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هایبيناستانداردهایهایماليباتفاوتكنندگانصورتاستفادهيميزانموافقتبررس

الملليحسابداریمليوبين


 ***صادقحسنزادهكوجودكترمحمدعليباقرپوروالشانيمحمدجوادساعيدكتر

 دانشگاهفردوسيمشهد

 

 چكيده
هایمااليكنندگانصورتهدفاينتحقيقبررسينظرسهگروهاصلياستفاده

الملليحسابداریباودهاسات استانداردهایمليوبينیهایعمدهیتفاوتدرباره

هایموجودموافقند دردهدكهتنهادرسهموردتماميافرادباتفاوتنتايجنشانمي

هاایسايرمواردحداقليكگروهمخالفوجودداردكهازنظارممااریدرگاروه

مورداهميتدارناد ازبهترتيبچهار،نهودوگذارانسرمايهرسانوحساب،مديران

شودكهفرميندنظرخواهياثربخشنبودهاسات ازهایتحقيقچنيناستنباطمييافته

تار،مكاتباهباارسانيگستردهشودكهمكانيزمكاراتریماننداطالعروپيشنهادمياين

سخوگزارشعمومينظراتدريافتایودانشگاهي،پيگيریدريافتپامراكزحرفه

درموجاودیتفاوتاحتماليدرمواردیكهدربارهبيشترموردتوجهقرارگيرد؛شده

الملليدراولويات،مفاداستانداردهایبيندريافتشدهپيشنهادینظرممتنعيیبيانيه

قرارگيرد 

سازیاستتانداردهایهنگالملليحسابداری،همابینواستانداردهایمليهایكليدی:واژه

حسابداری،فرآیندنظرخواهيعمومي،بورساوراقبهادارتهران.

                                                           
نویسندهمسئول(استادیارگروهحسابداری(mj-saei@um.ac.ir

استادیارگروهحسابداریکارشناسيارشددانشجوی

 12/5/2931تاريخپذيرش:15/6/2932تاريخدريافت:
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مقدمه  2

گتتریالمللتتيگتت ارابستتیاریازکشتتورهادرحتتالپتتایرااستتتانداردهایبتتین

(یاتطبیقاستانداردهایمليباآنهستند.یکيازعواملمهماثرگتااربترایتنIFRSمالي)

(.2002هایخارجياست))گولرودیگتران،ترسرمایهچهبیشگرایش،عالقهبهجابهر

ی(عدموجوداقتصادیبازوبهتبعآنمی انپتایینجتابسترمایه2000جاجودیگران)

گتریالمللتيگت اراهایاستانداردهایبینمستقیمخارجيراازدالیلعدمپایرارویه

هااس)کهدرتالابرایجتابایرانمدتگااردرمقاماتومجامعقانون.اندمالينامیده

کشتوریپتنجمتوست هیقتانونبرنامته000یهایخارجيهستند.دربندبمادهسرمایه

 اعمتال و ت یتین و ضترورت حسب بر مقررات و قوانین اصالح و شناسایي»چنینآمدهکه

 گتااریسترمایه تتربتیش جتاب برای الملليبین هایورقاب) روز نیاز تناسب به هامشوق

بهعنوانمتوليرسيحسابازمانتسدرهمینراستا،یکيازاهدافبرنامهاس).«خارجي

هماهنتگبتايليختودراتتدویناستتانداردهایتهایاصازسیاس)گااری،یکياستاندارد

ایپروژه0831عنواننمودهاس).اینسازمانازسالالملليحسابداریبینتانداردهایتاس

استتانداردهایتتریبتاهایيکههمتاهنگيکتمدبرخياستاندارکهمطابقآننمودروعراش

شوند.ترباایناستانداردهاهماهنگرند،داالملليحسابداریبین

سازیاستانداردهایحسابداریدرزمانتدویناستتانداردها،باوجوداهمی)هماهنگ

ترباشرایطمحیطيکشورچتههماهنگيبیشانجامت دیالتيدربرخيازاستانداردهابرای

نظترانحرفتهامتری یترقابتلکنندگاناستانداردوچتهازطترفصتاحبازطرفتدوین

هتایيکتهآناست)کتهنظتراتافترادوگتروهمهتمیرسدولتينکتتهاجتناببهنظرمي

 به عدمتوجهاستانداردهامتوجهآناناس)،درتدویناستانداردهادرنظرگرفتهشود؛زیرا

 هااینشتاببهرابتهوجتودخواهتدآوردکتهآنتان،اینافرادوگروه هایدیدگاه و نظرات

 نفتعدرهتایییگروه دادن نکنند.مشارک) اجرا کامل و اثربخش رابهصورت استانداردها

 متورد احتمتاليدر هتایگیتریجبهته کاهش باعث آنان نظرات جلب و استانداردها تدوین

بود.بهتبعاهمی)موضوع،انجامتحقیقيکته تدوینشدهخواهدحسابداری استانداردهای
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کننتدهازاستتانداردهایهایمختلفاستتفادهمندیگروهبهبررسيمی انموافق)ورضای)

میت انموفقیت)ستازمانیدهنتدهتدوینشدهبپردازد،اهمی)فراوانيدارد؛چراکتهنشتان

ختوددرتتدویناستتانداردهاییهاهدافازپتیشت یتینشتدهبرسيدررسیدنحساب

رود.حسابداریبهشمارمي
 

تحقيقیمبانينظریوپيشينه  1

درحالحاضرحلمسابلومشکالتمرتبطبااستانداردگااریچهدرستط ملتيو

الملليازچناناهمیتيبرخورداراس)کهنهادهتایتحقیقتاتيحستابداریچهدرسط بین

مفهتوميازیدرارابتهانتد.ایازتوانختودرابتهایتنامتراختصتاهدادهبخشگسترده

سازیبهکتاهشتوانعنوانداش)کههماهنگسازیاستانداردهایحسابداریميهماهنگ

هتایمتاليگت ارایهایحسابداریموجودبهمنظوربهبودقابلی)مقایستهتنوعدررویه

(.2000)مورفيرکشورهایمختلفاشارهداردهادتهیهشدهتوسطشرک)

الملليراهپیشرویکشورهایمختلفدرمواجههبااستانداردهایبین6بهطورکلي

(.0990)جرنونودیگران،حسابداریوجوددارد

الملليحسابداریبهعنواناستتانداردملتيمتوردپتایراقتراراستانداردهایبین .0

گیرد.

الملليحسابداریبهعنوانمبنتایيبترایتتدویناستتانداردهایاستانداردهایبین .2

 مليمورداستفادهقرارگیرد.

المللتيال اماتمطرحدراستانداردهایمليمنطبقبرال امتاتاستتانداردهایبتین .8

 حسابداریباشد.

 الملليحسابداریباشند.درتطابقبااستانداردهایبینبهطورعامهایمليرویه .1

المللتتيمطتترحدراستتتانداردهایملتتيبتتاال امتتاتاستتتانداردهایبتتینال امتتات .5

 حسابداریسازگارینداشتهباشند.

 الملليحسابدارینباشند.درتطابقبااستانداردهایبینبهطورعامهایمليرویه .6
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تهیتهویسازیاستانداردهایحسابداریم ایایيدارد؛ازجملهکاهشه ینههماهنگ

ستازیبازارهتایسترمایه،افت ایشکتارایيبتازارتدویناستانداردهایملي،بهبودجهتاني

تتر،افت ایشقابلیت)هایماليقابتلدر صورتیم امالت،تهیهیسرمایه،کاهشه ینه

گتااران،افت ایشایتنمقایستهبترایسترمایهیهایماليوکاهشه ینهگ ارایمقایسه

-اف ایششفافی)وکاهشعدمتقارناطالعاتي،افت ایشجتابسترمایهکیفی)اطالعات،

پایریبازارهتایمتاليکشتورهایدرحتالتوست ه،سازیورقاب)هایخارجي،یکپارچه

؛کولت)ودیگتران،2000اف ایشارزاشرک)وباالتررفتناعتبارآن)اشباقوپینکاس،

(.2001؛تارسا،2000،لویسوورریسیا،2002؛کورینگودیگران،2000
سازیوجودهایينی درهماهنگسازیم ایایيداردوليمحدودی)هرچندهماهنگ

کشوربا80هایاستانداردهایحسابداری(بهبررسيتفاوت2002دارد.دینگاوهمکاران)

يازیکتهاراازدوب دبررسيکردنتد؛هااینتفاوتالملليپرداختند.آناستانداردهایبین

نظرعدموجودیكاستانداردخاهودیگریازنظروجودتفاوت.تحقیقحاضرمشابهبا

هاهاپرداختهاس).یانگوهمکارانعمدهتفاوتقسم)دوماینتحقیقبهبررسيتفاوت

هتایثروتمنتددرایتنکشتورهابیتانرامربوطبهتأثیرنیازهایاطالعاتيمتفاوتشترک)

بته(تفاوتساختاراقتصادیکشورهارانیت 2001چنینمشابهباوالما)همهااند.آننموده

اند.عنوانیكدلیلمهمدرتفاوتاستانداردهابرشمرده

الملليحسابداریبتهعنتوانگونهکهمطرحگردید،کشورماازاستانداردهایبینهمان

0یشمارهنگارهوجود،مطابقکند.بااینمبنایيبرایتدویناستانداردهایملياستفادهمي

کشتور082برای2003الملليحسابداریرادرسالکهوض ی)پایرااستانداردهایبین

گریبهنمایشگااشتهاس)،ایراندرلیس)کشورهایيقرارداردکهاستانداردهایگ ارا

دارندکتهاحتمتال(اعتقاد2008اند.محمدرضایيوهمکاران)الملليرانپایرفته ماليبین

الملليض یفاس)وحتيانطباقکاملاستانداردهایحسابداریایرانبااستانداردهایبین

گاارمثلبورساوراقبهاداراحتمالدرصورتال امبهاینانطباق،ازسوینهادهایقانون

هاکمخواهدبود.بهکارگیریمؤثرآن
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دهاس)،بسیاریازکشورهایپیشترفتهمشخصش0یشمارهنگارهگونهکهدرهمان

فرانسهوانگلستتانایتالیا،روسیه،ازجملههش)کشورصن تيآمریکا،ژاپن،کانادا،آلمان،

انتد.گریماليدنبتالنکتردهالملليگ ارایکسانيرادرقبالاستانداردهایبینینی رویه

الملليرابهصورتکاملیابهمی انبینهامثلکاناداوانگلستاناستانداردهایبرخيازآن

قابلتوجهيپایرفتهوبرختيمثتلآلمتان،فرانسته،روستیهوایتالیتابتهصتورتنتاقص

اند.اند؛امابرخيمانندآمریکاوژاپنایناستانداردهارانپایرفتهپایرفته



جهانكشور291الملليحسابداریدر:وضعيتپذيرشاستانداردهایبين2نگاره

توجهقابلپایرا

 ()ادامه

پایراقابل

 توجه

برایبرخيآنبکارگیری

هاال اميشدهازشرک)

 اس).

 پایرفتهنشده پایرفتهشده

 آرژانتین استرالیا بوسني اردن کنیا

 ازبکستان اتریش بالروس استوني کوی)

 اندون ی بولیوی آلمان اسلواکي گرجستان

 ایران برزیل فرانسه اسلووني گرجستان

 بنگالدا کانادا روسیه امارات گواتماال

 بنین شیلي پرتغال انگلستان گینه

 بوتان کرواسي اسپانیا اوکراین لهستان

 بورکینافاسو السالوادور ایتالیا ایرلند لوک امبورگ

 پاکستان البوس سوبد ایسلند مابوریتوس

 تایلند لسوتو هنكکنگ آفریقایجنوبي مال)

 تایوان مالدیو روماني باربادوس مصر

 توگو مراکش لبنان باهاما نامیبیا

 تونس موزامبیك التویا بلغارستان نپال

 چین میانمار ماالوی پاپواگینهنو نروژ

 ژاپن نیوزیلند مقدونیه پاناما نیکاراگوبه

 عاجساحل پاراگوبه لتوني پرو هابیتي
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توجهقابلپایرا

 ()ادامه

پایراقابل

 توجه

برایبرخيآنبکارگیری

هاال اميشدهازشرک)

 اس).

 پایرفتهنشده پایرفتهشده

 سوریه فیلیپین مجارستان تاجیکستان هلند

 عربستان سنگاپور چك تان انیا هندوراس

 کره سریالنکا آیربایجان ترینیدادوتوباگو ون وبال

 کلمبیا سورینام بلژیك جامابیکا یونان

 

 کوبا سوازیلند عراق دانمار 

 

 عمان

 

 مال ی سوبیس

 

 فنالند

 

 مالي ترکیه

 

 فیجي

 

 آمریکا اوگاندا

 

 قبرس

 

 مک یك اروگوبه

 

 قرقی ستان

 

 مولداوی زامبیا

 

 ق اقستان

 

 نیجر زیمباوه

 

 قطر

  

 ویتنام

 

 کاستاریکا
  

 

 هند

http://www.iasplus.com/country/useias.htm (at Mar 2012)ماخا:



م ایتاوم ایتبیهایاخیربتهجت تحقیقتاتيکلتيدرزمینتهباوجوداین،درسال

سازیاستانداردهایحسابداریتحقیقدیگتریدرایترانصتورتنگرفتتهاست).هماهنگ

-ایوعلميطبقتهایکهبهدوگروهحرفهگیریازنمونه(بابهره0890پور)رحمانيوعلي

حسابداریایرانبتاپتایرایاند،بهبررسياینموضوعپرداختندکهآیاجام هبندیشده

بهبررسيقابلی)اجرایاهتدافنی (0830داردهایحسابداریموافقاس)؟نوروا)استان

الملليحسابداریبادرنظترگترفتنستاختارفرهنگتي،سیتتاسي،اصلياستانداردهایبین

گیتریازنظتراتدانشتجویانکارشناستيوکارشناستيارشتدقانونيواقتصادیوبابهره

(نیت دریتكبررستيمیتداني،0892زیوهمکتاران)درهمینراستا،حجاپرداختهاس).



 92 ... هاي بين هاي مالي با تفاوت كنندگان صورت بررسي ميزان موافقت استفاده

رستان،پتایرااستتانداردهایدارانوحستاباندکهازنظردانشگاهیانحستابنشانداده

تتوانرواینتحقیتقرامتيازهمینالملليدارایتاثیراقتصادیخواهدبود.حسابداریبین

کننتدگاناصتلياستتفادهگیتریازنظتراتهتایيدانست)کتهبتابهترهج ءاولینکوشتش

پردازد.الملليميهایبیناستانداردمليوبیناستانداردهایحسابداریبهبررسيتفاوت

 

هایپژوهشبسطفرضيه  9

هتایکنندگانازتفاوتمندیاستفادهکههتدفاینتحقیتقت ییتنرضای)جایيازآن

هتایرابهعنوانگتروهچندگروهتوانالمللياس)،مياستانداردهایحسابداریمليبابین

کنندهدرنظرگرف).دراینتحقیقسهگروهمدیرانماليبهعنوانایاستفادهاصليوحرفه

-هایماليومتدیرانسترمایهدهندگانبهصورترسانبهعنواناعتبارکنندگان،حسابتهیه

ردمطال تهقترارایمتوگتاارانحرفتهگااریبهعنتوانسترمایههایسرمایهگااریشرک)

موردتفاوت06هایکليتحقیقبرایسهگروهم بوروهریكازروفرضیهگرفتند.ازاین

الملليبهتفکیكموردبررسيقرارگرفتهاس):استانداردهایمليوبین

H1:(هتایبتینهتایف تالدربتورساوراقبهتاداربتاتفتاوتمدیرانمتاليشترک

هستند.الملليموافقوبیتناستانداردهایحسابداریملي

H2:هتایبتینبتاتفتاوتحستابدارانرسمتتتيایترانیرسانعضوجام تهحساب

الملليموافقهستند.استانداردهایحسابداریمليوبیتن

H3:هتایبتیناستتانداردهایحستابداریملتيوایباتفتاوتگاارانحترفهسترمایه

الملليمتوافقهستند.بتین



تحقيقروش  5

مربوطبهتتدوینتحقیقحاضرازنظرهدفکاربردیاس)،زیراباهدفحلمسابل

06ایحتاوینامتهاستانداردهایحسابداریماليانجامشدهاس).درایتنتحقیتقپرستش

تهیتهوبتینالمللتيهتایحستابداریملتيوبتینهایاستانداردسؤالدرارتباطباتفاوت
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استتانداردیدرینامتهزیعگردید.الزمبهتأکیداس)کهپرستشتحقیقتویاعضاینمونه

طترحشتدهدرینامتهاینبارهمشاهدهنشد؛اماتالابراینبودهاس)تامحتوایپرسش

چنتینبتهمنظتورهایاستانداردن دیتكباشتد.هتمنامهاینتحقیقبهسبكوسیاقپرسش

گویيبهسؤاالتنستب)بتهامدرهنگامپاسخوجودنیامدنابهاف ایشاطمیناننسب)به،به

تفتاوتشناستایيشتدهدرپایتانهتریهایمطرحشدهس يگردیدازمواردعمتدهسؤال

هتایاستاداندانشتگاهنامهدراختیارت دادیازاستانداردبهرهگرفتهشود.پسازآنپرسش

ابرازدارند.بهایتنترتیتبنامهنواقصپرسشیکشورقرارگرف)تانظراتخودرادرباره

کتهنهایيتهیهوتنظیمگردید.باتوجهبتهایتنینامهنامهرفعشدهوپرسشنواقصپرسش

نامتهبرایهرفرضیهیكسؤالطراحيشدهبود،بنابرایننیازیبتهآزمتونپایتایيپرستش

ایننحووجودنداش)ولياینآزموندرسط سهگروهموجوددرنمونهانجامگرف)،به

(0.759)استتاداندریافت)شتدهازینامتهکهبرمبنایضریبآلفایکرونباخسيپرستش

نامهازپایایيمناسبيبرخورداراس).مشخصشدکهپرسش



ممارییجامعهونمونه 2-5

هایمتاليهستتند.ایتنجام تهکنندگانازصورتیآماریاینتحقیقاستفادهجام ه

هتایمتاليیتامتدیرانمتالي،اعتباردهنتدگانکننتدگانصتورتتهیتهمحدودبهسهگتروه

هتایمتاليیتامتدیرانایصورتکنندگانحرفهرسانواستفادههایماليیاحسابصورت

گااریشدهاس).هایسرمایهگااریشرک)سرمایه

اایاستفادهشدهاس)؛بهاینصورتکهدرابتتدابتگیریطبقهدراینتحقیقازنمونه

چنتینبتااستفادهازفرمولکوکرانوبادرنظرگرفتنسط خطابرابرباهش)صدموهم

درصدافرادیکهفاقدآنqدرصدتوزیعصف)درجام هوpدرنظرگرفتنتساویمقدار

عددمحاسبهوستپسبتادرنظترگترفتن018حجمنمونهم ادلصف)درجام ههستند،

هابهحجمکليجام هوضربعددبتهدست)آمتدهزگروههریكاینسب)حجمجام ه

آمتاریدهنتدهنشتان2نگتارههات یینگردید.هریكازگروهی،حجمنمونه018درعدد
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گااریپایرفتهشتدهدرستازمانبتورسهایسرمایهگااریشرک)مدیرانسرمایهیجام ه

نیت آمتارمربتوطبته8نگارهاوراقبهاداراس)کهازسای)اینسازمانگرفتهشدهاس).

رستميهتایحسابدارانرستميکشتوراست)کتهازگت ارایرسانعضوجام هحساب

موجوددرسای)اینسازمانبهدس)آمدهاس).

رسان،حساب0هابرایگروهمدیرانماليهریكازگروهیبهاینترتیبحجمنمونه

-نفربهدس)آمد.درتحقیقاتيکتهنیتازبتهطبقته10و02،36گاارانبهترتیبوسرمایه

؛0839نفراس))حافظنیا20هرطبقهگیریدارد،حداقلنمونهدربندیجام هبراینمونه

نفراف ایشدادهشد.20گروهمدیرانماليبهیروحجمنمونه(.ازاین0829دالور



گذارانفعالدربورساوراقبهادارتهراندریسرمايهتعدادافرادجامعه:1نگاره

2932ارديبهشت

 235 گااریکلکشورهایمشتر سرمایههایصندوقت دادنمایندگانمدیرمستقردرش به

 82 گااریحاضردربورساوراقبهادارتهرانهایسرمایهگااریشرک)مدیرانسرمایه

 302 ایگاارانحرفهحجمکلجام هسرمایه

 http://tse.ir/funds.aspxماخا:



رسانعضوجامعهحسابدارانرسميايراندریحساب:تعدادافرادجامعه9نگاره

 2932ارديبهشت

 032 شا لینانفرادی

 263 شا لشریكمؤسسه

 251 رسيسازمانحسابشا لدر

 98 شا لدرمؤسساتعضو

 120  یرشا ل

 0263 رسانحجمکلجام هحساب

 http://www.iacpa.ir ماخا:)صفحهاصلي(

 

http://www.iacpa.ir/
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هایپژوهشيافتههاوتحليلمزمونفرضيه  5

هتایشتدهوفرضتیهنامهبهشکلمستقلتحلیتلهریكازسؤاالتمطرحدرپرسش

هتاموافق)هریكازگتروههاموردآزمونقرارگرفتند.بهمنظوربررسيمی انمرتبطباآن

المللي،ابتدااینادعتاآزمتونشتدیابیندرموردهرسؤالباهرکدامازاستانداردهایملي

عبتارتدیگتر،کهنسب)موافقینبااستانداردمليومخالفانباآن،باهمبرابرنیست).بته

آماریبهشرحزیرانجامشدهاس):یآزمونفرضیه

 

 

هتایبهترتیبم ترفنستب)موافقتانومخالفتانبتاتفتاوتP2,iوP1,iکهدرآن

هتااستتفادهفرضتیهنومیالبرایتس)هستند.ازآزمونبایi (i=1 to 16)موجوددرسؤال

درصدموردآزمونقرارگرفتهاست)و95و90داریشدهاس)واینادعادرسط م ني

 وبهصورتخالصهارابهگردیدهاس).1یشمارهنگارهنتایجحاصلدر

کههدفاصلياینتحقیقسنجشنظراتسهگروهاصتليمتوردمطال تهجایيازآن

هتا،ترازوبهسم)هریتكازگ ینتهیتوانبااتکابهسنگینيکفهروميبودهاس)،ازاین

بادرنظرگرفتنچنینرویکتردی1نگارهنظرکرد.بههمینمنظور،هااظهارپاسخیدرباره

اس).ارابهشده



اولی نتايجمزمونفرضيه2-5

سابداریبهجت ،ازنظرمدیرانمالياستانداردهایمليح1یشمارهنگارهباتوجهبه

هایمحیطحسابداریکشورتدویننظرگرفتنتفاوت(بادر8و0،2درسهمورد)ردیف

هایموجودبیناستانداردملتيوگرآناس)کهتفاوتاند،امانتایجآزمونآماریبیانشده

هتایچهتارمتوردازتفتاوتیدارنیس).ازطرفيدربارهالملليدراینسهموردم نيبین

کهگروهمدیرانماليبااستانداردمليموافق)(عالوهبراین08و6،9،00موجود)ردیف

ii

ii

ppH

ppH

,2,11

,2,10

:

2

1
:
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تتوانچنتیننتیجتهدارنی بودهاست).بنتابراینمتيهام نياینتفاوتاند،تریداشتهبیش

هایحاضردربورساوراقبهادارازوضعموجتودرضتای)گرف)کهمدیرانماليشرک)

.نسبيدارند



دومی نتايجمزمونفرضيه1-5

متورداز9رستانبتاشتود،حستابمشتاهدهمتي1یشتمارهنگارهگونهکهدرهمان

2(وبتا05و0،9،00،01داراست))ردیتفموردآنم نتي5هاموافقهستندکهتفاوت

(.3و5،6،2داراست))ردیتفمتوردم نتي1هافقتطموردمخالفهستندکهازمیانآن

%ازمواردموافقباوض ی)موجتودو50رساندرتوانچنینگف)کهحسابدرنتیجهمي

%ازمواردنی مخالفباآنهستند.50درحدود



سومی نتايجمزمونفرضيه9-5

موردبااستانداردهایمليموافتقهستتندودر1ایتنهادرحرفه گاارانگروهسرمایه

موردازنظرآمارینیت مهتمهست)2بااستانداردمليدارندکهدرموردنظراتيمغایر00

هتایاعمتالشتدهدارنتدوتریباتفاوت(.بنابرایناینگروهمخالف)بیش02و3)ردیف

دهند.الملليرابراستانداردهایمليترجی مياستانداردهایبین
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هایاستانداردهایدرخصوصتفاوتگانكنندههایمختلفاستفادهنظراتگروه:5نگاره

الملليمليوبين
درصدموافقت

-سرمایه حسابرسان مدیران

 گااران

مجموع

الف حداقلدوگروهمخالف

ف
ردی

رد
دا
تان
اس



الملليهایبیناستانداردمليوبینتفاوت

8358**8561ماندهدارایينظردربرآوردارزاباقي عدمتجدید 000

10598250نحوهشناسایيدرآمدفرواامال 229

پسهایحسابداریهرگونهمازادباقیماندهروا 802

ازارزیابي

15198312

هایزیستيمولداهدایيیشناسایيدارایينحوه 126

دول)

20121816

1818**6583عدمافشایحقوقوم ایایمدیران 502

1216*10**30هایزیستيمولددارایيگیریاندازه 626

برحسبال امبهافشایاطالعاتدرگ ارشگری 225

مختلفهایقسم)

6588**1089**

**88*85**5522درت ریفم ادلوجهنقدتفاوت 32

ب تنهايكگروهمخالف

قانوندرمواردیکهکمكتابعقوانینخاصي 900

باشد

25**63**1062**

گااریدرزمانتوقفگیریسرمایهاندازه 0020

بکارگیریرواارزاویژه

25** 60* 12 53*

عدمافشایمبادالتبااشخاهوابستهدر 0002

 واحدهایتجاریتح)کنترلدول)

20 59 18

 

55

موردمجازبودناستفادهازهردوروااستهال  0209

سیستماتیكوآزمونکاهشارزا

605085*52

هایاولیهوثانویهبندیبخشعدموجودطبقه 0825



30**106050
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ج هرسهگروهموافق

**6061**5562طبقهبندیصورتجریانوجوهنقد 012

عدمشناسایيدارایيثاب)مشهوداعطایيبهعنوان 0500

بدهيدرصورتوجودت یینتکلیفدرقوانین

آمره

6062**6060**

هاییحسابداریجداگانهجه)شرک)نحوه 0606

دولتيدرموردتس یرارز

65526056

اند درصدموردتائيدقرارگرفته32*درسطحاطمينان

اند درصدموردتائيدقرارگرفته35**درسطحاطمينان

 

 بررسيجمعنظراتهرسهگروه5-5

هایآماریرابهصورتتجمیعشدهبرایهترستهآزمونینتیجه1نگارهستونآخر

مورد2درشود،گونهکهمشاهدهميدهد.همانواحدنشانميیگروه،بهعنوانیكنمونه

9(،ودر05و9،00،01است))ردیفموردمهتم1%اس)که50درصدموافق)بیشاز

(.نتدکته3و2داربودهاس))ردیفم نياندکهفقطدوموردآنتربودهموردمخالفانبیش

فقطدو.

رستاننظراتتيبتینگاارانمخالفوحسابترموافق،سرمایهدرمجموعمدیرانبیش

هایپژوهشبرمبنایمی انموافق)ومخالفت)هترستهایندوگروهدارند.درادامهیافته

س).موردتحلیلقرارگرفتها1نگارهمندرجدریگروهبهسهدسته

الف حداقلدوگروهبااستانداردهایمليمخالفهستند:

هتایمطترحشتدهدرشتودکتهتفتاوتمشتخصمتي1یشتمارهنگتارهباتوجهبه

کهدوگتروهباوجوداین2(2)ردیف29ی(وشماره0)ردیف00یاستانداردهایشماره

صتدازنظتراتموافتق،دردر50و58مخالفدارندولياستانداردمليبهترتیبباکسب

رسانبادرصدباالیيکتهازگروهموردتأییدقرارگرفتهاس)،زیراگروهحساب8مجموع

هایآماریمهماس)،باتفاوتم بورموافقهستند.نظرآزمون

(،8)ردیتف02یدرسایرمواردمندرجدربندالفکهشاملاستتانداردملتيشتماره
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2ی(وشماره2)ردیف25ی(،شماره5)ردیف02یشماره(،6و1)ردیف26یشماره

درصتداست).بتهعبتارت50ترازگردد،می انموافق)بااستانداردمليکم(مي3)ردیف

اند.تجوی شدهدراستانداردمليموافقنبودهیشوندگانبارویهدیگرپرسش

هایحستابداریهرگونتهمتازاددرروا،بهتفاوت02یاستاندردمليشماره22بند

،هرسهگتروهبتاتفتاوت1نگاره8پسازارزیابياشارهدارد.باتوجهبهردیفماندهباقي

م بورمخالفهستند.

هایموجودبیناستتانداردملتينی بهدوموردازتفاوت1نگاره6و1هایدرردیف

اشتاره«هتایکشتاورزیف الیت)»باعنوان10یالملليشمارهواستانداردبین26یشماره

هستندکهبههایم بورمدیرانماليتنهاگروهموافقباتفاوتنگارهشدهاس).باتوجهبه

انتد،امتابتاتوجتهبتهنظتراتراموردتأییدقتراردادهدرصدازآراءآن30و20ترتیببا

درصتدازمجمتوع16انپتایرامخالفدوگروهدیگردرمجموعهردوتفاوتبتامیت 

نظراتدریافتيموردتأییدقرارنگرفتهاس).

افشتایاطالعتاتاشتخاهوابستتهوعتدم02یاستانداردمليشتماره26مطابقبند

یبتراداره توجهبهشرایطاقتصتادیواجتمتاعيحتاکم افشایحقوقوم ایایمدیرانبا

المللتيامتریپایرفتتهشتدهاست).ینواحدهایتجاریدرکشتوربترخالفاستتانداردبت

مطترحدرایتنستؤالشود،تنهامدیرانمتاليبتاتفتاوتمشاهدهمينگارهکهدرچنانهم

درصد،مخالف)خودرابااینتفتاوت18و83موافقهستندودوگروهدیگربهترتیببا

اند.ابرازداشته

بیتان25یاستتانداردملتيشتماره21ازبند،2موضوعتفاوتمطرحشدهدرردیف

ازسهمواحدتجتارییگاارانباافشایاطالعاتدربارهرسانوسرمایهداردکهحسابمي

کتههتایيگاارییاسایرسرمایهخاههای،مشارک)وابستهتجاریواحدهایسودیازیان

واحتدقترارقسم)یكیههادرحوزآنشوندوعملیاتميمن کسویژهارزاروابه

تواننتیجهگرفت)کتهوليمدیرانباآنمخالفهستند.درمجموعنی ميگیرند،موافقمي

اس).تریدارد،ال امبهافشایایناطالعاتچهبادیدگاهسهگروهتطابقبیشآن
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«صتورتجریتانوجتوهنقتد»بتاعنتوان2یاستانداردملتيشتماره08موضوعبند

المللياست).ستازمانیتفاوتدرت ریفم ادلوجهنقدطبقاستانداردمليوبینهدربار

کهتبتدیلستهامچنینایناوراقبهاداردرایرانوهمرسيبااستنادبهمحدودبودنحساب

مدتباخطرکاهشدرارزاهمراهاس)،ت ریفوجهنقدرابتدونبهوجهنقددرکوتاه

ترتشخیصدادهاس)؛اماشواهدوجهنقدباوض ی)کشورهماهنگدرنظرگرفتنم ادل

گتاارانبتاچنتینت ریفتيرستانوسترمایهموجودحاکيازآناس)کهدوگروه،حساب

قرارنگرفتهاس).هستند،بنابراینتفاوتم بوردرمجموعموردتأییدمخالف

 هستند:ب تنهايكگروهبااستانداردهایمليمخالف

متوردتفتاوتمطترح5شودکه)قسم)ب(مشخصمي1یشمارهنگارهباتوجهبه

هایيبااینشرط،دوگروهموافقویكگتروهمختالف(درسؤال08تا9هایشده)ردیف

هستند.

دردول)،بهتفاوتهایبدونعوض،کمك00یاستانداردمليشماره9موضوعبند

کهدرچنانهکمكتابعقوانینخاصياس)،اشارهدارد.همبرتریدادنقانوندرمواردیک

درصدمختالفهستتند.ایتندر59گاارانباسرمایهیكنی مشهوداس)،تنهاگروهنگاره

%بتههمتراه63%و25حالياس)کهتفاوتم بور،موافق)دوگروهدیگررابهترتیببتا

-تتربتانظتراتهیتأتتتدوینافق)بیشداشتهاس).برآیندنظراتهرسهگروهنی ازمو

استانداردهایمليحکای)دارد.یکننده

گااریدرواحتدتجتاریوابستته،،سرمایه20یاستانداردمليشماره06موضوعبند

گتااریدرزمتانتوقتفبتهکتارگیریرواارزاگیریسرمایهدراندازهیتفاوتدرباره

گاارانگروهمخالفباتفاوتم بور،گروهسرمایهکهمشهوداس)تنهاچنانویژهاس).هم

نظراینگروهنتوانستهبرنظردوگروهدیگربرتترییابتد،ازهستند.درصدمخالف)53با

روشدهاس).باموافق)روبهباالیيرودرمجموع،تفاوتم بوربادرصداین

بتااستتاندارد02یمارهاستانداردملتيشتبیانشده،1نگاره00کهدرردیفچنانهم

یعدمافشایمبادالتبااشتخاهوابستتهدرواحتدهایتجتاریتحت)الملليدربارهبین
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اس).دراستانداردمليایناستانداردشاملافشایم امالتبتاستایرکنترلدول)متفاوت

گتر،تحت)کنتترلدولت)واحدتجاریگت اراطریق ازنه ،مستقیمواحدهایتجاریکه

داشتتهگاارانبتههمتراهگردد.اینموردموافق)دوگروهبهج گروهسرمایه،نميهستند

تربااستانداردمليحکای)دارد.اس).برآیندنظراتسهگروهنی ازموافق)بیش

،تفتتاوتدرمتتوردمجتتازبتتودناستتتفادهازهتتردوروااستتتهال 02درردیتتف

نیت مشتخص1نگارهکهدرچنانس).همسیستماتیكوآزمونکاهشارزامطرحشدها

وتنهتاگتروهدرصدموافقاستانداردملتي50رسانبادرصدوحساب60اس)،مدیرانبا

رونظردوگروههستند.ازایندرصد،مخالفاینتفاوت85گاارانبامخالفی نيسرمایه

درصدموافق)درحال)52اولتوانستهمجموعنظراتراتح)تأثیرقراردهد،بنابراینبا

تأییدقرارگرفتهاس).کلياینتفاوتمورد

،مختلتفهایقسم)برحسبگریگ ارا،25یشمارهحسابداریاستانداردمطابق

هایاولیهوثانویتهتفتاوتوجتودبندیبخشالملليدرعدمطبقهبیناستانداردمليوبین

 بورمخالفهستندولتينتتایجحاصتلازبرآینتدرسانباتفاوتمدارد.فقطگروهحساب

درصدموافق)بااستانداردملياس).50ض یف،باگرتأییدنظراتسهگروهبیان

 ج هرسهگروهبااستانداردهایمليموافقهستند:

،صتورتجریتان2یاستانداردمليشتماره1یشمارهنگارهباتوجهبهقسم)جاز

وجوهنقد،درموردتفاوتدرت دادطبقاتصتورتجریتانوجتوهنقتد؛استتانداردملتي

درموردتفاوتدرعدمشناسایيدارایيثابت)،هایبدونعوضدول)،کمك00یشماره

مشهوداعطایيبهعنوانبدهيدرصورتت یینتکلیفدرقوانینآمترهواستتانداردملتي

تست یرارزموضتوعیحسابداریدولتيدرنحوهتس یرارز،درموردتفاوت،06یشماره

موافق)هرسهگروهرابهدنبالداشتهاس).هایدولتيدرشرک)



گيریوپيشنهادهانتيجه  6

هایمطترحدرستهشوندگانتنهادرموردتفاوتدهدکهپرسشنتایجتحقیقنشانمي
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هایهایمليموافقندودرموردسایرتفاوتبااستاندارد(06و2،00هایاستاندارد)شماره

بنتدیکلتي،نتتایجموردپرسش،حداقلیكگروهمخالفوجودداشتهاس).دریكجمع

متورد(،06متورداز08یمتدیرانبتااستتانداردهایملتي)حاکيازآناست)کتهعمتده

ومتورد(موافتقهستتند06ردازمتو02المللي)هایبینتربااستانداردگاارانبیشسرمایه

متورد2متوردموافتقو9ترینسب)بتهدوگتروهقبلتيدارنتد)رساننظرم تدلحساب

ینماینتدگيقابتلهایموردمطال ه،ازدیتدگاهنظریتهمخالف(.برخيازتفاوتنظرگروه

رمجموعها.دیعدمافشایحقوقوم ایایآنتوجیهاس)؛مثلنظرموافقمدیراندرباره

کنتدوالمللتيحمایت)نمتينهازاستانداردهایمليونهازاستانداردهایبیننتایجتحقیق

شایدبتوانچنینبرداشت)نمتودکتهشترایطحتاکمبترکشتورتقاضتاینتوعخاصتياز

شتوندگانم یارهتایالزمرااستانداردهاراداردولياستانداردهایف لينی ازنظرپرستش

قویالملليحسابداریبدونداشتندالیلدراستانداردهایبیندخلوتصرفندارد.انجام

المللتيحستابداریممکناس)استانداردهایمليراازاهدافمحوریاستانداردهایبتین

تواناینموضوعرابهطورکاملپایرف)؛چراکهدربرخيمواردنظیترالبتهنميدورسازد.

هتایاولیتهوثانویتهدربندیبخشوعدموجودطبقهLIFOممنوعبودناستفادهازروا

الملليتجتوی شتدهوستپسایدراستانداردبینالملليجدید،ابتدارویهاستانداردهایبین

تتدویناستتانداردهاییتتوانبتهصترفتجتوی کمیتتهگردیدهاس)،بنابرایننميحاف

المللتيراههمتاهنگيبتااستتانداردبتینایرامتوردپتایراقترارداد.درالملليرویهبین

هاتأکیدترینآنحسابداریموانعچندیوجودداردکهبایدمدنظرقرارگیرند،یکيازمهم

.(2006هتایمنصتفانهاست))بتال،الملليبترایاستتفادهازارزاهیأتاستانداردهایبین

داریاستالميبانتك،ددرایترانوجتوددارIFRSدیگریکهدررابطهباپتایرایلهأمس

-سترمایهیداریاسالميدریاف)وپرداخ)بهرهممنوعوبرگش)سترمایهدربانك.اس)

شتدهاست).بنتابراینمتاليمینأوابستهبهبازدهدارایياس)کهازمحلسرمایهاوتتگاار

داریاسالمينیازمنتدنتوعيدیگترازحستابداریاست)کتهدرایتنمتوردپتایرابانك

وجتودهگریمالي،تناقضاتيرابافرهنگاسالميحاکمبتالملليگ ارااستانداردهایبین
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بترایتنکتهمشکلسومدولتيبودناقتصادایراناست)(.2000)عبدالکریم،آوردخواهد

اطالعاتبترایدولت)وفتراهمآوردناطالعتاتصتحی دریکیدعمدهبرتهیهأاساست

هتایاصتليکیتدبترستایرگتروهأتکهدراستانداردبینالملليدرحالي،موردمالیاتاس)

المللتياس).مانعدیگتربترسترراهپتایرااستتانداردهایبتینکنندهازاطالعاتاستفاده

تتدویناستتانداردهایبتیندرفرآینتدکشورهایپیشرفتهینفویقابلمالحظهحسابداری،

المللتيباعنواناب ارهایمالي،استانداردبین89یالملليشمارهاس).استانداردبینالمللي

هاکتهجتایگ ینقسم) گری(تح)عنوانگ اراIFRS 8)3یگریماليشمارهگ ارا

المللتيحستابداری(شدهاس)،استانداردبتینIAS 14)01یاستانداردحسابداریشماره

المللتيواستتانداردبتینیاشتخاهوابستتهبتارهرباعنوانافشایاطالعاتد21یشماره

باعنوانم ایایکارکنانازمواردیاس)کهنفویسیاسيبرخيکشورهاباعث09یشماره

توانچنتیناستتانداردهایيرابنابرایننمي؛(2000اصالحاتيدرآنشدهباشد)االليولي،

هرحالدرپایرف).بهبهطورکاملبدونبررسيوانجاممطابق)باشرایطمحیطيکشور

یتتدوینکننتدهیگیریکمیتتهیمی انبهرهاینتحقیق،انجامتحقیقيدیگردربارهیادامه

چنتیناثتربخشتيپیشتنهاداتاستانداردهایحسابداریازفرآیندنظرخواهيعموميوهم

هایمشتارک)هایپیشنهادیضرورتيانکارناپایردارد.ایجادفرص)یبیانیهدربارهموجود

یکنندگاناصلي،گ اراکردناطالعاتمرتبطبتانظتراتدریتافتيدربتارهتراستفادهبیش

رسيمحققانبتهمنتابعاطالعتاتيمتاکوروهایپیشنهادی،فراهمنمودنامکاندس)بیانیه

استفادهمؤثرازمراک ونهادهایتحقیقتاتيدرفرآینتدمطال تاتاولیتهمربتوطبتهانتشتار

حسابدارینسب)بهتأمیناهدافیتوانداطمینانالزمرادرجام هميهایپیشنهادیبیانیه

ونیازهایشانایجادنماید.


 هایتحقيقمحدوديت  7

روای(روبتهنامتههایيکهسایرتحقیقتاتپیمایشتي)پرستشاینتحقیقبامحدودی)

ایناست)هایایننوعازتحقیقاتترینمحدودی)هستند،مواجهبودهاس)؛ازجملهمهم

نامهبهصورتآرمانيپاسخدادهشدهودرنتیجهمتن کسهایپرسشکهامکانداردسؤال
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کنندگانمالياستفادهینظراتواق يافرادنباشد.عالوهبرآندراینتحقیقجام هیکننده

گتاارانمحتدودوبترایهتریتكازایتنرسانوسرمایهبهسهگروهمدیرانمالي،حساب

هتایایم؛بهصورتيکهمدیرانماليمحدودبهشرک)هایقابلشدهانی محدودی)هگروه

گتاارانمحتدودبتهرسانرسميشتا لوسترمایهرسانمحدودبهحساببورسي،حساب

هاشدهاست).بتههادرشهرستانهایبورسيونمایندگانآنگااریشرک)مدیرانسرمایه

ها،تأثیرقابلتتوجهيبترنتتایجتحقیتقنتدارد،زیترانظرنویسندگاناعمالاینمحدودی)

اند.هایاصليموردبررسيقرارگرفتهگروه
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