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 المللیبین  یمال یگزارشگراستانداردهای 
 

 3یدریپورح ، دکتر امید 2دکتر مهدی بهارمقدم، 1هاشمیان  معصومه  دهی س
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 چکیده
 

  یگوناگون  هایحوزه  در  ،خواسته  اهداف  از  فراتر  ایران  حسابداری  استانداردهای  در  دنظریجدت   ۀناخواست  آثار  :مقدمه

  جامعه  اقتصاد،  سالمت  حفظ و داریپا ۀتوسع   در زمینۀ دنظرشدهیتجد یاستانداردها  یسودمند بر آثار ن یا. ابدییم  ظهور

 در   دنظریتجد  (اهداف  از   فراتر)  ناخواسته  آثار  یهاحوزه  ن یی تب   پژوهش   ن یا  هدف.  است  رگذاری تأث  کشور  فرهنگ  و

 .  است ها حوزهاین  در پژوهش  تی اهم زانی م نیی تع و رانیا ی حسابدار یاستانداردها

حاضر،    :پژوهش  روش پژوهش  تأثیر    هایی حوزهدر  تحت    یاستانداردها  در  دنظریتجد  اهداف  از  فراتر  آثارکه 

با استفاده  قرار می  رانیا  یحسابدار افراد جامعه آماری در مورد    نظرهایتعیین شد. سپس،  ای  کتابخانه  از روشگیرد 

های  آوری و با استفاده از روشجمعساخته  نامه پژوهشگربا استفاده از پرسش   بال های  حوزهوجود و اهمیت این آثار در  

دوجمله  دویکاآماری   اعضای  ۀجامع.  شد  نآزموای  و  شامل  پژوهش   دکتری  دانشجویان  ،علمی   هیئت  آماری 

 بود.   مالی کارشناسان وشده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته  هایشرکت مالی مدیران حسابرسان، حسابداری،

  ، یالمللن یب  یگذارهیسرمای  هاحوزه  در  رانیا  یحسابدار  ی استانداردها  در  دنظریتجد  اهداف  از   فراتر  آثار  : هایافته

  یی شناسای  حسابدار  ۀحرف  ۀ توسع  و  فناوری   گسترش   ست،یز  طی مح   ، گذاریتاسی س   ،یفرهنگ   ،یاجتماع   کالن،  اقتصاد 

  همۀدر    ایران  حسابداری استانداردهای  در  تجدیدنظر  اهداف  از  فراتر آثار  وجود  ،های آمارینتایج آزموناساس    بر.  شد

 .دش دیی تأ ها آن در پژوهش تی اهم و شد ی ها بررسحوزه

 المللی، بین   گذاری سرمایه   هایحوزه   در   ای خواسته نا   آثار  ایران   حسابداری  استانداردهای  در   تجدیدنظر   : گیری تیجه ن 

 . دنبال دارد   به   حسابداری  ۀحرف   ۀتوسع   و  فناوری   گسترش  زیست،  محیط  ،گذاری ت سیاس  فرهنگی،  اجتماعی،   کالن،   اقتصاد
 

 .المللیبین  گزارشگری مالیاستانداردهای  ،استانداردهای حسابداری ایران، ناخواسته آثار کلیدی: هایواژه 

 

 
 (. seyyedemhashemian@gmail.com  : انامه ی را )   ران ی ا   دانشگاه شهید باهنر، کرمان،   اقتصاد،   و   ی حسابدار   ت، ی ر ی مد   ۀ دانشکد دانشجوی دکتری حسابداری،    . 1

؛  mbahar@uk.ac.ir  :انامهیا)نویسندۀ مسئول؛ ر رانیا ، کرمان،دانشگاه شهید باهنر ، اقتصاد وحسابداری   ،گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت دانشیار،.  2

 . (034-33257437دورنگار: 

 (.opourheidari@uk.ac.ir :انامهیرا) رانی، کرمان، اباهنرشهید  اقتصاد، دانشگاه   ی وحسابدار ،تیریمد  ۀ دانشکد  ،یگروه حسابدار استاد، 3.
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اقتصاد، ظهور سازمانالمللیبین  اتحادیهشدن  و  های  ها 

بادلت جهانی، تأمین مالی خارجی  جهانی، گسترش م

اطالعات قابل    نیاز شدید به  المللیبین گذاری  سرمایهو  

ایجاد کرده  در بین کشورهای جهان را    مقایسه و شفاف 

استانداردهااست منظور  این  به  مالی  ی.    گزارشگری 

شبین  تدوین  از  و    است  هدالمللی  بیش   140تاکنون 

  اندضروری دانستهکارگیری این استانداردها را  کشور به

خود را    حسابداری  اگر کشوری استانداردهای ملی  .(1)

استانداردهای مالی  با  همبین   گزارشگری  گرا  المللی 

افزایش    هسرمای  ۀاطالعاتی و هزینخطر    ،نکند خود را 

المللی را  های مربوط به مبادلت بین فرصتدهد و  می

 .(3و  2) از دست خواهد داد

ایران در  حسابداری  استانداردهای  با    ،تدوین 

استانداردهای   برداریالگو مالی   از    گزارشگری 

میالمللی  بین  لزمزیرساخت  .شودانجام  برای   های 

المللی  بین   گزارشگری مالی   کارگیری استانداردهایبه

  از   .وجود ندارد  توسعه  حال  درعنوان کشور  در ایران به

موارد این  زیرساخت  نبودن  آماده  جمله  در  لزم  های 

بهمی  زمینه نداشتن  ،  حسابداران  کافینا  آموزش  توان 

در    حضور و  رفهحهای  انجمنمؤثر  حسابداری  ای 

مالی بین   نداشتن،  بازارهای  موانع ،  المللیبورس 

خارجیسرمایه مالیاتی  ،گذاری  بودن  یین پا،  قوانین 

بین  مبادلت  از  ،  المللیسطح  ناکافی  نگرانی  درک 

زمینۀ  نفعانیذ های  زیرساختنبودن  ،  تغییرات  در 

تفاوت    متشکل  یبازارها   مانند  افتهیتوسعه  اقتصاد و 

آشنایی    ،ساختار سرمایه و مالکیت  ،وکارکسب  طی مح

استفادهنا حسابداران،  با  کافی  حسابرسان  و  کنندگان 

نفوذ برخی  ،  المللیبین   گزارشگری مالی  استانداردهای

با توجه    .(4)  اشاره کردها  های بزرگ و بانکشرکت

زیرساخت  این  نبودن  در    آثاردرک  ها،  به  تجدیدنظر 

استانداردهای  بر  مبتنی  ایران    استانداردهای حسابداری 

مالی و    ، المللیبین   گزارشگری  عملی    نظر  از ضروری 

صورت پذیرش استانداردهای    حتی در.  بسیار مهم است

همۀ  هنوز    در شرایطی کهالمللی،  بین   گزارشگری مالی

فراهم  زیرساخت  ملیبه    نیستها    استانداردهای 

نیاز  احساس  شدت  بهها  و تجدیدنظر در آن  حسابداری

 .(6و  5، 3) شودمی

جانب   ۀینظر  اساسبر   هنگام    استلزم    ، یآثار 

ی  مبنا  بر  حسابداری  تجدیدنظر در یک استاندارد ملی

مالی استانداردهای    بر   عالوهالمللی  بین   گزارشگری 

اثرحوزه  به    در  خواسته  های  اهداف،    آثارراستای 

  آثار  رایز  ؛آن نیز توجه شود  فراتر از اهداف  ناخواسته

را    هناخواست  حسابداری  استانداردهای  در  تجدیدنظر 

  پایۀ بر  جانبی در نظر گرفت که    ی عنوان آثاربهتوان  می

یا   آنمنفیمثبت  سودمندی   ،بودن  میزان  بر 

است.   تأثیرگذار  تجدیدنظرشده  باید  استانداردهای 

توجه داشت که شهروندان، مشتریان، کارکنان، دولت  

نسل اقتصاد جهانی  آینده  های  و حتی  جزء    کنونیدر 

آن  و  اندنفعانذی منافع  است  شودلزم  تأمین  .  (7)  ها 

حسابداریهم استانداردهای  جهانی    یفرایند  ، گرایی 

اینکه  است.    پیچیده استانداردها،    فرایند با  تدوین 

تغییرات سالاجرامذاکرات،   این  ها  ، آموزش و تفسیر 

جوامع  تفاوت   اما  کشدمیطول   ابعاد  های  از  مختلف 

نظر  در  تدوین استانداردها  درطور مناسبی به ،گوناگون
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نمی  بهشودگرفته  سیاسی،    سازیجهانی   دلیل.  مسائل 

فرهنگی   نیز   محیطیزیست  و  اجتماعی  ،اقتصادی، 

گیرد. تنها گذر زمان پیامدهای چنین  تأثیر قرار میتحت

را  افر این    .کندمیآشکار  یندی  از  را  بسیاری  پیامدها 

یا  نمی داشت  انتظار  استاندارد  تدوین  زمان  در  توان 

عنوان  بهسازمان حسابرسی  رود  انتظار می  بینی کرد.پیش 

های حسابداری و استاندارد  ۀکنندتدوین قانونی  مرجع  

شرایط اقتصادی، اجتماعی،   پایۀ در ایران، بر حسابرسی

استانداردهای ایران  سیاسی  و  و    فرهنگی  حسابداری 

  نفعانیذ  همه   منافع  که د  کن تدوین    مناسبی را   حسابرسی

 .(8)جامعه در آن لحاظ شود 

  ی استاندارها  در  دنظریتجد  اهداف  از  فراتر  آثار

  فراتر  ی هاو واکنش   امدهای پ  از  است   عبارت   یحسابدار

که در متن   یحسابدار  ی استانداردها ۀ خواست  اهداف از

آن به  این  است  شده  اشاره  ها استانداردها  بسیار    آثار. 

دارد. حسابداری    اهمیت  استانداردهای  در  تجدیدنظر 

استانداردهای  ایران بر  مالی  مبتنی    گزارشگری 

های لزم  در شرایطی که هنوز زیرساخترا  المللی  بین 

  ی توجهقابل  تغییر نهادی عنوان  بهتوان  می   ، فراهم نیست

پیامدهای اقتصادی و که  منطقی است  و  در نظر گرفت  

جانبی خواسته(  آن  آثار  اهداف  از  فراتر    )آثار 

  ۀکنندتدوین  نهادهای  .شودبررسی    طوردقیقبه

  را  خود  اجتماعی   مشروعیت   دن توان می   ، زمانیاستاندارد

اقتصادی    مباحث  که ند  نک  حفظ  حسابداری  مقررات  در

ها را بررسی  آن  صراحتبه  شناسایی و  را  و آثار جانبی 

استانداردهای  اهدا  .(9)  ند ن ک و   حسابداری ف    ایران 

مشابه،    طوربهالمللی  بین   گزارشگری مالیاستانداردهای  

بال  ۀ ارائ کیفیت  با  قابل  ،اطالعات  و    ایمقایسهشفاف 

های اقتصادی مفید واقع شود.  گیریاست که در تصمیم

این   واکنش   پژوهش در  و  از  پیامدها  فراتر  که  هایی 

خواست  حسابداری    ۀ اهداف    ، استاستانداردهای 

.  است  در نظر گرفته شده  فاهدا فراتر از    آثارعنوان  به

سرمایه  آثاراین   سطوح  بین در  اقتصاد  گذاری  المللی، 

فرهنگی،   اجتماعی،  محیط  گذاراستی س کالن،  ی، 

رخ    حسابداری  ۀحرف   ۀو توسع   یفناورزیست، گسترش  

تأثیر    شامل مواردی نظیر  اهداف  از  فراتر  آثار  .دهدمی

ابزارهای   به  مربوط  حسابداری  استانداردهای  متقابل 

اثر   پولی،  و سیاست  بر   استانداردهایمالی  حسابداری 

سرمای  ۀتوسع  تخصیص  بهبود  و  بین    هاقتصادی 

  یفناورو انتقال    ی فرهنگ  ۀ اشاع  ، ها، افزایش رفاهشرکت

اصالح  یمرزن یب   مبادلت  ش یافزا  اثر  در   قانون ، 

 . شودمی هاافزایش یا کاهش آلیندهو  ها مالیات

به  واکنش  سرمایه  بازارهای  مستقیم  های 

افزایش صورت بال شامل  با کیفیت  مالی  کارایی    های 

سرمایه سهام،  ،  بازارهای  نقدشوندگی  کاهش  افزایش 

سرمایه   و  سرمایه  ۀ هزین  این  است  گذاری  افزایش  که 

رشد   به  اشتغالبیشتر  موارد  و  کالن  منجر    اقتصاد 

با کیفیت  های مالی  ها به صورتد. برخی واکنش شومی

بال مانند افزایش کارایی قراردادهای حقوق و مزایا و 

کنترل   و  شرکتی  حاکمیت  بهبود  بدهی،  قراردادهای 

شرکت   در  میمدیریتی  موارد  شودایجاد  این  پیامد   .

هدایت   شرکت،  عملیاتی  الگوی  شکل  تغییر  ارتقای 

شرکت  سرمایه ارزش  مبنا   برگذاری    سرانجام  وی 

  یالگو   و  کالن  یگذارهیسرما  ساختار  راتیی تغ   یارتقا

توان بیان کرد  می   . بنابراین،خواهد بود  یاقتصاد  ۀتوسع 

ایران  آثار  که   استانداردهای حسابداری  تجدیدنظر در 
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ی  هاپژوهش   شتربی   .استاز سطح خرد تا کالن گسترده  

زمینۀ  انجام شده استانداردهای    در  در  تجدیدنظر  آثار 

  اهداف  در راستای   یادشدهحسابداری ایران فقط به آثار  

و همکاران    تفتیان  ،مثالبرای    .است  پرداختهاستانداردها  

سطح  بر  را  ایران  حسابداری  استانداردهای  تدوین  اثر 

ابراهیمی (،  10)  افشا و  وکیلی(11)  ثقفی  و ،  فرد 

اثر    (13)  حساس یگانه و همکاران  و  (12)  یاکبریعل

اطالعات   کیفیت  بر  را  حسابداری  استانداردهای 

اثر استانداردهای    رافعیکارجومهدوی و  ،  حسابداری

مستقل  حسابرسان  اظهارنظر  کیفیت  بر  را    حسابداری 

و کاظمی(،  14) به  مشایخ  استانداردهای  اثر  کارگیری 

پور سبزعلی(،  15)  کاریحسابداری را بر سطح محافظه

هم استاندارد تأثیر  با  ایران  تلفیق  استاندارد  گرایی 

اطالعات  المللیبین  سودمندی  و  (،  16)  بر  مشایخ 

سرمایه و    ۀ اوشیانی اثر استانداردهای حسابداری بر هزین 

سهام اثر    و  (17)  نقدشوندگی  میرمعصومی  و  دارابی 

استانداردهای   به  نسبت  ملی  حسابداری  استانداردهای 

مالی اتکان بی  گزارشگری  قابلیت  بر    و  المللی 

کرده  (18)اطالعات    بودن فهمقابل   در  .اندارزیابی 

فراتر از اهداف   آثاربه  نیز بسیار محدودی هایپژوهش 

ایران   حسابداری  توجه  استانداردهای  کالن  سطح  در 

و    ،مثالبرای    .است  شده و همکاران، حجازی  مشایخ 

هم تأثیر  قنبریان  و  یگانه  حساس  با  همکاران،  گرایی 

المللی را بر وضعیت  بین   گزارشگری مالی   استانداردهای

سرمایه و  بین اقتصادی  کردهگذاری  بررسی    اندالمللی 

با نظرخواهی از متخصصان    پژوهش در این    .(19-21)

حوزهحرفه اهداف    ۀناخواست   آثارهای  ،  از  فراتر 

ایران   حسابداری  استانداردهای  در  در  )تجدیدنظر 

  گزارشگری مالی  گراشدن با استانداردهایهم  راستای

اهمیت    (المللیبین  و  های  حوزهدر    پژوهش شناسایی 

 است.  شده بررسی یادشده

 

 پژوهش ۀمبانی نظری و پیشین 

 سازی حسابداری المللیبین 
بین   کمیتۀ در سال    المللیاستانداردهای حسابداری 

هیئت استانداردهای  شد و    ساختار   دیتجدمیالدی    2001

بین  در    تهیکم  نیا.  آن شد  ن ی گزیجا  المللیحسابداری 

  با  یخصوص  سازمان  کی   قالب  درمیالدی    1973سال  

  از  یامجموعهتا    د ش  ل ی تشک  یالمللن یب  ۀ حوز

  سطح  در  که  کند  ن یتدو   را  یحسابدار  یاستانداردها

  یعموم  یزبان گزارشگر  ک ی  ،باشد  یشدناجرا   جهان 

  ی هاگزارش  ۀس یمقا  و  ی حسابرس ه،یته  و   آورد  فراهم   را

استانداردهای   نیاکند.   لیسراسر جهان تسه در را یمال

بین  قرار    ی یکشورها  دسترس  در  المللیحسابداری 

مجموع  گرفتمی ملی    ۀ که  حسابداری  استانداردهای 

ندار انگیزه  د.نمدونی  از  دیگر  کمیتۀ  های  یکی 

هیئت  )و بعد از آن    المللیاستانداردهای حسابداری بین 

( نیاز به حسابداری  المللیاستانداردهای حسابداری بین 

قابل مالی  به  و گزارشگری  برای کمک  اتکا و شفاف 

منطقی  تصمیم گذاران،  سرمایه  وسیلهبهگیری 

و  وام بهقانونگذامقامات  دهندگان    صورت ر 

بین  حسابداری  به    المللیاستانداردهای  پرداختن  برای 

آسیا نگرانی مالی  و  اقتصادی  بحران  از  برخاسته    های 

( است  است(.  22بوده  استاندارد    41  تاکنون  ، گفتنی 

گزارشگری مالی  استاندارد    17و    المللی بین حسابداری  

استالمللی  بین  شده  منتشر  و   . (23)  تدوین 
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بین  حسابداری  استانداردهایی    ،المللیاستانداردهای 

سال  است   تا  منتشر  را    هاآن  تهی کممیالدی    2001که 

مالی    و  است   کرده گزارشگری  استانداردهای 

است استانداردهای  ،المللیبین  سال  که    ی  آن  از  پس 

آن را منتشر    المللیهیئت استانداردهای حسابداری بین 

استانداردهای  اصطالح  اکنون    این،  وجود  با  .ه استکرد

تنهایی برای اشاره به این  به  المللیگزارشگری مالی بین 

 .(24)رود به کار می مجموعه از استانداردها

بیستم،   قرن  اواخر  استانداردهای    کمیتۀدر 

بین  این هدف    المللیحسابداری  که  کرد  می  فعالیتبا 

بینرا  استانداردهایش   کمیسیون سازمان  های  المللی 

این تأیید در سال    ،(. سرانجام25)  کندتأیید  اوراق بهادار  

و  میالدی    2000 آمد  دست  بورسبه  از  های  بسیاری 

بهادار جهان آن  ، اوراق  از  غیر  در  به  آمریکا  هایی که 

حسابداری  استانداردهای  ،  ددنبو استانداردهای  کمیتۀ 

هیئت استانداردهای حسابداری    و بعد از آن  المللیبین 

هیئت استانداردهای  .  ددن تأیید کرحدی    تا  را  المللیبین 

بین  سال    المللیحسابداری    مسئولمیالدی    2001در 

حسابداری    کمیتۀاستاندارد    تدوین  استانداردهای 

هدف  شد  المللی بین  حسابداری  .  استانداردهای  هیئت 

استانداردهایبازنگری    المللیبین  شده   در  تدوین 

  بود  المللیکمیتۀ استانداردهای حسابداری بین وسیله  به

اتحادی26) تصمیم  اما  اینکه    ۀ (  بر  مبنی    همۀاروپا 

سال  شرکت از  استانداردهای  با  میالدی    2005ها 

بین  مالی  کنند  المللیگزارشگری    ناگهان  ،موافقت 

 ملزم کرد را    المللیهیئت استانداردهای حسابداری بین 

. آماده کند خ یتا آن تار را  ها استاندارد   از ایهمجموع تا

استانداردهای  کشور استفاده از    140از آن زمان بیش از  

بین  مالی  الزامی    المللی گزارشگری  دیگرو  را    برخی 

و بسیاری هم برای    اندهکرد  اختیاریاستفاده از آن را  

 (.1) کنندمی تالشگرایی با این استانداردها هم

 

با   آن  ارتباط  و  ایران  حسابداری  استانداردهای 

 المللیاستانداردهای حسابداری بین 
ایران حسابرسی    در  قانون  سازمان  دار  عهدهطبق 

تعمیمتدوین  درو    ،    استانداردهای  تجدیدنظر 

  مهم  ۀ سازمان برای انجام این وظیف این  حسابداری است.  

سال   با  چشمگیری  های  اقدامتاکنون    1371از 

کشور تغییر  درنظرگرفتن   نهادی  اساس    بر  و  شرایط 

معتبر   استانداردهای  استانداردهای  و  کشورها  سایر 

است    المللیبین  داده  لزم    تاانجام  با  استانداردهای 

های  کردن ناسازگاریایجاد یکنواختی و برطرف  هدف

  کار به این صورت است که  فرایند.  شودموجود تدوین  

  ۀکمیترا    ها پژوهش انجام  برای    مورد نیاز موضوع  ابتدا  

استانداردها می  تدوین  آنکندمشخص  از  پس   . ،  

انگلستان،   آمریکا،  نظیر  کشورها  سایر  استانداردهای 

استانداردهای  و    استرالیا و  مالی  کانادا  گزارشگری 

به  های پژوهش   ،المللیبین  های  روش  ،موضوع  مربوط 

  کارشناسان  از طریق  را یقانون  لئمسامتداول در ایران و  

کمیته  .  کندمی  آوریجمع  مدیریت تدوین استانداردها

از    استانداردهاتدوین   های  گزارش  هاآن  بررسیپس 

اساس  .کندمیارائه  را  مطالعاتی   این  لزوم    بارۀدر  ، بر 

  در   .شودمی  گیری تصمیمزمینه تدوین استاندارد در آن  

استاندارد  بهتصمیم    صورت نویس  پیش   ،تدوین 

استاندارد   و    هاپژوهش   ،هاگزارشپایۀ    برمقدماتی 

از    د.شونظران مربوط تهیه میتشکیل جلسات با صاحب
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سیاستکنونتا   1384سال   استاندارد   ،  تدوین    اصلی 

  المللی بین   گزارشگری مالی  هماهنگی با استانداردهای

  زمینۀ در  المللی  استاندارد بین   کهیصورت   در  است. لذا،

تدوین استاندارد آن    ۀداشته باشد، کمیت  وجود  مورد نظر

اصلی    را میکار  مبنای  براین  د.  ده قرار  پایۀ    کمیته 

استانداردپیش  مقدماتی  بررسینویس  و ،  گسترده  های 

انجام   استاندارد  دهدمیعمیقی  تدوین  کمیتۀ  از  .  بعد 

پیش   اعمال را  اصالحات،  نهایی  استاندارد  برای  نویس 

متخصصان   برای  تخصصی    صالحذینظرخواهی 

عمومی  ،همچنین   .فرستدمی نظرخواهی  در    نیز  برای 

با توجه    این کمیته  سپس،  .دهدقرار می  عموم  دسترس

و   پیشنهادها  حرفه  های نظربه  دیگر    اعضای  و 

لزم  مندان،  هعالق  پیش را  تعدیالت   اعمالنویس  در 

  و مجمع  عاملهیئت  نهایی  پس از تصویب  که  کند  می

حسابرسی سازمان  استانداردهای  عنوان  به  ، عمومی 

در    .(27)  شودمیالجرا  لزم  منتشر و  حسابداری ایران

استاندارد  پایان با  ،نیز  هر  با    مطابقت»عنوان    بندی 

می  « حسابداری  المللیبین   استانداردهای که  ارائه  شود 

موارد   آن  با  احتمالی  در  استانداردهای  مغایرت 

بین   42تاکنون  .  شودمیذکر    المللیحسابداری 

حسابداری   با  ۀ کمیت را  استاندارد  استانداردها    تدوین 

 . (28)  است کرده همین شیوه تصویب 

رو  ی کل  راهبردطبق     شتری بموجود،    ۀ ی و 

استانداردها  کشور   یاستانداردها از    یبرگرفته 

  ی هماهنگو با وجود    است  یالمللن یب  گزارشگری مالی

با   ایران  یفعلحسابداری    یاستانداردها  اغلب

)در  آن  ه ی شب  یاستانداردها استاندارد    ن یتدو  ۀمرحلها 

مالی   یاستانداردها  همه  ری نظ  هنوز(،  یمل   گزارشگری 

  ن ی ا  با  .ندارد  وجود  یاستاندارد مل   رانیا  در  ،یالمللن ی ب

مالی  یاستانداردها  از   ی ادیتعداد ز  ،حال   گزارشگری 

  توانیم.  است  شده  حذف  یبرخ   ای  ش یرایو  یالمللن ی ب

ا  گفت در  آن  متناظر    ا ی  معادل  قبالا   که   رانیاستاندارد 

متناسب  به  ،است  بوده  یالمللن ی ب  ۀنسخ  مشابه طور 

است نشده    یی هارتیمغا  اکنون   ،جه ی نت  در   .بازنگری 

امکان    زی ن  یموارد  در  ی کنون  طیشرا  در  و  است  وجودم

  وجود  یالمللن یب  گزارشگری مالی  یاستانداردها  یاجرا

که  مطلب  ن یا  ذکر  .ندارد است  با  هم  لزم  گرایی 

مالی   استانداردهای این  بین   گزارشگری  مانع  المللی، 

نیست که برای موضوعی خاص، استاندارد حسابداری  

تدوین   الزامات    شودخاص  بازار    طبق  بیشترییا  نیاز 

 . شود  تعیین تر بیششفافیت اطالعاتی  برایسرمایه و 

 

 اهداف استانداردهای حسابداری 
سازی اهداف استانداردهای حسابداری برای  شفاف

در    ناخواسته ضروری است.  آثار  ۀتعریف محتوا و دامن

ناخواسته برای    و   خواسته  آثار   م یتقس  مبنای این پژوهش  

  اهداف  ایران،  حسابداری  استانداردهای  در  تجدیدنظر

به    خواسته  آثار.  است  حسابداری   استانداردهای

انتظار  پیامدهای  صریح  اهداف   برمبنای  مورد 

ها  های مستقیم به آنو واکنش   حسابداری  استانداردهای

  استانداردهای   در  تجدیدنظر  ۀناخواست  آثار  .اشاره دارد

هایی اشاره دارد که  به پیامدها و واکنش   نیز  حسابداری

مورد    ایران  حسابداری  استانداردهای  اهداف  برمبنای

اهداف استانداردهای حسابداری را    (.29)نیست    انتظار

اهمی به  تقسیم  توان  خاص  اهداف  و  کلی  کرد  داف 

(29) . 
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ایران،   استانداردهای حسابداری    ه ارائ اهداف کلی 

و   شفاف  کیفیت    است   ایسهیمقاقابلاطالعات  از  که 

پاسخ در  تا  باشد  برخوردار  گویی،  مطلوبی 

رشد    هایگیری تصمیم و  توسعه  و  آگاهانه  اقتصادی 

اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی مفید واقع شود. 

نیز در دو   اهداف خاص  برخی  اهداف کلی  بر  عالوه 

حسابداری   استانداردهای  و  حسابداری  مفاهیم  سطح 

همان دارد.  وجود  نظری  خاص  مفاهیم  در  که  گونه 

مالی   استگزارشگری  های  ، هدف صورتذکر شده 

از:    عبارتمالی     و  تلخیص  اطالعاتی  ۀ ارائـ»است 

 و  مالی  عملکرد  ،مالی  وضعیت  ۀدربار  شدهبندیطبقه

  طیفی  برای  که  تجاری  واحد  مالی  پذیری انعطاف

  اتخاذ   در  مالی  هایصورت  کنندگاناستفاده  از  گسترده

برای    .(30)  « شود  واقع  مفید  اقتصادی  هایتصمیم

باید  مالیهای  صورت  مفیدبودن مالی  اطالعات   ،

بودن،  اتکاقابلبودن،  مربوطکیفی    هایویژگی

و  فهمقابل را  مقایسهقابلبودن  تا  داشته  بودن  باشد 

گزارشاستفادهنیازهای   مالی  کنندگان  زمینۀ های    در 

طریقاقتصادی    هایتصمیماتخاذ   آن   از  به  ها  کمک 

آیند یا  حال  گذشته،  رویدادهای  ارزشیابی    را  هبرای 

 .کندبرآورده 

خاص  اهداف هریک از استانداردهای حسابداری  

راستاینیز   حسابداری    در  استانداردهای  کلی  اهداف 

»سود هر    30  ۀ هدف استاندارد شمار  ،مثال  برای  .است

سهم    ۀارائ  و  ن یی تع   ضوابط  بیتصو  ،سهم«  هر  سود 

  ی تجار  یواحدها  عملکرد  سۀیمقا  تیبهبود قابل  منظوربه

همچنین،  است  مختلف  یگزارشگر  یهادوره  در  .

نیز   « ی تجار  ی هاب ی »ترک  38  ۀشمار  استاندارد  هدف

  ۀسیمقا  تی قابل  و  اتکا  تی قابل  بودن،مربوط  بهبود

صورت  یاطالعات در  گزارشگر  واحد  که    ی هااست 

 کندیو آثار آن ارائه م  یتجار  بی ترک  ۀدربار  خود  یمال

 هدف ن یترمهم   که   افتیدر  توانیم  ، یکل  طوربه  .(30)

اطم  ،یحسابدار  یاستانداردها ک   نانی کسب    ت ی فی از 

 است.  یاطالعات حسابدار

گزارشگری    یاستانداردها  ئت ی ه   اساسنامۀ  اساس  بر 

استانداردهای گزارشگری مالی  اهداف  ،  یالمللن یب  مالی

اطالعات با کیفیت بال،    ۀارائ   :عبارت است از  المللیبین 

قابل و  صورتشفاف  در  سایر مقایسه  و  مالی  های 

مالی  گزارش کههای  نحوی  تصمیم  به  گیری  در 

سرمایه در  مشارکت  و  گذاران اقتصادی  کنندگان 

کنندگان  استفاده   سایرمختلف جهان و    ۀبازارهای سرمای

قانون  (31)  باشدمفید  اطالعات     2002/  1606  ۀشمار. 

اروپا  یشورا  و  اروپا  پارلمان  ی جول  19  در  اتحادیه 

نظراهداف    2002 کاربرد    مورد  استانداردهای  از 

را به شرح زیر مطرح کرده است:   المللی داری بین حساب

مقررات از    ، »این  استفاده  و  استانداردهای  پذیرش 

اطالعات    گراییرا با دیدگاه هم  المللی حسابداری بین 

ارائه بهشرکت  وسیلهبهشده  مالی  از  ها  اطمینان  منظور 

مقایس  ۀدرج قابلیت  و  از شفافیت  های  صورت  هبالیی 

و   سرمایکارایی  لذا  مالی  بازار  ۀاتحادی   ه بازار  و    اروپا 

قرارعنوان  بهداخلی   است«   هدف  اهداف(32)  داده   . 

به قانونسایر   برای  استانداردهای  کارگیری  گذاران 

  ،برای مثال  .مشابه است  نیز  المللیگزارشگری مالی بین 

کارگیری  هدف از بهاسترالیا    انجمن گزارشگری مالی

بین  مالی  گزارشگری  ارائ  المللیاستانداردهای    ۀ را 

ارائۀ این اطالعات    .کندبیان میبا کیفیت بال    اطالعات
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ند،  کمی آسان  گذاران را  مرزی سرمایههای برونمقایسه

می  ۀهزین  کاهش  را    ی هاشرکت  به  ودهد  سرمایه 

دهند    ش ی خود را افزا  ۀ یسرما  خواهندیم  که   ییای استرال

بورس   ای کشورها   یهادر  سایر  بهادار    رفتهیپذ  اوراق 

 (.29) کندیم کمک ،شوند

هدف استانداردهای حسابداری ایران    ،کلی  طوربه

گزارشگری    هدفبا   بین استانداردهای   المللیمالی 

اطالعات با    ۀارائ   استانداردها  هدف هر دو  .استمطابق  

و   شفاف  بال،  در    است  ایسهیمقا قابلکیفیت  که 

که    از آنجا .  شودهای اقتصادی مفید واقع  گیریتصمیم

اتحادی از    ۀ در  اصلی  هدف  کشورها،  سایر  و  اروپا 

  المللی استانداردهای گزارشگری مالی بین گرایی با  هم

شده ذکر  مقایسه  قابلیت  و  شفافیت    است،  افزایش 

کردمی بیان  مالی    که  توان  گزارشگری  استانداردهای 

مقایسه  بیشتری  تأکید    المللیبین  قابلیت  و  شفافیت  بر 

 (.29دارد )

 

 تغییر نهادی 

محدودیت  به    اندانسانیشدۀ  ابداعهای  نهادها  که 

میواکنش  ساختار  انسانی  متقابل  از  ها  آندهند.  های 

)محدودیت رسمی  اساسی(،    های قانون  مانند های 

رفتاری،  محدودیت هنجارهای  )مانند  غیررسمی  های 

تحمیل   هایقانون  و  عرف خود  بر  و رفتاری  شده( 

 ،مجموع  . دراندتشکیل شدهها  های اجرایی آن ویژگی

و    معرفنهادها   جوامع  انگیزشی   ویژه بهساختار 

دراستاقتصادها   سازمان  بین تفاوت    بارۀ.  و    ها نهادها 

گفت می باشد،    که  توان  بازی  قواعد  نهادها  اگر 

بازیکنان  سازمان بود.  نخواه   هاآنها  نهادی    تحولد 

تغییرات  و دلیل    استها و نهادها  حاصل تعامل سازمان 

می پی  افراد  که  است  این  تجدید که  برند  نهادی  با 

توانند عمل  ساختار مبادلت سیاسی یا اقتصادی بهتر می

 (.33کنند )

تغییرات نهادی تمرکز شده    تأثیر  بر  ،در این پژوهش 

اقتصادی  اصلیعوامل    بیشتراست.   رشد  به    ،مربوط 

رشد    ۀکنندیعنی تغییر نهادی تعیین  ؛استعوامل نهادی 

حقوق   شفافیتتغییر نهادی،   ۀاقتصادی است. طبق نظری

تأثیری   دارد  اساسی مالکیت  اقتصادی  عملکرد    . بر 

های  کاهش هزینه   در راستاینیز  نهادی  های تغییر  انگیزه

اقتصادی عملیات  در  و  ،معامالت  انگیزه    تأمین 

برای    سازوکارهای در  مشارکتمحدودیتی  کنندگان 

جدید فعالیت  نهادی  اقتصادهای  است.  اقتصادی  های 

ای  مجموعه  ، که ماهیت شرکت  است نظریه  مبتنی بر این  

قراردادهای   اطالعات    شفافاز  است.  ضمنی  و 

حسابداری مبنای امضا و اجرای قرارداد است و نقش  

  ، اساسی  طور کند. بهحمایت از حقوق مالکیت را ایفا می

هدف  استاندارد  با  نهادی  توافق  نوعی  حسابداری  های 

 (.29مبادلت است ) ۀکاهش هزین 

 

 پیامدهای اقتصادی 

گزارش  زف تصمیماثر  بر  حسابداری  گیری  های 

گذاران و  ها، سرمایهواحدهای تجاری، دولت، اتحادیه

تعریف   مفهوم پیامدهای اقتصادی عنوان  بهبستانکاران را  

یک انقالب واقعی در    ،اقتصادی بحث پیامدهای  کرد.  

تا   است.  حسابداری  تصور  میالدی    1970دهۀ  تفکر 

  آثار  در زمینۀیا    ی حسابداریگذاراستی س   که  شدمی

  آثاراین    در برابرطرف است یا مسئولیتی  استانداردها بی
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  سؤال  یطورجدبه  مفروضات  ن یا  ۀدربار  امروزهندارد.  

به    شودمی اجتماعی  و  اقتصادی  پیامدهای  موضوع  و 

  ،رواین   از  .شده استتبدیل  مهم در حسابداری    ئلۀمس

می  استاندارد  تدوین   که   رودانتظار  عادلی  تکنندگان 

  نامطلوب  پیامدهای  و  حسابداری   بین مالحظات  ظریف

به   اجتماعی  و  اقتصادی  از  استانداردها  ناشی  کارگیری 

  استرالیا   شورای تجارت  گزارشنامۀدر    .(34)  کنندایجاد  

  نظری  لحاظ   از   استانداردها  است   ممکنمطرح شد که  

باشد   داشته    امامطلوب  نامطلوب  اقتصادی  پیامدهای 

مثال  .دباش   یالمللن ی ب  یریپذرقابت  است   ممکن  ،برای 

 .(35) شود دارخدشه

ا  یبرخ  .است  برنهیهز  استانداردها  ن یتدو   نیاز 

سازمان  مانند  هانه یهز تشکیل  هزینههزینۀ  های  ها، 

های  های تدوین و اجرای استاندارد ) شامل هزینههیئت

.  (36)  است  یری گاندازهقابل  یراحتبهمستقیم و سربار(  

وجود،   این  این  هزینه   برخیبا  غیرمستقیم    فرایندهای 

حوزه  آثار  مانند) در  منفی  فرهنگی،  جانبی  های 

زیست حوزه  محیطیاجتماعی،  سایر    قابل  (هاو 

بزرگ  تربااهمیت  اما  نیست گیری  اندازه   واست  تر  و 

  ی غیرمستقیم هاهزینه  .دهدتأثیر قرار میتحتجامعه را  

  یبرا  ی اقتصاد  نۀیهزصرف    ازمندی ن   ،وجود  صورت  در

  باعث   گسترده  پیامدهای اقتصادیمعمولا    .است  اصالح

در    برخی   که   شودمی بیرونی  تدوین    فرایندنیروهای 

حسابداری کن  استانداردهای  و  ن دخالت    از  تدریجبهد 

سوکردن منافع  همبرای غربی   استانداردهای حسابداری

  واقع،   . در(29)  شوداستفاده    نفعیذهای مختلف  گروه 

گروه استانداردها  تدوین  ذیهنگام  نتایج  های  نفع 

را   آن  از  حاصل  تجزیه  طوربهاقتصادی  وتحلیل  دقیق 

 (. 36) کنندمی

 

 آثار جانبی  ۀنظری
قرن    ۀنظری پایان  در  مطرح  میالدی    19آثار جانبی 

شاخه از  ای  عدهو    شد در  اقتصادی  اقتصاددانان  های 

آلفرد مارشال )اقتصاد نئوکالسیک(،    همچون   ،مختلف

)اقتصاد رفاه( و رونالد کوز )اقتصاد نهادی    آرتور پیگو

و تعاریف گوناگونی    کردند  به این نظریه کمک  جدید(

معنی آثار  آثار جانبی به  ، طور کلیبه  .انددادهارائه    از آن

  یجانب  آثار  یا آثار یک چیز بر چیز دیگر است.  بیرونی

  یاقتصاد  تی فعال  کی  ی منف   ایمثبت    یامدهای پ  ۀدربار

اثر  .  گذارداثر می  رمربوطی اشخاص ثالث غ   براست که  

شود  میگروهی    ی است که شاملهزینه یا منفعت  ،جانبی 

بابت    ،لذا  .(29)  نکرده استانتخاب    را  آن  رخداد  که

منفعت  تحمیل هزینۀ   بابت  و  دریافت  چیزی  شده 

نمی  پرداخت  چیزی  منفعت    کند.ایجادشده  دریافت 

اقتصادی   فعالیت  یک  جانبی  آثار  از  وسیلۀ  بهحاصل 

 .(36) دارداشاره  « سواری مجانی»مفهوم  به ،دیگران

می را  آثار  آثار جانبی  و  منفی  جانبی  آثار  به  توان 

کردطبقهمثبت    جانبی  بارۀدر  ،مثالبرای    .(29)  بندی 

فقط    ،آثار جانبی منفی صنعت آلیندهبه عنوان  آلودگی  

های سود مستقیم  های مستقیم و فرصتی هزینه مبنا  بر

تصمیم تولید  از  هزینه  شودمیگیری  حاصل  های  و 

به   مربوط  آلودگی    پیامدهایغیرمستقیم  از  ناشی 

  کل)  دی تول   یاجتماع   ی هانه یهز.  شودینم  یری گاندازه

  نیا  در .  است  یاختصاص  یهانهیهز  از   شتری ب(  هانه یهز

  یزندگ  ت ی ف یشامل کاهش ک   میرمستق ی غ  ی هانهیهز  مثال

مثال) نزد  ک یمالک    بارۀدر  ،برای    ۀکارخان  کیمنزل 
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هزندهیآل   از  و  بالتر  درمان  و  بهداشت  یهانه ی(، 

  ی)برا  دی تول  ۀشدن ییتع شیپ  از  ی هافرصت  رفتن ن ی ب

  ل ی دلبه  ی گردشگر  یهات ی به فعال  واردشدنبیآس  ،مثال

  ل ی تحم  کنندهاستفاده  ای  دکنندهی تول   بر(  یآلودگ

 . شودینم

  ی هامثبت، بازده   یوجود آثار جانب  صورت   در

  یبرا  .است  یاجتماع   یهابازده   از  کمتر  یاختصاص

  ق ی تحق  یهات ی فعال  در  یاجتماع   یهابازده  بارۀدر  ،مثال

که  توسعه  و دارد  وجود  دیدگاه  مثبت  این  این    آثار 

پشتیبان  تولیدکننده )  چیزی است کهاز  فراتر    هافعالیت

آن دست میپژوهش مالی   به  دیدگاهدلیل  .  یابد(    این 

افزایش    توسعه  و  قیتحق   یهاتیفعال  کهاست  این   به 

عمومی   به  میمنجر  دانش  که  سایر    و  توسعه شود 

می کمک  بازدهاکتشافات  اما  اختصاصی  کند  های 

مبنای  بر  فعالیت  شرکتی که  فروش محصول  ها  این  به 

بازده  ،پردازدمی به  نیست  افرادیهای  شامل    طور که 

 . )سواری مجانی دیگران( شوندغیرمستقیم منتفع می

و    اجتماعی های اختصاصی و  که بین هزینه هنگامی

و  بازده اختصاصی  داشته    اجتماعیهای  وجود  تفاوت 

اصلی   مشکل  بود.    کارایی ناباشد،  خواهد  بازار  نتایج 

جامعهبر اعضای  وضعیت  بهبود  های  بازدهباید    ای 

هزینه  اجتماعی و  حداقل شود.    اجتماعیهای  حداکثر 

خرید و تولید    هایتصمیمهایی که  اگر افراد و شرکت 

نتایج    نکنند،درونی    راها و منافع  هزینه   همۀ  گیرند،می

جامعه    در اندازهاز  شتربییا کمتر تواند به تولید بازار می 

رفاه«  منجر   »دیدگاه  آن  به  اقتصاددانان  که  شود 

قابلیت    نیز  گذارینظام قیمتآثار جانبی در    گویند.می

از بین    را  کنندگانانتقال دانش تولیدکنندگان و مصرف

منابع    و  بردمی تخصیص  ناکارایی    . شودمیمنجر  به 

 : (37) توان مطرح کرد طورکلی می به

اجتماعی های های اختصاصی = هزینهجانبی منفی + هزینهآثار   

ی اجتماع یهابازده=  ی اختصاص  یهابازده+  مثبت ی جانب آثار  

است دارد  گفتنی  منفی  جانبی  آثار  که   ، هرچیزی 

داشته  جامعه  برای  هم  مثبت  جانبی  آثار  است  ممکن 

منفعت / وتحلیل هزینه به همین دلیل است که تجزیه ؛  باشد 

اندازه می  در  ارزش تواند  و  و گیری  منافع  پولی  گذاری 

توان به آثار آثار جانبی را می   های تولید مفید باشد. هزینه

سویه و دوسویه یک آثار جانبی    و   جانبی ثابت و غیرثابت 

) طبقه نیز   کرد  نهایی  38بندی  هدف  آثار   ۀ نظری در  (. 

شناسایی آثار   از طریق   منابع   ۀ بهین   دادن ص تخصی   جانبی 

کاهش یا حذف آثار جانبی منفی   ، جانبی مثبت و منفی 

 است.و تقویت آثار جانبی مثبت  

کالی عمومی عنوان  به که نهادها    توان بیان کرد می 

 یجانب   آثار .  کند   جادیا   یجانب   آثار   تواند یم   ی راحت به 

توجه   نهادها جد   ۀ ن ی هز   و   منفعت  به   با  آثار   به   ،د ی نهاد 

نوعی توافق عنوان  به .  شود ی م   می تقس  ی مثبت و منف   یجانب 

 ناپذیری اجتناب طور  به نهادی، استانداردهای حسابداری  

ای ایجاد ناخواسته   آثار و ممکن است    داردآثار جانبی  

آثار   ۀنظری   ترتیب،این به   . نباشد کند که با اهداف مطابق  

به جانبی سطح ،  در  غیراقتصادی  پیامدهای  برای  ویژه 

که فراتر از چارچوب نظریۀ پیامدهای اقتصادی   ،کالن 

مبنایی  طور به   است، ناخواستۀ   آثاربرای    را  عمده 

می فراهم  حسابداری  استانداردهای  در  کند تجدیدنظر 

می  ، مثال   رای ب .  ( 29)  حسابداری  با استانداردهای  تواند 

زمینه  تجاری  مبادلت  توسع افزایش  صنعت   ۀساز 

به  را  افراد جامعه  رفاه  افزایش  و  دنبال گردشگری شود 
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تواند با افزایش مبادلت تجاری، تولید داشته باشد یا می 

 را رونق و آلودگی را هم افزایش دهد.

 

 پژوهش ۀپیشین
به این نتیجه  مروری    پژوهشیدر    مشایخ و همکاران 

استانداردهای گزارشگری مالی    یی باراگهمکه    رسیدند

و   المللیبین  اقتصاد  وضعیت  بر  مثبتی  آثار 

بین سرمایه دارد گذاری  و    .(19)  المللی  حجازی 

دانشگاهیان،    که  ددریافتن   نیز  همکاران  دیدگاه  از 

پذیرش   حسابرسان  و  استانداردهای  حسابداران 

بین  می  ایران  اقتصاد بر    المللیحسابداری    گذاردتأثیر 

همکاران  (.20) و  سازی  جهانی  ، بادآورنهندی 

بررسی کردند بیان  . آناستانداردهای حسابداری را  ها 

زمینۀکه    کردند استانداردهاجهانی  در    ، سازی 

مختلف  توانند  می   برنامه  کارگزاران کشورهای  در 

اقتصادی،    وضعیتاز    ایجانبههمه   ۀمطالع سیاسی، 

و   حقوقی  داشته  های  جنبهسایر  فرهنگی،  خود  کشور 

همکاران.  باشند و  که    بادآورنهندی  کردند  ذکر 

با برگزاری سمینارهای تخصصی    توانندمیکارگزاران  

از   برخورداری  با  هم،  سانکارشنا  نظرهایو  گرایی 

منافع    پیش ببرند که  روشی  المللی را به استانداردهای بین 

 .(5)  شودتأمین    نوعبهترین  به    درازمدت  در  شانکشور

  ی انجام شدهها با مرور پژوهش   یگانه و قنبریانحساس

حوز بین   ۀدر  مالی  گزارشگری    المللی استانداردهای 

سایر کشورها  برای    هاپژوهش نتایج  که  مطرح کردند  

ندارد همچنین،عمومیت  استانداردهای  پذیرش    . 

بین  مالی  ویژگی  المللیگزارشگری  با  تعامل  های در 

حقوقی،    هایسازمان  جمله   از کشورها  محیطی  

اجتماعیویژگی فرهنگی،  رویه   ، های  و  های  اقتصادی 

مالی  حاکمیت شرکتی می و  اقتصادی  پیامدهای  تواند 

 .(21) مختلفی داشته باشد

همکاران ا و  و  رفتار  ،نگ  گران تحلیل   ی تغییرات 

بررسی    را  خارجی  این  از   قبلاز  بررسی کردند.  بعد  و 

سال   جرای ا  در  چین  جدید  حسابداری   استانداردهای 

است میالدی    2007 شده  آنانجام  که   ندد دا نشان  ها  . 

با  هم  بین گرایی  مالی  گزارشگری   المللیاستانداردهای 

تحلیل موجب   استانداردهای آشنایی  با  خارجی  گران 

چین  است  حسابداری  آن  و   شده  برای تمایل  ها 

شرکتدنبال  در  پذیرفتههای  کردن  اوراق   بورس شده 

بینی صحت پیش ،  افزایش داده است   را   چین   بهادار کشور 

 و  گران داخلی بهبود بخشیده ها را در مقایسه با تحلیل آن 

گران خارجی تحلیل   از طریق بینی سود  تعداد دفعات پیش 

داده افزایش  هزینه،  است   را  کاهش  اطالعات به  های 

کاهش  سرمایه  و  خارجی  اطالعاتی   نامتقارنیگذاران 

کمک کرده و کارایی تخصیص منابع را بهبود بخشیده 

 ، اجرای استانداردهای حسابداری جدید همچنین،  است.  

را افزایش داده و ارتباط و   ی های بورس جذابیت شرکت

بین  متقابل  را  همکاری  استآسان  المللی   . ( 39)   کرده 

 ارائه کردندبر این مبنا    را   گوردون و همکاران شواهدی 

 به المللیاستانداردهای گزارشگری مالی بین  پذیرش  که 

خارجی سرمایه   افزایش  مستقیم  . شود میمنجر    گذاری 

نتایج   افزایش آن  پژوهش طبق  زمینۀ   کلی   ها،   در 

مستقیم سرمایه   پذیرشدلیل  به   خارجی   گذاری 

بین  مالی  گزارشگری   در   اغلب   المللی استانداردهای 

 از   یکی   افتد. می   اتفاق   توسعه   حال   در   کشورهای 

استانداردهای   پذیرش   احتمالی   و   اصلی  های محرک 
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بین  مالی   حال  در   کشورهای   در  المللی گزارشگری 

 جهانی   بانک   از  خواهند میها  این است که آن  توسعه، 

داد  آکیسیک  (. 40) بگیرند    مالی  های کمک  که   نشان 

بین  حسابداری  معنی   المللی استانداردهای  بر اثر  داری 

گذاران سرمایه   گذاری مستقیم خارجی دارد؛ زیرا سرمایه 

متنوع  سهام، سازی  برای  به سرمایه  سبد  را  سمت ها 

کارگیری استانداردهای کنند که بهبازارهایی هدایت می 

 ( باشد  مجاز شمرده  یا  ملزم  را  و 41حسابداری  نادی   .)

کامل   سوباروین  پذیرش  که  کردند  ارائه  شواهدی 

بین  مالی  گزارشگری  خالص   المللی استانداردهای  بر 

گذاری مستقیم خارجی در کشورهای آفریقایی سرمایه 

دارد  منفی  آن .  اثر  پژوهش  که  نتایج  داد  نشان  برای ها 

سطح   بهبود  یا  سرمایه حفظ  مستقیم خالص  گذاری 

آفریقایی خارجی   کشورهای  ساختا   ،در  رهای اصالح 

قانونی و سطح   نظام محوربودن،  قانون مانند  نهادی اساسی  

استانداردهای گزارشگری تر از پذیرش  بسیار مهم  فساد 

بین  نشان   (. 42) است    المللی مالی  همکاران  و  جانسون 

مالی   پذیرش   که   دادند  گزارشگری  استانداردهای 

و به   المللی بین  )به   طورمستقیم  کیفیت   ۀ واسطغیرمستقیم 

بر   سرمایه قانونگذاری(  مستقیم خارجی خالص  گذاری 

مثبتی   ) اثر  که جای   (. 43دارد  دریافتند  همکاران  و  اوبا 

بین پذیرش   مالی  گزارشگری   المللی استانداردهای 

را سرمایه   جذب تواند  می  خارجی  مستقیم  گذاری 

. تواند آن را ضمانت کند تنهایی نمیبه  اما  افزایش دهد 

آن نتایج   که پژوهش  داد  نشان  اقتصادی   ها  ثبات 

در جذب   نیز ها  های آن کشورهای آفریقایی و سیاست 

) سرمایه  است  تأثیرگذار  خارجی  مستقیم  . ( 44گذاری 

 استانداردهای   گرایی هم   که   سان و همکاران نشان دادند

طریق حسابداری،   مقایس  از  قابلیت   اطالعات  ۀ افزایش 

های شرکت   ادغام   و   مرزبودنبی   چشمگیری طور  به 

است.   را   چین کشور   بخشیده   و  موفقیت   احتمال   بهبود 

 2007  سال  از   قبل  که  کشورهایی   در   معامالت  ارزش

بین میالدی   مالی  گزارشگری   را   المللی استانداردهای 

یافته است   افزایش   چشمگیری   میزان   به نیز    اند کرده   اجرا 

در    . ( 45)  همکاران  و  دادند پژوهش دیفاند  نشان   که  ی 

خارجیسرمایه  نهادی  بازده   گذاری  آنو  از   های  پس 

بین پذیرش   مالی  گزارشگری  تا   المللی استانداردهای 

هایی شرکت  بین در    ویژه، به   حدی کاهش داشته است؛ 

اجرای  ضعیف انگیزۀ  که   برای  صادقانۀ تری 

مالی   گزارشگری  توانایی   المللی بین استانداردهای  یا 

دادهکاردستبرای    ی رت بیش  منصفان ی  ارزش   ۀهای 

بین  مالی  گزارشگری   . دارند   المللی استانداردهای 

با   استانداردهای ضعیف که    ینهاد زیربنای  کشورهایی 

بین  مالی  پذیرفته  المللیگزارشگری  کشور   مانند )   اند را 

گذاری نهادی ی در جذب سرمایه ر ت بیشکاهش    نیز   چین(

 ، ی مروری پژوهشبیاندی و سوزوکی در    (. 46) اند  داشته 

المللی را بررسی و بیان بین   استانداردهای   ۀناخواست   آثار

که   با   حسابداری اهمیت  کردند  که  است  دلیل  این  به 

شکل شیوه  را  اجتماعی  اقتصادهای  آرام  و  خاص  ای 

آندهد می  این  .  در  استانداردهای   آثار   پژوهش ها 

 حسابداری   هایاستانداردو    المللی گزارشگری مالی بین 

به  را  المللی  بین  اقتصادی  ادبیات   .1  ی کل   ۀ طبق   دو بر 

 یاقتصاد کالن و اقتصادها   . 2و اقتصاد خرد و    ت ی ر ی مد 

تقسیم نهاد  هرکدام ی  برای  را  فرعی  طبقات  و  بندی 

 ( کردند  بهبود ا ژ (.  47مشخص  که  داد  نشان  نگ 

 نیز اقتصاد واقعی و    ۀاستانداردهای حسابداری باعث توسع 
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زمانی شود.  ها می تغییر در تخصیص سرمایه بین شرکت

هایی که در یابد شرکت می  ارتقاء نتیجه  عنوان به رفاه که 

بالتر و  ۀسرمای   ۀ د با هزین ن مشخص قرار دار خطر سطوح 

 ناگزیر ها  برخی از آنو  د  ن شو مواجه میکمتر  های  ارزش

اسمیت   (. 48)   خارج شوند اقتصاد  چرخۀ  از  که    شوند می 

همکاران   گرفت و  استانداردهای   پذیرش   که   ند نتیجه 

بین  مالی   نهادی  شرایط   اساس   بر   المللی گزارشگری 

 در  (یا سهامداران   نفعان ذی   نظریه حاکمیت  )  هاشرکت

شرکت وضعیت  افشای   . دارد   متفاوتی   اثر ها  اجتماعی 

داد آن پژوهش  نتایج   نشان  به واکنش شرکت   که   ها  ها 

نیز و    المللیاستانداردهای گزارشگری مالی بین الزامات  

افشای  فشار ذی به   برای  اجتماعی بیشتر  نفعان  مسئولیت 

 (. 49تأثیر محیط نهادی است ) تحت 

ناخواست   چاپل  استانداردهای پذیرش    ۀ پیامدهای 

بین  استرالیا را بررسی  المللی  گزارشگری مالی  کرد. در 

کرد   وی  بین که    بیان  استانداردهای   ازالمللی  پذیرش 

جزئیات   طرف  به  توجه  بدون  و  کلی  تصمیم  استرالیا 

پ   موجب  واست    بودهاستانداردها    شده  ییامدها ی بروز 

 و   نشدهی ن ی ب ش ی پ  ، می تصم   اتخاذ  زمان  در   که  است

ا است   ه نبود  هم  ین ی بش ی پ قابل   ییتوانا   می تصم   ن ی. 

استرال برا   یی ا ی استانداردگذاران  به   دادن شکل   ی را 

محدود   یداخل  ی ازهای با ن  هاآن  تمطابق   یبرا استانداردها  

 ( است   ،ی مرور   پژوهشی  در   ان ی   و   نگا ژ (.  6کرده 

در   دنظر ی تجد   ناخواستۀ   آثار   ی برا   ی نظر  ی ارچوب چ 

ا کردند   ارائه  ن ی چ کشور    ی حسابدار   ی استانداردها  ن ی . 

و   ی حسابدار  یاهداف استانداردها   اساس   برچارچوب  

تجرب   آثار  نامبرده   چارچوب.  است   مربوط   ی شواهد 

 از   فراتر   آثار  ، یبعد   می رمستق ی غ   آثار   افته،ی نتحقق   خواستۀ

فراتر از اهداف   آثار  . شود ی را شامل م ه ی اول  آثار   و   هدف 

و   ی فناور   ،ی اجتماع   مسائل   ، اقتصاد کالن   بر   آثار   شامل 

 که درحالی   نشان داد که   ا پالی   (. 29)   است   محیط زیست 

 بر   توسعه   تاریخ   و   اقتصادی   های مؤسسه   ها، فرهنگ 

مقررات   ،دارد   شدیدی   تأثیرهای  ملی  هایقانون

بازار   ، ها قانون برخالف سایر  حسابداری   اقتصادهای  در 

گونه گرایی حرکت کرده است و هیچ سمت هم آزاد به 

اصلی این   ۀ نکت در گزارشگری مالی وجود ندارد.    یرقابت 

اساس اهداف   برفقط  است که استانداردهای حسابداری  

ها نیز خاص اجتماعی آن   آثار مربوط ارزیابی نشود بلکه 

شود  وی  .  سنجیده  نظر   حسابداری  هایپژوهش از 

بسزایی   سهم  مالی  گزارشگری   نظام   توسعۀ  در  تواندمی 

 نیازهای  تأمین   ها برای این گزارش  ،که   چرا   . باشد   داشته 

اجتماعی   توسعۀ اصالحات  و  اقتصادی  بهبود   پایدار، 

 .( 50)   است   مناسب 

در را    دانشگاهی  ی هاپژوهش   بالقوۀ  نقش و مورا    بال آ 

حسابداری    آثار   لی وتحله یتجز  فرایند استانداردهای  در 

که   دادند   نشان  هاآن.  کردند   یبررساستاندارد    تدوین 

 ن یتدو   ندی فرا در    یت ی بااهم   نقش   یدانشگاه  یها پژوهش 

 مشاورۀ  گروه  مانند   ییها واسطه  و  دارد استاندارد  

 کنندگانن یتدو   توجه  تواند یم اروپا    ی مال  ی گزارشگر 

ا  به  را  مورا   بال آ   . کند   جلب   ها پژوهش   ن یاستاندارد  و 

اثربخشی نیز  مختلفی    راهبردهای  و  کارایی  بهبود  برای 

کنندگان تدوین   ۀتقویت رابطبا  استانداردگذاری    فرایند 

و   کردند  پژوهشگراناستاندارد  ارائه   . ( 51)   حسابداری 

همکاران    ترومبتا کمکدربارۀ  و  مختلف   کردنابعاد 

در ارزیابی   ، دانشگاهی به استانداردگذاران های  پژوهش 

بعد از استانداردگذار   قبل   دورۀ   آثار . کردند بحث    یو 
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 ی منبع ارزشمند  یدانشگاه   پژوهش   که   کردند   انی ب  ها آن 

 به  تواندی م  کهی حال  در  شودینم  ت یحما  آن   از است که  

درک   گذاران ت اس ی س   و   استاندارد   کنندگان ن ی تدو  در 

هالر و   .( 52)   کند   کمک   یحسابدار   یاستانداردها   آثار

استانداردهای   آثار همۀ  که    ردند ک استدلل    همکاران

باید از زمان   باید ارزیابی شود و این ارزیابی   حسابداری 

این   احتمالا که  دریافتند  ها  . آن انجام شود شروع پروژه  

بخش   آثار  و  مناطق جغرافیایی  متفاوت در  های صنعت 

زمان  همان   همچنین،.  باشد  در  که  پروژه اجرای  طور 

باید   شود انجام می استانداردها    آثار  دربارۀ هایی  پژوهش 

نیز   استانداردها  اجرای  از  مستقل   طور به   آثار این  پس 

 .( 53)   ارزیابی شود 

مروری پیامدهای  مقالۀ  در یک  بروگمن و همکاران  

و   الزامی  ناخواستۀ  خواسته  استانداردهای  پذیرش 

ی  اروپا را بررس   ۀدر اتحادی  المللیگزارشگری مالی بین 

صریح    یمبنا  بر  هاآن.  ندکرد استانداردهای  اهداف 

  ، بین پیامدهای خواسته و ناخواسته المللیحسابداری بین 

  اقتصاد  سطح  در   همکاران   و  بروگمن قائل شدند.    تفاوت 

ز  کالن  بر   امدهای پ  ن ی امثبت    آثاراز    یادیشواهد 

مطرح کردند که    هاآن  کردند.  ارائه   هیسرما  ی بازارها

پیامدهای   به  مربوط  اجباری  ناخواستۀ  ادبیات  پذیرش 

بین  مالی  گزارشگری  در    المللیاستانداردهای  هنوز 

یامدهای  پ  در زمینۀ   ،رواز این .  بردبه سر می  اولیه  ۀمرحل

است تا  نیاز  ی  بیشتر  هایپژوهش ناخواسته به    وخواسته  

اجباری  هزینه  پذیرش  منافع  و  استانداردهای  ها 

مبنایی برای  و  شود    یدهسنج   المللیگزارشگری مالی بین 

اثربخشی   بین ارزیابی  حسابداری    المللیاستانداردهای 

 .(54) شودفراهم  

مرور   می   پژوهش پیشینۀ  با  که  مشاهده    ر ت بیش شود 

به ابعاد  فقط  فراتر از اهداف    آثار   مربوط به های  پژوهش 

انجام  سرمایه   ، اقتصادی  اهمیت  و  در    پژوهش گذاری 

پرداخته حوزه  مربوط  بنابراین، اند های  شکاف    .  یک 

حوزه   پژوهشی  تبیین  اهداف    آثار های  برای  از  فراتر 

  حسابداری وجود دارد.   استانداردهای   در زمینۀ تجدیدنظر  

(  29نگ و یان ) ا از پژوهش ژ گیری  بهره پژوهش حاضر با  

فراتر از اهداف تجدیدنظر در استانداردهای    آثار به تبیین  

و    مربوط   ۀ ناخواست   آثار   بخشی از عنوان  به حسابداری ایران  

 ها پرداخته است. تعیین میزان اهمیت آن 

 

 پژوهشهای فرضیه
خواستۀ  فراتر از اهداف    که را  هایی  پیامدها و واکنش 

از    آثار » توان  می   را   است استانداردهای حسابداری   فراتر 

  اما   نیست مستقیم  شفاف و  چندان    آثار این  .  نامید «  ف ا هد ا 

نظر در استانداردهای حسابداری  تجدید بر  تأثیر آن  دلیل  به 

اقتصاد  در حوزه بیشتر    نامبرده   آثار .  شود بررسی می  های 

سرمایه  بین کالن،  فرهنگی،  گذاری  اجتماعی،  المللی، 

توسع گذاری، زیست سیاست  توسعۀ  و  فناوری    ۀ محیطی، 

های  . بر این اساس فرضیه یابد می حسابداری ظهور  حرفۀ  

 : شود می به شرح زیر بیان    پژوهش 

استانداردهای حسابداری  تجدیدنظر در  اول:    ۀفرضی 

حوزه  ایناخواسته  آثارایران   کالن  در  شامل  های 

اقتبین ری  اگذسرمایه اجتماعی،  المللی،  کالن،  صاد 

سیاست گسترش  گذاریفرهنگی،  زیست،  محیط   ،

 . داردحسابداری  ۀحرف  ۀو توسع فناوری 

ناخواستۀ    آثارحوزۀ  در    پژوهش   دوم:  ۀفرضی 

ایران   حسابداری  استانداردهای  در  در  تجدیدنظر 
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، اقتصاد  المللیگذاری بین شامل سرمایههای کالن  حوزه

سیاس فرهنگی،  اجتماعی،  محیط  گذاریتکالن،   ،

حسابداری   حرفۀ  توسعۀ  و  فناوری  گسترش  زیست، 

 . داردهمیت ا

 

 روش پژوهش 

 
تقسیمحاضر  پژوهش   نوع  در  از  هدف  برمبنای  بندی 

کاربردی  پژوهش  این  استهای  در    پژوهش . 

ها  دادهگردآوری  روش  و    ماهیتبندی بر مبنای  تقسیم

های  و در گروه پژوهش  است   توصیفی  پژوهش از نوع  

می قرار  دیدگاهپیمایشی  پژوهش  این  در  های گیرد. 

از    .شددرمورد یک موضوع ویژه بررسی    اننظرصاحب

  برای   هاپژوهش   و  هاکتاب  ۀبا مطالعو    ایکتابخانه  روش

درجمع اطالعات  نظری  ۀزمین  آوری    ۀپیشینو    مبانی 

گردآوری همچنین،    .شداستفاده    پژوهش  برای 

مبتنی بر   روا و پایا  کتبی  ۀناماز پرسش   پژوهش های  داده

 استفاده شد. نیز  های پژوهش فرضیه

 

 پژوهشنمونۀ و  آماری ۀجامع

زیر    هایگروهبه شرح    پژوهش آماری در این    ۀامعج

 : است بوده

علمی گروه حسابداری و دانشجویان    تئ اعضای هی   .1

دانشگاه حسابداری  کشور دکتری  عنوان  به  ،های 

مسائل مالی و حسابداری که    ۀدر زمین   نظرانیصاحب

و  دارند  کامل  آشنایی  حسابداری  استانداردهای  با 

درج به   آثار  دربارۀاظهارنظر    توانایی علمی    ۀسبب 

  ،را دارندتجدیدنظر در استانداردها  

، با توجه به ارتباط حسابداری  ارشد به بال  حسابرسان.  2

و  حسابرسی  آن استفادنیز    و  استانداردهای    هاۀ  از 

های  بودن صورت معیار منصفانه  عنوانبهحسابداری  

 مالی،

شرکت  .3 مالی  پذیرفتهمدیران  بورس  های  در  شده 

مالی    هایگزارش   ۀدلیل تهیبه  که  اوراق بهادار تهران

حسابداری   استانداردهای  با  معیار  عنوان  بهگسترده 

 حسابداری سروکار دارند و  ۀاصلی حرف

عنوان  گذاری بههای سرمایهمالی شرکت   کارشناسان  .4

به این دلیل که تجدیدنظر در    ،گرلی تحل نمایندگان  

گزارش بر  حسابداری  مالی  استانداردهای  های 

و در شرکت تحلیل    ها  بر  و   کارشناسان نتیجه  مالی 

 های مالی اثرگذار است.گیری تصمیم

اعضای   تعداد  دقیق  تعیین  چون  پژوهش  این  در 

 21ۀ  نسخ  PASSافزار آماری  از نرم  ، نبود  ممکن  جامعه

استفاده   نمونه  برآورد حجم  که    ترتیباین به  .شدبرای 

اولیه با    ۀنمونطورتصادفی بین یک  نهایی به نامۀ  پرسش 

( اندک  توزیعنفر  82حجم  محاسبۀ  با    ،سپس   .شد  ( 

آزمون کایشاخص برهای  اولیه،    دو  اطالعات  اساس 

در سطح خطای    %80با توان آزمون    200  ۀ حجم نمون

و    یحضور  صورتبه  هانامه محاسبه شد. پرسش   05/0

طریق)  یک ی الکترون (  یمجاز   یفضا  و  انامه یرا  از 

 .شد عیجامعه توز  یاعضا بین در  طورگستردهبه

 

 نامه پرسش  ساختار

  یا نامهپرسش   ،پژوهش   یهاه ی فرض  سنجش   منظوربه

از   نظر   ینظر  ی مبان  اساس   برسؤال    16متشکل  و 

  یهاحوزه  نامهپرسش   نی ا  یمبنا   بر  .شد  ه ی ته متخصصان 
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تجد  آثار اهداف  از  استانداردها  دنظریفراتر    یدر 

اهم  رانیا  یحسابدار حوزه  پژوهش   تیو    ی هادر 

  شامل  نامبرده  یهاحوزه.  شد  یابیارز  ذکرشده

بینسرمایه کالن،  المللیگذاری  اجتماعی،  اقتصاد   ،

سیاست زیستفرهنگی،  محیط  گسترش  ،  گذاری، 

حسابداری  ۀتوسع   و  فناوری است  حرفۀ  مراحل   .بوده 

 نامه به شرح زیر بود:تدوین پرسش 

و    بر  .1 نظری  مبانی  اطالعات  پژوهش   پیشینۀاساس   ،

 ، شدمقدماتی تهیه  نامۀ پرسش استخراج و  لزم

محدودی از اعضای  مقدماتی بین تعداد    ۀنامپرسش   .2

( از    20جامعه  متخصصان  استادان  نفر  کمیتۀ    درو 

توز  ن یتدو  نظرهای   یۀپا  بر  و  شد  عیاستانداردها( 

 انجام شد، اصالحات لزم  شانیا

ب  هیته   یینها  ۀنامپرسش   .3 نفر(    82)  هیاول  ۀنمون  نیو 

  بر دویآزمون کا یها شاخص ۀمحاسب با. شد  عیتوز

اول  اساس نیاز  ۀنمون  حجم  ه،یاطالعات    در  مورد 

 ، و شدتعیین   21ۀ نسخ PASS یآمار افزارنرم 

مورد    ۀنمون   حجم  در  یطورتصادف به  یینها  ۀنامپرسش   .4

شهرها  یآمار  ۀجامعچون  .  شد  عیتوز  نظر   ی در 

  یکاغذ  ۀنسخ   دو  در  نامهپرسش   مختلف پراکنده بود

  ۀمراجع  با نامهپرسش  ن یا. شد  یطراح یک ی و الکترون

  از  یتخصص  یهاگروه  در  فرستادن  ای  یحضور

طریق   ای  ی اجتماع  یهاشبکه    اری اخت   در   انامه یرا  از 

 قرار داده شد.   دهندگانپاسخ

 کرتی ل  فی ط   اس ی مق   با  ینظرسنج   شایان ذکر است

 از ی امت   با   موافق   کامالا  از  بی ترت به   هانهی گز   ازی امت   انجام شد و

 بر  عالوه . شد  گرفته  نظر   در  1  از ی امت  با   مخالف   کامالا تا  5

 گو پاسخ   هر   یها جواب  ازی امت   ۀانی م   ،ها ه ی فرض  یها لسؤا 

مربوط    های سؤال   به  نظر   نیز  ه ی فرض   هر   به مختلف  در 

برای هر فرضیه   شاخص کل   کی   ، ب ی ترت ن یا به  . گرفته شد 

 گو به دست آمد که فراوانی آن معادل تعداد افراد پاسخ 

 ۀجداگان عالوه بر سنجش    ه، ی هر فرض  ی بررس  ی است. برا 

 آنجا  از . سنجیده شد نیز  کل  شاخص  ، هاسؤالاز   ک ی هر 

داده  که  است مقیاس  ترتیبی  لیکرت  طیف  در  از   ، ها 

نکویی برازش پیرسون استفاده   دوآزمون ناپارامتری کای 

 و   شده مشاهده  ی ها فراوانیمقایسۀ  با    . در این آزمون شد 

 ۀ ی فرض  ا ی آ   که  شود ی م مشخص    مورد انتظار   ی هایفراوان 

نیز ا دوجمله   آزمون  از  .شود ی م  رد   ا ی  رفته ی پذ   نامبرده ی 

 یها داده  گفتنی است که .  شد نسبت استفاده    ۀ برای مقایس

 21  ۀ نسخ  SPSS  افزار نرم   یر ی کارگبه   با   نامه پرسش 

 .شد   لی وتحله یتجز 

 

 پژوهش ییایو پا ییروا
  دارد   یو منطق  یعقل  ۀجنب   ،ییمحتوا  و  یظاهر  ییروا

متخصصان در بهبود   نظر از  یی محتوا ییروا یبرا .(55)

  سنجش  منظوربه  .شداستفاده    نامهپرسش   یهاسؤال

  یآلفاروش  از    ۀنامپرسش   اعتماد  تی قابل  ای  ییایپا

  عدد  هرچه   روش  ن ی ا  در .  شد  استفاده کرونباخ  

  باشد  ترکینزد  کی   به  آلفا  یبرا  شدهمحاسبه

  کسانی  درک   زی ن   و  هاسؤال   شتری ب   یهمساز  ۀدهندنشان

  ،یکل  قاعدۀ ک ی عنوانبهاست.  هاسؤال   از انیگوپاسخ

 تربزرگ   شاخص   کی   یبرا  آلفا   بیضر  مقدار   چنانچه 

  یی بال  یی ایپا  یری گاندازه  ابزار   باشد،  7/0  یمساو  ای

  ( هاهی گو  ۀهم )  یدرون  ی اجزا  که  گفت  توانی و م  داشته

همبستگی   با  قابلمقیاس  (.  56)  دارد  یکدیگرقبولی 

مربوط   ۀ نامپرسش   هایسؤال میزان آلفای کرونباخ برای  
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. است  805/0  دو  ۀفرضی برای  و    809/0  یکفرضیۀ  به  

  از  پژوهش نامۀ  پرسش توان استناد کرد که  می  بنابراین،

 .برخوردار استپایایی بالیی 

 

 ها یافته

 

 نتایج آمار توصیفی 
پاسخ توصیفی    1  شمارۀ  جدولدر    دهندگانآمار 

رشتۀ  جنسیت، میزان تحصیالت،  فراوانی    توزیع  شامل)

و  و    تحصیلی توصیفی سن  و جدول   کار(سابقۀ  آمار 

 ارائه شده است.  گروه شغلی( )ماتریس  2شمارۀ 

  شود، مالحظه می  1جدول شمارۀ  طور که در  همان

  ، . همچنین هستندزن    %26مرد و    دهندگانپاسخاز    %74

کارشناسی،    تحصیلی  مدرک   دهندگانپاسخاز    %18

کارشناسی  %45/5 و  مدرک  مدرک   %5/36ارشد 

تحصیلی  دارنددکتری   رشتۀ    دهندگان پاسخ از    89%. 

مالی،    %5/4حسابرسی،    %1،  حسابداری   % 2مدیریت 

دولتی،   صنعتی،    %1مدیریت  مدیریت    %2مدیریت 

و   اقتصادی    %5/0بازرگانی  سن  است.  علوم  میانگین 

ها  سال و میانگین سابقۀ کار آن  33/41  دهندگانپاسخ

 .استسال  89/14

آن  پاسخ از  که  از   دهندگان جا  بیش  انتخاب  امکان 

اند، جدول شمارۀ یک گزینه را در مورد نوع شغل داشته 

 لزمصورت متقاطع ارائه شده است. ذکر این نکته  به   2

 

 دهندگان: آمار توصیفی پاسخ 1جدول 

 درصد  تعداد  زیرگروه  متغیر

 جنسیت
 74 148 مرد
 26 52 زن

 تحصیالت 
 18 36 کارشناسی 

 5/45 91 کارشناسی ارشد 
 5/36 73 دکتری 

 رشتۀ تحصیلی 

 89 178 حسابداری
 1 2 حسابرسی 

 5/4 9 مدیریت مالی
 2 4 مدیریت دولتی

 1 2 مدیریت صنعتی 
 2 4 مدیریت بازرگانی

 5/0 1 علوم اقتصادی 

 بیشترین کمترین انحراف معیار  میانگین  متغیر
 61 26 339/8 33/41 گروه سنی 
 34 1 094/8 89/14 سابقۀ کار
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2و شغل  1شغل  سی : ماتر2جدول   

 عنوان شغلی 
2شغل   

 جمع 
 سایر  کارشناس مالی  مدیر مالی  حسابرس  دانشجوی دکتری  -

1شغل   

 29 0 0 1 1 8 19 عضو هیأت علمی دانشگاه

 31 4 5 4 5 0 13 دانشجوی دکتری 

 91 0 3 2 0 0 86 حسابرس 

 10 0 0 0 0 0 10 مدیر مالی 

 34 3 0 0 0 0 31 کارشناس مالی 

 5 0 0 0 0 0 5 سایر 

 200 7 8 7 6 8 164 مع ج

  ، یحسابدار سی رئ  به این جدولدر  ریساکه واژۀ  است

مم دانشگاه،  رسم   ،یاتی مال  زی مدرس    یکارشناس 

ردیف    .دارد  اشاره  یات یمال  یمشاور رسم  ی ودادگستر

می  بالماتریس  اول   که  نشان  اعضای    29دهد  از  نفر 

ها دانشجوی  از آننفر   8که  اندت علمینمونه عضو هیأ 

نفر    31.  استنفر مدیر مالی    1نفر حسابرس و    1دکتری،  

نمونه   اعضای  دکتری  نیز  از  از    هستنددانشجوی  که 

نفر کارشناس    5نفر مدیر مالی،    4نفر حسابرس،    5ها  آن

از    . در مجموعشاغل استمربوط به سایر منفر    4مالی و  

  زمانهم نفر 2 حسابرس،  فقط نفر 86 نفر حسابرس، 91

  کارشناس  و  حسابرس  نفر  3  و  مدیرمالی  و  حسابرس

تعداد  .اندمالی مابقی  مالی،    10  از  مدیر  نفر   34نفر 

 . در سایر مشاغل هستندنفر  5کارشناس مالی و 
 

 ها ه ی فرض آزمون جینتا

آزمون   از  حاصل  در    ۀ یفرضنتایج  پژوهش  اول 

طور که در این  همانشده است.    ارائه   3  ۀ شمارجدول  

فراتر از    آثار داری  شود سطح معنیجدول مالحظه می

ایران  حسابداری  استانداردهای  در  تجدیدنظر  اهداف 

است    05/0های کالن و شاخص کل کمتر از  در حوزه

نشان معنیکه  فراوانی دهنده  بین  تفاوت  های  داری 

دربارۀ    نظرهاشده و مورد انتظار است. فراوانی  مشاهده

اهداف  آثار  هایسؤال از  حوزه   فراتر  همۀ  و  در  ها 

شاخص کل اغلب مربوط به گزینۀ موافق بوده و حداقل  

پاسخ امتیاز  آزمون اس  53/3ها  میانگین  نتایج  ت. 

پژوهش    ۀیفرضای  دوجمله جدول  اول  در  شده  ارائه 

می  4  ۀشمار نشان  و  نیز  نسبت آزمون  تفاوت  که  دهد 

مشاهده حوزهنسبت  همۀ  در  معنیشده  و  ها  است  دار 

مشاهده گروه  نسبت  در  حوزه  1شده  از  همۀ  کمتر  ها 

بر اساس هر دو روش  6/0نسبت آزمون ) ( است. لذا، 

اول فرضیۀ  می  پژوهش  آماری،  می تأیید  توان  شود. 

  به  رانیا  یحسابدار  یاستانداردها   در  دنظریتجدگفت  

  یدارا(،  دویکا  ۀآمار  اساس )بر    اثر  یها حوزه  ب ی ترت

  در   دنظریتجد  اهداف  از   فراتر   ۀ ناخواست   آثار

حوزه   رانیا  یحسابدار  یاستانداردها اقتصاد    یهادر 

 . استکالن 
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ناخواستۀ فراتر از اهداف تجدیدنظر در استانداردهای  های آثاردو حوزهکای آزمون : نتایج 3 جدول

 حسابداری ایران 

هاحوزه   شرح  
کامالً 

 مخالفم
 مخالفم

نظری  

 ندارم 
 موافقم

کامالً 

 موافقم

 ۀ آمار

دو کای  

  ۀ درج 

 آزادی
داری معنی  میانگین  

یه
ما

سر
ی 

ار
ذ

گ

ن
بی

ی 
ملل

ال
شدهفراوانی مشاهده    3 25 31 105 36 

9/147  4 001 /0>  73/3 مورد انتظار فراوانی    40 40 40 40 40 

(37) تفاضل   (15)  (9)  65 (4)  

ن 
ال

 ک
اد

ص
اقت

شدهفراوانی مشاهده    0 14 24 124 38 

8/239  4 001 /0>  93/3 انتظار فراوانی مورد    40 40 40 40 40 

(40) تفاضل   (26)  (16)  84 (2)  

ی
اع

تم
ج

شدهفراوانی مشاهده  ا  6 22 38 101 33 

35/131  4 001 /0>  67/3  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(34) تفاضل   (18)  (2)  61 (7)  

ی
نگ

ره
شدهفراوانی مشاهده  ف  2 26 61 86 25 

55/110  4 001 /0>  53/3  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(38) تفاضل   (14)  21 46 (15)  

ت
اس

سی
ی 

ار
ذ

گ
 

شدهفراوانی مشاهده   3 16 18 119 44 

15/217  4 001 /0>  93/3  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(37) تفاضل   (24)  (22)  79 4 

ت 
یس

 ز
ط

حی
شدهمشاهده فراوانی  م  3 31 50 87 29 

97 4 001 /0>  54/3  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(37) تفاضل   (9)  10 47 (11)  

ش  
تر

گس

ی 
ور

فنا
شدهفراوانی مشاهده    2 23 50 97 28 

65/130  4 001 /0>  63/3  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(38) تفاضل   (17)  10 57 (12)  

ه 
سع

تو
ۀ 

رف
ح

ی
ار

د
ساب

ح
شدهفراوانی مشاهده    0 3 13 106 78 

45/237  4 001 /0>  3/4  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(40) تفاضل   (37)  (27)  66 38 

تر
را

ف
 

 از
ف 

دا
اه

 

ل(
 ک

ص
خ

شا
شدهفراوانی مشاهده  )  0 15 33 128 24 

85/256  4 001 /0>  88/3 انتظار مورد فراوانی    40 40 40 40 40 

(40) تفاضل   (25)  (7)  88 (16)  
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در    دنظری فراتر از اهداف تجد ۀآثار ناخواست  یهاحوزه  یاآزمون دوجمله ج ی : نتا4جدول 
رانی ا یحسابدار یاستانداردها  

هاحوزه   تعداد  طبقه شرح  
نسبت  

شدهمشاهده  

نسبت  
 آزمون

سطح  
داری معنی  

 میانگین 

المللیگذاری بینسرمایه   
1گروه   3 =>  59 3/0    

 

2گروه   3 <  141 7/0  6/0  0/000* 73/3  

    1 200  جمع

 اقتصاد کالن 
1گروه   3 =>  38 2/0    

 

2گروه   3 <  162 8/0  6/0  0/000* 93/3  

    1 200  جمع

 اجتماعی
1گروه   3 =>  66 3/0    

 

2گروه   3 <  134 7/0  6/0  0/000* 67/3  

    1 200  جمع

 فرهنگی 
1گروه   3 =>  89 4/0    

 

2گروه   3 <  111 6/0  6/0  0/000* 53/3  

    1 200  جمع

گذاری سیاست  
1گروه   3 =>  37 2/0    

 

2گروه   3 <  163 8/0  6/0  0/000* 93/3  

    1 200  جمع

 محیط زیست 
1گروه   3 =>  84 4/0    

 

2گروه   3 <  116 6/0  6/0  0/000* 54/3  

    1 200  جمع

 گسترش فناوری 
1گروه   3 =>  75 4/0    

 

2گروه   3 <  125 6/0  6/0  0/000* 63/3  

    1 200  جمع

 توسعۀ حرفۀ حسابداری 
1گروه   3 =>  16 1/0    

 

2گروه   3 <  184 9/0  6/0  0/000* 3/4  

    1 200  جمع

فراتر از اهداف )شاخص  
 کل( 

1گروه   3 =>  31 2/0    
 

2گروه   3 <  169 8/0  6/0  0/000* 88/3  

    1 200  جمع

 است. 6/0 ازکمتر  1شده در گروه  این است که نسبت مشاهده کنندۀ  بیانجانشین فرضیۀ  *
 

آزمون   از  حاصل  در    ۀ یفرضنتایج  پژوهش  دوم 

  ن ی طور که در اهمانارائه شده است.    5  ۀ شمارجدول  

م مالحظه  معنی  شودیجدول  همۀ  سطح  در  داری 

های  ها به سؤال ها و شاخص کل )میانۀ امتیاز پاسخحوزه 

از   کمتر  مربوط(  نشاناست    01/0مختلف  دهنده  که 

  مورد  و  شدهمشاهده  هاییفراوان  ن یتفاوت ب  داری یمعن 

فراوانی  تاس  انتظار هر  مشاهده  نظرهای .  برای  شده 

گزین به  مربوط  اغلب  حداقل  حوزه  و  بوده  بااهمیت  ۀ 

پاسخ امتیاز  نتااست  67/3ها  میانگین  آزمون   جی. 

پژوهش    ۀی فرض  یادوجمله جدول  دوم  در  شده  ارائه 

م  زی ن  6شمارۀ   مشاهده  دهدینشان  نسبت  و  که  شده 

آزمون   معن  گریکدی  با نسبت  و    د دار  ی داریتفاوت 

مشاهده گروه  نسبت  در    از   کمتر  هاحوزه  ۀهم  1شده 

( آزمون    همۀ   در  پژوهش   ،لذا  .است(  6/0نسبت 
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 جینتا  اساس  برو    است  تی بااهم  شدهیبررس  یهاحوزه

  انی ب   توانی. مشودیم  د یی دوم تأ  ۀ ی فرضهر دو آزمون،  

ناخواست آثار  از    ۀکرد    در  دنظریتجد  اهداففراتر 

)بر    تی اهم   ب ی ترت به  ران یا  یحسابدار  یاستانداردها

  به   نامبرده  ی هاحوزه  ۀ هم  در(  دویکا  ۀآمار  اساس

  ن ی ا  در  ییهاپژوهش   است   لزمو    دارد  ازی نپژوهش  

  در   استانداردها  یجانب   آثار. معمولا  شود  انجام  هاحوزه

  ی هانهیهز  و  منافع  سنجش   در  ادشده،ی  اثر  یهاحوزه

 شود.نمی  گرفته  نظر  در  تجدیدنظرشده  استانداردهای

 . است اهمیت  حائز پژوهش  نتایج  اساس بر که، درحالی

 
 یدر استانداردها دنظری فراتر از اهداف تجد ۀآثار ناخواست نۀیپژوهش در زم تیاهم دوی آزمون کا ج ی : نتا5جدول 

ران ی ا یحسابدار  

هاحوزه   شرح  
  بسیار

اهمیتکم  
اهمیتکم تفاوتبی   بااهمیت 

  بسیار
 بااهمیت

 ۀ آمار
دو کای  

درجۀ  
 آزادی

داری معنی  میانگین  

مای 
سر

ه 
گذ 

ی  
ار

ن 
بی

ی 
ملل

ال
شدهفراوانی مشاهده    1 16 29 113 41 

7/188  4 001 /0>  89/3  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(39) تفاضل   (24)  (11)  73 1 

ن 
کال

د 
صا

اقت
شدهفراوانی مشاهده    1 6 22 129 42 

15/273  4 001 /0>  03/4 انتظار فراوانی مورد    40 40 40 40 40 

(39) تفاضل   (34)  (18)  89 2 

ی 
اع

تم
اج

شدهفراوانی مشاهده    4 9 32 108 47 

85/174  4 001 /0>  93/3  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(36) تفاضل   (31)  (8)  68 7 

ی 
نگ

ره
شدهفراوانی مشاهده  ف  3 16 51 104 26 

95/158  4 001 /0>  67/3  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(37) تفاضل   (24)  11 64 (14)  

ت 
اس

سی
ی 

ذار
گ

 

شدهفراوانی مشاهده   0 8 17 123 52 

65/254  4 001 /0>  1/4  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(40) تفاضل   (32)  (23)  83 12 

ت 
یس

ط ز
حی

شدهفراوانی مشاهده  م  6 18 40 101 35 

65/134  4 001 /0>  71/3  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(34) تفاضل   (22)  0 61 (5)  

ش  
تر

گس
ی 

ور
فنا

شدهفراوانی مشاهده    3 15 41 111 29 

819 /179  4 001 /0>  74/3 8/39 فراوانی مورد انتظار    8/39  8/39  8/39  8/39  

( 8/36) تفاضل   (8/24 )  2/1  2/71  (8/10 )  

ۀ  
رف

ح
ۀ 

سع
تو

ی 
دار

ساب
ح

شدهفراوانی مشاهده    1 4 9 105 81 

1/242  4 001 /0>  31/4  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(39) تفاضل   (36)  (31)  65 41 

از  
ر 

رات
ت ف

می
اه

ص  
خ

شا
ف )

دا
اه

ل( 
 ک

شدهفراوانی مشاهده   0 9 29 137 25 

9/307  4 001 /0>  97/3  40 40 40 40 40 فراوانی مورد انتظار  

(40) تفاضل   (31)  (11)  97 (15)  
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فراتر از اهداف  ۀآثار ناخواست نۀی پژوهش، در زم  تیاهم یاآزمون دوجمله ج ی : نتا6جدول 

ران ی ا یحسابدار یدر استانداردها دنظری تجد  

هاحوزه   تعداد  طبقه شرح  
نسبت  

شدهمشاهده  

نسبت  

 آزمون

سطح  

داری معنی  
 میانگین 

گذاری  سرمایه 

المللیبین  

1گروه   3 =>  46 2/0  

6/0 2گروه  3/89 *0/000   3 <  154 8/0  

 1 200  جمع

 اقتصاد کالن 

1گروه   3 =>  29 1/0  

6/0 2گروه  4/03 *0/000   3 <  171 9/0  

 1 200  جمع

 اجتماعی

1گروه   3 =>  45 2/0  

6/0 2گروه  3/93 *0/000   3 <  155 8/0  

 1 200  جمع

 فرهنگی 

1گروه   3 =>  70 35/0  

6/0 2گروه  3/67 *0/000   3 <  130 65/0  

 1 200  جمع

گذاری سیاست  

1گروه   3 =>  25 1/0  

6/0 2گروه  4/1 *0/000   3 <  175 9/0  

 1 200  جمع

 محیط زیست 

1گروه   3 =>  64 3/0  

6/0 2گروه  3/71 *0/000   3 <  136 7/0  

 1 200  جمع

 گسترش فناوری 

1گروه   3 =>  59 3/0  

6/0 2گروه  3/74 *0/000   3 <  140 7/0  

 1 199  جمع

توسعۀ حرفۀ  

 حسابداری 

1گروه   3 =>  14 1/0  

6/0 2گروه  4/31 *0/000   3 <  186 9/0  

 1 200  جمع

فراتر از اهداف  

کل( )شاخص   

1گروه   3 =>  22 1/0  

6/0 2گروه  3/97 *0/000   3 <  178 9/0  

 1 200  جمع

 است. 6/0 ازکمتر  1شده در گروه این است که نسبت مشاهده کنندۀبیانجانشین فرضیۀ  *
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 گیری بحث و نتیجه

 

از   ایران  حسابداری  استانداردهای  در  تجدیدنظر  آثار 

 ،مبانی نظری  اساس  برسطح خرد تا کالن گسترده است.  

شکاف   از    ۀناخواست  آثاربارۀ  در  پژوهشییک  فراتر 

استانداردها در  تجدیدنظر  حسابداری  اهداف  ایران  ی 

اثر نیازمند    هایحوزهوجود دارد که با توجه به اهمیت  

این  (29)  استبررسی   در  از    پژوهش.  نظرخواهی  با 

  ۀ اعضای کمیت و    نظرانصاحبشامل    حرفه  متخصصان

استانداردها حوزهتدوین  اهداف    آثارهای  ،  از  فراتر 

  در راستای تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ملی  

بین گراهم استانداردهای  با  و  شدن  شناسایی  المللی 

 .شد  یبررس نامبردههای در حوزه پژوهش اهمیت 

  ی هاهینظر  به  نگرش  با  هاه ی فرض  پژوهش،  ن یا  در

جانب   ی اقتصاد  یامدهای پ  ، ینهاد  ریی تغ آثار  مطرح   ی و 

تجد استانداردها   دنظریشد.  را   رانیا  یحسابدار  یدر 

  ی امدهای پ  که  گرفت  نظر  در  ی نهاد  ر یی تغ   ک ی  توانیم

  ی امدهای است که پ ی. منطق دارد یو آثار جانب  ی اقتصاد

جانب   یاقتصاد آثار  دقیق    طوربه  امکان  حد  تاآن    یو 

  ناخواستۀ   آثار  ی هاهحوز  ییشناسا  منظوربه  .شودبررسی  

  سنجش  و  رانیا  یحسابدار  یاستانداردها  در  دنظریتجد

  ، ندهیآ  یهاپژوهش   یبرا   ادشدهی  آثار از    کیهر  ت ی اهم

 .شد آزمودهو  مطرح ینظر یمبان  اساس بر هی فرض دو

  آثار بر    یمبن  پژوهش   اول  ۀ یفرض  آزمون  ۀ نتیج

استانداردها  دنظر یتجد  لی دل به  هخواست نا   ی در 

  ی گذارهیسرما  یهاحوزهدر    رانیا  یحسابدار

  ، یفرهنگ  ، یاجتماع   ،کالن  اقتصاد   ، یالمللن ی ب

  و   ی فناورگسترش    ست، یز  ط ی مح   ،ی گذاراستی س

بوده است. این  و شاخص کل    یحسابدار  ۀحرف   ۀتوسع 

در  که  دهدمینشان    نتیجه   استانداردها این    تجدیدنظر 

  ، مثال  یبرا  .دارد  نامبرده  یهادر حوزه  یاناخواسته  آثار

  که   کرد  انی ب  توانیم  یالمللن یب  یگذارهیسرما  حوزۀ  در

و  نان ی اطم  ش ی افزا  با  استانداردها   سازی آسان  صنایع 

  در   مثبتی ناخواستۀ  آثار    کارآمدتر  گذاریسرمایه

در  .  کندمی  ایجاد   المللی دوسویهبین   هایگذاریسرمایه

کالن  حوزۀ   داشت  میاقتصاد  انتظار  درآمدهای  توان 

دولت کاهش   مالیاتی  ،  شودمواجه  افزایش    یا  با 

اثر   پایداراقتصادی  و    یابد  رشد  اقتصادکالن در 

  اجتماعی حوزۀ  در    .دوش   حاصل  سرمایه  ۀتخصیص بهین

افزایش    نیز و  رفاه  افزایش  فساد،  مشروعیت  کاهش 

  تجدیدنظر در استانداردها   دلیلبه  را   هااجتماعی شرکت 

بیان  توان  می  فرهنگی  ۀ در حوز  . انتظار داشت  توان می

بین که    کرد مبادلت  افزایش  اثر    ۀ اشاع  مرزی در 

می  فرهنگی سرمایه  و  شودانجام  در فرهنگ  گذاری 

پذیرفتهشرکت بورس  های  در  تخصیص    دلیل بهشده 

می  سرمایه  ۀبهین گذاری  سیاست  ۀدر حوز  .یابدتوسعه 

اصالح می از    روابط   گسترش  یا  مالیاتی  قوانین   توان 

بردبین  نام  به  توان  می  ،محیط زیست  ۀدر حوز  .المللی 

آلینده شهردر    هاتغییر  کرد  سطح  حوز  .اشاره    ۀ در 

فن ،  فناوریگسترش   و    دلیل بهوری  اانتقال  تولید  رونق 

بین  مبادلت  نیست  مرزی افزایش  انتظار  از  در  و    دور 

  گسترش   به  توانیم  زین  ی حسابدار  ۀ حرف  ۀتوسع  ۀحوز

  انجام   و  یگذارهیسرماو    یحسابرس  ،ی دانش حسابدار

 .دکر  اشاره یالمللن یب یمال خدمات

اول   پژوهش   ن ی ا  یهاافته ی فرضیۀ  با  ارتباط    در 

و  اژ  پژوهش   جینتا  با  پژوهش  بر   ی مبن   (29)  انینگ 
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است. این    راستاهم  اهدافاز    فراتر  ناخواسته  آثاروجود  

نتایج  یافته  با  )های  پژوهش ها  همکاران  و  (، 19مشایخ 

( همکاران  و  )او(،  20حجازی  همکاران  و  (، 39نگ 

( و  41آکیسیک  نادی   ،)( و  (42سوباروین  جانسون   ،

( )43همکاران  همکاران  و  سان  و  45(،  دیفاند   ،)

(  48نگ )ا(، ژ47، بیاندی و سوزوکی )(46همکاران )

است. چرا که،    راستاهمنیز  (  54بروگمن و همکاران )  و

های اقتصادی و  در حوزه   آثارها بر  بیشترین تمرکز آن

 المللی بوده است.گذاری بینسرمایه

  دهد نشان مینیز    پژوهش   دوم  ۀآزمون فرضی  ۀنتیج

در   ۀ ناخواست   آثار   ۀ زمین   در   پژوهش که   تجدیدنظر 

ایران   حسابداری  در  بهاستانداردهای  همۀ  ترتیب 

  ۀ حرف   ۀ توسع  گذاری،سیاست  کالن،   اقتصاد  هایحوزه

  گسترش   المللی، بین   گذاری سرمایه  حسابداری،

  ی دارا  ستیز  طیمح  و   یفرهنگ   ، اجتماعی  ،آوریفن 

تا    دارد  ازی ن  پژوهش   به  ناخواسته  آثار  ن یا  .است  تی اهم

ارائ استانداردها  دنظریتجد  یبازخوردها  ۀبا  در   در    و 

  ، منفعت /هزینه ومثبت و منفی  ناخواستۀ    آثارنظرگرفتن  

دقیق تجدیدنظرشده  شودتر  استاندارد  در    .ارزیابی 

اهمیت پژوهش در    یعنی  پژوهش   ارتباط با فرضیۀ دوم

در    آثارهای  حوزه  تجدیدنظر  اهداف  از  فراتر 

حسابداری پژوهش یافته  ،استانداردهای  نتایج    های  با 

 (،50)  اپالی   (،5بادآور نهندی و همکاران )های  پژوهش 

)آ مورا  و  )51بال  همکاران  و  ترومبتا  و    و  (52(،  هالر 

 سو است. هم (53همکاران )

  اقتصاد   را  ازی امت  ن یشتری ب  ،پژوهش   جینتا  اساس  بر

  و   ی گذاراستی س و    ی حسابدار  ۀحرف   ۀ توسع  ، کالن

  ست یز  طی مح  و  فرهنگ  یهاحوزهرا    ازی امت  ن یکمتر

  ناخواستۀ   آثار  که  کرد  انی ب   توانیم   .است  کرده  کسب

منف  مثبت   اقتصاد   با  طورمتقابلبهها  حوزه  ریسادر    یو 

ادارد  ارتباط  کالن مثال    یبرا  که   است  یا گونهبه  ن ی . 

  ط ی اجتماع، فرهنگ و مح   ی هاحوزه  ناخواسته در  آثار

  ی اقتصاد  رشد  در  ایآن    بودنمنفیمثبت یا    یۀپا  بر  ستیز

ن  یبرا  ای  دارد  ری تأث   ی اقتصاد   یهانهیهز  ازمندی اصالح 

  ارتباط جامعه    شت ی اقتصاد کالن با سطح مع  ۀ حوز  .است

سا  نسبت  هحوز  ن یا  ،لذا  .دارد   مانند ها  حوزه  ریبه 

  از ی ن  یشتری ب  یبررس  به ست یز  طی و مح  فرهنگ  اجتماع،

توان مطرح  میسابداری نیز ح  ۀحرف  ۀتوسع   بارۀدر .دارد

حسابداری بر    استانداردهایتجدیدنظر در    آثار  که  کرد

و   حسابداری  دانش  مهم    حرفه  توسعۀگسترش  بسیار 

تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری    . همچنین،است

زمینهمی سیاستتواند  تغییر  زمینۀها  ساز  پیشبرد    در 

باشد. کالن  گفت  می  اهداف  نتایج  حسب  برتوان 

بر   ،پژوهش  حسابداری  استانداردهای  در  تجدیدنظر 

 . است ت ی اهمبااثرگذار و  نامبرده یهاحوزه  ۀهم

فراتر از    ۀناخواست  آثار   ی هاحوزه  نییتب  ،یطورکلبه

استانداردها  دنظریتجد  اهداف   به   یحسابدار  یدر 

با درک    تا  کندیکمک م  استانداردها  کنندگانن یتدو

 حد تاو    ییرا شناسا  یمنف  ۀناخواست  آثار  ،شدهگفته   آثار

آن  امکان کننداز  اجتناب  بهبود    .ها  برای  امر  این 

و  توسعۀ پایدار  نقش آن در    ،استانداردهای حسابداری 

بسیار   کشور  فرهنگ  و  جامعه  اقتصاد،  سالمت  حفظ 

است.     گذاران، هیسرما  ها، شرکت  رانیمدحیاتی 

  ی طورکلبهو    گذارانقانون  ،حسابرسان  گران،لی تحل

از    هناخواست   آثار  ن یا  بهتر  درک  با  نفعانیذ فراتر 

  های تصمیم  توانندمی  ی حسابدار  یاهداف استانداردها
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به حداقل    یمنف   ۀناخواست آثار    و  بگیرند  یتری منطق  را 

  از   فراتر  ناخواستۀ  آثار  یهاحوزه   ییشناسابرسانند.  

  با   تا  است   ندهیآ  پژوهشگران  ی برا  ییراهنما  اهداف

 بر  کالن   سطحدر    ناخواسته  آثار  تی اهم  به  توجه

 . کنند تمرکز نامبرده یهاحوزه

اجتنابهاتیمحدود  پژوهشین  ا به  ریناپذی  ی 

   شرح زیر دارد:

  ی بررس   یطورکل به  را  اثر  یها حوزه  پژوهش  ن یا.  1

  جزء  صورتبه  را  اثر  یسازوکارهاو    کرده

در راستای اهداف    آثار .  نکرده است  ل ی وتحلهیتجز

نم   آثارو   اهداف را  از  از    طور به  توانیفراتر  مطلق 

استانداردها  رایز  کرد  کی تفک   یکدیگر   ی اهداف 

تا   ابدییم  گسترش  مداوم  طوربه  یحسابدار و 

دیگر،  است  مربوط  هم به    یحدود سوی  از   .

 دنظریتجد  اهداف  از   فراتر   ۀناخواست  آثار  ی بندطبقه

استانداردها توسعه    تواندیم  رانیا  یحسابدار  یدر 

هم  ابدی ن  شهی و  آ  ن،یبنابرا  .ستی ثابت    نیا  ندهی در 

  .ابدیتوسعه  تواندیم بندیطبقه

  نی تدو  ۀ ت یکم  ی اعضا  ۀهم   به   ی دسترس  نداشتن.  2

 .استانداردها

نتایج   مبنای  ارائه    ،پژوهشبر  زیر  پیشنهادهای 

 : شودمی

اینکه  .  1 به  توجه  گزارشگری    یاستانداردها  ئتیه با 

است و بیشتر    غربی  ی نهاد   یحسابدار   یالمللن یب  مالی

شود  پیشنهاد می  گیرد،می  نظردر    را مزایای اقتصادی  

از   الگوبرداری  حسابداری  در  استانداردهای 

همچون فرهنگ و    ، تأثیر آن بر سایر ابعاد  المللیبین 

تا شود  گرفته  نظر  در  نیز    های ارزش بر    اجتماع 

 .باشد نداشته تأثیر سوء فرهنگ اسالمی ایران 

بر اساس    رانیا  یحسابدار  یاستانداردها  ن یتدو  در  .2

 دیبا  پژوهشی  ۀت ی کم  کی  ،یالمللن یب  یاستانداردها

از    یالگوبردار  ن یا  آثار  در  زی ن  و  ابعاد  ۀهمرا 

در  کند  یابیارز مختلف    یزمان  یهابرهه   و 

 . منفعت لحاظ کند/وتحلیل هزینهتجزیه

قطعی  .3 اجرای  از  دورۀ  یک    استانداردها،  پیش 

بر  آزمایشی   مبتنی  استانداردهای  اجرای  برای 

مالی   استانداردهای نظر بین   گزارشگری  در  المللی 

تا   ابعاد مختلف  آثارگرفته شود    آثار )شامل    آن از 

  های فراتر از اهداف استانداردها( ناخواسته در حوزه

 . شود  و کارشناسی سنجیده

استانداردهای  کمیتۀ  .  4 المللی  بین حسابداری  تدوین 

نماینده  تشکیل دهد که در آنانجمنی   از هر    یک 

در  و نماینده بتواند    حضور فعال داشته باشد  کشوری

با  هم  راستای  خود  ملی  استانداردهای  گرایی 

 .داردالمللی گام براستانداردهای بین 

فراتر از اهداف تجدیدنظر   آثارهای هریک از حوزه  .5

تر و  طورجزئیبه  در استانداردهای حسابداری ایران

قبل و بعد از  به  امل مربوط  گیری عو اندازهبا  تر  دقیق

 . شودبررسی  تجدیدنظر
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