیر  نیز  گاهی  و  است  هزینه بر  و  مشکل  زیادی  بسیار 
تمایل  معامالتی،  هزینه  افزایش  بدین ترتیب،  نیست. 

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد.
با این تفاسیر، اگرچه با وجود استانداردهای ملی، مقایسه پذیری 
و  جهانی  مقایسه پذیری  ولی  دارد،  وجود  کشور  هر  سطح  در 
با  است.  سرمایه گذاران  و  محققان  بازار،  حیاتی  نیاز  فراملیتی، 
استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، این نیازها 

.(Cascino & Stefano, 2010) تا حدی برطرف می شود
افزایش کارایی بازارهای بین المللی

توزیع  تأثیری مهم در  بازارهای سرمایه که  با گسترش سریع 

پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری 

یک پروژه عظیم است که

نیازمند اجماع و توافق 

در تمامی سطوح

جامعه حسابداری ایران است
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منابع اقتصادی دارند، چگونگی افشای اطالعات از مسائل مهم 
در تعیین کارایی بازار است. پذیرش استانداردهای بین المللی 
و  دقیق تر  مالی  اطالعات  افشای  به  منجر  مالی  گزارشگری 
جامع تری نسبت به گزارشگری مالی داخلی و کاهش ریسک 
سرمایه گذاران می شود. در اثر افشای اطالعات بیشتر در بازار 
سرمایه، از طرفی احتمال کمتری وجود دارد که سرمایه گذاران 
مالی  صورت های  از  غیر  محلی  از  را  مالی  اطالعات  کوچک 
دریافت کنند و از طرف دیگر، هزینه پردازش اطالعات مالی 
برای سرمایه گذاران کاهش می یابد. بدین ترتیب امکان رقابت 
افزایش  سبب  مهم  این  و  ایجاد  مختلف  سرمایه گذاران  بین 

کارایی بازارهای سرمایه می شود.
ارتقای کیفیت گزارشگری مالی

سوی  از  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  پذیرش 
حسابداران  و  اندیشمندان  می شود  سبب  مختلف،  کشورهای 
استانداردها،  این  بر  تمرکز  و  با مطالعه  از سراسر جهان  خبره 
رفع  طریق  از  و  کرده  شناسایی  را  آن ها  قوت  و  ضعف  نقاط 
اشکالهای آن، مجموعه جامعی از استانداردها به دست آید که 
اطالعاتی،  نابرابری  و  ریسک  کاهش  به دلیل  و  آن  اجرای  با 

کیفیت گزارشگری مالی به میزان زیادی ارتقا پیدا می کند.
مختلف  شرایط  به  توجه  با  می رود  انتظار  این،  بر  افزون 
کشورها  از  بسیاری  تجربه های  جهان،  سراسر  در  اقتصادی 
در استانداردها لحاظ و از بروز بحران های مالی و اقتصادی تا 

حدودی جلوگیری شود )فروغی و اشرفی، 1389(.
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  پذیرش  مخالفان 

مالی
چالش های  بر  بین المللی  استانداردهای  پذیرش  مخالفان 
که  باورند  این  بر  و  می کنند  تأکید  استانداردها  این  اجرای 
شرایط  نبود  متفاوت،  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  شرایط 
سازوکارهای  نبود   منصفانه،  ارزش  به کارگیری  برای  مناسب 
نظر  در  حسابداری،  مفاهیم  در  بنیادی  اختالفهای  اجرایی، 
و  استانداردها  تدوین  در  ذینفع  گروه های  همه  منافع  نگرفتن 
مالی،  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  پیچیدگی های 

دالیلی بر رد رویکرد هماهنگ سازی است. 
شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 

تدوین استانداردهای حسابداری از شرایط محیطی و اقتصادی 

حسابداری  استانداردهای  اگر  و  می شود  متأثر  جامعه  هر 
براساس شرایط محیطی و اقتصادی داخل کشور تدوین نشود، 
ممکن است اجرای آن ها به بروز پیامدهای نامساعدی منجر 
شود. محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورهای مختلف، 
که  است  طبیعی  بنابراین  دارند؛  یکدیگر  با  بسیاری  تفاوت 
استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت 
باشند. استفاده از استانداردهای حسابداری جامعه ای که در آن 
بازار سرمایه از کارامدی الزم برخوردار بوده و مالکیت بخش 
از مدیریت  خصوصی در صنایع رشد کرده و تفکیک مالکیت 
به طور نسبی صورت گرفته است، در جامعه ای که بازار سرمایه 
آن ضعیف و تمرکز مالکیت در دستان دولت است و تفکیک 
نمی تواند  ندارد،  وجود  محتوایی  به طور  مدیریت  از  مالکیت 

.(Hail et al., 2009) به طور کامل سودمند باشد
منافع همه گروه های ذینفع

توسعه  و  تسهیل  استانداردها،  هماهنگ سازی  اصلی  هدف 
تجارت جهانی می باشد. این در حالیست که موانع جهانی شدن 
است.  متفاوت  توسعه نیافته  و  توسعه یافته  کشورهای  برای 
اوضاع  به  توجه  با  بین المللی  حسابداری  استانداردهای 
اقتصادی کشورهای توسعه یافته به خصوص امریکا و انگلیس، 
بین المللی  استانداردهای  تدوین  هیئت  است.  شده  نوشته 
به  عالقه مند  و  امریکا  سلطه  تحت  می توان  را  حسابداری 
طریق  از  ایاالت متحد  حسابداری  استانداردهای  ارتقای 
مشروعیت بخشیـــدن بیشتــر بــه آن در سطح جهان دانست 
این مهم،  به  توجه  با   .(Gallhofer & Haslam, 2006)

منفی  نگرش  استانداردها،  هماهنگ سازی  در  چالش  اولین 
تحمیلی  به هماهنگ سازی  نسبت  توسعه  حال  در  کشورهای 

از جانب کشورهای توسعه یافته تر، برای تسلط بر آن ها است.
سازوکارهای اجرایی

مالی،  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  تدوین  هیئت 
است  استاندارد  تدوین کننده  نهاد  یک  ساختارش  براساس 
این  ندارد.  استانداردهایش  اجرای  برای  سازوکاری  و 
پذیرش  به  تشویق  را  شرکت ها  و  کشورها  می تواند  هیئت 
استانداردهایش کند؛ اما در عمل نمی تواند خواستار اجرای آن 
شرکت هایی  و  کشورها  یکایک  نمی توان  بدین ترتیب،  شود. 
که این استانداردها را پذیرفته ولی در عمل نتوانسته اند آنها را 
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به طور کامل اجرا کنند، مجازات کرد. این مسائل، استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی را در معرض خطر پذیرش صوری 

.(Christensen et al., 2009) و نه واقعی قرار می دهد
به کارگیری ارزش منصفانه

بین المللی  استانداردهای  زیربنایی  دیدگاه های  از  یکی 
است.  منصفانه  ارزش های  بر  تأکید  مالی،  گزارشگری 
نسبت  جاری  ارزش های  نظام  از  استفاده  اصلی  مزیت های 
تصمیمهای  با  آن  بودن  مربوط  تاریخی،  تمام شده  بهای  به 
ارزیابی  و  مالی  وضعیت  بهتر  انعکاس  و  استفاده کنندگان 
وجود  با  می باشد.  شرکت  آینده  چشم انداز  و  گذشته  عملکرد 
با  عمل  در  جاری  ارزش های  نظام  اجرای  قابلیت  مزایا،  این 
سرمایه  بازار  کارایی  مستلزم  آن  پذیرش  و  روبه روست  ابهام 
است که در آن ارزش های جاری درخور اتکایی برای دارایی ها 
پذیرش  هزینه های  بازار،  عدم کارایی  صورت  در  دارد.  وجود 
باالتر  بسیار  آن  منافع  با  مقایسه  در  جاری  ارزش های  نظام 
کشورها،  از  بسیاری  در  که  است  حالی  در  این  بود.  خواهد 
شرایط بازارها و زیرساخت های آن چالش جدی در به کارگیری 
ارزش منصفانه به شمار می روند. از سویی دیگر، گزارشگری 
سازمان  است.  مالیاتی  پیامدهای  دارای  منصفانه  ارزش  به 
با منافعش سازگار باشد  مالیاتی به طور عمومی مواردی را که 
نیز  قانونی  و  حقوقی  زیرساخت های  باید  اینرو  از  می پذیرد؛ 

برای اجرای این مهم فراهم شود و ریسک هایی که شرکت را 
تهدید می کند، شناسایی شود. اجرای این فرایندها لزوم انجام 

تحقیق های گسسترده تری را ضروری می کند.
و  منصفانه  ارزش  اصطالح  که  می رسد  به نظر  بدین ترتیب 
استانداردها که نوعی دیدگاه مثبت را القا می کند، قادر به تأثیر 
تمامی  در  عدالت  گسترش  و  عمومی  رفاه  سطح  بر  مطلوبی 

جوامع نباشد )فروغی و اشرفی، 1389(.
مفاهیم حسابداری

استانداردهای  تدوین  هیئت  گذشته،  سال  چند  طول  در 
بین المللی  استانداردهای  تدوین  هیئت  و  مالی  حسابداری 
چارچوب  یک  پذیرش  برای  را  بسیاری  تالش  حسابداری، 
اما  کردند؛  آغاز  مالی  گزارشگری  با  رابطه  در  مشترک  نظری 
بااهمیتی  اختالف های  صورت گرفته،  همفکری های  پاسخ 
می کند  آشکار  مالی  گزارشگری  در  موضوع  این  پیرامون  را 

.(Walker, 2010)

برخی از موارد اختالف بنیادی عبارتند از چگونگی ارزیابی 
یک  به عنوان  آن  شناخت  و  مدیریت  مباشرت  وظیفه  ایفای 
ارزش های  اتکای  قابلیت  و  بودن  مربوط  جداگانه،  هدف 
بودن محافظه کاری در حسابداری،  و مفید  منصفانه، ماهیت 
صورت های  در  اندازه گیری  و  شناخت  مقابل  در  افشا  نقش 
سود  ارقام  اهمیت  و  عملکرد  صورتحساب  ارائه  شکل  مالی، 

در آن و ….
در سایه اختالفهای بسیار بااهمیت بنیادی میان خبرگان و 
کارشناسان حسابداری، می توان گفت در پیش گرفتن راهبردی 
توافق جهانی واحد، چندان معقول  به یک  بر دستیابی  مبنی 
و  کامل  اطمینان  که  شرایطی  در  بنابراین  نمی رسد.  به نظر 
آن  بهتر  ندارد،  واحد وجود  نظام  به یک  نسبت  همه جانبه ای 
را  پاسخگویی  از  متفاوتی  نظام های  شرکت ها  بازار  که  است 
مبتنی  مطلوب  حسابداری  از  متفاوتی  چشم اندازهای  بر  که 

.(Walker, 2010) می باشند، تجربه کنند
پیچیدگی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

بین المللی  استانداردهای  کـــاربـــرد  اولیــه  در ســال های 
نبود  و  جدید  استانداردهای  پیچیدگی  مالی،  گزارشگری 
استانداردها،  صحیح  کاربرد  و  تفسیر  ترجمه،  از  اطمینــان 
موجب بروز دشواری هایی برای درک صحیح آن ها می شود 

دیدگاه های متفاوتی درباره پذیرش

استانداردهای بین المللی

گزارشگری مالی

وجود دارد که توجه به آن ها

برای درک ضرورت

هماهنگ سازی

الزم و ضروری است
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(Morris et al., 2014). برای حل این چالش، تشکیل 

و  ارزیابی  به منظور  حرفه ای  مجامع  به وسیله  کمیته هایی 
ارائه  و  بین المللی  استانداردهای  پذیرش  فرایند  بر  نظارت 
آموزش های الزم به ناشران صورت های مالی، سهامداران 

و حسابرسان آن ها، بسیار ضروری است.

تضاد و شواهد
تضاد بین دیدگاه های مختلف در رابطه با پذیرش استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی، جزء الینفک تکامل یک دیدگاه 
تضادها  هگل،  دیالکتیک  فلسفه  براساس  است.  خاص 
به عنوان منشاء اصلی همه تغییرها محسوب می شوند. تغییر، 
جزء الینفک و اجتناب ناپذیر هستی است و حقیقت به واسطه 
ایجاد ناسازگاری با ساختار اولیه )تز(، جنبه متقابل و مخالف 
ناسازگاری ها  از  )آنتی تز(. سپس دوره ای  ایجاد می کند  را  آن 

واقعیت  و  می دهد  روی  دو  این  میان  تضادها  یا 
فرایند  این  می شود.  ایجاد  )سنتز(  جدید 

می یابد.  ادامه  هوشمند  و  مستمر  به صورت 
هر تز جدیدی نشان دهنده فرایند مستمری 

نقطه  تا  کار  این  و  است  قبلی  تزهای  از 
الهامی،  و  )مرفوع  دارد  ادامه  پایانی 

 .)1393
جریان  در  تعریفی  ابتدا  واقع،  در 
برنهاد(؛  یا  )تز  می شود  ارائه  بحث 

به  نقضی  موارد  با  تعریف  این  سپس 
برابر  یا  تز  )آنتی  می شود  کشیده  چالش 

نهاد( و سرانجام کوشش می شود تا با توجه 
به موارد نقض، صورت بندی اصالح شده ای 

جامعی  تعریفی  و  شده  ارائه  اولیه  تعریف  از 
این  به  توجه  با  یا هم نهاد(.  محقق شود )سنتز 

در  متفاوت  دیدگاه های  و  چالش ها  وجود  فلسفه، 
این رویکرد  بر رد  با هماهنگ سازی استانداردها دلیلی  رابطه 
نیست و وجود اختالف نظرها در راستای ایجاد تغییرها و تکامل 
یک رویکرد خاص، امری طبیعی است. گسترش به کارگیری 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بیشتر کشورهای 

جهان هم دلیلی بر درستی این موضوع است.

آزمون  بررسی  با  می توان  گسترده،  پذیرش  این  به دنبال 
استانداردهای  عمل  در  تاکنون  که  کشورهایی  وضعیت 
موانع  و  نتایج  کرده اند،  اجرا  را  مالی  گزارشگری  بین المللی 
در  را  بین المللی  استانداردهای  واقعی  اجرای  آینده  احتمالی 

راستای مبانی  نظری پیش گفته، تا حدودی تأیید کرد.
هیل و همکاران (Hail et al., 2009)، کیفیت گزارشگری 
مالی را برای شرکت های آلمانی که از استانداردهای بین المللی 
می کردند،  استفاده  آلمان  ملی  استانداردهای  از  یا  حسابداری 
عملیات  نتایج  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  کردند  آزمون 
شرکت هایی که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند در 
مقایسه با شرکت هایی که از استانداردهای ملی آلمان استفاده 
می کنند، بهتر منعکس شده و در نتیجه حجم معامالت سهام 
این شرکت ها افزایش می یابد که این امر سبب کاهش هزینه 

سرمایه شرکت ها می شود.
 (Murphy Smith, 2008) مــورفی اسمیت
بین المللی  استانداردهای  پذیرش  قــابلیــت 
مورد  بنگالدش  کشور  در  را  مالی  گزارشگری 
و  مدارک  از  استفاده  با  او  داد.  قرار  ارزیابی 
دولت  به وسیله  نگهداری شده  اطالعات 
جامعه  اعضای  با  مصاحبه  و  بنگالدش 
ذیربط  کارکنان  و  رسمی  حسابداران 
بهادار  اوراق  بورس  کمیسیون 
که  رسید  نتیجه  این  به  بنگالدش، 
باعث  بین المللی  استانداردهای  پذیرش 
به وسیله  تصمیم گیری  قدرت  افزایش 

استفاده کنندگان اطالعات شده است.
 (Paananen & پـارمــار  و  پــانانن 
خود  تحقیقهای  براساس   ،Parmar, 2008)

اظهار داشتند که پس از به کارگیری استانداردهای 
تمرکز  بریتانیا،  در  مالی  گزارشگری  بین المللی 
سرمایه گذاران از سود به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 
اما تغییری در توانایی اطالعات حسابداری برای  تغییر کرده، 

پیش بینی ارزش آینده سهام ایجاد نشده است.
مــوریس و همکـاران (Morris et al., 2014) طــی 
تهیه کنندگان  درک  بررسی  با  پرسشنامه ای،  پژوهش  یک 
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گزارش های مالی 305 شرکت استرالیایی از صورت های مالی 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای اولین بار، به 
این نتیجه رسیدند که سطح پایینی از مزایای پیش بینی شده در 

این زمینه در واقعیت اجرا به وقوع پیوسته است.
متفاوتـی  نتایـج  بررسی شـده،  تحقیقهـای  بـه  توجـه  بـا 
در  بین المللـی  اسـتانداردهای  پذیـرش  اثرهـای  دربـاره 
وجـود  بـا  اسـت.  مشـهود  کامـل  به طـور  مختلـف  کشـورهای 
ایـن، بیشـتر بررسـی ها نشـان می دهـد در بیشـتر کشـورهایی 
اسـتانداردهای  بـا  بیشـتری  شـباهت  آنهـا  اسـتانداردهای  کـه 
هماهنگ سـازی  کمتــری  هـــزینه  بـا  دارد،  بین المللـی 
 .(Soderstrom & sun, 2008) اسـتانداردها عملی می شـود
افـــزون بـــر این بـا یــک برنامه ریزی جامع، بیشتر اوقات بعد 
فوایـد  بین المللـی،  اسـتانداردهای  پذیـرش  اول  سـال های  از 
.(Morris et al., 2014) هماهنگ سـازی روشـن تر می شـود

منافع  به  کشورها  بیشتر  تضادها،  وجود  با  واقع  در 
هماهنگ سازی دستکم برای سال های بعدی اتفاق نظر دارند 
انتقال  و معتقدند بسیاری از مشکالتی که کشورها در راستای 
روبه رو  آن ها  با  بین المللی  مالی  گزارشگری  استانداردهای  به 
هستند، موقتی است و در درازمدت رفع خواهد شد و گستردگی 
مزایای ناشی از انتقال معایب و مشکالت را پوشش خواهد داد. 

نحوه اجرای استانداردهای بین المللی
همـــان طور که گفته شد، نــاسـازگاری ها جنبه سطحی ندارند، 
بلکـه نقشــی اســاسی در عـالـم داشتـه و اگــر نــاسازگاری 
بــا  نمی یافت.  تحقق  جهان  تکــامل  و  تغییر  تنوع،  نبود، 
در  تفاوت ها  و  چالش ها  وجـود  دیــدگـاه،  ایـن  به  تــوجه 

راستای اجرای استانداردهای بین المللی اجتناب ناپذیر است. 
اما نکته درخور توجه اینجاست که وجود همزمان چالش ها 
و منافع پیش گفته، گویای آن است که پذیرش استانداردهای 
پیش  از  راه  نقشه  یک  بدون  مالی  گزارشگری  بین المللی 
داشته  پی  در  را  خسارت هایی  آینده  در  می تواند  تعیین شده، 
رسیدن  برای  است  الزم  و  بوده  جبران ناپذیر  گاهی  که  باشد 
برنامه ریزی  با  استانداردها  این  پذیرش  جهانی،  تکامل  به 

درازمدت همراه شود.
بین المللی حسابداری یک  استانداردهای  در واقع، پذیرش 

جامعه  سطوح  تمامی  در  توافق  نیازمند  که  است  پروژه عظیم 
حسابداری ایران است؛ بدین ترتیب الزم است ابتدا محققان و 
انـدیشمنـدان بــا انجـام مطالعه در این زمینه درک صحیحی 
ایجــاد  همـاهنـگ ســازی  چــالـش هـای  و  از ضــرورت هـا 

کنند.
دوم اینکه با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه، 
نهادهای  به عنوان  اوراق بهادار  بورس  و  حسابرسی  سازمان 
در  تعیین شده  پیش  از  برنامه  تدوین  با  تأثیرگذار،  و  حرفه ای 
چالش های  رفع  و  هماهنگ سازی  برای  الزم  شرایط  ایجاد 

پیش رو پیش قدم باشند.

نتیجه گیری
جهانی  و  تغییر  حال  در  به سرعت  سرمایه  بازارهای  ساختار 
شدن است. در چنین محیط متغیری، حسابداری باید مطابق 
با نیازهای استفاده کنندگانش رشد کند تا به عنوان یک خدمت 

مورد پذیرش جامعه باشد. 
در همیــن راســتا، در ایــن مقالــه ضــرورت به کارگیــری 
ســوی  از  مالــی  گزارشــگری  بین المللــی  اســتانداردهای 
ــرای  ــی اج ــای احتمال ــع و چالش ه ــان و مناف ــورهای جه کش
ــر  ــزون ب ــد. اف ــان ش ــف بی ــای مختل ــب دیدگاه ه آن در قال
ــرای  ــج اج ــاره نتای ــده درب ــات انجام ش ــی از مطالع ــن، برخ ای
در  مالــی  گزارشــگری  بین المللــی  اســتانداردهای  واقعــی 
ــری  ــی نظ ــد مبان ــرای تأیی ــده ب ــورهای پذیرن ــی از کش برخ
ــه  ــد هرچ ــان می ده ــی نش ــن بررس ــج ای ــد. نتای ــی ش بررس
قوانیــن حســابداری ملــی بــه اســتانداردهای بین المللــی 
ــت آن  ــر و منفع ــر کمت ــن تغیی ــه ای ــد، هزین ــر باش نزدیک ت
ــود (Soderstrom  & sun, 2008) و  ــواهد بــ ــتر خــ بیش
ایــــــن منافــع در ســال هــــای بعـــــد از پذیــرش اولیــه نمود 

.(Morris et al., 2014)یافــت خواهنــد 
بین المللی  استانداردهای  اگرچه  نتایج،  این  به  توجه  با 
اما  است،  نشده  پذیرفته  رسمی  به طور  ایران  در  حسابداری 
ایران،  ملی  استانداردهای  اصلی  مبنای  اینکه  به  توجه  با 
استانداردهای بین المللی است )رحمانی و علیپور، 1390(، با 
اجرای یک برنامه هدفمند و سنجیده می توان راه پیش رو در 
راستای هماهنگ سازی در ایران را به نسبت هموار تلقی کرد.



127
13

94
ی  

  د
80

ره 
ما

ش

بهادار  بورس اوراق  و  حسابرسی  سازمان  از  بدین ترتیب 
به عنوان نهادهای حرفه ای و تأثیرگذار انتظار می رود در ایجاد 
و  بوده  پیش قدم  ایران  در  هماهنگ سازی  برای  الزم  شرایط 
نورزند و صاحب نظران و  از هیچ کوششی دریغ  زمینه  این  در 
اندیشمندان حرفه نیز با انجام تحقیق های کاربردی بیشتر در 

این زمینه، آن ها را در رسیدن به این مهم یاری کنند.

پانوشتها: 
1- International Accounting Standards Committee 
(IASC)  
2- International Accounting Standards Board (IASB)
3- International Financial Reporting Standards (IFRSs)
4- International Accounting Standards (IAS)
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