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فعالیتمالیهايشفافیت و یکنواختی صورتیکی از اهداف نهایی موسساتی که در زمینه افزایش 

استانداردهايبکارگیرينیزایراندر. استیکنواختجهانیاستانداردهايازايمجموعهوضعکنند،می
به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار 1392در سال (IFRS)مالیگزارشگريالمللیبین

هاي مالی مبتنی بربزرگ پذیرفته شده در بورس جهت تهیه صورتبراي الزام ناشران 1395رسید و سال 
IFRSهاي مالی در کنندگان صورتدر نظر گرفته شده است. در این پژوهش، به بررسی دیدگاه استفاده

نتایج حاصل از .شودخصوص پذیرش و بکارگیري استاندارهاي بین المللی گزارشگري مالی پرداخته می
با مزایاي IFRSمنفعت) و مسئولیت آموزش -داري بین سودمندي (هزینهمعنیپژوهش، رابطه مثبت و 

کنندگان، فزونی منافع دهد. به عبارت دیگر از دیدگاه استفادهناشی از بکارگیري این استانداردها نشان می
و فراهم IFRSمنفعت جدي قبل از بکارگیري - ، انجام یک تجزیه و تحلیل هزینهIFRSهاي بر هزینه

ها، منجر به اي نهادها و سازمانها و مراکز آموزش حرفهتوسط دانشگاهIFRSن زمینه آموزش کرد
هاي مالی افزایش مزایاي بکارگیري این استانداردها و در نتیجه افزایش قابلیت اتکا و جامعیت صورت

گردد.می
،یماليهاکنندگان صورتاستفادهدگاهیاستاندارهاي بین المللی گزارشگري مالی، دکلیدي:هايهواژ
بین المللی گزارشگري.يبین المللی گزارشگري، آموزش استانداردهااستانداردهايمنفعت–نهیهز
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و رستمیاضیدشت بيالر، یساع

مقدمه
گیري، تجزیه و تحلیل و گزارش اطالعات اقـتصادي حسـابداري فرآیندي است که به شـناخت، انـدازه

فرآیند مشخص نشود، موجب اختالل در گزارشگري خواهد شد پردازد. اگر اصول و قواعدي براي این می
گردد، مطلوب نخواهد بود. هاي اقتصادي که برپایه این اطالعات اخذ میو لذا کیفیت تصمیم

استاندارهاي بین المللی گزارشگري مالی، مجموعه اي از اصول است که با هدف منظم کردن گزارشگري 
حسابداري که در سرتاسر جهان مورد پذیرش قرار گیرد، تدوین و اي از قوانین مالی و ایجاد مجموعه

است، 1منتشر شده است. بر خالف اصول پذیرفته شده حسابداري در برخی کشورها، که مبتنی بر قواعد
. رویکرد مبتنی بر قواعد شامل ]12[است 2استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی مبتنی بر اصول

هاي ها و ایدهو استثنائات خاصی است، در حالی که رویکرد مبتنی بر اصول، روشها معیارها، محدودیت
کند. از دیدگاه هیئت استانداردهاي گیري بنیادي جهت معامالت و رویدادهاي اقتصادي معرفی میاندازه

هدف اصلی انتشار استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی قادر ساختن 3بین المللی حسابداري
گان است. از جمله دیگر مزایاي مهم ها به ارائه اطالعات مالی قابل اتکا و شفاف به استفاده کنندهشرکت

توان به موارد ذیل اشاره کرد: ممانعت از زیان استفاده استاندارهاي بین المللی گزارشگري مالی می
ه کننده و ناکافی، هاي مالی خصوصا سرمایه گذاران در اثر عدم ارائه اطالعات گمراکنندگان صورت

هاي مالی، بهبود جهانی کاهش هزینه تدوین و توسعه استانداردهاي ملی، افزایش قابلیت مقایسه گزارش
سازي بازارهاي سرمایه، افزایش کارایی بازار سرمایه، کاهش هزینه معامالت، افزایش کیفیت اطالعات، 

و افزایش ارزش و هاي خارجی،مایهافزایش شفافیت و کاهش عدم تقارن اطالعاتی، افزایش جذب سر
.]26و 22، 19، 15، 11، 8، 6، 5[ها اعتبار شرکت

هایشان را بصورت ها فعالیتبا بهبود سریع ارتباطات و همچنین از بین رفتن مرزهاي اقتصادي، شرکت
در (و یا گذاري دهند. عالوه بر این سرمایهمعامالت دوجانبه در عرصه بین المللی با یکدیگر انجام می

، واکنون ]29[ها و افراد به امري رایج تبدیل شده است خارج از کشور، براي موسسهجذب سرمایه از)
ها عالوه بر بورس اوراق بهادار کشور خود، در یک یا چند بورس اوراق بهادار خارجی بسیاري از شرکت

ی شدیدي به اجماع نظر ها، بستگاند. گزارش صحیح و به موقع عملکرد این فعالیتپذیرفته شده
کنندگان در خصوص استانداردهاي گزارشگري مالی دارد. اگرچه در سراسر جهان، در پذیرش استفاده

استاندارهاي بین المللی گزارشگري مالی، و همسان سازي استانداردهاي حسابداري و قوانین مالیاتی 
هاي ونگذار، در پاسخ به تفاوت؛ لیکن نهادهاي قان]10[هایی صورت پذیرد تواند مقاومتملی می

گیرد، به دو روش عمل استانداردهاي حسابداري که در تهیه صورتهاي مالی مورد استفاده قرار می
کنند. یکی استفاده مستقیم از استاندارهاي بین المللی گزارشگري مالی به جاي استانداردهاي ملی؛ می

ا تغییر استانداردهاي ملی بر اساس استانداردهاي بین و دیگري استفاده غیر مستقیم از این استانداردها ب
. در حقیقت، روش غیر مستقیم با کاهش قواعد استانداردهاي گزارشگري ملی، سبب ]27[المللی 

کشور استفاده از 110. تا کنون بیش از ]14[گردد هاي مالی میافزایش قابلیت مقایسه صورت
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. در حال حاضر، کشور ما 1اندا الزامی کرده یا مجوز آن را دادهالمللی گزارشگري مالی راستانداردهاي بین

کند.استفاده میالمللی حسابداري به عنوان مبنایی براي تدوین استانداردهاي ملیاز استانداردهاي بین
) اعتقاد دارند که احتمال انطباق کامل استانداردهاي حسابداري ایران 2013محمدرضایی و همکاران (

ردهاي بین المللی ضعیف است و حتی در صورت الزام به این انطباق، احتمال بکارگیري موثر با استاندا
)، در IFRSبکارگیري استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی (. با این وجود، ]23[آن کم خواهد بود 

صوبه، به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید. به موجب این م21/10/1392تاریخ 
هاي مالی ها و نهادهاي مالی ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در تهیه صورتکلیه شرکت

IFRSهاي مالی تلفیقی مبتنی بر شود، مجاز به تهیه صورتشروع می01/01/1392که از تاریخ 
هاي یه صورتبراي الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس جهت ته1395هستند. همچنین سال 

.2در نظر گرفته شده استIFRSمالی مبتنی بر 
هاي مالی، حسابرسان، سرمایه گذاران و سایر کنندگان صورتهدف از این مطالعه بررسی دیدگاه تهیه

متخصصان حسابداري و حسابرسی، در خصوص پذیرش و بکارگیري استاندارهاي بین المللی گزارشگري 
باشد. همچنین هدف دیگر کمک به تصمیم ملی گزارشگري مالی میمالی به عنوان استانداردهاي 

باشد.گیرندگان و مسئولین در جهت پیاده سازي اثربخش و کاراتر این استانداردها می
به صورت خالصه پیشینه تحقیق بررسی و 2هاي زیر است: در بخش ادامه این مقاله شامل بخش

پژوهش و مدل اندازه گیري توضیح داده شده، در ، روش3هاي پژوهش تبیین شده، در بخش فرضیه
ارائه 5و نتیجه گیري مطالعه نیز در بخش ها ارائه شده، نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل آن4بخش 

گردیده است.
هاي پژوهشمرور پیشینه و تبیین فرضیه

سطحدرو چهملیسطحدرچهاستانداردگذاري،بامرتبطمشکالتومسایلحلحاضرحالدر
توانازايگستردهحسابداري بخشتحقیقاتینهادهاياست کهبرخورداراهمیتیچنانازالمللی،بین
و IFRSبسیاري از کشورهاي در حال توسعه به دنبال بکارگیري اند. دادهاختصاصامراینبهراخود

یابی به مزایاي آن هستند، اما شرایط داخلی و برخی عوامل خارجی مانع جدي بر سر راه تحقق دست
IFRSسازي توان از مزایاي هماهنگآیند. با وجود برخی مشکالت، نمیاین هدف به شمار می

ن اي تغییرات، ایپوشی کرد، لیکن برخی از کشورها به صورتی تعدیل شده و با اعمال پارهچشم
دهند.استانداردها را مورد استفاده قرار می

یابی به استانداردهاي هاي خارجی و دستدر ایران، عمدتا بر دو عامل جذب سرمایهIFRSطرفداران 
رسد که تر، با صرف وقت و هزینه کمتر تاکید دارند. به همین دلیل به نظر میگزارشگري مالی با کیفیت

تواند بر میزان اردها ضرورتی انکار ناپذیر است، ولی عوامل مختلفی میگرایش ایران به سمت این استاند
و نیز موقعیت توان به وضعیت فرهنگی، اقتصاديها میاین گرایش تأثیرگذار باشد، که از مهمترین آن

.]6و 5، 1[حرفه حسابداري اشاره نمود 

http://www.iasplus.com/country/useias.htmتهیه شده از وب سایت:1
مشاهده مصوبه فوق در وب سایت:2

http://www.seo.ir/LoadFile.ashx?Id=1IWJRbDtxDsPAgIAvh3xdQ==.
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ر در زمینه افشا، نمود پیدا کرده المللی بیشتتاثیرگذاري فرهنگ بر تفاوت بین استاندارد ملی و بین

باشد. حتی ابعاد فرهنگی الزامی میIFRSاست، به عنوان مثال افشاي حقوق و مزایاي مدیران که طبق 
أثیر بگذارند. به عنوان نمونه توانند بر گرایش به یکنواختی در کشورهاي مختلف ت(هافستد) نیز می

توانیم انتظار داشته باشیم کشورهایی که در آنان فردگرایی باالست، افراد بندرت به منافع جمعی فکر می
توان به . در بعد اقتصادي می]16[کنند و همین خصیصه به واگرایی و پرهیز از همکاري دامن زند 

جی اشاره کرد که هاي خارو نیاز به جذب سرمایههاي اخیرتوسعه بازار بورس اوراق بهادار در سال
باشد. برخی تر و با قابلیت مقایسه بیشتر مینیازمند استفاده از استانداردهاي گزارشگري مالی با کیفیت

) FDIگذاري مستقیم خارجی (اند که سطح سرمایه) بیان داشته2002محققین نظیر گلر و همکاران (
ها علیه ایران موجب گشته که اعمال تحریمرابطه مثبتی با پذیرش استانداردهاي بین المللی دارد، لیکن 

. همچنین عدم ثبات و انسجام حرفه ]18[گذاري خارجی صورت گرفته در ایران پایین باشد سرمایه
تواند با صرف وقت و بوده است؛ چرا که حرفه میIFRSحسابداري در ایران عاملی تأثیرگذار بر پذیرش 

تري دست یابد. با این وجود ضعف و یا قوت لی با کیفیتهزینه کمتري به استانداردهاي گزارشگري ما
تر حتی با نیست. چرا که کشورهاي توسعه یافتهIFRSحرفه تعیین کننده پذیرش یا عدم پذیرش 

باشند. وجود این که داراي حرفه حسابداري قویی هستند، خود به دنبال گسترش این استانداردها می
المللی حسابداري موانعی وجود دارد که از هنگی با استاندارد بینعالوه بر موارد مذکور، در راه هما

و هاي منصفانهالمللی به سوي استفاده از ارزشها حرکت سریع هیئت استانداردهاي بینمهمترین آن
باشد.نیز ارتباط نزدیک بین سیستم اندازه گیري سود حسابداري و سود مشمول مالیات در ایران می

ما از استانداردهاي بین المللی حسابداري به عنوان مبنایی براي تدوین در حال حاضر کشور
)، استفاده کنندگان 1392و همکاران (و طبق پژوهش ساعیکنداستانداردهاي ملی استفاده می

گذاران) تنها در سه مورد از شانزده موضوع مورد و سرمایههاي مالی (شامل حسابرسان، مدیرانصورت
و چنین استنباط المللی حسابداري موجود موافقندهاي بین استانداردهاي ملی و بینتمطالعه، با تفاو

هاي اقتصادي ریزياز طرف دیگر طبق برنامه. ]4[شود که فرآیند نظرخواهی اثربخش نبوده است می
هاي لاند، انتظار بر این است که ایران در ساگسترده و بلند مدتی که مسئولین اجرایی کشور انجام داده

آتی رشد اقتصادي مطلوبی داشته باشد. ایران در حال گذار از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به 
هاي خارجی تر از این مرحله نیازمند جذب سرمایهدرآمدهاي نفتی است و براي گذر هرچه سریع

به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق 1392، در IFRS. در همین راستا، بکارگیري ]1[باشد می
هاي نیز براي الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس جهت تهیه صورت1395بهادار رسیده و سال 

هاي داخلی صورت پذیرفته، در نظر گرفته شده است. اگرچه طبق معدود پژوهشIFRSمالی مبتنی بر 
و ] 7[بیشتر از معایب آن است IFRSمزایاي بکارگیري ت مالی، از نظر استفاده کنندگان از اطالعا

، لیکن بایستی توجه کرد که ]3[المللی موافق است جامعه حسابداري ایران با پذیرش استانداردهاي بین
هاي و عدم توجه به نظرات و دیدگاه] 2[داراي پیامدهاي اقتصادي بوده IFRSپذیرش 

در الزام اي)گذاران حرفهو سرمایهشامل حسابرسان، مدیرانمالیهاي کنندگان اصلی صورتاستفاده
بکارگیري این استانداردها، این شائبه را بوجود خواهد آورد که این استانداردها بصورت اثربخش و کامل 

با گذشت زمان تحقیقات عوامل مختلف اجرا نشود و مزایاي متصور از پیاده سازي آن حاصل نگردد. 
اند. در این مطالعه به را بررسی کردهIFRSزایش مزایاي ناشی از پذیرش و بکارگیري اثرگذار بر اف
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مسئولیت ومنفعت، تفسیر یکسان-مورد کلی از این عوامل شامل درك (آگاهی)، هزینه4بررسی 
شود.پرداخته میIFRSآموزش 

IFRSآگاهی از 
حسابداري و حسابرسی از ) که در خصوص درك متخصصان2008در مطالعه جوشی و همکاران (

دهندگان به پرسشنامه بکارگیري و توسعه استاندارهاي حسابداري بین المللی در بحرین انجام شد، پاسخ
ها به ضرورت تدریجی این استانداردها واقف می باشند، لیکن این استانداردها اظهار کردند که آن

) نیز 1390پور (تایج پژوهش رحمانی و علی. بر اساس ن]21[بایستی بخوبی پیاده سازي و اجرا گردد 
تواند منعکس کننده المللی موافق است که میجامعه حسابداري ایران با پذیرش استانداردهاي بین

. چنانچه آگاهی استفاده کنندگان اطالعات ]3باشد [ها از مزایا و ضرورت این استانداردها آگاهی آن
توان امیدوار بود که اطالعات در آینده افزایش یابد، میبادل و تسهیل تIFRSمالی مبنی بر مفید بودن 

تر ها، راه اجرا و پیاده سازي این استانداردها را هموارتر و سرعت را افزونهمکاري و پذیرش اکثریت آن
و لذا منجر به افزایش مزایاي پیاده سازي و اجراي آن شود. با عنایت به توضیحات فوق فرضیه زیر نموده

شد:تدوین 
H1اي) از گذاران حرفه: هرچه میزان درك استفاده کننده گان (مدیران مالی، حسابرسان و سرمایه

ها مزایاي مورد انتظار این استانداردها استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی افزایش یابد، به نظر آن
یابد.نیز افزایش می

IFRSمنفعت)- سودمندي (هزینه
را براي کشورهاي در IFRS) پذیرش 2007؛ دینگ و همکاران، 2008و همکاران، برخی محققین (بائه 

) 2005؛ وان تندلو و وانسترائلن، 2006حال توسعه مناسب دانسته، اما در مقابل برخی دیگر (نوبز، 
اند. همانطور که قبال بیان شد ساختار پیچیده و تکنیکی ابهاماتی به برخی از مزایاي آن وارد دانسته

IFRS عدم وجود افراد مطلع و آموزش دیده در زمینه ،IFRS مشکل عبور از حسابداري مبتنی بر ،
قواعد به سمت حسابداري مبتنی بر اصول، مشکالت ناشی از روش ارزش منصفانه و مباحث مالیاتی، از 

است که عدم توجه و تالش در جهت رفع آن، خود IFRSجمله موانع موجود بر سر راه پیاده سازي 
رسد در جهت افزایش گردد. بنظر میمیIFRSها و کاهش سودمندي بکارگیري سبب افزایش هزینه

منفعت جدي قبل - مزایاي ناشی از بکارگیري این استانداردها در سطح کشور، یک تجزیه و تحلیل هزینه
سازي ي پیادههاباشد. انتظار بر این است که با فزونی منافع بر هزینهالزم IFRSاز الزام بکارگیري 

IFRS افزایش قابلیت مقایسه، شفافیت و قابلیت اتکاء ، مزایاي مورد انتظار این استانداردها (شامل
با عنایت به یابد. هاي غیرقانونی مانند تقلب) نیز افزایش میو کاهش فعالیتهاهاي مالی شرکتصورت

توضیحات فوق فرضیه زیر تدوین شد:
H2هر چه منافع استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی بیشتر از : به نظر استفاده کنندگان ،

یابد.هاي آن باشد، مزایاي مورد انتظار این استانداردها نیز افزایش میهزینه
IFRSفهم و تفسیر یکسان از 

هادهاي نظارتی بین المللی، مانند هیئت ـ، نIFRSکسان (مشترك) از ـفسیر یـک تـجاد یـنظور ایـبه م
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] 11[2و کمیته تفسیر استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی1استانداردهاي بین المللی حسابداري

و نهادهاي حسابداري ملی، به عنوان مثال سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، بایستی 
برنامه زمانی بایستی اي و تدوین کنندگان قوانیننهادهاي عمومی و حرفهپیشقدم گردند. بدین منظور،

ها و پیشرفت کار تدوین کرده و در راستاي تفسیر صحیح و یکسان استانداردها، برگزاري گردهمایی
تفسیر یکسان اندیشی الزم، به صورت ادواري، اقدام نمایند. انتظار بر این است که هاي همکارگاه

داردها گردد. با عنایت به خود سبب افزایش مزایاي مورد انتظار این استانIFRSنهادهاي متولی از 
توضیحات فوق فرضیه زیر تدوین شد:

H3 به نظر استفاده کنندگان، هر چه میزان درك مشترك نهادها و دست اندرکاران تدوین :
یابد.استانداردهاي حسابداري افزایش یابد، مزایاي مورد انتظار این استانداردها نیز افزایش می

IFRSجهت بکارگیري کنندگان مسئولیت آموزش استفاده
هاي الزم به استفاده کنندگان ، مستلزم ارائه آموزشIFRSبدون شک تسهیل پذیرش و بکارگیري 

) نیز وجود تجربه 2008. به عقیده چند و پاتل (]25[و حسابرسان) می باشد (سرمایه گذاران، مدیران
شاغل درگیر، از جمله عوامل موثر اي براي مهاي آموزشی و حرفهو آماده سازي دورهاي حسابدارانحرفه

تواند توسط دولت، میIFRSآموزش نحوه بکارگیري . ]13[بر فرایند همگرایی استانداردها است 
هاي آزاد کنندگان استانداردها، مراکز دانشگاهی (در سطوح مختلف آموزشی)، از طریق آموزشتدوین

هاي شخصی صورت پذیرد. انتظار بر این است که با ترجمه صحیح متون (مجامع حرفه اي) و یا تالش
هاي کافی و مناسب رائه آموزشاستانداردها (و در صورت لزوم تدوین کتب راهنماي بکارکیري) و ا

اي و نیز تدوین کنندگان قوانین، از تفاسیر متفاوت که موجب سردرگمی توسط نهادهاي عمومی و حرفه
آید. برداشت یکسان از استانداردها خود شود جلوگیري به عمل هاي مالی میاستفاده کنندگان صورت

توانند با استفاده کنندگان و تحلیلگران میهاي مالی گردیده وسبب افزایش قابلیت اطمینان صورت
رفع موانع مشارکت دادن این اطمینان بیشتري از این اطالعات استفاده نمایند. به عالوه، 

و هاکنندگان در مورد نحوه بکارگیري این استانداردها، دسترسی به این استانداردها و آموزش آناستفاده
هاي احتمالی آنان در مورد بکارگیري این گیريهش جبههجلب نظرات آنان در این مورد، باعث کا

.استانداردها خواهد شد
با عنایت به توضیحات فوق فرضیه زیر تدوین شد:

H4 به نظر استفاده کنندگان، هرچه میزان آموزش، همکاري و تشریک مساعی و تبادل اطالعات در :
یابد.انتظار این استانداردها نیز افزایش میخصوص استانداردهاي حسابداري افزایش یابد، مزایاي مورد 

پژوهشروش
) است. 2013) و بزکرت و همکاران (2008پرسشنامه این پژوهش تلفیقی از مطالعه جوشی و همکاران (

هاي جمعیت شناختی نامه داراي دو بخش است. بخش اول شامل سؤاالتی در مورد ویژگیاین پرسش
شامل مزایاي ناشی از مطالعه،موردره که برگرفته از پنج عاملگزا18و بخش دوم شامل پاسخگویان

ها، فهم و تفسیر المللی گزارشگري مالی، آگاهی و درك، منافع و هزینهبکار گیري استانداردهاي بین
باشد. سواالت کنندگان از این استانداردها است، میو مسئولیت آموزش استفادهیکسان (مشترك)

1 International Accounting Standards Board (IASB)
2 IFRS Interpretations Committee (IFRIC)
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از کامال موافق تا کامال مخالف). سپس است (یف پنج تایی لیکرت تنظیم شده پرسش نامه بر اساس ط

عدد) در نزد متخصیصن و اساتید با آماره آلفاي 30روایی پرسشنامه از طریق توزیع محدود آن (
مورد تایید قرار گرفت.79کرونباخ بالغ 

فعال در بورس اوراق بهادار هايجامعه آماري این تحقیق عبارتند از مدیران و مسئوالن مالی شرکت
اي فـعال در بورس گذاران حرفـهو سرمایهتهران، حسابرسان عضو جامعـه حسابداران رسمـی ایران

- هاي سرمایهگذاري و شرکتهاي مشترك سرمایهگذاري صندوقاوراق بـهادار که شامل مدیران سرمایه
هاي فعال . حجم جامعه مدیران مالی شرکتگرددگذاري پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می

هاي فعال در بورس اوراق ، برابر با تعداد مدیران شرکت1393در بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت 
. حجم جامعه حسابرسان 1نفر) در این تاریخ در نظر گرفته شد418بهادار تهران و فرابورس (تقریبا 

گذاران فعال در بورس اوراق و حجم جامعه سرمایه2نفر1956بر با (حسابداران رسمی) در این تاریخ برا
گذاري کل هاي مشترك سرمایههاي صندوقبهادار تهران (شامل تعداد نمایندگان مدیر مستقر در شعبه

گذاري حاضر در بورس اوراق بهادار تهران) در این هاي سرمایهگذاري شرکتکشور و مدیران سرمایه
و نفر محاسبه2589. در مجموع، حجم کل جامعه برابر با 3نفر در نظر گرفته شد215با نیز برابر تاریخ

نفر در هر 48و حداقل 142ها (بر طبق فرمول کوکران) معادل در نتیجه نمونه الزم براي آزمون فرضیه
سابرس، نفر ح58پاسخ قابل استفاده متشکل از 159گروه (با فرض نمونه برابر) حاصل آمد. در نهایت 

ها استفاده اي براي تجزیه و تحلیل دادهنفر سرمایه گذار حرفه49و نفر مدیر و مسئول امور مالی52
شد.

هاآزمون فرضیه
و با نامه انجام شدهاي مربوط در هر پرسشها، تجزیه و تحلیل بر روي میانگین گزارهبراي آزمون فرضیه

یا عدم موافقت با مزایاي ناشی از بکارگیري استانداردهاي توجه به دو حالتی بودن متغیر پاسخ (موافقت
ها با استفاده از رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.المللی گزارشگري مالی)، دادهبین

مدل مورد استفاده به شرح زیر است:
ADVNTG = α0 + β1PERCEPTit + β2UTILITYit + β3INTERPRETit

+ β4RESPONSit + ℮it

مزایاي مورد انتظار ناشی از بکارگیري استانداردهاي بین المللی گزارشگري متغیر وابسته، در این مدل
)، perceptionباشد. متغیرهاي مستقل شامل آگاهی و درك این استانداردها () میadvantageمالی (

استانداردها )، افزایش تفسیر یکسان (مشترك) این utilityسودمندي یا فزونی منافع بر مخارج (
)interpretation(کنندگان جهت بکارگیري این استانداردها و مسئولیت آموزش استفاده
)responsibilityهاي آماري و تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار جهت انجام آزمون. ) استspss

استفاده می شود.18نسخه 

1 http://www.tse.ir/market/CompaniesList.aspx
2 http://www.iacpa.ir
3 http://www.sena.ir/showallmutualfund.aspx
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نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل
مار توصیفیاطالعات جمعیت شناختی و آ

گردد اکثر دهد. همانطور که مشاهده میدهندگان را نشان میاطالعات جمعیت شناختی پاسخ1جدول 
دهندگان درصد). همچنین بیش از نیمی از پاسخ84دهندگان به پرسش نامه مردان هستند (پاسخ

دهندگان داراي باشند. بیشتر پاسخسال می11سال و سابقه کاریبیشتر از 36داراي سن بیشتر از 
درصد) هستند.69درصد) و رشته تحصیلی حسابداري (58فوق لیسانس (تحصیالت

دهندگان: اطالعات جمعیت شناختی پاسخ1جدول 
درصد159تعداد= هاویژگی

%2516زنجنسیت
%13484مرد

%2113سال30کمتر از سن
%5535سال35تا 30
%3824سال40تا 36
%4528سال و بیشتر41

%5836حسابرسعنوان شغلی
%5233مدیریت و مسئول امور مالی

%4931سرمایه گذار حرفه اي
%2113سال5کمتر از سابقه کار

%4428سال10تا 5
%3421سال15تا 11
%6038سال و بیشتر16

%6038لیسانستحصیالت
%9258فوق لیسانس

%74دکتري
%11069حسابداريرشته تحصیلی

%4528مدیریت یا اقتصاد
%43سایر

تعداد پرسنل 
موسسه محل 

کار

%53نفر5کمتر از 
%2214نفر10تا 5

%4428نفر15تا 11
%8855نفر و بیشتر16



9....یماليهاکنندگان صورتاستفادهدگاهیدیبررس
هر گروه از سئواالت): آمار توصیفی متغیرهاي مستقل (میانگین گزینه انتخابی در 2جدول 

انحراف معیار حداکثر میانگین میانه حداقل گروه سئواالت
552/0 00/5 73/3 75/3 00/2 آگاهی و درك استانداردها
688/0 00/5 90/3 00/4 00/1 سودمندي استانداردها
505/0 00/5 23/4 33/4 67/2 فهم و تفسیر یکسان از 

استانداردها
722/0 00/5 59/3 75/3 50/1 مسئولیت آموزش استانداردها

دهد. میانگین (میانه) متغیرهاي نیز آمار توصیفی متغیرهاي مستقل پژوهش را نشان می2جدول 
و مسئولیت آموزش استانداردهاي گزارشگري هزینه)، تفسیر یکسان- آگاهی (درك)، سودمندي (منفعت

است که بیشتر از )75/3(59/3) و 33/4(23/4)، 00/4(90/3)، 75/3(73/3المللی به ترتیب بین
و نشانگر این است که بیش از نیمی باشد) می2013بزکرت و همکاران (مقادیر گزارش شده در پژوهش

اند.از پاسخ دهندگان نسبت به این متغیرها نظري موافق داشته

هاي پژوهشیافته
دهد. با را نشان میمبناي رگرسیون لجستیکنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مدل پژوهش، بر 3جدول 

المللی سودمندي (فزونی منافع بر مخارج) استانداردهاي بینتوجه به نتایج به دست آمده، متغیر
داري دارد گزارشگري مالی با مزایاي ناشی از بکارگیري این استانداردها رابطه مثبت و معنی

)1,13,B=0,024sig=(.) 3,09مقدار خطر نسبیExp(B)= اطمینان، 95) حاکی از آن است که با %
المللی، احتمال افزایش با افزایش یک واحد به سودمندي (فزونی منافع بر مخارج) استانداردهاي بین

همچنین، ارتباط متغیر آموزش استانداردها گردد. برابر می3مزایاي ناشی از بکارگیري این استانداردها
با مزایاي ناشی از ادل اطالعات در خصوص استانداردهاي حسابداري) (همکاري و تشریک مساعی و تب

مقدار خطر نسبی . )=B=0,000sig,2,28(دار است نیز مثبت و معنیبکارگیري این استانداردها
)9,81Exp(B)= متغیر سطح آموزش % اطمینان، با افزایش یک واحد به 95) حاکی از آن است که با

گردد.برابر می10حدود ش مزایاي ناشی از بکارگیري این استانداردها، احتمال افزایاستانداردها
هاي اول و سوم، میزان درك استفاده از طرف دیگر، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه

داري با کنندگان از استانداردهاي بین المللی گزارشگري و تفسیر یکسان این استانداردها ارتباط معنی
دار سطح رد انتظار این استانداردها ندارند. نتایج بدست آمده مبنی بر ارتباط مثبت و معنیمزایاي مو

مزایاي ناشی از بکارگیري این استانداردها و همچنین عدم وجود المللی و آموزش استانداردهاي بین
اردها، با پژوهش مزایاي ناشی از بکارگیري این استاندو المللی ارتباط بین متغیر درك استانداردهاي بین

) مطابقت دارد.2013بزکرت و همکاران (
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)IFRS: نتایج رگرسیون لجستیک (متغیر وابسته: مزایاي مورد انتظار ناشی از بکارگیري 3جدول 

ضریب متغیر (گروه سئواالت)
)B(

خطاي 
استاندارد

آماره 
Wald

داري معنی
)sig(

نسبت بخت 
)Exp(B)(

77/227/4039/0003/0-73/5مقدار ثابت
61/064/1200/0455/0-79/0آگاهی و درك استانداردها

هاي) سودمندي (منافع و هزینه
13/150/011/5024/0093/3استانداردها

فهم و تفسیر یکسان از 
70/037/0546/0656/0-42/0استانداردها

28/257/015/16000/0808/9مسئولیت آموزش استانداردها

گیرينتیجه
IFRSمنفعت)، درك، تفسیر یکسان و مسئولیت آموزش -در این پژوهش رابطه بین سودمندي (هزینه

159با مزایاي مورد انتظار ناشی از بکارگیري این استانداردها آزمون شد. به منظور برآورد این رابطه 
، مدیران و مسئوالن مالی هاي مالی (شامل حسابرسانکنندگان گزارشپاسخنامه دریافتی از استفاده

گذاري) با استفاده از روش آماري رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل و مدیران سرمایههاشرکت
قرار گرفت.

کنندگان به عنوان استانداردهاي قابل اجرا توسط استفادهIFRSبر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش، 
ها، در جهت اي) در نظر گرفته شده است. به نظر آنهگذاران حرف(حسابداران، حسابرسان و سرمایه

منفعت - افزایش مزایاي ناشی از بکارگیري این استانداردها در سطح کشور، یک تجزیه و تحلیل هزینه
باشد. به طور خاص پاسخ المللی گزارشگري مالی الزم میجدي قبل از الزام بکارگیري استانداردهاي بین

هاي هر چه منافع استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی بیشتر از هزینهدهندگان بر این باورند که
افزایش قابلیت مقایسه، شفافیت و قابلیت اتکاء آن باشد، مزایاي مورد انتظار این استانداردها (شامل 

ر یابد. از سوي دیگهاي غیرقانونی مانند تقلب) نیز افزایش میو کاهش فعالیتهاهاي مالی شرکتصورت
هاي مالی، آموزش کافی استانداردهاي بین المللی را در بکارگیري اثربخش استفاده کنندگان از صورت

IFRSدهندگان دانند. نتیجه مهم تجزیه و تحلیل این عامل حاکی از آن است که اکثر پاسخسهیم می
تانداردها، مراکز کنندگان اسبایستی توسط دولت، تدوینIFRSبا این ایده که آموزش نحوه بکارگیري 

هاي آزاد (مجامع حرفه اي) صورت پذیرد دانشگاهی (در سطوح مختلف آموزشی) و نیز از طریق آموزش
دهندگان، هاي قبلی است، اکثر پاسخموافق بودند. از طرف دیگر، در پاسخ به سوالی که بر خالف پرسش

که نتیجه دانندلی مناسب نمیهاي شخصی را براي یادگیري و آموزش استانداردهاي بین الملتالش
است. از سوي دیگر مشاهده گردید IFRSحاصل موید وجود انتظارات از نهادهاي عمومی در آموزش 

داري با مزایاي حاصل از رابطه معنیIFRSکه سطح درك و تفسیر یکسان استفاده کنندگان از 
دهندگان، اطالعات باشد که برخی از پاسختواند به این دلیلبکارگیري این استانداردها ندارد. این امر می

اند.المللی نداشتهجامع یا آموزش کافی در خصوص استانداردهاي بین



11....یماليهاکنندگان صورتاستفادهدگاهیدیبررس
اي باید تالش بیشتري در جهت هاي حرفهبر اساس نتایج حاصل از پژوهش، نهادهاي عمومی و سازمان

اند توسط حسابداران، توها میانجام دهند. این تالشIFRSآموزش، توسعه و عمومیت بخشیدن به 
. ]20[هاي مالی نیز صورت پذیرد و سایر استفاده کنندگان از صورتحسابرسان، حسابرسان داخلی

اي و تدوین کنندگان قوانین، آموزش این استانداردها را عهده دار شوند، چنانچه نهادهاي عمومی و حرفه
آید. شود جلوگیري به عمل میالی میاز تفاسیر متفاوت که موجب سردرگمی تهیه کنندگان صورتهاي م

هاي مالی گردیده و استفاده برداشت یکسان از استانداردها خود سبب افزایش قابلیت اطمینان صورت
توانند با اطمینان بیشتري از این اطالعات استفاده نمایند.کنندگان و تحلیلگران می

دهندگان، اطالعات جامع برخی از پاسخالاوها به شرح زیر وجود دارد. در این مطالعه برخی محدودیت
تواند توسط نهادهاي المللی نداشتند، این محدودیت مییا آموزش کافی در خصوص استانداردهاي بین

ملی مسئول رسیدگی شود. محدودیت دیگر، این است که برخی از موسسات حسابرسی عضو جامعه 
اي زگی تاسیس شده و در مراحل اولیه حرفهگذاري به تاهاي سرمایهحسابداران رسمی و نیز صندوق

شدن هستند.
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One of the final aims of the institutions working on transparency and
standardization of financial statements, has been to set a uniform global set
of standards. In 2013, the Board of the Tehran Stock Exchange permitted all
listed companies to prepare their consolidated financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). Also,
all major companies accepted in Tehran Stock Exchange are required to
prepare their financial reports based on IFRS after 20 March 2016. This
study evaluates the point of view of users of financial statements about the
adoption of IFRS.The results show that passing the usefulness (cost-benefit)
test and education could significantly and positively help receive the
perceived advantages of adopting IFRS. In other words, doing a serious cost-
benefit analysis before using IFRS, and providing education of IFRS at
university level and through professional bodies, will increase the benefits of
adopting IFRS, and hence, increasing reliability and integrity of the financial
statements.
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