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  75ـ99ص  ص

  المللي حسابداري در ايرانموانع پذيرش استانداردهاي بين
  

  ∗ علي رحماني
  ∗∗ شراره عليپور

  
المللي گزارشگري مالي را به كشور استانداردهاي بين 100اكنون بيش از  هم  

المللي هاي بينسازمان. انداند يا اينكه استفاده از آن را مجاز شناختهطوركامل پذيرفته
ي اروپا، سازمان توسعه و هماهنگي اقتصادي نيز مانند سازمان ملل متحد، اتحاديه

 ي ههاي خارجي جهت پذيرش و عرضبورس، ها و اعطاي وامجهت ارزيابي پروژه
نهايت سرمايه گذاران خارجي براي درك بهتر از  هاي خارجي و درسهام شركت

ها بدون صرف هزينه و ي آنهاي مالي كشورهاي مختلف و امكان مقايسهصورت
المللي كه استانداردهاي بين زمان زياد به يك معيار مشترك و هماهنگ نياز دارند

تبديل به زبان مشترك گزارشگري مالي  توانسته است اين نياز را تامين كند و عمالً
المللي حسابداري موانعي نيز بر عليرغم تمام مزاياي پذيرش استانداردهاي بين. شود

كه حسابداري با اقتصاد و سياست از جمله اين، سازي وجود داردسر راه هماهنگ
                                                                                                                   

 دانشگاه الزهرا استاديار حسابداري ∗
  دانشجوي كارشناس ارشد حسابداري دانشگاه الزهرا ∗∗

 29/9/1389 :تاريخ پذيرش                                                      15/8/1389: تاريخ دريافت
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  . هركشور عجين شده است
ي اكشورها، پرسشنامهر در اين پژوهش با مطالعه و بررسي موانع موجود در ساي  

پرسشنامه  200در مجموع . اي و دانشگاهي نظرخواهي شدطراحي و از دوگروه حرفه
عامل در  12. پرسشنامه جهت تحليل استفاده گرديد 120توزيع گرديد كه در نهايت 

ها تحليل داده. اين پرسشنامه به عنوان مانع پذيرش درايران مورد بررسي قرار گرفت
المللي حسابداري نشان به عنوان مانع در پذيرش استانداردهاي بينعامل را  10
المللي در دهد كه به ترتيب اهميت عبارتند از عدم آموزش استانداردهاي بين مي

اي حسابداري و بازارهاي مالي، عدم ها، عدم حضور موثر در مجامع حرفهدانشگاه
گذاري خارجي موانع سرمايهالمللي و گسترش بازار سرمايه به عنوان يك بورس بين

المللي به در ايران، سيستم و قوانين مالياتي كشور، پايين بودن سطح مبادالت بين
خصوص از لحاظ تامين منابع مالي، نگراني از عدم درك كامل ذينفعان ناشي از 

هاي اقتصاد توسعه يافته مانند بازارهاي متشكل در كشور تغييرات، فقدان زيرساخت
يط كسب و كار، ساختار سرمايه و مالكيت در كشور، فقدان آشنايي و تفاوت مح
كنندگان و حسابرسان با استانداردهاي ، استفاده)كنندگان اطالعاتتهيه(حسابداران 

. ها در كشورهاي بزرگ و بانكالمللي حسابداري، نفوذ برخي از شركتبين
ر و انتقال از ي هماهنگي و اجراي تغييهمچنين دو عامل باال بودن هزينه

هاي فرهنگي در استانداردهاي ملي به استانداردهاي بين المللي و ساختار و ويژگي
 .كشور مورد تاييد قرار نگرفتند

هماهنگ ـموانع پذيرش  ـالمللي حسابداري استانداردهاي بين :هاي كليديواژه
  سازي 

  مقدمه
با وضع و هاي حسابداري نخست در درون كشورها سازي رويههماهنگ  

پس از آن با رشد بازارها و افزايش مبادالت . استانداردهاي حسابداري ملي آغاز شد
هاي حسابداري در سطح موضوع همساني گزارش، خدمات وسرمايه، المللي كاالبين
المللي، نياز به هاي اقتصادي در سطح بينرشد فعاليت. المللي نيز مطرح شدبين
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ي اقتصادي كشورها، نياز به استفاده از هگذاري خارجي براي توسعسرمايه
خارجي و دستيابي به اطالعات قابل اتكا و قابل الملليگذاري  بينهاي سرمايه فرصت

سازي استانداردهاي ي هماهنگي كم باعث شده است تا مسئله مقايسه با هزينه
هيئت تدوين  1973در همين راستا در سال . سابداري اهميت خاصي يابدح

 . المللي پرداختالمللي ايجاد شد و به تدوين استانداردهاي بين استانداردهاي بين
كشور  100بيش از . پذيرفته شد اين استانداردها به تدريج در كشورهاي مختلف  

اند يا  استفاده از آن را المللي گزارشگري مالي را پذيرفته جهان از استانداردهاي بين
المللي حسابداري براي اولين بار استانداردهاي بين 2002در سال . اندمجاز شناخته
پذيرفته  2005ي اروپا، آفريقاي جنوبي و استراليا براي استفاده در سال توسط اتحاديه

در . چين اعالم تعهد همگرايي اساسي با اين استانداردها  كرد 2006در سال  .شد
المللي اردهاي بينهند و كره استفاده از استاند، همين سال كشورهاي كانادا

ي توكيو در نيز توافقنامه 2007در سال . را اعالم كردند 2011حسابداري در سال  
  .     اعالم گرديد 2011المللي تا سال ي ژاپن از استانداردهاي بيناستفاده

ي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به  كويت و كليه، اردن، كشورهايي مانند مصر  
هاي مانند هنك كنگ و تركيه در مورد شركتصورت كامل و كشورهايي 

حتي در آمريكا كه مقاومت زيادي در . اندخارجي، به سمت اين همگرايي رفته
المللي وجود داشت، كميسيون بورس و اوراق بهادار  مورد پذيرش استانداردهاي بين

ي اطالعات ي تهيهي خصوصي دارند، اجازهآن كشور به ناشران خارجي كه عرضه
  .المللي را داده است با استانداردهاي بين مالي
هاي ايراني كه براي  اهميت همگرايي در ايران از اين لحاظ است كه شركت  

شوند  هاي خارجي دارند، ملزم مي ي خارجي تمايل به ورود به بورس جذب سرمايه
المللي تهيه و حسابرسي نمايند و اين  هاي مالي خود را طبق استانداردهاي بين صورت

حتي برخي از . باشد ي سرمايه ميهاي شركت و افزايش هزينه معني افزايش هزينه به
ها براي اخذ اعتبار خارجي مجبور به عقد قرارداد با مشاوران مالي و شركت

هاي مالي خود بر مبناي استانداردهاي ي صورتحسابرسان خارجي براي تهيه
توانست صرف ان زيادي را كه ميزم، اند كه عالوه بر تحمل هزينهالمللي شده بين
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گذاران خارجي نيز كه تمايل به  سرمايه. اندها شود را از دست دادهاجراي پروژه
هاي  هاي اضافي براي تحليل صورت هاي ايراني دارند بايد هزينه خريد سهام شركت

كه كيفيت اين  دليل آن مالي و درك استانداردهاي ايران بپردازند و از طرفي به
دانند ريسك اطالعاتي اوراق بهادار ايراني را باالتر ارزيابي و  اردها را نمياستاند

همچنين . يابد ها افزايش مي طلبند و از اين طريق هزينه صرف ريسك باالتري را مي
در ارزيابي ريسك ايران نيز يكي از عوامل قابل توجه كيفيت استانداردهاي 

  )1388رحماني، (. حسابداري است
بر اساس اطالعات مندرج ، ميت بكارگيري استانداردهاي بين الملليبا وجود اه  

در وبگاه  هيات استانداردهاي بين المللي حسابداري، ايران در هيچ يك از دو گروه 
المللي را پذيرفته يا در حال پذيرش است، قرار كشورهايي كه استانداردهاي  بين

ي از استانداردهاي بين المللي اگر چه در تدوين استانداردهاي ملي از برخ .ندارد
 .استفاده كرده ايم، ولي اين به مفهوم پذيرش رسمي استانداردهاي بين المللي نيست

  . باشدهدف اين تحقيق، بررسي موانع  اين همگرايي در كشور مي

  ي تحقيقمباني نظري و پيشينه
توجه سازي ي تدوين استانداردهاي حسابداري ايران به رويكرد هماهنگكميته  

در عين . كندالمللي استفاده ميداشته و در تدوين استانداردها از استانداردهاي بين
. سازي اعمال گرديده استحال در اين استانداردها برخي تعديالت در راستاي بومي

با عنوان صورت جريان وجوه  2ي ترين اين تعديالت استاندارد شمارهاز جمله مهم
اي از در پاره. هاي كشاورزي استبا عنوان فعاليت 26ي نقد و استاندارد شماره

ي با عنوان فعاليت بيمه 28ي موارد نيز استانداردهاي جديدي مثل استاندارد شماره
است،  هاي ساخت امالك وضع شدهبا عنوان فعاليت 29عمومي و استاندارد شماره 
  )1388برزرگ اصل، . (كه معادل بين المللي ندارد

المللي را شامل موانع استفاده از استانداردهاي بين) 2006(ريج رودريگرز و ك  
،  1اقتصاد سياسي  تاريخ، دين و فرهنگ،  مشكالت محيطي و تفاوت در آيين،

                                                                                                                   
1- Political economy 
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اقتصادي و  هاي اجتماعي ـكنندگان عمده و تفاوتديدگاه پست مدرن، استفاده
سازي و نگي حسابداري در خصوص عدم نياز به هماهديدگاه برخي اعضاء حرفه

ساكسوني  ـ هاي مالي آنگلواجتناب و گريز از تسلط سيستم  در نتيجه اجتناب از آن،
انگليسي بر  ـهاي آمريكايي سازي را به معني چيرگي و تسلط مدلچرا كه هماهنگ

  )2006ردريگس و كريج، ( .داننددنيا مي
استانداردهاي به اين نتيجه رسيدند كه پذيرش ) 2006(هوپ، جين و كنگ  
پذيرش  ي هكه هزينالمللي حسابداري داراي مشكالتي نيز مي باشد از جمله اين بين

هاي هماهنگي و انتقال از استانداردهاي ملي به استانداردهاي بين المللي و هزينه
جامعه ( .اجراي آن باالست كه بايد جهت آن آمادگي كافي وجود داشته باشد

  )2008حسابداري رسمي ژاپن، 
انجام شد موانعي شامل قوانين  )ASEAN(آن ي آسهدر تحقيقي كه در منطقه 

فرهنگ حسابداري، استفاده، منابع مالي، فرهنگ تجارت، قوانين مالياتي، شركتي
گيرندگان يا دولت و گذاران، مالياتسرمايه( هاي ماليكنندگان اصلي صورت

توجه به سطح متفاوت ي شروع مشترك در كشورها با ، يافتن نقطه)مديران
استانداردهاي مورد استفاده در كشورهاي مختلف، ميزان نفوذ بخش دولتي يا 

ي منافع حاصل از استفاده از استانداردهاي عدم مشاهده، خصوصي در تجارت
 المللي حسابداري وهاي ابتدايي جاري سازي استانداردهاي بينالمللي در سال بين

چايراس و (. سازي، شناسايي شدنوان موانع هماهنگهاي باالي تغيير، به ع هزينه
  )2001ديگران، 

ي اروپا جهت پذيرش ماليات را بزرگترين مشكل اتحاديه) 2006(استرجيوس  
برآن او عدم درك كامل تاثيرات  عالوه. كندالمللي بيان مياستانداردهاي بين

 ي سرمايهي بازار و هزينهمستقيم و غيرمستقيم تغيير استاندارد، مانند تغيير نقدشوندگ
ي افشا و تغيير ميزان مبادالت تجاري را مانعي در جهت پذيرش سرمايهو تغيير نحوه
 او مشكل بعدي را عدم انتقال كامل مفاهيم و اصطالحات. داندگذاران مي

مشكل ). 2006استرجيوس و ديگران، ( داندمي المللي گزارشگري استانداردهاي بين
شود و او نيز بيان ميهم ديده مي) 2004(ي ولف گانگ در مقالهماليات همچنين 



  27فصلنامه مطالعات حسابداري شماره                                                                            80

 

شود كه هاي مالياتي نوعي آربيتراژ ايجاد ميندارد كه در اثر عدم تعيين تكليف قانو
اي موازي با هيئت تدوين  كند كه كميتهبايد از آن اجتناب نمود و پيشنهاد مي

اي در گونهين موضوع بهاستانداردها براي حل اين مشكل ايجاد شود و يا ا
  .المللي گزارشگري مدنظر قرار گيرداستانداردگذاري استانداردهاي بين

درخصوص پياده  2009شوراي حسابداري ژاپن طي يك تحقيق تجربي در  
گونه المللي در ژاپن مشكالت پذيرش اين استاندارد را اينبين سازي استانداردهاي

 ،هاي ماليان كافي جهت آموزش ناشران صورتنياز به هزينه و زم: داردبيان مي
هاي مالي طبق استانداردهاي ي همزمان صورتنياز به تهيه، سهامداران و حسابرسان

دور ، اي از زمان جهت اطمينان از درك كامل ذينفعانالمللي در دورهملي و بين
ن در هايي از استاندارد از فضاي كسب و كار ژاپن، ايجاد عدم اطمينابودن قسمت

كه هماهنگ سازي به صورت كامل انجام سهامداران داخلي و خارجي در صورتي
  )BACPC  ،2009كميته (. نگردد 

توسط انجمن حسابداري آمريكا در  2009همچنين در تحقيق ديگري كه در سال  
هاي حسابداري در آن كشور به چاپ رسيد، بيان گرديد كه مانع اصلي ي افقمجله

المللي حسابداري در آمريكا ايجاد تغيير عمده در مقدار استانداردهاي بينپذيرش 
نسبت به  المللي گزارشگريسود گزارش شده از طريق استانداردهاي بين

 16كه بيان گرديد كه تنها در به طوري. استانداردهاي حسابداري آمريكا است
 از طريقدرصد موارد بررسي شده، سود و در نتيجه حقوق صاحبان سهام 

درصد كمتر از زماني است كه از  5المللي گزارشگري، استانداردهاي بين
درصد موارد بررسي شده سود و  60شود و در استانداردهاي حسابداري استفاده مي

درصد  5استانداردهاي گزارشگري مالي،  در نتيجه حقوق صاحبان سهام از طريق 
شود كه اين خود باعث پرداخت استفاده مي GAAPبيشتر از زماني است كه از 

ي گردد كه چندان مورد عالقهماليات بيشتر و همچنين تقسيم سود بيشتر مي
  )2009الين و ديگران، . (ها نيستگردانندگان شركت

نيز در تحقيق خود، كمبود منابع و در نتيجه ضعيف ) 2008(سوگولف و ولف  
ي زياد براي آموزش نههاي كوچك، نياز به زمان و هزيبودن تقاضا در شركت
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لزوم تغيير برخي از استانداردهاي حسابرسي در موارد ، استفاده از اين استانداردها
هاي بيني كافي جهت حسابداري شركتعدم پيش، قوانين مالياتي كشورها، مرتبط

المللي، را موانع اصلي پذيرش غيرانتفاعي و دولتي در استانداردهاي بين
  .لي حسابداري مي دانندالملاستانداردهاي بين

به بررسي عناصر ساختار فرهنگي در پذيرش ) 1980(تحقيق هوفستد  
پردازد و آن را مانعي با اهميت در عدم پذيرش اين استانداردهاي بين المللي مي

نيز اثبات گرديد، اما ) 1988(اين موضوع در تحقيق گري  .خوانداستانداردها مي
المللي جهت يكنواختي نهايتا بر تمام موانع موجود هردو نفر معتقدند فشارهاي بين

هاي مالي ي صورتغلبه خواهد كرد و روزي جهان داراي زباني مشترك در ارائه
  .خواهد گرديد

المللي شدن حسابداري در كشورها دخيل گورديش دوازده عامل را در بين 
تفاوت ، ت تجاريداند كه عبارتند از سيستم قانوني، سيستم سياسي، ماهيت مالكي مي

جو اجتماعي، نوع مديريت و انتقال ، هاي تجاريدر اندازه و پيچيدگي شركت
ي مقننه در فرآيندهاي تجاري، وجود يا عدم  ي دخالت قوه هاطالعات مالي، درج

سرعت نوآوري در   ي خاص جهت تدوين قوانين حسابداري، وجودكميته
مدل رشد اقتصادي، موقعيت  فرآيندهاي تجاري، ميزان توسعه يافتگي اقتصاد،

نيز عوامل  1هم زمان با او پروفسور زف. ايحرفه هايها و تحصيلكردهسازمان
سازي در كشورها بسيار با سياسي، اقتصادي و اجتماعي را در پذيرش هماهنگ

  )1978چوي و مولر، ( .اهميت خواند
داري را بر اساس المللي حسابموانع اصلي پذيرش استانداردهاي بين) 2004(باربو  

ي بازار ي اقتصادي مناسب، عدم توسعهي قبلي عدم توسعهتحقيقات انجام شده
هاي قانوني، اندازه و پيچيدگي سرمايه، فرآيند تجارت، مسايل سياسي، سيستم

هاي آموزشي، ميزان پايداري ارزش پولي، سيستم، ها، جو موجود در جامعهشركت
تر گوناگوني اهداف گزارشگري در سطح كالنگيرندگان در حسابداري و تصميم

هاي مالياتي اي حسابداري، تاثير سيستمهاي متنوع اعضاي حرفهمالي، گرايش

                                                                                                                   
1- s.A.Zeff 
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تر هاي اقتصادي تاثيرگذار بر گزارشگري مالي و از مهمبرگزارشگري مالي، جنبه
عدم باور امكان هماهنگي جهاني در مورد استانداردهاي حسابداري در بين اعضاي 

  .شمارداي حسابداري، برميفهحر
در ساير تحقيقات نيز موانعي ديگر در راستاي اجراي كامل اين استانداردها در   

گوندر و يونگ، (هاي مالياتيكشورهاي مختلف مشخص گرديد، از جمله سيستم
، 2005بال وشيواكومار( ساختار مالكيت، )2004و هاو و همكاران،  2000

، )2006، لئوز و گي(هاي سياسي سيستم، )2002نگ فان و و، 2007بورگستاهلرت 
   .)2000علي و هوانگ، (و توسعه يافتگي بازار سرمايه ) 2006سان، (ساختار سرمايه 

در تحقيق جامعي كه در خصوص ) 2007(ي پرايس واترهاوس كووپرز موسسه 
بيان المللي گزارشگري مالي در آمريكا انجام داده است پذيرش استانداردهاي بين

المللي گزارشگري هموار و مستقيم نيست استانداردهاي بين دارد كه راه پذيرشمي
اين موسسه . و براي آن منافع و موانعي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرند

المللي گزارشگري را جذاب شدن بازار منافع حاصل از پذيرش استانداردهاي بين
گذاران، افزايش ي تحليل سرمايهبليت مقايسهافزايش قا، هاآمريكا براي خارجي

، افزايش رقابت و ايجاد تحرك ي سرمايهاثربخشي تخصيص سرمايه، كاهش هزينه
كاهش ، IFRSرو در استفاده از هاي آمريكايي براي حذف موانع پيشدر شركت

ي پيچيدگي حسابداري و كاهش خطر ايجاد اشتباه و اثربخشي هزينه در بخش تهيه
همچنين اين تحقيق موانع استفاده از استانداردهاي . هاي مالي بيان نمودصورت

ي لزوم مشخص شدن   نحوه، غرور ملي، المللي گزارشگري  را مشكالت سياسي بين
عدم آزموده ، المللي حسابداريتعيين نمايندگي در هيئت تدوين استانداردهاي بين

اري در مقابل مسائل جديدي كه المللي حسابدشدن هيئت تدوين استانداردهاي بين
مشكل ، پذيري آن در اين زمينهدر دنياي مالي به وجود خواهد آمد و ميزان مسئوليت

عدم وجود راهنماي  ، المللي مبتني بر اصول در آمريكاپذيرش استانداردهاي بين
ي افشا در تفاوت نحوه، المللي گزارشگريكاربردي در استفاده از استانداردهاي بين

و ، المللي گزارشگري كه پذيرش آن نياز به زمان و هزينه داردتانداردهاي بيناس
كه قوانين مشكالت پذيرش يك استانداردگذار جهاني حسابداري با توجه به اين
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  . ي جهان حاكم است، برشمرده استسرمايه مختلفي بر بازارهاي
انجام گرفت  ي دلويت در آمريكاتوسط موسسه 2008در تحقيقي كه در سال  

مورد بررسي دقيق قرار گرفت كه نتايج آن نشان داد هزينه و  IFRSموانع پذيرش 
. باالترين مانع از نظر افراد مورد بررسي بوده است% 43پيچيدگي انتقال استاندارد با 

المللي گزارشگري مالي  به اين ترتيب ساير موانع با اهميت پذيرش استانداردهاي بين
گذاران و تحليلگران ش سريع و كامل استانداردها توسط سرمايهعدم پذير: هستند

تجربگي جهان در خصوص نوپا بودن استفاده از اين استانداردها در دنيا و كم، %)18(
كه جزييات در آن كمتر بيان ، جامع نبودن استانداردها به صورتي%)13(اين تغييرات 

ي كامل رقبا در يك استفاده، عدم %)9(شده و نياز به قضاوت در آن بيشتر است
ساير   ،%)9(صنعت از استانداردها و در نتيجه عدم امكان مقايسه كامل در شرايط تغيير

 )2008سوگولف و ولف، (%). 8(موارد 
كه بيان ضمن اين 2003نيز در يك تحقيق در سال   جيامپيكي  يموسسه 
ارند، اين استانداردها د IFRSكشورهاي مورد بررسي تمايل به پذيرش  %90كند  مي

گذاري گذاران به اطالعات مالي جهاني و سرمايهرا فرصتي براي جلب اعتماد سرمايه
سازي اما در تحقيق خود موانعي را نيز جهت اين هماهنگ. داندبهينه در جهان مي

دارد از جمله نياز به صرف زمان و هزينه براي تفهيم موارد افتراق بيان مي
المللي در كشورهاي مختلف، نياز به صرف زمان و هزينه لي و بيناستانداردهاي م

المللي از جمله برخي سازي مفاهيم جديد بيان شده در استانداردهاي بينبراي جاري
از ابزارهاي مالي و ارزش جاري، قوانين مالياتي كشورها كه با برخي از اين 

المللي استانداردهاي بينبرمبناي اصول بودن   باشند واستانداردها مغاير مي
گزارشگري مالي كه كاربردي كردن بيشتر آن و رفع پيچيدگي هاي موجود را مي

  )2003بولكنستين، ( .طلبد
به بررسي نظرات استفاده كنندگان در خصوص  2009ي اكسنچردر سال موسسه 

 %46المللي حسابداري پرداخت كه بر اساس آن ماهيت تغيير به  استانداردهاي بين
هاي مالي جهاني كه بايد ي مالي و سيستمافراد اين تغيير را بخشي از تغيير برنامه

افراد % 26اي پرزحمت ولي مفيد و افراد آن را مانند مخارج سرمايه% 15، انجام شود
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بايد نظر افراد اخير را نيز به عنوان مانعي تلقي . انداي بدون جبران دانستهآن را هزينه
غيير اين ديدگاه از طريق بيان منافع اين تغيير به صورت روشن گام نمود و در جهت ت

  . برداشت
در آفريقا صورت گرفت مشخص گرديد  2008در تحقيق ديگري كه در سال  

ي آفريقا به جز آفريقاي جنوبي از لحاظ توسعه كه تقريبا تمام كشورهاي قاره
سازي استانداردهاي بينپياده يافتگي مالي در سطح پاييني قرار دارند، بنابراين موانع

عدم : ي اين موانع عبارتند از ازجمله  ها بسيار زياد است،المللي حسابداري در آن
عدم توسعه  ، اي حسابداري براي اهداف كاربردي پذيرشهاي حرفهوجود سازمان

يافتگي زبان برخي از كشورهاي آفريقايي درحدي كه بتواند استانداردهاي 
استفاده از اصطالحات جديد حسابداري كه ، به درستي انتقال دهد المللي را بين
نياز به ايجاد پيش  تواند باعث عدم درك صحيح و تفسيرهاي نامربوط گردد، مي

هاي مالي و راهبري شركتي كه ممكن است براي زمينه در خصوص گزارش
جا افتاده باشد، وجود قوانين متعددي كه ممكن است  كشورهاي توسعه يافته كامالً

باشد، و در نهايت فرهنگ، سيستم قانوني و  IFRSها مخالف از بسياري از جنبه
موركي و ديگران، . (مالياتي و كم تجربه بودن در تجارت و فرآيندهاي جهاني

2008(  
يد و برتري شد، خود بحران مالي جهاني 2010در تحليل سال  ي فيچموسسه 

المللي و لزوم بحث و ي تدوين استانداردهاي بيناعمال نفوذ اتحاديه اروپا در كميته
المللي و آمريكا از جمله گيري در خصوص موارد افتراق استانداردهاي بينتصميم

تعهدات ، ي افشا در ترازنامه هنگام استفاده از ارزش جاريابزارهاي مالي، نحوه
ي شناسايي درآمد را از ها و نحوهسابداري اجارهي افشا، حبازنشستگي، نحوه

سونوال و (. المللي در آمريكا دانسته استمهمترين موانع پذيرش استانداردهاي بين
  )2010ماهر، 

  فرضيات تحقيق
ه شكل بفرضيات پژوهش ، هاي انجام شده در ادبيات تحقيقتوجه به بررسيبا   
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  :گرديدزير تدوين 
المللي حسابداري  كشور، مانع پذيرش استانداردهاي بينسيستم و قوانين مالياتي  .1

 .است
فقدان زيرساختهاي اقتصادي توسعه يافته مانند بازارهاي متشكل در كشور و  .2

المللي حسابداري تفاوت محيط كسب و كار، مانع پذيرش استانداردهاي بين
 .است

ايهالمللي و موانع سرمعدم گسترش بازار سرمايه به عنوان يك بورس بين .3
المللي حسابداري شده گذاري خارجي در ايران، مانع پذيرش استانداردهاي بين

 .است
المللي به خصوص از لحاظ تامين منابع مالي، مانع پايين بودن سطح مبادالت بين .4

 .المللي حسابداري شده استپذيرش استانداردهاي بين
 ها در كشور، مانع پذيرشهاي بزرگ و بانكنفوذ برخي از شركت .5

 .المللي حسابداري استاستانداردهاي بين
المللي ساختار سرمايه و مالكيت در كشور، مانع پذيرش استانداردهاي بين .6

 .حسابداري شده است
اي حسابداري و بازارهاي مالي، مانع پذيرش عدم حضور موثر در مجامع حرفه .7

 .المللي شده استاستانداردهاي بين
اي تغيير و انتقال از استانداردهاي ملي به ي هماهنگي و اجرباال بودن هزينه .8

 استانداردهاي بين المللي، مانع پذيرش اين استانداردها است
كنندگان و ، استفاده)كنندگان اطالعاتتهيه(فقدان آشنايي حسابداران  .9

حسابرسان با استانداردهاي بين المللي حسابداري، مانع پذيرش اين استانداردها 
 . است

ها، مانع پذيرش استانداردهاي المللي در دانشگاهداردهاي بينعدم آموزش استان .10
 .المللي استبين

نگراني از عدم درك كامل ذينفعان ناشي از تغييرات، مانع پذيرش  .11
 .المللي استاستانداردهاي بين
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المللي هاي فرهنگي در كشور، مانع پذيرش استانداردهاي بينساختار و ويژگي .12
  .است

  روش تحقيق
در . اي كاربردي است كه به شكل پيمايش اجرا شده است حاضر مطالعهتحقيق  

اين پژوهش با بررسي پيشينه و متون مرتبط با تحقيق، عواملي كه مانع پذيرش 
بر مبناي يك مدل مفهومي . بندي شدالمللي است شناسايي وگروهاستانداردهاي بين

دهندگان ين گرديد و از پاسخاي كتبي تدوپرسشنامه كه مبتني بر پيشينه تحقيق است،
  .با مقياس طيف ليكرت نظر سنجي گرديد

المللي حسابداري در سطح كالن كه استفاده از استانداردهاي بينبا توجه به اين 
ي اين پژوهش شامل اساتيد گرفت، نمونهجامعه بايد مورد بررسي قرار مي

هاي بزرگ، مديران و ها و شركتهاي تهران، مديران و كارشناسان بانك دانشگاه
ي تدوين  صالح در نهادهاي مرتبط مانند سازمان حسابرسي، كميتهافراد ذي

سازمان بورس و اوراق بهادار  و حسابرسان مورد پرسش ، استانداردهاي حسابداري
در طي دو كنفرانس  1388ماه اين نظرسنجي در آذرماه لغايت دي. اندقرار گرفته

و كنفرانس گزارشگري مالي نوين ) آذرماه 18و  17( انجمن حسابداري ايران 
و نيز از طريق ارسال اينترنتي  )ماهدي 16و  15( توسط انجمن حسابداران خبره ايران 

پاسخ دريافت  124ي توزيع شده پرسشنامه 200از . پرسشنامه صورت گرفته است
تفاوت  براي بررسي امكان. پرسشنامه استفاده شد 120گرديد كه در تحليل نهايي 

ديدگاه ها، پاسخ دهندگان به دو گروه حرفه اي و دانشگاهي تقسيم و نتايج عالوه بر 
  . كل نمونه، براي هر گروه به تفكيك نيز ارائه شد

  گيريقابليت اعتماد و اعتبار ابزار اندازه
ضريب قابليت . گيري استهاي فني ابزار اندازهقابليت اعتماد يكي از ويژگي 

گيري ويژگيهاي با ثبات آزمودني و آن است كه تاچه حد ابزار اندازه اعتماد نشانگر
به منظور سنجش قابليت اعتماد ابزار .  سنجديا ويژگيهاي متغير و موقتي وي را مي
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ضريب آلفاي كرونباخ به دست آمده . پژوهش از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد
  .باشدابزار تحقيق ميي قابليت اعتماد باشد كه نشان دهندهدرصد مي 88
گيري سواالت برمبناي يك الگوي تحليلي طراحي به منظور روايي ابزار اندازه 

در اين حوزه است، همچنين از طريق  شد كه حاصل از بررسي تحقيقات انجام شده
هاي اين توصيه. از اساتيد و متخصصان نظر خواهي شد 1توزيع در مقياس كوچك

رسد ابزار در نتيجه به نظر مي. ي نهايي منظور گرديدشوندگان در پرسشنامهپرسش
  .سنجش تحقيق حاضر از روايي ابزار سنجش برخوردار باشد

  هاها و تحليل يافتهنتايج آزمون فرضيه
عامل مورد سنجش ميزان  12 دهد در كليهآمار توصيفي در نگاره يك نشان مي 

بدين معني كه نسبت . بوده است )3(دست آمده باالتر از ميانگين نظري ميانگين به
اند، بيش از هاي موافق و كامال موافق را انتخاب كردهپاسخگوياني كه گزينه

  .اندهاي مخالف و كامال مخالف را برگزيدهپاسخگوياني بوده است كه گزينه
   

                                                                                                                   
1- Pilot- phase 



  27فصلنامه مطالعات حسابداري شماره                                                                            88

 

  در كل پاسخگويان مورد مطالعههاي  شاخص ينمره توصيفيآمار  )1( جدول

  شاخص
تعداد 
 سواالت

 ميانگين بيشترين كمترين
انحراف 
  معيار

  75/0  58/3  00/5  75/1  4 سيستم و قوانين مالياتي كشور
هاي اقتصاد توسعه يافته مانندفقدان زيرساخت

بازارهاي متشكل در كشور و تفاوت محيط 
  كسب و كار

3  33/1  00/5  36/3  76/0  

عدم گسترش بازار سرمايه به عنوان يك بورس
گذاري خارجي در موانع سرمايهالمللي و بين

  ايران
6  67/1  83/4  65/3  65/0  

المللي به خصوصپايين بودن سطح مبادالت بين
  87/0  53/3  00/5  00/1  2  از لحاظ تامين منابع مالي

ها درهاي بزرگ و  بانكنفوذ برخي از شركت
  70/0  24/3  75/4  00/1  4  كشور

  65/0  37/3  75/4  50/1  4 ساختار سرمايه و مالكيت در كشور
اي حسابداري وعدم حضور موثر در مجامع حرفه
  84/0  82/3  00/5  00/1  2  بازارهاي مالي

ي هماهنگي و اجراي تغيير وباال بودن هزينه
  77/0  14/3  75/4  00/1  4  انتقال

كنندگانتهيه(فقدان آشنايي حسابداران
كنندگان و حسابرسان با استفاده ،)اطالعات

  المللي حسابداريبين استانداردهاي
4  00/1  75/4  20/3  68/0  

المللي درعدم آموزش استانداردهاي بين
  72/0  84/3  00/5  00/1  3  ها دانشگاه

نگراني از عدم درك كامل ذينفعان ناشي از
  69/0  42/3  00/5  00/1  3  تغييرات

 67/0  94/2  20/4  00/1  5 هاي فرهنگي در كشورساختار و ويژگي
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هاي پژوهش از طريق آزمون مقايسه ميانگين انجام و نتايج براي بررسي فرضيه
  .ارائه گرديده است )2(جدول مجموع پاسخ دهندگان در 

  در خصوص موانع پذيرش استانداردهاي بين المللي ديدگاه مجموع پاسخ دهندگان )2(جدول 

  تعداد  فرضيات
ميانگين 
بدست 
  آمده

t*  df  Sig 

مانع پذيرش 
استانداردهاي 

لمللي ابين
  ...حسابداري

  است  000/0  119  50/8  58/3  120  سيستم و قوانين مالياتي كشور
هاي اقتصادي توسعهفقدان زيرساخت

يافته مانند بازارهاي متشكل در كشور و 
 تفاوت محيط كسب و كار

  است  000/0  119  22/5  61/3  120

عدم گسترش بازار سرمايه به عنوان 
سرمايهالمللي و موانع يك بورس بين

  گذاري خارجي در ايران
  است  000/0  118  81/10  65/3  120

المللي بهپايين بودن سطح مبادالت بين
  است  0.000  119  60/6  52/3  119  يخصوص از لحاظ تامين منابع مال

هاي بزرگ ونفوذ برخي از شركت
  است  0.000  117  66/3  23/3  118 ها در كشوربانك

  است  0.000  117  15/6  67/3  118  كشورساختار سرمايه و مالكيت در 
ايعدم حضور موثر در مجامع حرفه
  است  0.000  119  65/10  82/3  120 حسابداري و بازارهاي مالي

ي هماهنگي و اجرايباال بودن هزينه
تغيير و انتقال از استانداردهاي ملي به 

 المللياستانداردهاي بين
  است  056/0  119  93/1  13/3  120

تهيه كنندگان(آشنايي حسابدارانفقدان 
كنندگان و ، استفاده)اطالعات

المللي حسابرسان با استانداردهاي بين
 حسابداري

  است  001/0  119  25/3  20/3  120

الملليعدم آموزش استانداردهاي بين
  است  000/0  119  89/12  84/3  120 هادر دانشگاه

نگراني از عدم درك كامل ذينفعان 
  است  000/0  119  61/6  41/3  120  تغييراتناشي از 

  نيست  327/0  118  -983/0  94/2  119  ساختار و ويژگي هاي فرهنگي

. در نظر گرفته شده اسـت  3اي بوده است، ميانگين نظري گزينه 5از آنجا كه طيف مورد سنجش  *
)05/0P<(  

هاي به نظر پاسخ دهندگان همه عوامل مورد بررسي به استثناي ساختار و ويژگي
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هاي گرچه ساختار و ويژگي.فرهنگي مانع پذيرش استانداردهاي بين المللي است
فرهنگي به عنوان يك مانع پذيرش در كشور مورد تاييد قرار نگرفت ولي اين 
موضوع در تحقيقات بسياري از جمله تحقيقات هوفستد و گري تاييد گرديده است 

نع پذيرش به آن اشاره گرديده و در تحقيقات گورديش و باربو نيز به عنوان موا
دين و فرهنگ را در تحقيق ، تاريخ، رودريگرز و كريج نيز تفاوت در آيين. است

  . دارندخود به عنوان موانع شناسايي شده بيان مي
ارائه  )3(جدول اي پاسخ دهندگان در ها براي گروه حرفهنتايج آزمون فرضيه  

مانع تلقي نمي  ساختار و ويژگي هاي فرهنگي  از ديد اين گروه فقط .گرديده است
  .مطابقت دارد )2(جدول شود كه با نتايج 
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  در خصوص موانع پذيرش استانداردهاي بين المللياي گروه حرفه ديدگاه )3( جدول

  تعداد  فرضيات
ميانگين 
بدست 
  آمده

t*  df  Sig 

مانع پذيرش 
استانداردهاي 

المللي بين
  ...حسابداري

  است  0.000  73  6.85  3.56  74  قوانين مالياتي كشورسيستم و 
هاي اقتصاديفقدان زيرساخت

توسعه يافته مانند بازارهاي 
متشكل در كشور و تفاوت 

 محيط كسب و كار
  است  0.000  73  3.80  3.34  74

عدم گسترش بازار سرمايه به
المللي و عنوان يك بورس بين

گذاري خارجي موانع سرمايه
 در ايران

  است  0.000  72  9.64  3.71  73

پايين بودن سطح مبادالت بين
المللي به خصوص از لحاظ 

 تامين منابع مالي
  است  0.000  73  5.37  3.52  74

هاينفوذ برخي از شركت
  است  0.000  72  4.53  3.34  73 ها در كشوربزرگ و بانك

ساختار سرمايه و مالكيت در
  است  0.000  73  6.04  3.43  74 كشور

موثر در مجامع عدم حضور
اي حسابداري و حرفه

 بازارهاي مالي
  است  0.000  73  9.22  3.86  74

ي هماهنگي وباال بودن هزينه
اجراي تغيير و انتقال از 
استانداردهاي ملي به 

 المللياستانداردهاي بين
  است  0.006  73  2.82  3.23  74

تهيه(فقدان آشنايي حسابداران
، استفاده)كنندگان اطالعات

كنندگان و حسابرسان با 
المللي استانداردهاي بين
 حسابداري

  است  0.001  73  3.61  3.26  74

عدم آموزش استانداردهاي بين
  است  0.000  73  12.88  3.94  74 هاالمللي در دانشگاه

نگراني از عدم درك كامل
  است  0.000  73  5.47  3.4  74 ذينفعان ناشي از تغييرات

  نيست  0.206  73  -1.27  2.90  74  ساختار و ويژگي هاي فرهنگي

. در نظر گرفته شده اسـت  3اي بوده است، ميانگين نظري گزينه 5از آنجا كه طيف مورد سنجش  *
)05/0P<(  

ارائه  )4(جدول ها براي گروه دانشگاهي پاسخ دهندگان در نتايج آزمون فرضيه  
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ها در بانكهاي بزرگ و نفوذ برخي از شركتاز ديد اين گروه  .گرديده است
ي هماهنگي و اجراي تغيير و انتقال از استانداردهاي ملي به باال بودن هزينه ،كشور

، )تهيه كنندگان اطالعات(فقدان آشنايي حسابداران  ،المللياستانداردهاي بين
ساختار و  و المللي حسابداريكنندگان و حسابرسان با استانداردهاي بيناستفاده

  .تلقي نمي شود مانع ويژگي هاي فرهنگي
  در خصوص موانع پذيرش استانداردهاي بين الملليگروه دانشگاهي  ديدگاه )4(جدول 

ميانگين   تعداد  فرضيات
 t*  df  Sig  نمرات

مانع پذيرش 
استانداردهاي بين

  ...سابداريحالمللي 
  است  0.000  45 5.05 3.61 46  سيستم و قوانين مالياتي كشور

توسعههاي اقتصاديفقدان زيرساخت
يافته مانند بازارهاي متشكل در كشور و 

 تفاوت محيط كسب و كار
  است  0.001  45  3.59  3.39  46

عدم گسترش بازار سرمايه به عنوان يك
گذاري المللي و موانع سرمايهبورس بين

 خارجي در ايران
  است  0.000  45  5.43  3.55  46

المللي بهپايين بودن سطح مبادالت بين
  است  0.000  45  3.85  3.53  46  تامين منابع ماليخصوص از لحاظ 

هاهاي بزرگ و بانكنفوذ برخي از شركت
  نيست  0.559  45  0.58  3.07  46 در كشور

  است  0.018  43  2.46  3.25  44  ساختار سرمايه و مالكيت در كشور
ايعدم حضور موثر در مجامع حرفه
  است  0.000  45  5.62  3.75  46  حسابداري و بازارهاي مالي

ي هماهنگي و اجراي تغييرباال بودن هزينه
و انتقال از استانداردهاي ملي به 

 المللياستانداردهاي بين
  نيست  0.523  45  -0.226  2.97  46

تهيه كنندگان(فقدان آشنايي حسابداران
كنندگان و حسابرسان ، استفاده)اطالعات

 المللي حسابداريبا استانداردهاي بين
  نيست  0.341  45  0.961  3.11  46

المللي درعدم آموزش استانداردهاي بين
  است  0.000  45  5.67  3.69  46 هادانشگاه

نگراني از عدم درك كامل ذينفعان ناشي از
  است  0.000  45  3.81  3.44  46 تغييرات

  نيست  0.964  44  0.045  3.00  45  ساختار و ويژگي هاي فرهنگي
  
در نظـر گرفتـه    3بوده اسـت، ميـانگين نظـري    اي گزينه 5از آنجا كه طيف مورد سنجش  *

  )>05/0P. (شده است
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ي بعدي پژوهش، به آزمون در مرحلهدو گروه ،هاي  با توجه به تفاوت ديدگاه  
سه در  نتايج آزمون نشان داد.  ر استدا تفاوت معني ايناين مورد پرداختيم كه آيا 

  :  صد، تفاوت وجود دارددر 90هاي دوگروه در سطح اطمينان زير بين  ديدگاه مورد
گرچه در مجموع ،ها در كشورهاي بزرگ و بانكفوذ برخي از شركتن 

اي كه نظر افراد دانشگاهي را مورد تاييد قرار گرفت اما در آزمون جداگانه
ي ويژه اعضاي كميتهكرد اين موضوع مورد تاييد قرار نگرفت بهبررسي مي

موضوع را قويا رد نموده و خود را تحت تدوين استانداردهاي حسابداري، اين 
اين موضوع در تحقيق بال با توجه به نفوذ . دانندنفوذ هيچ نهاد و شركتي نمي

هاي قانوني خاص مثل قوانين اوراق سيستم هاي كارگري، ها، اتحاديهبانك
ي آمريكا بيان بندي، در جامعهتحليلگران مالي و نهادهاي رتبه، هارسانه بهادار،
آن اين موضوع به صورت ي آسهدر تحقيق انجام شده در منطقه. است يدهگرد

 .سازدميزان نفوذ بخش دولتي يا خصوصي در تجارت خود را نمايان مي

هماهنگي و اجراي تغيير و انتقال از استانداردهاي ملي  يباال بودن هزينه 
نگرفت اما در گرچه در مجموع مورد تاييد قرار ، الملليبين به استانداردهاي
. كرد تاييد گرديداي را بررسي مياي كه نظر افراد حرفهآزمون جداگانه
ي تغيير و انتقال را باالتر از حد رسد افراد فعال در حرفه هزينهبنابراين به نظر مي

گيرند كه ممكن است به دليل ديدگاه اجتناب از هزينه در ميانگين در نظر مي
. شنايي بيشتر با محيط كار موجود در كشور باشداي يا آهنگام فعاليت حرفه

هرچه قوانين حسابداري ) 2008( 1درحالي كه براساس تحقيق سدرسترم و سان
ي تغيير كمتر  تر باشد، هزينهالمللي نزديكملي به استانداردهاي حسابداري بين

شود و با توجه به تر انجام ميو منفعت آن بيشتر است و در نتيجه تغيير راحت
المللي تدوين گرديده كه استانداردهاي ملي ايران براساس استانداردهاي بيناين

سازي در ايران را نسبتا كم رو در راستاي هماهنگتوان راه پيشاست، مي
ها و باال بودن آنها در تحقيق هوپ و هيئت اما وجود اين هزينه. كردهزينه تلقي

                                                                                                                   
1- Soderstrom, Jialin Sun 
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ي آموزش ها را شامل هزينههزينه گردد و در اين تحقيقات اينژاپني تاييد مي
ي افشا موازي هاي مالي، سهامداران و حسابرسان، هزينهناشران صورت

اي از زمان جهت المللي در دورههاي مالي با استانداردهاي ملي و بين صورت
ي ايجاد عدم اطمينان در سهامداران هزينه، اطمينان از درك كامل ذينفعان
سازي مفاهيم جديد بيان شده در جاري يداخلي و خارجي و هزينه
المللي از جمله برخي از ابزارهاي مالي و ارزش  استانداردهاي حسابداري بين

ي دلويت داراي جالب است كه اين مانع در تحقيق موسسه. دانندجاري، مي
 . ي مورد بررسي بوده استباالترين اهميت در جامعه

كنندگان و استفاده ،)اطالعاتكنندگان  هيته(حسابداران  ييفقدان آشنا 
گرچه در مجموع مورد  ،المللي حسابدارياستانداردهاي بين حسابرسان با 

اي كه نظر افراد دانشگاهي را بررسي تاييد قرار گرفت اما در آزمون جداگانه
رسد افراد دانشگاهي با توجه با نظر ميبه. كرد مورد تاييد قرار نگرفتمي

المللي حسابداري به اين دانشگاهي به استانداردهاي بيني آشنايي خود و جامعه
آنكتاد جز موانع اصلي  2008اين موضوع در تحقيق سال  .اندپرسش پاسخ داده

 .جامائيكا و تركيه مطرح گرديده است، پذيرش در كشورهاي كنيا

  رتبه بندي موانع پذيرش استانداردهاي بين المللي حسابداري 
بندي موانع براي رتبه. ترتيب اهميت موانع موضوع ديگري بود كه بررسي شد 

المللي حسابداري از ديد پاسخگويان از آزمون فريدمن پذيرش استانداردهاي بين
دهي به هر شاخص را در گو امكان   نمرهكه هر پاسختوضيح آن. ايماستفاده نموده

  : طيف زير داشته است
 كامال مخالف مخالف تفاوتبي موافق كامال موافق

5  4 3 2  1  
ارزيابي از مانع بودن (ي ميزان موافقت با گويه دهندهي باالتر نشانبنابراين نمره 

ي ي باالتر نشان دهندهلذا در آزمون فريدمن ميانگين رتبه. بوده است) شاخص
  .اهميت بيشتر آن شاخص است
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ترين مانع ي افراد مورد مطالعه، مهماز نگاه كليه) 5(جدول هاي  با توجه به يافته 
 يعدم آموزش استانداردها « المللي حسابداري در ايران پذيرش استانداردهاي بين

» ايعدم حضور موثر در مجامع حرفه« پس از آن . باشدمي» هادر دانشگاه يالملل نيب
ماهنگي و ه يباال بودن هزينه«هاي شاخص. شودترين عامل شناخته ميبه عنوان مهم

ترين كم اهميت» هاي فرهنگي در كشورساختار و ويژگي«و » اجراي تغيير و انتقال
 .اندموانع برشمرده شده

 المللي حسابداري در ايرانبندي موانع پذيرش استانداردهاي بين رتبه  )5(جدول 

  رتبه  ميانگين رتبه ابعاد
  1  8.69  هاالمللي در دانشگاهعدم آموزش استانداردهاي بين

  2  8.37  اي حسابداري و بازارهاي ماليعدم حضور موثر در مجامع حرفه
المللي و موانع سرمايهعدم گسترش بازار سرمايه به عنوان يك بورس بين
  3  7.51  گذاري خارجي در ايران

  4 7.34 سيستم و قوانين مالياتي كشور
  5 7.28  تامين منابع ماليالمللي به خصوص از لحاظپايين بودن سطح مبادالت بين

  6 6.44 نگراني از عدم درك كامل ذينفعان ناشي از تغييرات
هاي اقتصاد توسعه يافته مانند بازارهاي متشكل در كشور و فقدان زيرساخت

  7  6.21 تفاوت محيط كسب و كار
  8 6.07 ساختار سرمايه و مالكيت در كشور

كنندگان و، استفاده)اطالعاتكنندگانتهيه(فقدان آشنايي حسابداران
  9  5.43 المللي حسابداريحسابرسان با استانداردهاي  بين

  10 5.40 ها در كشورهاي بزرگ و بانكنفوذ برخي از شركت
  11 5.13 ي هماهنگي و اجراي تغيير و انتقالباال بودن هزينه

  4.1312 هاي فرهنگي در كشورساختار و ويژگي
Қ2=191.32df=11 Sig=0.000  

    
از نظر افراد شاغل درحرفه  آزمون در سطح گروهاي پاسخ دهنده نشان داد،  

هاي اقتصادي تر از فقدان زيرساختساختار سرمايه و مالكيت در كشور با اهميت
همچنين . باشدتوسعه يافته مانند بازارهاي متشكل و تفاوت محيط كسب و كار مي

تر از فقدان آشنايي ها در كشور با اهميتبانكهاي بزرگ و نفوذ برخي از شركت
كنندگان و حسابرسان با استانداردهاي  ، استفاده)كنندگان اطالعاتتهيه(حسابداران 

 . المللي حسابداري استبين
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اي بندي از نظر دانشگاهيان عدم حضور موثر در مجامع حرفههمچنين در اين رتبه  
المللي در تر از عدم آموزش استانداردهاي بينحسابداري و بازارهاي مالي با اهميت

ي اين گروه عدم گسترش بازار سرمايه به عنوان همچنين به عقيده. ها استدانشگاه
ي پنجم موانع به رده، گذاري خارجي در ايرانالمللي و موانع سرمايهيك بورس بين

سوم قرار ميي كند و به جاي آن سيستم و قوانين مالياتي كشور در ردهنزول مي
ي تدوين استانداردهاي ايران به سيستم قانوني كشور توسط اعضاي كميته. گيرد

اعضاي كميته براين باورند . استنيز مورد تاكيد قرار گرفته رسمي عنوان يك نهاد
پذيري كامل استاندارد از قانون و  كه عدم تعامل كافي بين قانون و استاندارد، تاثير

  .وي آن عامل بازدارنده در پيشرفت درمسير پذيرش استعدم تاثيرگذاري بر ر

  نتيجه گيري
المللي حسابداري در موانع پذيرش استانداردهاي بين شناساييهدف اين پژوهش   

نتايج اين پژوهش كه موانع و مشكالت موجود در مسير پذيرش كامل . ايران بود
 براي، كندبندي ميتبهها را رالمللي حسابداري  را معرفي و آناستانداردهاي بين

گذاري مانند سازمان حسابرسي،  سازمان بورس و و سياست مقررات گذاريمراجع 
بازرگاني و مالي مرتبط با استانداردهاي ، اوراق بهادار و ساير نهادهاي تجاري

همچنين در صورت تصميم كالن براي رفع موانع . سودمند باشدتواند مي حسابداري
تواند مورد استفاده قرار گيرد انجام شده در اين پژوهش مياولويت بندي ، پذيرش

عدم آموزش  ـ1ترين موانع شناسايي شده در اين پژوهش عبارتند از مهم.
اي عدم حضور موثر در مجامع حرفه ـ2ها، المللي در دانشگاهاستانداردهاي بين

عدم گسترش بازار سرمايه به عنوان يك بورس  ـ3حسابداري و بازارهاي مالي و 
هاي ها نيز با اولويتساير فرضيه. گذاري خارجي در ايرانالمللي و موانع سرمايه بين

در نظر كه مختلف مورد پذيرش هستند و تنها مانع شناسايي شده در ساير كشورها 
است كشور هاي فرهنگي در دهندگان در ايران مصداق ندارد ساختار و ويژگيپاسخ
هاي جهاني در استاندارد ديگر هاي موفق استفاده ازتجربهآن را دليل  توان مي كه

  .كشور از جمله استفاده از ايزوهاي مختلف جهاني و قوانين اينكوترمز دانست
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  هايي براي تحقيقات آتي توصيه
، موارد تر كردن اين پژوهششود در جهت هرچه كاربرديبه پژوهشگران توصيه مي

  :ير را مورد بررسي قرار دهندز
تـوان در مـورد ماهيـت    بنـدي نمـوده اسـت، مـي    اين تحقيق موانع پذيرش را رتبـه  .1

 .ي رفع آن تحقيقاتي انجام دادهريك از اين عوامل و نحوه
 .المللي حسابداري  بر صنايع مختلفبررسي تاثير پذيرش استانداردهاي بين .2
المللي حسابداري مانند كمبود استانداردهاي بينبررسي موانع تكنيكي در پذيرش  .3

 .هامتخصصان اكچوئري و ارزياب دارايي
ها در صورت هاي استانداردگذار و تغيير ماهيت فعاليت آني بخشبررسي آينده .4
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