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 2مقدمه
بستتیاریازکشتتورهادرحتتالپتتایرااستتتانداردهایبتتینالمللتتيگتت اراگتتری
مالي() IFRSیاتطبیقاستانداردهایمليباآنهستند.یکيازعواملمهماثرگتااربترایتن
چهبیشترسرمایههایخارجياست((گولرودیگتران.)2002،

گرایش،عالقهبهجابهر
جاجودیگران()2000عدموجوداقتصادیبازوبهتبعآنمی انپتایینجتابسترمایهی
مستقیمخارجيراازدالیلعدمپایرارویههایاستانداردهایبینالمللتيگت اراگتری
ایرانمدتهااس(کهدرتالابرایجتاب

مقاماتومجامعقانونگااردر

مالينامیدهاند.

هایخارجيهستند.دربندبمادهی000قتانونبرنامتهیپتنجمتوست هیکشتور


سرمایه
چنینآمدهکه«شناسایي و اصالح قوانین و مقررات بر حسب ضترورت و ت یتین و اعمتال
بینالمللي برای جتاب بتیشتتر سترمایهگتااری
مشوقها به تناسب نیاز روز ورقاب(های 
خارجي»یکيازاهدافبرنامهاس(.درهمینراستا،ستازمانحسابرسيبهعنوانمتولي
استانداردگااری،یکيازسیاس(هایاصتليختودراتتدویناستتانداردهایيهماهنتگبتا
استتانداردهایبینالملليحسابداریعنواننمودهاس(.اینسازمانازسال0831پروژهای
راشروعنمودکهمطابقآنبرخياستانداردهایيکههمتاهنگيکتمتتریبتااستتانداردهای
حسابداریبینالملليدارند،باایناستانداردهاهماهنگترشوند.

باوجوداهمی(هماهنگسازیاستانداردهایحسابداریدرزمانتدویناستتانداردها،
هماهنگيبیشترباشرایطمحیطيکشورچته

انجامت دیالتيدربرخيازاستانداردهابرای
ازطرفتدوینکنندگاناستانداردوچتهازطترفصتاحبنظترانحرفتهامتری یترقابتل
اجتناببهنظرميرسدولتينکتتهیمهتمآناست(کتهنظتراتافترادوگتروههتایيکته
استانداردهامتوجهآناناس(،درتدویناستانداردهادرنظرگرفتهشود؛زیراعدمتوجه به
نظرات و دیدگاههای اینافرادوگروههااینشتاببهرابتهوجتودخواهتدآوردکتهآنتان،
استانداردها رابهصورت اثربخش و کامل اجرا نکنند.مشارک( دادن گروههتاییینفتعدر
تدوین استانداردها و جلب نظرات آنان باعث کاهش جبهتهگیتریهتای احتمتاليدر متورد
استانداردهای حسابداریتدوینشدهخواهد بود.بهتبعاهمی(موضوع،انجامتحقیقيکته
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بهبررسيمی انموافق(ورضای(مندیگروههایمختلفاستتفادهکننتدهازاستتانداردهای
تدوینشدهبپردازد،اهمی(فراوانيدارد؛چراکتهنشتاندهنتدهیمیت انموفقیت(ستازمان
حسابرسيدررسیدنبهاهدافازپتیشت یتینشتدهیختوددرتتدویناستتانداردهای
حسابداریبهشمارميرود.

مبانينظریوپيشينهیتحقيق

1
درحالحاضرحلمسابلومشکالتمرتبطبااستانداردگااریچهدرستط ملتيو
چهدرسط بینالملليازچناناهمیتيبرخورداراس(کهنهادهتایتحقیقتاتيحستابداری
بخشگستردهایازتوانختودرابتهایتنامتراختصتاهدادهانتد.درارابتهیمفهتومياز
هماهنگسازیاستانداردهایحسابداریميتوانعنوانداش(کههماهنگسازیبهکتاهش
تنوعدررویههایحسابداریموجودبهمنظوربهبودقابلی(مقایستهیگت اراهتایمتالي
تهیهشدهتوسطشرک(هادرکشورهایمختلفاشارهدارد(مورفي.)2000
بهطورکلي6راهپیشرویکشورهایمختلفدرمواجههبااستانداردهایبینالمللي
حسابداریوجوددارد(جرنونودیگران.)0990،
 .0استانداردهایبینالملليحسابداریبهعنواناستتانداردملتيمتوردپتایراقترار
گیرد.
 .2استانداردهایبینالملليحسابداریبهعنوانمبنتایيبترایتتدویناستتانداردهای
مليمورداستفادهقرارگیرد.
 .8ال اماتمطرحدراستانداردهایمليمنطبقبرال امتاتاستتانداردهایبتینالمللتي
حسابداریباشد.
 .1رویههایمليبهطورعامدرتطابقبااستانداردهایبینالملليحسابداریباشند.
 .5ال امتتاتمطتترحدراستتتانداردهایملتتيبتتاال امتتاتاستتتانداردهایبتتینالمللتتي
حسابداریسازگارینداشتهباشند.
 .6رویههایمليبهطورعامدرتطابقبااستانداردهایبینالملليحسابدارینباشند.
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هماهنگسازیاستانداردهایحسابداریم ایایيدارد؛ازجملهکاهشه ینهیتهیتهو
تدویناستانداردهایملي،بهبودجهتانيستازیبازارهتایسترمایه،افت ایشکتارایيبتازار
صورتهایماليقابتلدر تتر،افت ایشقابلیت(

سرمایه،کاهشه ینهیم امالت،تهیهی
مقایسهیگ اراهایماليوکاهشه ینهیایتنمقایستهبترایسترمایهگتااران،افت ایش
کیفی(اطالعات،اف ایششفافی(وکاهشعدمتقارناطالعاتي،افت ایشجتابسترمایه-
سازیورقاب(پایریبازارهتایمتاليکشتورهایدرحتالتوست ه،

هایخارجي،یکپارچه
اف ایشارزاشرک(وباالتررفتناعتبارآن(اشباقوپینکاس2000،؛کولت(ودیگتران،

2000؛کورینگودیگران،2002،لویسوورریسیا2000،؛تارسا.)2001،
هرچندهماهنگسازیم ایایيداردوليمحدودی(هایينی درهماهنگسازیوجود

)بهبررسيتفاوتهایاستانداردهایحسابداری80کشوربا

دارد.دینگاوهمکاران(2002
هااینتفاوتهاراازدوب دبررسيکردنتد؛یکتياز


الملليپرداختند.آن
استانداردهایبین
نظرعدموجودیكاستانداردخاهودیگریازنظروجودتفاوت.تحقیقحاضرمشابهبا
هاپرداختهاس(.یانگوهمکارانعمدهتفاوتها


قسم(دوماینتحقیقبهبررسيتفاوت
رامربوطبهتأثیرنیازهایاطالعاتيمتفاوتشترک(هتایثروتمنتددرایتنکشتورهابیتان
همچنینمشابهباوالما()2001تفاوتساختاراقتصادیکشورهارانیت بته
اند.آنها 

نموده
عنوانیكدلیلمهمدرتفاوتاستانداردهابرشمردهاند.

همانگونهکهمطرحگردید،کشورماازاستانداردهایبینالملليحسابداریبتهعنتوان

مبنایيبرایتدویناستانداردهایملياستفادهميکند.بااینوجود،مطابقنگارهشمارهی0
کهوض ی(پایرااستانداردهایبینالملليحسابداریرادرسال2003برای082کشتور
بهنمایشگااشتهاس(،ایراندرلیس(کشورهایيقرارداردکهاستانداردهایگ اراگری
ماليبین الملليرانپایرفتهاند.محمدرضایيوهمکاران()2008اعتقاددارندکتهاحتمتال
انطباقکاملاستانداردهایحسابداریایرانبااستانداردهایبینالملليض یفاس(وحتي
درصورتال امبهاینانطباق،ازسوینهادهایقانونگاارمثلبورساوراقبهاداراحتمال
بهکارگیریمؤثرآنهاکمخواهدبود.
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همانگونهکهدرنگارهشمارهی0مشخصشدهاس(،بسیاریازکشورهایپیشترفته

ایتالیا،فرانسهوانگلستتان
روسیه ،

ازجملههش(کشورصن تيآمریکا،ژاپن،کانادا،آلمان،
نی رویهییکسانيرادرقبالاستانداردهایبینالملليگ اراگریماليدنبتالنکتردهانتد.
برخيازآنهامثلکاناداوانگلستاناستانداردهایبینالملليرابهصورتکاملیابهمی ان

قابلتوجهيپایرفتهوبرختيمثتلآلمتان،فرانسته،روستیهوایتالیتابتهصتورتنتاقص
اند؛امابرخيمانندآمریکاوژاپنایناستانداردهارانپایرفتهاند.


پایرفته

نگاره:2وضعيتپذيرشاستانداردهایبينالملليحسابداریدر291كشورجهان
قابلتوجه
پایرا 

پایراقابل

(ادامه)

توجه

بکارگیریآنبرایبرخي
ازشرک(هاال اميشده

پایرفتهشده

پایرفتهنشده

اس(.

کنیا

اردن

بوسني

استرالیا

آرژانتین

کوی(

استوني

بالروس

اتریش

ازبکستان

گرجستان

اسلواکي

آلمان

بولیوی

اندون ی

گرجستان

اسلووني

فرانسه

برزیل

ایران

گواتماال

امارات

روسیه

کانادا

بنگالدا

گینه

انگلستان

پرتغال

شیلي

بنین

لهستان

اوکراین

اسپانیا

کرواسي

بوتان

لوک امبورگ

ایرلند

ایتالیا

السالوادور

بورکینافاسو

مابوریتوس

ایسلند

سوبد

البوس

پاکستان

مال(

آفریقایجنوبي

هنكکنگ

لسوتو

تایلند

مصر

باربادوس

روماني

مالدیو

تایوان

نامیبیا

باهاما

لبنان

مراکش

توگو

نپال

بلغارستان

التویا

موزامبیك

تونس

نروژ

پاپواگینهنو

ماالوی

میانمار

چین

نیکاراگوبه

پاناما

مقدونیه

نیوزیلند

ژاپن

هابیتي

پرو

لتوني

پاراگوبه

ساحلعاج
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قابلتوجه
پایرا 

پایراقابل

(ادامه)

توجه

بکارگیریآنبرایبرخي
ازشرک(هاال اميشده

پایرفتهشده

پایرفتهنشده

اس(.

هلند

تاجیکستان

مجارستان

فیلیپین

سوریه

هندوراس

تان انیا

چك

سنگاپور

عربستان

ون وبال

ترینیدادوتوباگو

آیربایجان

سریالنکا

کره

یونان

جامابیکا

بلژیك

سورینام

کلمبیا

دانمار

عراق

سوازیلند

کوبا

عمان

سوبیس

مال ی

فنالند

ترکیه

مالي

فیجي

اوگاندا

آمریکا

قبرس

اروگوبه

مک یك

قرقی ستان

زامبیا

مولداوی

ق اقستان

زیمباوه

نیجر

قطر

ویتنام

کاستاریکا

هند

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


باوجوداین،درسالهایاخیربتهجت تحقیقتاتيکلتيدرزمینتهیم ایتاوم ایتب
هماهنگسازیاستانداردهایحسابداریتحقیقدیگتریدرایترانصتورتنگرفتتهاست(.
رحمانيوعليپور()0890بابهرهگیریازنمونهایکهبهدوگروهحرفهایوعلميطبقته-
بندیشدهاند،بهبررسياینموضوعپرداختندکهآیاجام هیحسابداریایرانبتاپتایرا
استانداردهایحسابداریموافقاس(؟نوروا()0830نی بهبررسيقابلی(اجرایاهتداف
اصلياستانداردهایبینالملليحسابداریبادرنظترگترفتنستاختارفرهنگتي،سیتتاسي،
قانونيواقتصادیوبابهرهگیتریازنظتراتدانشتجویانکارشناستيوکارشناستيارشتد
پرداختهاس(.درهمینراستا،حجازیوهمکتاران()0892نیت دریتكبررستيمیتداني،
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نشاندادهاندکهازنظردانشگاهیانحستابدارانوحستابرستان،پتایرااستتانداردهای






حسابداریبینالملليدارایتاثیراقتصادیخواهدبود.ازهمینرواینتحقیتقرامتيتتوان


ج ءاولینکوشتشهتایيدانست(کتهبتابهترهگیتریازنظتراتاستتفادهکننتدگاناصتلي
استانداردهایحسابداریبهبررسيتفاوتهایبیناستانداردمليوبینالملليميپردازد.
 9بسطفرضيههایپژوهش
مندیاستفادهکنندگانازتفاوتهتای

ازآنجایيکههتدفاینتحقیتقت ییتنرضای(

استانداردهایحسابداریمليبابینالمللياس(،ميتوانچندگروهرابهعنوانگتروههتای
اصليوحرفهایاستفاده کنندهدرنظرگرف(.دراینتحقیقسهگروهمدیرانماليبهعنوان
کنندگان،حسابرسانبهعنواناعتباردهندگانبهصورتهایماليومتدیرانسترمایه-

تهیه
گااریشرک(هایسرمایهگااریبهعنتوانسترمایهگتاارانحرفتهایمتوردمطال تهقترار
گرفتند.ازاینروفرضیههایکليتحقیقبرایسهگروهم بوروهریكاز06موردتفاوت
استانداردهایمليوبینالملليبهتفکیكموردبررسيقرارگرفتهاس(:

:H1مدیرانمتاليشترک(هتایف تالدربتورساوراقبهتاداربتاتفتاوتهتایبتین
استانداردهایحسابداریمليوبیتنالملليموافقهستند.
حسابرسانعضوجام تهی حستابدارانرسمتتتيایترانبتاتفتاوتهتایبتین

 :H2
استانداردهایحسابداریمليوبیتنالملليموافقهستند.
:H3سترمایهگاارانحترفهایباتفتاوتهتایبتیناستتانداردهایحستابداریملتيو
بتینالملليمتوافقهستند.


 5روشتحقيق
تحقیقحاضرازنظرهدفکاربردیاس(،زیراباهدفحلمسابلمربوطبهتتدوین
استانداردهایحسابداریماليانجامشدهاس(.درایتنتحقیتقپرستشنامتهایحتاوی06
سؤالدرارتباطباتفاوتهایاستانداردهتایحستابداریملتيوبتینالمللتيتهیتهوبتین
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اعضاینمونهیتحقیقتوزیعگردید.الزمبهتأکیداس(کهپرستشنامتهیاستتانداردیدر
اینبارهمشاهدهنشد؛اماتالابراینبودهاس(تامحتوایپرسشنامتهیطترحشتدهدر

اینتحقیقبهسبكوسیاقپرسشنامههایاستانداردن دیتكباشتد.هتمچنتینبتهمنظتور

امدرهنگامپاسخگویيبهسؤاالتنستب(بته

اف ایشاطمیناننسب(به،بهوجودنیامدنابه
سؤالهایمطرحشدهس يگردیدازمواردعمتدهیتفتاوتشناستایيشتدهدرپایتانهتر
استانداردبهرهگرفتهشود.پسازآنپرسشنامهدراختیارت دادیازاستاداندانشتگاههتای

نواقصپرسشنامهابرازدارند.بهایتنترتیتب

کشورقرارگرف(تانظراتخودرادربارهی
نامهرفعشدهوپرسشنامهینهایيتهیهوتنظیمگردید.باتوجهبتهایتنکته


نواقصپرسش
برایهرفرضیهیكسؤالطراحيشدهبود،بنابرایننیازیبتهآزمتونپایتایيپرستشنامته
وجودنداش(ولياینآزموندرسط سهگروهموجوددرنمونهانجامگرف(،بهایننحو
کهبرمبنایضریبآلفایکرونباخسيپرستشنامتهیدریافت(شتدهازاستتادان()0.759
مشخصشدکهپرسشنامهازپایایيمناسبيبرخورداراس(.


جامعهونمونهیمماری

 5-2
کنندگانازصورتهایمتاليهستتند.ایتنجام ته

جام هیآماریاینتحقیقاستفاده
محدودبهسهگتروهتهیتهکننتدگانصتورتهتایمتاليیتامتدیرانمتالي،اعتباردهنتدگان
ایصورتهتایمتاليیتامتدیران

هایماليیاحسابرسانواستفادهکنندگانحرفه


صورت
هایسرمایهگااریشدهاس(.


گااریشرک(

سرمایه
دراینتحقیقازنمونهگیریطبقهایاستفادهشدهاس(؛بهاینصورتکهدرابتتدابتا
استفادهازفرمولکوکرانوبادرنظرگرفتنسط خطابرابرباهش(صدموهمچنتینبتا
درنظرگرفتنتساویمقدارpدرصدتوزیعصف(درجام هوqدرصدافرادیکهفاقدآن
صف(درجام ههستند،حجمنمونهم ادل018عددمحاسبهوستپسبتادرنظترگترفتن
نسب(حجمجام هیهریكازگروههابهحجمکليجام هوضربعددبتهدست(آمتده
درعدد،018حجمنمونهیهریكازگروههات یینگردید.نگتاره2نشتاندهنتدهیآمتار
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گااریشرک(هایسرمایهگااریپایرفتهشتدهدرستازمانبتورس

جام هیمدیرانسرمایه
اوراقبهاداراس(کهازسای(اینسازمانگرفتهشدهاس(.نگاره8نیت آمتارمربتوطبته
حسابرسانعضوجام هیحسابدارانرستميکشتوراست(کتهازگت اراهتایرستمي

موجوددرسای(اینسازمانبهدس(آمدهاس(.
،حسابرسان

بهاینترتیبحجمنمونهیهریكازگروههابرایگروهمدیرانمالي0
وسرمایهگاارانبهترتیب36،02و10نفربهدس(آمد.درتحقیقاتيکتهنیتازبتهطبقته-
بندیجام هبراینمونهگیریدارد،حداقلنمونهدرهرطبقه20نفراس((حافظنیا0839؛
روحجمنمونهیگروهمدیرانماليبه20نفراف ایشدادهشد.


).ازاین
دالور0829

تعدادافرادجامعهیسرمايهگذارانفعالدربورساوراقبهادارتهراندر

نگاره:1
ارديبهشت2932
ت دادنمایندگانمدیرمستقردرش بههایصندوقهایمشتر سرمایهگااریکلکشور

235

مدیرانسرمایهگااریشرک(هایسرمایهگااریحاضردربورساوراقبهادارتهران

82

حجمکلجام هسرمایهگاارانحرفهای

302
ماخاhttp://tse.ir/funds.aspx:



یحسابرسانعضوجامعهحسابدارانرسميايراندر


:تعدادافرادجامعه
نگاره9
ارديبهشت2932
شا لینانفرادی

032

شا لشریكمؤسسه

263

سازمانحسابرسي

شا لدر

251

شا لدرمؤسساتعضو

98

یرشا ل
حجمکلجام هحسابرسان

120
0263
ماخا(:صفحهاصلي)http://www.iacpa.ir
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يافتههایپژوهش
مزمونفرضيههاوتحليل 

5
هریكازسؤاالتمطرحدرپرسشنامهبهشکلمستقلتحلیتلشتدهوفرضتیههتای
مرتبطباآنهاموردآزمونقرارگرفتند.بهمنظوربررسيمی انموافق(هریكازگتروههتا
درموردهرسؤالباهرکدامازاستانداردهایمليیابینالمللي،ابتدااینادعتاآزمتونشتد
کهنسب(موافقینبااستانداردمليومخالفانباآن،باهمبرابرنیست(.بتهعبتارتدیگتر،
آزمونفرضیهیآماریبهشرحزیرانجامشدهاس(:

1
2

H 0 : p1,i  p2,i 
H1 : p1,i  p2,i

کهدرآنP1,iوP2,iبهترتیبم ترفنستب(موافقتانومخالفتانبتاتفتاوتهتای
موجوددرسؤال)i (i=1 to 16هستند.ازآزمونباینومیالبرایتس(فرضتیههتااستتفاده
شدهاس(واینادعادرسط م نيداری90و95درصدموردآزمونقرارگرفتهاست(و
شمارهی1وبهصورتخالصهارابهگردیدهاس(.

نتایجحاصلدرنگاره
ازآنجایيکههدفاصلياینتحقیقسنجشنظراتسهگروهاصتليمتوردمطال ته
 
بودهاس(،ازاینروميتوانبااتکابهسنگینيکفهیترازوبهسم(هریتكازگ ینتههتا،
دربارهیپاسخهااظهارنظرکرد.بههمینمنظور،نگاره1بادرنظرگرفتنچنینرویکتردی
ارابهشدهاس(.

 5-2نتايجمزمونفرضيهیاول
باتوجهبهنگارهشمارهی،1ازنظرمدیرانمالياستانداردهایمليحسابداریبهجت 
درسهمورد(ردیف2،0و)8بادرنظرگرفتنتفاوتهایمحیطحسابداریکشورتدوین
اند،امانتایجآزمونآماریبیانگرآناس(کهتفاوتهایموجودبیناستانداردملتيو

شده
بینالملليدراینسهموردم نيدارنیس(.ازطرفيدربارهیچهتارمتوردازتفتاوتهتای
موجود(ردیف00،9،6و)08عالوهبراینکهگروهمدیرانماليبااستانداردمليموافق(
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اند،اینتفاوتهام نيدارنی بودهاست(.بنتابراینمتيتتوانچنتیننتیجته
بیشتریداشته 

گرف(کهمدیرانماليشرک(هایحاضردربورساوراقبهادارازوضعموجتودرضتای(
نسبيدارند.

 5-1نتايجمزمونفرضيهیدوم
همانگونهکهدرنگارهشتمارهی1مشتاهدهمتيشتود،حستابرستانبتا9متورداز

تفاوتهاموافقهستندکه5موردآنم نتيداراست((ردیتف01،00،9،0و)05وبتا2

موردمخالفهستندکهازمیانآنهافقتط1متوردم نتيداراست((ردیتف2،6،5و.)3

توانچنینگف(کهحسابرساندر%50ازمواردموافقباوض ی(موجتودو

درنتیجهمي
درحدود%50ازمواردنی مخالفباآنهستند.

 5-9نتايجمزمونفرضيهیسوم
گروهسرمایهگااران حرفهایتنهادر1موردبااستانداردهایمليموافتقهستتندودر
00موردنظراتيمغایربااستانداردمليدارندکهدر2موردازنظرآمارینیت مهتمهست(
تریباتفاوتهتایاعمتالشتدهدارنتدو

(ردیف3و.)02بنابرایناینگروهمخالف(بیش
استانداردهایبینالملليرابراستانداردهایمليترجی ميدهند.
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نگاره:5نظراتگروههایمختلفاستفادهكنندهگاندرخصوصتفاوتهایاستانداردهای
مليوبينالمللي
درصدموافقت


مدیران



حسابرسان

سرمایه-

مجموع

گااران
الف حداقلدوگروهمخالف
ردیف

استاندارد

0

00

2

 29نحوهشناسایيدرآمدفرواامال 

8

02

1

26

تفاوتهایبیناستانداردمليوبینالمللي
عدمتجدید نظردربرآوردارزاباقيماندهدارایي
هایحسابداریهرگونهمازادباقیماندهپس

روا









85

**61

83

58

10

59

82

50

15

19

83

12

ازارزیابي
نحوهیشناسایيدارایيهایزیستيمولداهدایي

20

12

18

16

دول(
5

02

عدمافشایحقوقوم ایایمدیران

65

**83

18

18

6

26

اندازهگیریدارایيهایزیستيمولد

**30

*10

12

16

2

25

برحسب

ال امبهافشایاطالعاتدرگ ارشگری

65

**88

10

**89

3

2

9

00

00

20

00

02

02

09

08

25

هایمختلف
قسم( 
تفاوتدرت ریفم ادلوجهنقد

55

**22

*85

**88

ب تنهايكگروهمخالف
قانوندرمواردیکهکمكتابعقوانینخاصي

**25

**63

10

**62

باشد
گیریسرمایهگااریدرزمانتوقف


اندازه

**25

*60

12

*53

بکارگیریرواارزاویژه
عدمافشایمبادالتبااشخاهوابستهدر

20

59

18

55

واحدهایتجاریتح(کنترلدول(
موردمجازبودناستفادهازهردوروااستهال 

60

50

*85

52

سیستماتیكوآزمونکاهشارزا
عدموجودطبقهبندیبخشهایاولیهوثانویه


**30

10

60

50
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ج هرسهگروهموافق
01

2

طبقهبندیصورتجریانوجوهنقد

55

**62

60

**61

05

00

عدمشناسایيدارایيثاب(مشهوداعطایيبهعنوان

60

**62

60

**60

06

06

بدهيدرصورتوجودت یینتکلیفدرقوانین
آمره
نحوهیحسابداریجداگانهجه(شرک(های

65

52

60

56

دولتيدرموردتس یرارز
*درسطحاطمينان32درصدموردتائيدقرارگرفتهاند 
**درسطحاطمينان35درصدموردتائيدقرارگرفتهاند 

 5-5بررسيجمعنظراتهرسهگروه
ستونآخرنگاره1نتیجهیآزمونهایآماریرابهصورتتجمیعشدهبرایهترسته
شود،در2مورد
دهد.همانگونهکهمشاهدهمي 

گروه،بهعنوانیكنمونهیواحدنشانمي
درصدموافق(بیشاز%50اس(که1موردمهتماست((ردیف01،00،9و،)05ودر9
تربودهاندکهفقطدوموردآنم نيداربودهاس((ردیف2و.)3نتدکته


موردمخالفانبیش
فقطدو.
درمجموعمدیرانبیشترموافق،سرمایهگاارانمخالفوحسابرستاننظراتتيبتین

ایندوگروهدارند.درادامهیافتههایپژوهشبرمبنایمی انموافق(ومخالفت(هترسته
گروهبهسهدستهیمندرجدرنگاره1موردتحلیلقرارگرفتهاس(.

الف حداقلدوگروهبااستانداردهایمليمخالفهستند:
باتوجهبهنگتارهشتمارهی1مشتخصمتيشتودکتهتفتاوتهتایمطترحشتدهدر
)وشمارهی(29ردیف2)2باوجوداینکهدوگتروه

استانداردهایشمارهی(00ردیف0
مخالفدارندولياستانداردمليبهترتیبباکسب58و50درصتدازنظتراتموافتق،در
گروهموردتأییدقرارگرفتهاس(،زیراگروهحسابرسانبادرصدباالیيکتهاز

مجموع8
نظرآزمونهایآماریمهماس(،باتفاوتم بورموافقهستند.
درسایرمواردمندرجدربندالفکهشاملاستتانداردملتيشتمارهی(02ردیتف،)8
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)،شمارهی(02ردیف،)5شمارهی(25ردیف)2وشمارهی2
شمارهی(26ردیف1و 6
(ردیف)3ميگردد،می انموافق(بااستانداردمليکمتراز50درصتداست(.بتهعبتارت
یتجوی شدهدراستانداردمليموافقنبودهاند.
شوندگانبارویه 

دیگرپرسش
استاندردمليشمارهی،02بهتفاوتدررواهایحستابداریهرگونتهمتازاد

بند22
ماندهپسازارزیابياشارهدارد.باتوجهبهردیف8نگاره،1هرسهگتروهبتاتفتاوت
باقي 

م بورمخالفهستند.
درردیفهای1و6نگاره1نی بهدوموردازتفاوتهایموجودبیناستتانداردملتي
الملليشمارهی10باعنوان«ف الیت(هتایکشتاورزی»اشتاره

شمارهی 26واستانداردبین
شدهاس(.باتوجهبهنگارهتنهاگروهموافقباتفاوتهایم بورمدیرانماليهستندکهبه
درصدازآراءآنراموردتأییدقتراردادهانتد،امتابتاتوجتهبتهنظترات

ترتیببا20و30
مخالفدوگروهدیگردرمجموعهردوتفاوتبتامیت انپتایرا16درصتدازمجمتوع
نظراتدریافتيموردتأییدقرارنگرفتهاس(.
مطابقبند26استانداردمليشتمارهی02افشتایاطالعتاتاشتخاهوابستتهوعتدم
افشایحقوقوم ایایمدیرانبا توجهبهشرایطاقتصتادیواجتمتاعيحتاکم بترادارهی
واحدهایتجاریدرکشتوربترخالفاستتانداردبتینالمللتيامتریپایرفتتهشتدهاست(.
همچنانکهدرنگارهمشاهدهميشود،تنهامدیرانمتاليبتاتفتاوتمطترحدرایتنستؤال

موافقهستندودوگروهدیگربهترتیببا83و18درصد،مخالف(خودرابااینتفتاوت
ابرازداشتهاند.
موضوعتفاوتمطرحشدهدرردیف،2ازبند21استتانداردملتيشتمارهی25بیتان
داردکهحسابرسانوسرمایهگاارانباافشایاطالعاتدربارهیسهمواحدتجتاریاز

مي
یاسایرسرمایهگااریهتایيکته

خاه

های
،مشارک( 

تجاریوابسته

واحدهای

سودیازیان

قسم(واحتدقترار

یك
ی 
شوندوعملیاتآنهادرحوزه 

ویژهمن کسمي
ارزا 

روا
به 

ميگیرند،موافقوليمدیرانباآنمخالفهستند.درمجموعنی ميتواننتیجهگرفت(کته
چهبادیدگاهسهگروهتطابقبیشتریدارد،ال امبهافشایایناطالعاتاس(.

آن
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موضوعبند08استانداردملتيشتمارهی2بتاعنتوان«صتورتجریتانوجتوهنقتد»
دربارهیتفاوتدرت ریفم ادلوجهنقدطبقاستانداردمليوبینالمللياست(.ستازمان
اوراقبهاداردرایرانوهمچنیناینکهتبتدیلستهام

حسابرسيبااستنادبهمحدودبودن

بهوجهنقددرکوتاهمدتباخطرکاهشدرارزاهمراهاس(،ت ریفوجهنقدرابتدون
درنظرگرفتنم ادلوجهنقدباوض ی(کشورهماهنگترتشخیصدادهاس(؛اماشواهد
موجودحاکيازآناس(کهدوگروه،حسابرستانوسترمایهگتاارانبتاچنتینت ریفتي

مخالفهستند،بنابراینتفاوتم بوردرمجموعموردتأییدقرارنگرفتهاس(.
ب تنهايكگروهبااستانداردهایمليمخالفهستند:
باتوجهبهنگارهشمارهی(1قسم(ب)مشخصميشودکه5متوردتفتاوتمطترح
)درسؤالهایيبااینشرط،دوگروهموافقویكگتروهمختالف

شده(ردیفهای9تا08
هستند.
موضوعبند9استانداردمليشمارهی،00کمكهایبدونعوضدول(،بهتفاوتدر
هکمكتابعقوانینخاصياس(،اشارهدارد.همچنانکهدر

برتریدادنقانوندرمواردیک
سرمایهگاارانبا59درصدمختالفهستتند.ایتندر

نگارهیكنی مشهوداس(،تنهاگروه
حالياس(کهتفاوتم بور،موافق(دوگروهدیگررابهترتیببتا%25و%63بتههمتراه
افق(بیشتتربتانظتراتهیتأتتتدوین-

داشتهاس(.برآیندنظراتهرسهگروهنی ازمو
کنندهیاستانداردهایمليحکای(دارد.

استانداردمليشمارهی،20سرمایهگااریدرواحتدتجتاریوابستته،

موضوعبند06
دربارهیتفاوتدراندازهگیریسرمایهگتااریدرزمتانتوقتفبتهکتارگیریرواارزا
ویژهاس(.همچنانکهمشهوداس(تنهاگروهمخالفباتفاوتم بور،گروهسرمایهگااران

با53درصدمخالف(هستند.نظراینگروهنتوانستهبرنظردوگروهدیگربرتترییابتد،از
باموافق(روبهروشدهاس(.

اینرودرمجموع،تفاوتم بوربادرصدباالیي
مارهی02بتااستتاندارد
بیانشده،استانداردملتيشت 

همچنانکهدرردیف00نگاره1

بینالملليدربارهیعدمافشایمبادالتبااشتخاهوابستتهدرواحتدهایتجتاریتحت(
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کنترلدول(متفاوتاس(.دراستانداردمليایناستانداردشاملافشایم امالتبتاستایر
واحدهایتجاریکهمستقیم ،نهاز طریقواحدتجاریگت اراگتر،تحت(کنتترلدولت(
هستند،نميگردد.اینموردموافق(دوگروهبهج گروهسرمایهگاارانبتههمتراهداشتته
اس(.برآیندنظراتسهگروهنی ازموافق(بیشتربااستانداردمليحکای(دارد.
درردیتتف،02تفتتاوتدرمتتوردمجتتازبتتودناستتتفادهازهتتردوروااستتتهال 
س(.همچنانکهدرنگاره1نیت مشتخص

سیستماتیكوآزمونکاهشارزامطرحشدها
درصدوحسابرسانبا50درصدموافقاستانداردملتيوتنهتاگتروه

اس(،مدیرانبا60
مخالفی نيسرمایهگاارانبا85درصد،مخالفاینتفاوتهستند.ازاینرونظردوگروه
اولتوانستهمجموعنظراتراتح(تأثیرقراردهد،بنابراینبا52درصدموافق(درحال(
کلياینتفاوتموردتأییدقرارگرفتهاس(.
هایمختلتف،
قسم( 

برحسب

گری
ی،25گ ارا 
حسابداریشماره 

مطابقاستاندارد
بیناستانداردمليوبینالملليدرعدمطبقهبندیبخشهایاولیهوثانویتهتفتاوتوجتود
دارد.فقطگروهحسابرسانباتفاوتم بورمخالفهستندولتينتتایجحاصتلازبرآینتد

نظراتسهگروهبیانگرتأییدض یف،با50درصدموافق(بااستانداردملياس(.

ج هرسهگروهبااستانداردهایمليموافقهستند:
باتوجهبهقسم(جازنگارهشمارهی1استانداردمليشتمارهی،2صتورتجریتان
وجوهنقد،درموردتفاوتدرت دادطبقاتصتورتجریتانوجتوهنقتد؛استتانداردملتي
شمارهی،00کمكهایبدونعوضدول(،درموردتفاوتدرعدمشناسایيدارایيثابت(
مشهوداعطایيبهعنوانبدهيدرصورتت یینتکلیفدرقوانینآمترهواستتانداردملتي
شمارهی،06تس یرارز،درموردتفاوتدرنحوهیحسابداریدولتيموضتوعتست یرارز
درشرک( هایدولتيموافق(هرسهگروهرابهدنبالداشتهاس(.



 6نتيجهگيریوپيشنهادها
دهدکهپرسششوندگانتنهادرموردتفاوتهایمطترحدرسته


نتایجتحقیقنشانمي
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بااستانداردهایمليموافقندودرموردسایرتفاوتهای

استاندارد(شمارههای00،2و)06

موردپرسش،حداقلیكگروهمخالفوجودداشتهاس(.دریكجمعبنتدیکلتي،نتتایج

حاکيازآناست(کتهعمتدهیمتدیرانبتااستتانداردهایملتي(08متورداز06متورد)،
گاارانبیشتربااستانداردهایبینالمللي(02متورداز06متورد)موافتقهستتندو

سرمایه
حسابرساننظرم تدلترینسب(بتهدوگتروهقبلتيدارنتد(9متوردموافتقو2متورد

مخالف).برخيازتفاوتنظرگروههایموردمطال ه،ازدیتدگاهنظریتهینماینتدگيقابتل

توجیهاس(؛مثلنظرموافقمدیراندربارهیعدمافشایحقوقوم ایایآنها.درمجموع
نتایجتحقیقنهازاستانداردهایمليونهازاستانداردهایبینالمللتيحمایت(نمتيکنتدو
شایدبتوانچنینبرداشت(نمتودکتهشترایطحتاکمبترکشتورتقاضتاینتوعخاصتياز
استانداردهاراداردولياستانداردهایف لينی ازنظرپرستششتوندگانم یارهتایالزمرا
ندارد.انجامدخلوتصرفدراستانداردهایبینالملليحسابداریبدونداشتندالیلقوی
ممکناس(استانداردهایمليراازاهدافمحوریاستانداردهایبتینالمللتيحستابداری
دورسازد.البتهنميتواناینموضوعرابهطورکاملپایرف(؛چراکهدربرخيمواردنظیتر
ممنوعبودناستفادهازرواLIFOوعدموجودطبقهبندیبخشهتایاولیتهوثانویتهدر
استانداردهایبینالملليجدید،ابتدارویهایدراستانداردبینالملليتجتوی شتدهوستپس
حافگردیدهاس(،بنابرایننميتتوانبتهصترفتجتوی کمیتتهیتتدویناستتانداردهای
بینالملليرویهایرامتوردپتایراقترارداد.درراههمتاهنگيبتااستتانداردبتینالمللتي

حسابداریموانعچندیوجودداردکهبایدمدنظرقرارگیرند،یکيازمهمترینآنهاتأکید

هیأتاستانداردهایبینالملليبترایاستتفادهازارزاهتایمنصتفانهاست((بتال.)2006،
مسألهیدیگریکهدررابطهباپتایراIFRSدرایترانوجتوددارد،بانتكداریاستالمي
دربانكداریاسالميدریاف(وپرداخ(بهرهممنوعوبرگش(سترمایهیسترمایه-

اس(.
گااروابستهبهبازدهدارایياس(کهازمحلسرمایهاوتتأمینمتاليشتدهاست(.بنتابراین
بانك داریاسالمينیازمنتدنتوعيدیگترازحستابداریاست(کتهدرایتنمتوردپتایرا

استانداردهایبینالملليگ اراگریمالي،تناقضاتيرابافرهنگاسالميحاکمبتهوجتود
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خواهدآورد(عبدالکریم.)2000،مشکلسومدولتيبودناقتصادایراناست(کتهبترایتن
اساستأکیدعمدهبرتهیهیاطالعاتبترایدولت(وفتراهمآوردناطالعتاتصتحی در
درحاليکهدراستانداردبینالملليتأکیتدبترستایرگتروههتایاصتلي

موردمالیاتاس(،
استفادهکنندهازاطالعاتاس(.مانعدیگتربترسترراهپتایرااستتانداردهایبتینالمللتي
حسابداری،نفویقابلمالحظهیکشورهایپیشرفتهدرفرآینتدتتدویناستتانداردهایبتین
المللياس(.استانداردبینالملليشمارهی89باعنواناب ارهایمالي،استانداردبینالمللتي
گریماليشمارهی)IFRS 8(3تح(عنوانگ اراگری قسم(هاکتهجتایگ ین

گ ارا
استانداردحسابداریشمارهی)IAS 14(01شدهاس(،استانداردبتینالمللتيحستابداری

شمارهی21باعنوانافشایاطالعاتدربتارهیاشتخاهوابستتهواستتانداردبتینالمللتي
شمارهی09باعنوانم ایایکارکنانازمواردیاس(کهنفویسیاسيبرخيکشورهاباعث
اصالحاتيدرآنشدهباشد(االليولي)2000،؛بنابرایننميتوانچنتیناستتانداردهایيرا
بدونبررسيوانجاممطابق(باشرایطمحیطيکشوربهطورکاملپایرف(.بههرحالدر
ادامهیاینتحقیق،انجامتحقیقيدیگردربارهیمی انبهرهگیریکمیتتهیتتدوینکننتدهی
استانداردهایحسابداریازفرآیندنظرخواهيعموميوهمچنتیناثتربخشتيپیشتنهادات

یبیانیههایپیشنهادیضرورتيانکارناپایردارد.ایجادفرص(هایمشتارک(

موجوددرباره
بیشتراستفادهکنندگاناصلي،گ اراکردناطالعاتمرتبطبتانظتراتدریتافتيدربتارهی

هایپیشنهادی،فراهمنمودنامکاندس(رسيمحققانبتهمنتابعاطالعتاتيمتاکورو

بیانیه
استفادهمؤثرازمراک ونهادهایتحقیقتاتيدرفرآینتدمطال تاتاولیتهمربتوطبتهانتشتار
ميتوانداطمینانالزمرادرجام هیحسابدارینسب(بهتأمیناهداف
بیانیههایپیشنهادی 

ونیازهایشانایجادنماید.


 7محدوديتهایتحقيق
اینتحقیقبامحدودی(هایيکهسایرتحقیقتاتپیمایشتي(پرستشنامتهای)روبتهرو

ترینمحدودی(هایایننوعازتحقیقاتایناست(


هستند،مواجهبودهاس(؛ازجملهمهم
هایپرسشنامهبهصورتآرمانيپاسخدادهشدهودرنتیجهمتن کس

کهامکانداردسؤال
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کنندهینظراتواق يافرادنباشد.عالوهبرآندراینتحقیقجام هیاستفادهکنندگانمالي
رسانوسرمایهگتاارانمحتدودوبترایهتریتكازایتن


بهسهگروهمدیرانمالي،حساب
ایم؛بهصورتيکهمدیرانماليمحدودبهشرک(هتای

گروههانی محدودی(هایقابلشده

رسانمحدودبهحسابرسانرسميشتا لوسترمایهگتاارانمحتدودبته


بورسي،حساب
هادرشهرستانهاشدهاست(.بته


هایبورسيونمایندگانآن

گااریشرک(
مدیرانسرمایه
نظرنویسندگاناعمالاینمحدودی(ها،تأثیرقابلتتوجهيبترنتتایجتحقیتقنتدارد،زیترا

هایاصليموردبررسيقرارگرفتهاند.


گروه
يادداشتها

-0حجمجام همدیرانماليشرک(هایف الدربورساوراقبهتادارتهتراندراردیبهشت(
،0890برابربات دادشرک(هایف الدربورساوراقبهادارتهران(812نفر)درنظرگرفتتهشتد
(ماخا.)http://www.rdis.ir/CMPAnnouncements.asp.
 -2باوجوداینکهاستانداردبینالملليجداگانهایدرموردساخ(امال وجودنداردامتابتا
توجهبهبند21استتانداردملتيشتماره29بتیناستتانداردملتيواستتانداردبتینالمللتيشتماره
(03شناخ(درآمد)درشناسایيدرآمدفرواامال تفاوتوجوددارد.


منابع
الف فارسي
حافظنیا،محمدرضا.)0839(.مقدمهایبررواتحقیقدرعلومانساني .تهران،انتشارات
سم(.
حجازی،رضوان،سیلماني المرضاوامیتدینتوبیجتار،متریم.)0892(.اثتراتپتایرا

استانداردهایحسابداریبتینالمللتيدرب تداقتصتادی.پیشترف(هتایحستابداری


دانشگاهشیراز.000-32:)0(5،
دالور،علي.)0820( .رواهایتحقیقدرعلومتربیتيوروانشناسي .تهران،دانشگاهپیام
نور.
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دیدگاهجام هحسابداریایتراندرمتوردپتایرا.)0890(.شراره،عليپور.علي،رحماني
.60-56:)26(پیاپي01،حسابداریرسمي.استانداردهایبینالملليحسابداری
 بررسيارزاهایفرهنگيدرایرانوامکاندستیابيبههدفارابه.)0830(.ایرج،نوروا

يهتایحستابداریو
 بررست.بهنحومطلتوباستتانداردهایبتینالمللتيحستابداری
29ت59:80شماره،حسابرسي
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