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چكيده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی نیازهای آموزشی اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران در ارتباط با بهکارگیری استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی و بررسی تفاوتهای نیازهای آموزشی با توجه به خصوصیات فردی آنها میباشد .در این راستا ،دو سوال
اساسی تدوین گردید .به منظور پاسخ به سواالت 352 ،پرسشنامه از حسابداران رسمی ایران جمعآوری گردید .برای تجزیه و تحلیل
دادهها ،از آمار توصیفی ،آزمون تحلیل عاملی و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است .پژوهش حاضر ،نیازهای آموزشی مربوط به
سرفصلهای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را به ترتیب اهمیت تحت چهار عامل شامل صورتهای مالی ،چهارچوب
مفهومی ،استانداردهای پیشرفته ،و استانداردهای پایه شناسایی و طبقهبندی میکند .در همه سواالت مربوط به نیازهای آموزشی
گزینه های نیاز است و به شدت مورد نیاز است دارای باالترین درصد پاسخ است.در سرفصلهای "حسابداری مالیات طبق
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی"" ،صورتهای مالی تلفیقی طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی"" ،حسابداری
ارزش منصفانه موضوعات حسابداری طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی" و "پذیرش برای نخستین بار" گزینه به شدت
مورد نیاز است دارای باالترین درصد است اما در سایر سواالت گزینه نیاز است دارای باالترین درصد پاسخ است .درپژوهش حاضر،
نیازهای آموزشی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر اساس سطح تحصیالت ،آموزش و تجربه پیشین کار کردن با
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی متفاوت است.کاربرد عملی از تحقیق موجود عبارت است از شناسایی سرفصلهای مورد نیاز
جهت آموزش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و تفاوت در نیازهای آموزشی در میان زیرمجموعههای حرفه ،به منظور ایجاد
و توسعه سیستم آموزشی هدفمند و کارا در ارتباط با آمادهسازی جهت پذیرش این استانداردها.
واژههای كليدی :نیازهای آموزشی ،خصوصیات فردی ،استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و جامعه حسابداران رسمی ایران.

731

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،استانداردهای
جهانی ،یکسان ،با کیفیت باال ،فهمپذیر و الزماالجرا برای
گزارشگری میباشند .امروزه ،استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ) (IFRSsدر نزدیک به  418کشور جهان به
صورت الزم االجراء یا اختیاری مورد پذیرش قرار گرفته است یا
برنامه زمانبندی بکارگیری آنها اعالم شده است و به عنوان
زبان مشترک گزارشگری مالی توسط بنگاههای بزرگ و کوچک
مورد استفاده قرار میگیرد .بنیاد  IFRSمرجع تدوین
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی است.
در ایران نیز باتوجه به نیاز کشور به ایجاد تعامالت
اقتصادی بینالمللی و نیاز شرکتها به ارائه صورتهای مالی
براساس استانداردهای بینالمللی ،ضروری است هرچه سریعتر
اقدامات الزم درخصوص فرآیند پذیرش ،ترجمه ،تدوین و به
ویژه آموزش استانداردهای بینالمللی از سوی نهادهای ذیربط
فراهم شود .به منظور تحقق این مهم حرکت به سمت پذیرش
این استانداردها در کشور آغاز شده است.
پیاده سازی این استانداردها امری پیچیده و نیازمند بررسی
و برنامهریزی دقیق میباشد ،لذا قبل از پیادهسازی میبایستی
به سئواالتی از قبیل موارد زیر پاسخ و برنامه مدونی تنظیم
گردد:
آیا کشور در حال حاضر آماده پذیرش این استانداردها
میباشد؟ آیا نیروی متخصص کافی برای پیادهسازی این
استانداردها در کشور وجود دارد؟ آیا زیرساختهای الزم از
جمله عدم تناقض با قوانین ملی برای پیادهسازی این
استانداردها فراهم شده است؟ سئواالت فوق و سئواالتی از این
دست لزوم بررسی همه جانبه این موضوع به منظور بهرهبرداری
از مزایای آن و اجتناب از ایجاد هزینههای گزاف پیادهسازی را
نمایان میسازد.
هدف استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،تهیه
صورتهای مالی شرکتهای سهامی در قالب یک استاندارد
جهانی است.
در ایران باتوجه به نیاز کشور به ایجاد تعامالت اقتصادی
بینالمللی و نیاز شرکتها به ارائه صورتهای مالی براساس
استانداردهای بینالمللی ،ضروری است هرچه سریعتر اقدامات
الزم درخصوص فرآیند پذیرش ،ترجمه ،تدوین و به ویژه
آموزش استانداردهای بینالمللی از سوی نهادهای ذیربط فراهم
شود .به منظور تحقق این مهم حرکت به سمت پذیرش این
استانداردها در کشور به شکل زیر آغاز شده است:
براساس ابالغیه مورخ  33دیماه  4263سازمان بورس و
اوراق بهادار و به منظور اجرای مصوبهی مورخ 4268/89/3۲
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مجمع عمومی ساالنهی سازمان حسابرسی «کلیهی شرکتها و
نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در
تهیه صورتهای مالی که از تاریخ  4263/84/84و بعد از آن
شروع می شود ،مجاز به تهیه صورتهای مالی مبتنی بر
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی میباشند ».و
همچنین از سال  4265شرکتهای بزرگ (با سرمایه بیش از
 48هزار میلیارد ریال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران و کلیه ی موسسات مالی و اعتباری و بیمه ملزم به تهیه
صورتهای مالی مبتنی بر استانـداردهای بیـنالمللی
گـزارشگری مالی  IFRSهسـتنـد ،و به مرور نیز برای گروه
بزرگتری از این شرکتها در سالهای آینده الزامی خواهد شد.
همچنین پس از  5ماه مکاتبات مستمر توافقنامه ترجمه
استانداردهای بینالمللی توسط بنیاد  IFRSبرای سازمان
حسابرسی ارسال شده است .با امضای این توافقنامه ترجمه
کامل استانداردهای بینالمللی منتشر خواهد شد.
بهرغم حرکت کشور به سمت پذیرش کامل استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی و مجاز بودن شرکتها از ابتدای
سال  4263به ارائهی صورتهای مالی طبق استانداردهای
بینالمللی شاهد استقبال چندان شرکتهـا و اهل حرفه در این
خصوص نبودهایم ،این امر سواالت زیادی را در ذهن در ارتباط
با پیادهسازی این استانداردها به نحو مطلوب ایجاد میکند .آیا
کشور در حال حاضر آماده پذیرش این استانداردها میباشد؟
آیا نیروی متخصص کافی برای پیادهسازی این استانداردها در
کشور وجود دارد؟ آیا زیرساختهای الزم از جمله عدم تناقض
با قوانین ملی برای پیادهسازی این استانداردها فراهم شده
است؟ سواالت فوق و سواالتی از این دست لزوم بررسی همه-
جانبه این موضوع به منظور بهرهبرداری همهجانبه از مزایای آن
و اجتناب از ایجاد هزینههای گزاف پیادهسازی را نمایان می-
سازد.
اگر چه اینکه چه چیزی از به کارگیری استانداردهای
بین المللی گزارشگری مالی در ایران حاصل خواهد شد هنوز
ناشناخته است ،ولی در این خصوص اجماع وجود دارد که این
استانداردها خواهند آمد .در گفتگو با اهل حرفه نگرانی از عدم
تجربه و دانش حسابداران در خصوص این استانداردها وجود
دارد .همچنین بر اساس نتایج تحقیقات علی ثقفی ،ایرج
نوروش ،فرزانه سلیمیان ( )4261و علی رحمانی ،موسی بزرگ
اصل ،شراره علیپور ( )4206در ایران بستر الزم برای به
کارگیری  IFRSاز جنبه آموزشی ،چندان فراهم نیست و مهم-
ترین مانع جهت پیادهسازی این استانداردها آموزش و تربیت
نیروی انسانی متخصص میباشد .تنها حسابداران بینالمللی که
در شرکتهای چند ملیتی مشغول به کار هستند آگاهی نسبی
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از این استانداردها دارند .به طور تاریخی این استانداردها در
سرفصلهای درسی دانشگاهها و آزمون حسابداران رسمی وجود
ندارد و بسیاری از حسابداران با تجربه فاقد دانش الزم در این
خصوص هستند .البته با توجه به خالء تحقیقاتی موجود در
کشور ،اطالع از میزان دقیق آگاهی و درک حسابداران رسمی
در این خصوص وجود ندارد اما در تحقیقی که در سال 3886
در کشور آمریکا صورت پذیرفت تنها  9درصد حسابداران
رسمی دانش الزم در این خصوص را داشتند ،با توجه به شرایط
ایران به نظر میرسد عدد مذکور بسیار پایینتر باشد .با توجه
به اجتنابناپذیر بودن بکارگیری این استانداردها ،آموزش
حسابداران حرفهای نکته بسیار مهمی است که میبایستی به
آن توجه شود .با استناد به عدم وجود آموزشهای الزم برای
بکارگیری این استانداردها در ایران و عدم وجود سرفصل
متناسب درسی در دانشگاهها در این رابطه و تجربه کار بین-
الملل بسیار اندک در میان حسابداران ،میتوان چنین نتیجه
گرفت که حسابداران رسمی آماده کمک کردن به پذیرش این
استانداردها نیستند .بدون داشتن دانش مورد نیاز برای انتقال
موثر به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،تحصیل
مزایای ناشی از بکارگیری این استانداردها بسیار محدود می-
شود .حسابداران برای کمک به پیادهسازی این استانداردها
میبایستی دانش الزم را داشته باشند .برای آمادهسازی
حسابداران ،جامعه حسابداران رسمی ،سازمان بورس و اوراق
بهادار و سایر سازمانها و مراکز آموزشی حسابداران میبایستی
برنامه متمرکز و مناسبی برای انتقال اطالعات مورد نیاز به
حسابداران در این خصوص داشته باشند.
بدین منظور شناسایی نیازهای آموزشی متولیان اصلی
پیادهسازی این استانداردها به منظور ایجاد بسترها و
زیرساختهای الزم امری اجتناب ناپذیر میباشد .لذا این
تحقیق به شناسایی سرفصلهای مورد نیاز به آموزش جامعه
حسابداران رسمی ایران به عنوان متولیان اصلی پیادهسازی
این استانداردها میپردازد .همچنین بررسی رابطه میان
نیازهای آموزشی حسابداران رسمی در ارتباط با بکارگیری
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و نگرش آنها با
خصوصیات فردی آنها میتواند اطالعات مفیدی در خصوص
اجرای دورههای آموزشی ،متناسب با مخاطب خاص و گروه
هدف فراهم آورد .بررسی این ارتباط در پرداختن به این مشکل
که حسابداران رسمی در انتقال به استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی آماده نیستند مهم میباشد .نتایج حاصله از
این تحقیق ،ممکن است به ارائه دهندگان خدمات آموزشی در
معطوف کردن تالشهایشان به زیر مجموعه مشخصی از
حسابداران حرفهای،کمک کند .چرا که عضویت در گروههای

زیرمجموعه تشکل حرفهای مانند حسابداران رسمی از قبیل
سطح تحصیالت ،حوزه اشتغال ،سابقه ،تجربه کاری با این
استانداردها ،آموزش پیشین در ارتباط با این استانداردها ،سن و
اندازه شرکت استخدام کننده ممکن است بر نظرات و نیازهای
آموزشی این افراد تاثیر بگذارد .هر تغییری بدون شک با
مقاومت همراه خواهد بود اما آگاهی از نظرات افراد ذینفع
(تاثیرگذار و متاثر) در تغییرات و مشورت با آنها و فراهم
کردن زیرساختهای الزم جهت تغییرات قبل از اعمال آنها
میتواند هزینههای ناشی از این تغییرات را به حداقل برساند از
این رو این تحقیق درصدد برآمده تا گامی موثر در این خصوص
بردارد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
 -1-2نظریه نمایندگی اصالح شده بر اساس جامعه-
شناسی حرفهها
تئوری نمایندگی اصالح شده توسط پژوهش جامعهشناسی
پیشهکاری به منظور بررسی رفتار حسابرسان شرکتهای
حسابداری عمومی مورد استفاده قرار گرفت (ایمر و همکاران،
 .4)3885قرارداد کار نشان دهنده مبادله برابر خدمات برای
جبران است .هر دو گروه قادر به خروج از قرارداد به علت درک
عدم توازن در قرارداد هستند .عالوه بر مزایای جبران خدمت،
حرفهایها ممکن است توسط عوامل غیراقتصادی مانند خدمت
خوب به مردم ،جایگاه اجتماعی و کنترل محیط کار انگیزه
کسب کنند .اگر چه حرفهایها به طور معمول محیط کار خود
را کنترل مینمایند ،اما ساختار اجتماعی آنها با اعمال نفوذ و
کنترل همراه است .نفوذ و کنترل میتواند یک کد اخالقی،
صدور جواز ،ملزومات آموزش مداوم ،استانداردهای حرفهای و
اقدام انضباطی را شکل دهد (ایمر و همکاران.4)3885 ،
حسابداران رسمی نه تنها در قبال مشتریان خود بلکه در
قبال مردم هم مسئولیت دارند( .ایمر و همکاران.4)3885 ،
چارچوبی را برای توصیف جبران خدمات توسعه دادند.
حرفهایها در زمره افرادی قرار گرفتهاند که نظریهپردازان،
نظریه نمایندگی را بر آنها اعمال میکنند (فاما و جنسن،
 .3)4602حسابداری معموالً بهعنوان یک حرفه درنظر گرفته
میشود و با استفاده از نظریه نمایندگی مورد بررسی قرار
2
گرفته است (آیمر و همکاران3885 ،؛ شارما)466۲ ،
تعدیالت خاص در ادبیات جامعهشناسی حرفهها هنگام
اعمال نظریه نمایندگی بر کارشناسان (حرفهایها) الزم
میباشد (آیمر و همکاران .4)3885 ،نظریه نمایندگی ،افراد را
بهعنوان افزایشدهندگان ثروت تلقی میکند و معموالً فقط
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صرفه اقتصادی را درنظر میگیرد (جنسن و مکلینگ.1)4665 ،
با وجود این ،کارشناسان (حرفهایها) میتوانند صرفههای
غیراقتصادی از قبیل ارائه خدمات نیک به عموم ،شخصیت و
جایگاه اجتماعی به عنوان یک حرفهای ،و کنترل محیط کار
بدست بیاورند (اتزیونی4600 ،؛ الرسون.5)46۲۲ ،
کنترل حرفه :اگرچه کارشناسان (حرفهایها) معموالً
محیط کارشان را ،خود کنترل میکنند ،ساختار اجتماعی حرفه
کنترل و نفوذ اعمال میکند .در واقع ،ادبیات جامعهشناسی
حرفهها ،حرفهای را بهعنوان عضوی از یک نیروی قدرتمند
تعریف میکند (آیمر و همکاران3885 ،؛ کووالسکی و همکاران،
4660؛ فورگاتی .9)3888 ،اگرچه یک حرفه ممکن است
مستقیماً بر کار افراد نظارت نکند ،یک کار حرفهای درون
محیط بزرگتری از یک جامعه همکاران انجام میشود .این
جامعۀ همکاران حرفهای دیدگاهی ارائه میدهد که میتواند به
شکل یک آییننامه اخالقی ،پروانه ،الزامات آموزش حرفهای
پیوسته ( ،)CPEاستاندارد حرفهای ،و اقدام انضباطی ظاهر شود
(آیمر و همکاران.۲)3885 ،
چهار محدودیت عمده بر رفتارهای کارشناسان (حرفهایها)
وجود دارد که مختص حرفهها است:
الف) خود کنترلی
ب) کنترل جامعه
ج) کنترل اداری
0
د) کنترل مشتری (شارما)466۲ ،
«خود کنترلی» به معنی افتخار کارشناس به کار و تمایل
به خدمت به عموم است« .کنترل جامعه» به معنی تأثیرگذاری
جامعه ای از همکاران آگاه بر یک کارشناس (حرفهای) است.
«کنترل اداری» به معنی چند کارشناس است که در
شرکتهای بزرگ کار میکنند و بر اساس سلسله مراتب
سازمانی به همکاران و سرپرستان حرفهای پاسخ میدهند.
«کنترل مشتری» به معنی اقدامات به کار گرفته شده توسط
رؤسای غیرمتخصص (کارگمار) برای محدود کردن
فرصتگرایی توسط کارشناسان (حرفهایها) است .کارشناسان
(حرفهایها) تحت تأثیر رفتار خود هستند و رفتار آنها توسط
انتظارات همتاهای حرفهای آنها کنترل یا محدود میشود ،چه
از طریق سازوکارهای اجتماعی غیررسمی یا از طریق
ساختارهای اداری رسمی (شارما.6)466۲ ،
بازار خدمات ،مسئولیت نامحدودی بر سرمایه انسانی
نمایندگان حرفهای اعمال میکند .کارشناسان (حرفهایها) با
این انگیزه از نظارت و مشاوره بهرهبرداری میکنند تا بتوانند از
وارد آمدن زیان به ارزش سرمایه انسانی خود جلوگیری نمایند
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(فاما و جنسن .48)4660 ،در رابطه با تحقیق جاری ،ایده حفظ
سرمایه انسانی پیشبینی میکند که احتمال کمتری وجود
دارد که حسابداران رسمی قدیمیتر روی چیزهای جدید
سرمایهگذاری کنند.
کارشناسان (حرفهایها) بهطور مؤثر تحت نظارت افراد
دیگری با آموزش مشابه هستند که میتوانند خدمات مشاوره
ارزشمند ارائه دهند (فاما و جنسن .48)4660 ،نظارت و مشاوره
متقابل ترویج میشود وقتی که نمایندگان حرفهای توافق
میکنند جریانهای نقدی خالص را تجمیع کرده و مسئولیت
اعمال خود در مشارکت را تسهیم کنند .تجمیع جریانهای
نقدی خالص و مسئولیت باعث تقویت نظارت و مشاوره متقابل
شده و بدین ترتیب ،باعث بهبود کیفیت خدمات ارائه شده،
کنترل مسئولیت خسارات ،و ارتقای سرمایه انسانی شرکا
میگردد (فاما و جنسن.48)4660 ،
دانش به خودی خود وجود ندارد ،بلکه وابسته به شناخت
اجتماعی بوده و به اعتبارسنجی و تایید کردن دیگران بستگی
دارد (آلوسون .44)3884 ،اعتبارسنجی شامل پیوند با
هیئتهایی است که دانشبنیانی یک مقوله یا فرد را تأیید
میکنند ،پیوندهای خاص با مشتریان و کاربران تشکیل داده و
آنها را حفظ میکنند ،و تعامالت مربوط به انجام کار را
بهصورت اجتماعی و سیاسی خوب مدیریت میکنند (آلوسون،
 .44)3884ایده دانشبنیانی مستلزم ارزشگذاری بر اهمیت
افرادی است که از مفهوم تأثیرگذاری و کنترل حرفهها که بر
کارشناسان (حرفهایها) اعمال میشوند ،پشتیبانی میکنند
(آلوسون3884 ،؛ فاما و جنسن4660 ،4602 ،؛ شارما،
.43)466۲
یک حرفهای بهعنوان «واسط بین یک انجمن علمی و
جامعه» تعریف میشود (بروکس .42)469۲ ،بدین ترتیب ،یک
کارشناس (حرفهای) باید سازگار و وفق پذیر باشد تا بتواند خود
را در کنار یک انجمن علمی و انتظارات جامعه نگه دارد ،که
هردوی آنها میتوانند سریعاً تغییر نمایند (بروکس.42)469۲ ،
اصطالح «کهنگی حرفهای» توصیفکننده روش تغییر محیط
کار است که بدین معنی است که صالحیت موجود دیگر برای
عملکرد مؤثر کافی نیست (دوبین .41)4668 ،صالحیت از بین
نرفته است ،بلکه تقاضا از آن پیشی گرفته است .اگر یک حرفه،
دانش را بهروز نگه ندارد ،ممکن است شکافی بین آنچه عموم
انتظار دارند و آنچه آن حرفه میتواند ارائه دهد ،ایجاد شود
(دوبین .41)4668 ،کهنگی عبارت است از «ناهمخوانی بین یک
انجمن حرفه ای صاحب دانش ،مهارت ،و توانایی و قابلیت فردی
برای انجام وظایف الزم موجود و وظایف برنامهریزی شده برای
آینده» (دوبین.41)4668 ،
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دوبین ( 41)4668فرض میکند که شش عامل بر
بهروزرسانی حاکم بوده و آن را تعریف میکنند .این عوامل
عبارتاند از انگیزش فردی ،واگذاری شغل یا کار ،نگرشها و
رفتارهای نظارتی ،جو سازمانی ،تعامالت همتایان /همکاران ،و
سیاستها و اقدامات مدیریت .غیر از انگیزش فردی ،هرکدام از
عوامل میتوانند در کنترلی که یک حرفه بر اعضای خود اعمال
میکند ،دخیل باشند.
 -2-2پيشينه پژوهش
زهره حاجیها و حسین رجب دری ( )4269در پژوهشی بـا
عنوان بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مـالی در مدرسـان حسـابداری بـه بررسـی میـزان
آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در
مدرسان حسابداری پرداختند .عوامـل اصـلی بـه موضـوعهـای
بنیادی و کالن موثر در آموزش و عوامل فرعی به موضـوعهـای
خرد نظیر صورت های مالی اشاره دارد .مطالعه پـیشرو از نـوع
پیمایشی -کاربردی است .بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و
نمونهگیری از  444نفر از مدرسان حسابداری سـطح کشـور در
سال  4265صورت گرفت .بـرای تحلیـل یافتـههـا در قالـب 2
فرضیه اصلی از آزمونهای تی تـک 45نمونـهای و کـایدو 49و
برای بررسی اولویت یافتهها از آزمون فریدمن 4۲در نـرمافـزار
اس پی اس اس 40نسخه  33استفاده شد .یافتهها نشان داد که
از دیدگاه پاسخ دهندگان ،هر دو مقوله عوامـل اصـلی و عوامـل
فرعی در سطح اهمیـت بـاالتر از متوسـط قـرار داشـته و بـین
اولویت پاسخ دهندگان از نظر آمـاری تفـاوت معنـاداری وجـود
دارد .همچنین بر اساس اولویت تعیین شـده مولفـه "اطـالع از
اصول حسابداری" از عوامل اصلی و مولفه "آشنایی با سـاختار
صورتهای مالی" از عوامل فرعی دارای بیشترین میزان اهمیت
است و در جهت گسترش آمـوزش اسـتانداردهای بـینالمللـی
گزارشگری مالی باید به آنها توجه ویژه گردد.
فرزانه سلیمیان ،علی ثقفی و ایرج نوروش ( )4261در
پژوهشی با عنوان بررسی نظرات استادان حسابداری در زمینه
آموزش استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی در ایران به
ارزیابی میزان آشنایی استادان حسابداری ایران با بحث آموزش
این استانداردها پرداختند .در این راستا ،پنج سوال اساسی
تدوین گردید .به منظور پاسخ به سواالت ۲5 ،پرسشنامه از
استادان حسابداری ساکن شهر تهران جمع آوری شد .برای
تجزیه و تحلیل دادهها ،از آمار توصیفی و آزمونهای کای
دو ،46کروسکال والیس و فریدمن 38استفاده شده است .نتایج
تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که در مجموع بستر الزم
برای به کارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در

ایران ،از جنبه آموزشی ،چندان فراهم نیست .به نظر میرسد
که عدم آشنایی کافی با روشهای اصول -قواعد و دانشجو
محور -استاد محور باعث گردیده که احساس نیاز به آموزش
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به وجود نیاید .تدوین
برنامه آموزشی مناسب و همچنین ارزیابی چالشهای مدیران
مالی ،حسابداران و حسابرسان در مواجه با اجرای استانداردهای
جدید از جمله پیشنهادات برای تحقیقات آتی است.
شراره علیپور ،علی رحمانی و موسی بزرگ اصل( )4206در
پژوهشی با عنوان موانع پذیرش استانداردهای بینالمللی
حسابداری در ایران به شناسایی موانع موجود در پذیرش کامل
استانداردهای بینالمللی در ایران پرداختند .در پژوهش مذکور،
با استفاده از ادبیات و نتایج تحقیقات پیشین ،پرسشنامهی
مربوط طراحی و اطالعات الزم جمعآوری شد .جامعهی آماری
تحقیق شامل اساتید دانشگاههای تهران ،مدیران و کارشناسان
بانکها و شرکتهای بزرگ ،مدیران و افراد ذیصالح در
نهادهای مرتبط مانند سازمان حسابرسی ،کمیتهی تدوین
استانداردهای حسابداری و سازمان بورس و اوراق بهادار ،و
حسابرسان بود .فرضیهها با استفاده از آزمون آماری تی مورد
آزمون قرار گرفتند .در مجموع  43فرضیه به عنوان مانعی در
پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری مورد بررسی قرار
گرفتند که عبارتند از سیستم و قوانین مالیاتی ،فقدان
زیرساختهای اقتصادی توسعه یافته ،عدم گسترش بازار
سرمایه به عنوان یک بورس بینالمللی و موانع سرمایهگذاری
خارجی ،پایین بودن سطح مبادالت بینالمللی به خصوص از
لحاظ تامین منابع مالی ،نفوذ برخی از شرکتهای بزرگ و
بانک ها ،ساختار سرمایه و مالکیت ،عدم حضور موثر در مجامع
حرفه ای حسابداری و بازارهای مالی ،باال بودن هزینهی
هماهنگی و اجرای تغییر و انتقال از استانداردهای ملی به
استانداردهای بینالمللی ،فقدان آشنایی حسابداران (تهیه
کنندگان اطالعات) ،استفاده کنندگان و حسابرسان با
استانداردهای بینالمللی حسابداری ،عدم آموزش استانداردهای
بینالمللی در دانشگاهها ،نگرانی از عدم درک کامل ذینفعان
ناشی از تغییرات ،ساختار و ویژگیهای فرهنگی .نتایج  3عامل
باال بودن هزینهی هماهنگی و اجرا و ساختار و ویژگیهای
فرهنگی را رد نمود و  48عامل دیگر از این عوامل را به عنوان
مانعی در پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری تایید
کرد.
در خارج از کشور تحقیقات متعددی در این خصوص انجام
گرفته شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
عبداهلل الموتاری،کمال ناصر و نبی الدوالی (34 )384۲در
پژوهشی با عنوان نگرش دانشجویان در ارتباط با پذیرش
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استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در کویت به بررسی
درک نمونهای از دانشجویان در رابطه با استانداردهای بین
المللی گزارشگری مالی و مفید بودن این استانداردها پرداختند.
پرسشنامهای در این رابطه برای  258نفر از دانشجویان کالج
تجارت و کسب و کار در کویت ارسال و  330پاسخ از آنها
دریافت شد .اکثر پاسخدهندگان تقریبا هیچ چیز درباره این
استانداردها قبل از گذراندن یک دوره آموزشی نمیدانستند،
آنها ترغیب به دانستن بیشتر درخصوص این استانداردها پس از
گذراندن دوره مربوطه شده بودند.در میان پاسخدهندگان
اجماع وجود داشته است که برنامههای دانشگاهی آموزشی می
بایستی دربرگیرنده مطالب بیشتر پیرامون این استانداردها
باشند .اگرچه کویت جز کشورهایی در خاورمیانه است که این
استانداردها را پذیرفته است اما اکثر پاسخدهندگان از این
موضوع بیاطالع بودهاند .پاسخدهندگان معتقد هستند که به
کارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی اندازهگیری
و افشا حسابداری را بهبود میبخشد و مطالعه آنها به
دانشجویان در پیدا کردن موقعیتهای شغلی آتی کمک می-
کند.
امانوئل ابنجوا ( 33)3849در پژوهشی با عنوان پیادهسازی
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیجریه به ارزیابی این ادعا
میپردازد که پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
منجر به بهبود کیفیت گزارشات مالی ،کاهش هزینههای
حسابرسی و بهبود کارایی مدیریت مالی میشود .دادهها از
نمونهگیری طبقهای از  538پاسخ دهنده پرسشنامه در مقیاس
طیف لیکرت ،32جمعآوری شده است .سه فرضیه تحقیق
شامل موارد زیر میباشد:
 )4پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
منجر به عملکرد مالی بهتر واحد تجاری میشود.
 )3پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به
شکل قابل مالحظهای منجر به بهبود کیفیت گزارش-
های واحد تجاری میشود.
 )2پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
منجر به کاهش هزینههای حسابرسی میشود.
بر اساس نتایج تحقیق دو فرضیه اول تایید و فرضیه آخر رد
شده است.
آندره پائوال دیمیترو ( 31)3841در پژوهشی با عنوان درک
حسابداران حرفه ای از مزایا و مخارج بکارگیری استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی در رمانی به بررسی نظر حسابداران
حرفهای در خصوص منافع و مخارج بکارگیری استانداردهای
741

بینالمللی گزارشگری مالی در رمانی پرداخت .نتایج تحقیق
نشان میدهد که بکارگیری این استانداردها به طور حتم سبب
افزایش شفافیت و قابلیت مقایسه شده و بیشترین هزینه آن
تربیت و آموزش نیروی انسانی میباشد که مشکالتی را در راه
پیادهسازی این استانداردها به وجود آورده است .دادههای مورد
نظر توسط پرسشنامه جمعآوری شده است .افراد نمونه اغلب
حسابداران حرفهای جوان با تحصیالت آکادمیک انتخاب شده-
اند چرا که این افراد دانش بهتری در خصوص موضوع مورد
تحقیق دارند .به منظور تحلیل نتایج تحقیق از آمار توصیفی
استفاده شده است.
آدنا لژویین ( 35)3848در پژوهشی با عنوان بررسی
نیازهای آموزشی حسابداران رسمی لوزیانا (آمریکا) در ارتباط با
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به شناسایی درک
نیازهای حسابداران رسمی از آموزش حرفهای پیوسته درباره
استانداردهای بینالمللی ،شناسایی نگرش حسابداران رسمی از
استانداردهای بینالمللی و بررسی چگونگی تغییر این نیازها و
نگرشها با توجه به خصوصیات شخصی آن ها پرداخت .از
تمامی حسابداران رسمی لوببزانا برای شرکت در این تحقیق
دعوت شده است که  219عضو پاسخ دادهاند .با توجه به نتایج
تحقیق بیشترین نیازهای آموزشی حسابداران رسمی شامل
مبناهای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،بکارگیری
این استانداردها برای اولین بار و استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط میباشد.
شرکت کنندگان موافق پذیرش استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی بودهاند و بیان داشتهاند که استانداردهای بین-
المللی گزارشگری مالی گزارشگری را بهبود میبخشد و بخش
زیادی از کار آنها تحت تاثیر پذیرش این استانداردها قرار
نمیگیرد .تفاوتهای آماری معناداری با استفاده از کای دو بین
موضوعات مورد نیاز آموزش حرفهای پیوسته و حوزه کاری،
روابط حرفهای (سالهای تجربه) آموزش و تجربیات قبلی
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،بزرگی و اندازه
استخدام کننده مشاهده شد .همچنین تفاوتهای آماری
معناداری بین نگرشهای حسابداران رسمی و سطح تحصیالت،
میزان تجربه ،آموزش و تجربیات قبلی استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ،بزرگی و اندازه استخدام کننده مشاهده شد.
 -3روش شناسی پژوهش
با توجه به موضوع تحقیق جامعه آماری این تحقیق ،اعضاء
جامعه حسابداران رسمی ایران میباشد.
دادههای مورد نیاز تحقیق به صورت میدانی و توسط
پرسشنامه طراحی شده توسط محقق با استفاده از مطالعه
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ادبیات تحقیق و نظرات کارشناسان حوزه مربوطه جمعآوری
میشود
شاخص روایی محتوایی ( )CVIو ( )CVRتوسط 42
متخصص بررسی گردیده است و روایی محتوایی پرسشنامه
مورد تایید قرار گرفته است .در تحقیق حاضر قابلیت اعتماد
(پایایی) ابزار اندازه گیری  83625به دست آمد که ضریب
مناسب و قابل قبولی است.
جهت شناسایی نیازهای آموزشی حسابداران رسمی در
ارتباط با به کارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی،
از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شده است و برای انجام آزمون
تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا آزمون کفایت نمونهگیری و آزمون
نرمال بودن دادهها بررسی خواهد گردید و در صورت مناسب
بودن حجم دادهها و نرمال بودن توزیع دادهها بعد از مدیریت
دادهها ازمون اجرا میگردد .یکی از روشهای تشیص مناسب
بودن دادهها برای تحلیل عاملی ،استفاده از ضریب  KMOو
آزمون بارتلت است .در بخش آزمون فرضیهها تفاوت نگرش و
نیازهای آموزشی اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه
به ویژگیهای فردی اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران
سنجیده میشود .پیش از انجام آزمون فرضیهها الزم است
نسبت به نرمال بودن یا عدم نرمال بودن توزیع دادهها اطمینان
حاصل نماییم ،برای انجام این کار از آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف استفاده شده است و با توجه به دادهها از آزمون
کروسکال والیس استفاده شده است.
 -4فرضيات پژوهش
مهم ترین سواالت پژوهش حاضر عبارتند از:
 )4نیازهای آموزشی اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران
در ارتباط با به کارگیری استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی چیست؟
 )3چه تفاوتی میان نیازهای آموزشی اعضاء جامعه
حسابداران رسمی ایران با توجه به خصوصیات هر یک
وجود دارد؟
بر این اساس برای سوال دوم فرضیات زیر تدوین و آزمون
گردید:
فرضيه اصلی :بین نیازهای آموزشی اعضاء جامعه حسابداران
رسمی ایران و خصوصیات فردی آنها تفاوت آماری معناداری
وجود دارد.

فرضيات فرعی
)4

)3
)2

)1

)5

)9

)۲

بین نیازهای آموزشی اعضاء جامعه حسابداران رسمی
ایران و سطح تحصیالت آنها تفاوت آماری معناداری
وجود دارد.
بین نیازهای آموزشی اعضاء جامعه حسابداران رسمی
ایران و سن آنها تفاوت آماری معناداری وجود دارد.
بین نیازهای آموزشی اعضاء جامعه حسابداران رسمی
ایران و اندازه سازمان محل خدمت آنها تفاوت آماری
معناداری وجود دارد.
بین نیازهای آموزشی اعضاء جامعه حسابداران رسمی
ایران و میزان تجربه آنها تفاوت آماری معناداری وجود
دارد.
بین نیازهای آموزشی اعضاء جامعه حسابداران رسمی
ایران و میزان آموزش پیشین آنها در ارتباط با
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تفاوت
آماری معناداری وجود دارد.
بین نیازهای آموزشی اعضاء جامعه حسابداران رسمی
ایران و حوزه اشتغال آنها تفاوت آماری معناداری وجود
دارد.
بین نیازهای آموزشی اعضاء جامعه حسابداران رسمی
ایران و میزان تجربه کاری آنها با استانداردهای بین-
المللی گزارشگری مالی تفاوت آماری معناداری وجود
دارد.

 -5نتایج پژوهش
سوال اول تحقیق ماهیتا توضیحی بود که از روش تحلیلی-
توصیفی جهت بررسی آن استفاده و به شرح زیر ارائه شده
است.
حسابداران رسمی میباییستی دانش الزم در ارتباط با
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را برای کمک جهت
انتقال به این استانداردها فرا بگیرند .نیاز به حسابداران رسمی
که آماده استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
هستند در حرفه حسابداری وجود دارد .بورس اوراق بهادار،
جامعه حسابداران رسمی ،سازمان حسابرسی ،مراکز آموزش
عالی و آن دسته از سازمانهایی که خدمات آموزشی به
حسابداران رسمی ارائه میکنند باید برنامههای متمرکزی را
گسترش دهند که اطالعات مورد نیاز را به مخاطبان مورد نظر
ارائه دهد.
تالشهای آموزشی مجدد برای اطمینان از کافی بودن
تعداد حسابدارانی که به طور مناسب در استانداردهای بین-
المللی گزارشگری مالی آموزش دیدهاند ،الزامی است .با
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شناسایی مهمترین (ضروریترین) نیازهای آموزشی مرتبط با
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،نتایج حاصل از این
مطالعه ممکن است به حرفه حسابداری برای پیادهسازی
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی کمک کند.
تحقیق حاضر ،سرفصلهای آموزشی که بنابر نظر
حسابداران رسمی به شدت مورد نیاز است ،نیاز است و نیاز
نیست را به صورت زیر شناسایی کرده است:
در همه سواالت مربوط به نیازهای آموزشی گزینههای نیاز
است و به شدت مورد نیاز است دارای باالترین درصد پاسخ
است.

در سواالت بیست و نهم " حسابداری مالیات طبق
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی " و سوال سیام"
صورتهای مالی تلفیقی طبق استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی" سوال بیستم" حسابداری ارزش منصفانه
موضوعات حسابداری طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی" و سوال چهاردهم" پذیرش برای نخستین بار " گزینه به
شدت مورد نیاز است دارای باالترین درصد است اما در سایر
سواالت گزینه نیاز است دارای باالترین درصد پاسخ است.
اولویتبندی سرفصلهای آموزشی به شرح جدول زیر میباشد:

جدول  -1اولویتبندی سرفصلهای آموزشی
رتبه

سرفصل های آموزشی

4

صورتهای مالی تلفیقی طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

3

پذیرش برای نخستین بار

2

حسابداری ارزش منصفانه موضوعات حسابداری طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

1

ارائه و تهیه صورت وضعیت مالی بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

5

حسابداری مالیات طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

9

ارائه و تهیه صورت سود و زیان بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

۲

ارائه و تهیه صورت جریان وجه نقد بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

0

چارچوب مفهومی گزارشگری مالی و بینالمللی

6

ارائه و تهیه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

48

اندازهگیری و شناخت داراییها طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

44

مبنای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

43

شناسایی درآمد طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

42

حسابداری ابزارهای مالی طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

41

اندازهگیری و شناخت بدهیها طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

45

ارائه و تهیه صورت سایر سود و زیان جامع بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

49

تغییرات حسابداری طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

4۲

حسابداری تسعیر ارز طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

40

حسابداری مزایای کارکنان طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

46

موضوعات پیشرفته حسابداری

38

حسابداری ذخایر و بدهیهای احتمالی طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

34

حسابداری اجارهها طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

33

حسابداری موجودی کاال طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نیازهای
آموزشی در چهار طبقه به شرح زیر خالصه گردید:
در فاکتور اول  6سرفصل تحت عنوان استانداردهای پایه و
عمومی قرار گرفت .این سرفصلها عموما استانداردهایی هستند
که استانداردهای متناظر آن در ایران وجود داشته است و با
استاندارد بینالمللی تفاوتهای چشمگیری ندارند همانطور که
انتظار میرود این استانداردها پایینترین اولویت را برای
744

آموزش دارند و ارئه مروری کلی از استانداردها و بیان تفاوت-
های آنها با استانداردهای ایران کفایت میکند ،در فاکتور دوم
 5سرفصل تحت عنوان صورتهای مالی قرار گرفت .این
سرفصلها مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی است .این
گروه از نیازهای آموزشی باالترین اولویت برای آموزش را دارند.
خروجی نهایی سیستم حسابداری ارئه صورتهای مالی می-
باشد ،در محیط فعلی گزارشگری مالی در کشور هم تهیه این
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صورتها شاید پیچیدهترین و مشکل ترین مبحث حسابداری
باشد بنابراین احتماال پاسخدهندگان با پیشفرضهای خود از
پیچیدگی تهیه این صورتها و ماهیت اصول محور بودن
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،آنها را به عنوان
ضروریترین سرفصلهای آموزشی انتخاب کردهاند .همچنین
وجود صورتهای مالی جدید در استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی که طبق استانداردهای ایران الزامی به تهیه
آنها نمیباشد و همچنین تفاوتهای زیاد بین صورتهای مالی
مطابق استانداردهای ایران و بینالملل ،پاسخدهندگان را بر آن
داشته است که این مجموعه از نیازهای آموزشی را با الویت-
ترین سرفصلهای آموزشی بدانند .لذا برگزاری کارگاههای
آموزشی مناسب برای آموزش نحوه تهیه این صورتهای مالی
توسط مراکز آموزشی ضروری به نظر میرسد .در فاکتور سوم 9
سرفصل تحت عنوان استانداردهای پیشرفته قرار گرفت .این

مجموعه ،استانداردهایی هستند که یا معادل استاندارد ایران
برای آن وجود نداشته است یا تفاوتهای عمدهای با
استانداردهای ایران دارند و به کارگیری آنها پیچیدگی زیادی
دارد .پاسخدهندگان ،این طبقه از نیازهای آموزشی را به عنوان
سومین گروه از مهمترین نیازهای آموزشی پس از صورتهای
مالی و چارچوب مفهومی طبقهبندی کردهاند .تهیه جزوات و
متون آموزشی مناسب در رابطه با این استانداردها و مثالهای
کاربردی از به کارگیری این استانداردها جهت آموزش آنها
ضروری است .در فاکتور چهارم  3سرفصل تحت عنوان
چارچوب مفهومی قرار گرفت.این گروه از نیازهای آموزشی
دومین رتبه از  1گروه سرفصلهای آموزشی را به خود
اختصاص دادهاند.
در ادمه رتبهبندی هر یک از سرفصلهای آموزشی در هر طبقه
و رتبهبندی کلی چهار گروه آموزشی ارائه میشود.

جدول  -2رتبهبندی سواالت سنجش نياز آموزشی در خصوص استانداردهای پایه
سرفصل های آموزشی
حسابداری اجارهها طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
شناسایی درآمد طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
تغییرات حسابداری طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
حسابداری ذخایر و بدهیهای احتمالی طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
موضوعات پیشرفته حسابداری
حسابداری موجودی کاال طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
اندازهگیری و شناخت داراییها طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
حسابداری تسعیر ارز طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
اندازهگیری و شناخت بدهیها طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

رتبه
4
3
2
1
5
9
۲
0
6

جدول  -3رتبهبندی سواالت سنجش نياز آموزشی در خصوص صورتهای مالی
سرفصل های آموزشی
ارائه و تهیه صورت سود و زیان بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
ارائه و تهیه صورت جریان وجه نقد بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
ارائه و تهیه صورت وضعیت مالی بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
ارائه و تهیه صورت سایر سود و زیان جامع بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
ارائه و تهیه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

رتبه
4
3
2
1
5

جدول  -4رتبهبندی سواالت سنجش نياز آموزشی در خصوص استانداردهای پيشرفته
سرفصل های آموزشی
پذیرش برای نخستین بار
حسابداری مالیات طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
حسابداری ابزارهای مالی طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
حسابداری مزایای کارکنان طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
حسابداری ارزش منصفانه موضوعات حسابداری طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
صورتهای مالی تلفیقی طبق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

سال هفتم  /شماره بیستوهفتم /پائیز 7932

رتبه بندی
4
3
2
1
5
9
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جدول  -5رتبهبندی سواالت سنجش نياز آموزشی در خصوص چهارچوب مفهومی
سرفصل های آموزشی

رتبهبندی

چارچوب مفهومی گزارشگری مالی و بینالمللی

4

مبنای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

3

جدول  -6اولویتبندی فاكتورهای نيازهای آموزشی استخراج شده از تحليل عاملی
نيازهای آموزشی

رتبهبندی

صورتهای مالی
چارچوب مفهومی
استانداردهای پیشرفته
استانداردهای پایه

4
3
2
1

بر اساس میانگین بارهای عاملی هر فاکتور استخراج شده
از تحلیل عاملی ،نیازهای مربوط به صورتهای مالی دارای
اولین رتبه ،چارچوب مفهومی دارای رتبه دوم ،استانداردهای
پیشرفته دارای سومین رتبه و استانداردهای پایه دارای
چهارمین رتبه از نظر نیازهای آموزشی است.
این یافته با تایید بر یافتههای قبلی اظهار میکند که
حسابداران در تمام ابعاد سازمانها به آموزش مرتبط با
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و ارائه یک مرور کلی
از سودمندترین استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به
عنوان آمادهسازی برای تغییر نیاز دارند.
نتایج تحقیق در ارتباط با تفاوتهای نیازهای آموزشی با
توجه به خصوصیات فردی نشان میدهد که نیازهای آموزشی
مربوط به صورتهای مالی با توجه به میزان تجربه کاری
پیشین با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و آموزش
پیشین در این خصوص ،نیازهای آموزشی مربوط به
استانداردهای پیشرفته با توجه به سطح تحصیالت پاسخ-
دهندگان و نیازهای آموزشی مربوط به استانداردهای پایه با
توجه به آموزش پیشین استانداردهای بین المللی گزارشگری
مالی دارای تفاوت میباشد.در سایر خصوصیات فردی نیازهای
آموزشی حسابداران رسمی همگن بوده و تفاوت چشم گیری
ندارند .این امر می تواند گواهی بر این موضوع باشد که سیستم
آموزشی و تعامالت حرفه ای در زیرمجموعه های حرفه به این
موضوع نپرداخته اند و دانش عمومی حسابداران در این
خصوص با هم برابر بوده و گروهی بر دیگری برتری ندارد.در
واقع تمامی افراد حرفه دانش اندکی در رابطه با این استانداردها
دارند و نیاز به آموزش در تمامی ابعداد و حوزه ها وجود دارد.
افرادی که روی تعدادی پروژههایی که شامل استانداردهای
بین المللی گزارشگری مالی میباشد کار کردهاند ،و اکثریت
کارهای آنها روی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
741

بناگذاری شده است ،نسبت به افرادی که تجربه کاری کمتری
در ارتباط با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دارند،
دارای رتبه پایین تری بوده و نیاز بیشتری به آموزش در
خصوص تهیه صورت های مالی مطابق این استانداردها احساس
کرده اند.همچنین افرادی که آموزش کمتری در رابطه با این
استانداردها دیده اند ،نیاز بیشتری به آموزش احساس کرده
اند.حسابداران رسمی که دارای تجربه پیشین کار کردن در
پروژههایی که شامل استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
بوده است،می باشند ،اهمیت آموزش اضافه در بهبود
مهارتهایشان را تشخیص دادهاند.آموزش های پیشین در رابطه
بااین استانداردها موثر بوده و به نظر می رسد مهارت های افراد
از طریق این آموزش ها افزایش یافته است .افرادی که سطح
تحصیالت پایینتری دارند دارای رتبه پایینتر هستند در نتیجه
نیاز به آموزش بیشتری در خصوص استانداردهای پیشرفته
دارند .این موضوع میتواند به این دلیل باشد که ممکن است
برخی از این استانداردها در مقاطع تحصیلی باالتر مطرح شده
باشند و افراد در این خصوص دانشی داشته باشند و تصور کنند
به آموزش بیشتر در این زمینه نیاز ندارند.همچنین آموزش
پیشین در رابطه با استانداردهای پایه هم موثر بوده است و
افرادی که در این رابطه بیش از  18ساعت آموزش دیده اند
نسبت به سایر افراد نیاز کمتری به آموزش احساس کرده
اند.احتماال این افراد با درک و شناخت بهتر نسبت به این
استانداردها ،تشابه آن ها با استانداردهای ایران را تشخیص داده
و نیاز کمتری به آموزش احساس کرده اند.همانطور که مشخص
است تنها عامل موثر در درک نیاز به آموزش سرفصل های
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ،سیستم آموزشی و
تجربه کاری می باشد،لذا می توان با طراحی سیستم های
آموزشی کارا و اثر بخش سطح دانش حسابداران را در رابطه با
این استانداردها را افزایش داد .سطح پایین تفاوت در نیازهای

سال هفتم  /شماره بیستوهفتم /پائیز 7932

شناسايي نیازهاي آموزشي جامعه حسابداران رسمي ايران در ارتباط با پیادهسازي  / ...علي هدايتي ،شهره يزداني و محمد حامد خان محمدي

آموزشی با توجه به خصوصیات فردی حسابداران رسمی از این
واقعیت حمایت میکند که در ایران حرفهها و سازمانها اقدام
به آموزش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی نکردهاند و
سطح دانش افراد در این زمینه تقریبا برابر و یکسان میباشد.
افراد با خصوصیات فردی متفاوت (سن ،میزان تجربه ،حوزه
اشتغال ،اندازه سازمان محل خدمت) نیازهای آموزشی یکسانی
دارند .افراد بر اساس عالیق شخصی خود به پیشرفت و
یادگیری مطالب به دنبال حفط صالحیت حرفهای خود می-
باشند و عضویت در زیر مجموعههای حرفه و اشتغال در
سازمانهای متفاوت تاثیری بر نیازهای آموزشی آنها ندارد.با
توجه به اینکه اکثریت جامعه آماری ،آموزشی در ارتباط با این
استانداردها ندیدهاند و تجربه کاری پایینی در این رابطه دارند،
لذا نیازهای آموزشی یکسانی در این خصوص احساس میکنند.
 -6نتيجهگيری و بحث
مقاله حاضر ،نیازهای آموزشی مربوط به استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی را به ترتیب اهمیت تحت سرفصل-
های صورت های مالی ،چارچوب مفهومی ،استانداردهای
پیشرفته و استانداردهای پایه شناسایی میکند .بر اساس نتایج،
حرفهی حسابداری باید فرصتهایی را برای اعضایش جهت
شرکت در دورههای آموزشی مربوط به صورتهای مالی و
استانداردهای پیشرفته فراهم کند و متون آموزشی مناسب در
این خصوص را به طور گسترده در اختیار عالقه مندان قرار
دهد ،و همچنین مروری کلی از استانداردهای پایه به همراه
بیان تفاوتها با استانداردهای ایران ارائه دهد .نیازها ممکن
است با گذشت زمان و شناخت بیشتر نسبت به این استانداردها
و همچنین با درگیر شدن واقعی حسابداران با این استانداردها
در محیط کار تغییر کند ،زیرا حسابداران رسمی بیشتر با
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی آشنا میشوند.
تحقیقات آینده برای پیگیری کردن تغییر نیازهای آموزشی
مربوط به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ضروری
است.
تحقیق حاضر ،اطالعات مفیدی را در رابطه با نیازهای
آموزشی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای زیر
مجموعهها ،در این حرفه ارائه میدهد .نیازهای آموزشی
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بر اساس سطح
تحصیالت و تجربه پیشین و آموزش پیشین در رابطه با
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی متفاوت است.
سازمانهای حرفهای و ارائهدهندگان خدمات آموزشی میتوانند
از این اطالعات برای هدف قرار دادن زیر گروههای حرفه ،با
موضوعات مورد نیاز به آموزش استفاده کنند .به این ترتیب می

بایستی کارگاه های آموزشی جهت تهیه صورت های مالی به
صورت عملی برای آن دسته از حسابدارانی که پیش از این
آموزش های الزم در این خصوص را دیده اند و تجربه کاری در
این رابطه دارند تدارک دید و همچنین در رابطه با
استانداردهای پیشرفته متون آموزشی مناسب به همراه
راهنمای به کارگیری این استانداردها شامل مثال های عملی
تهیه نمود.به نطر می رسد در ارتباط با استانداردهای پایه تنها
بیان تفاوت های استانداردهای ایران و بین الملل کمک کننده
باشد.
کاربرد عملی از تحقیق موجود عبارت است از شناسایی
سرفصلهای مورد نیاز جهت آموزش استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی و تفاوت در نیازهای آموزشی در میان زیر
مجموعههای حرفه ،به منظور ایجاد و توسعه سیستم آموزشی
هدفمند و کارا در ارتباط با آمادهسازی جهت پذیرش این
استانداردها.
اطالعات دربارهی اینکه چه موضوعهای آموزشی بیشتر
مورد نیازند و چگونه آن نیازها ،در زیرمجموعهها متفاوتاند
ممکن است در آمادهسازی حسابداران برای پیادهسازی
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی مفید باشد .بدون
وجود افراد با دانش امکان انتقال موثر به این استانداردها وجود
ندارد .اطالعات در مورد چگونگی تفاوت نیازهای آموزشی و
نگرش های حسابداران رسمی با توجه به خصوصیات فردی ،به
ادبیات مربوط به کنترل حرفهها براعضای خود ،به ویژه در زمان
تغییر ،اضافه نموده است.برای اینکه حرفهی حسابداری آمادهی
پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در ایران
باشد ،نیاز به آموزش به متخصصان حسابداری توسط بورس
اوراق بهادار ،جامعه حسابداران رسمی ایران ،سازمان
حسابرسی ،دانشگاهها و آن سازمانهایی که خدمات آموزشی
به حسابداران رسمی ارائه میدهند ،به منظور انتقال اطالعات
مرتبط با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی وجود دارد.
تالشهای هماهنگ برای اطمینان از اینکه تعداد قابل قبولی از
حسابداران در استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به
خوبی آموزش دیدهاند ،ضروری است .با شناسایی مهمترین
نیازهای آموزشی مربوط به استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی و طبقه بندی آن ها ،نتایج مطالعه حاضر ممکن است
برای حرفه حسابداری در آمادهسازی برای انتقال به
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی سودمند باشد.
سازمانهای حرفهای و سایر ارائهدهندگان آموزش مداوم حرفه-
ای میبایستی اطمینان حاصل کنند که متون آموزشی و دوره-
های آموزشی مربوط به سرفصلهایی که دارای اولویت هستند،
به طور گستردهای در دسترس میباشند.
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ارائه دهندگان خدمات آموزشی باید پیشنهادات خود را
برای آن حسابداران رسمی که پیش از این ،تغییر را پذیرفتهاند،
هدف قرار دهند .عالوه بر این ،تالشهای رسانهای برای معرفی
و آشنا کردن حسابداران رسمی با استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی نیاز است ،به امید اینکه این حسابداران
تغییرات را پذیرفته و به دنبال آموزشهای اضافی باشند.
یک نگرانی برای حرفهی حسابداری در ارتباط با افراد با
تجربه که نیازی به آموزشهای بیشتر احساس نمیکنند ،وجود
دارد .اگرچه سازمانهای حرفهای و رهبران حرفه باید اطمینان
حاصل کنند که موضوعات مورد نیاز به آموزش به آن دسته از
حسابداران رسمی با تجربه کم در بازار عرضه میشود ،همچنین
آنها باید به دنبال راهی برای اطمینان یافتن از اینکه افراد با
تجربهتراز حرفه برای تغییرات آینده آماده میشوند ،باشند.
همزمان با اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
در ایران ،فرصتهایی برای تحقیقات فراوان فراهم میآید.
مرتبطترین موارد مرتبط با پژوهش حاضر ،نیاز به گسترش
مطالعه فعلی فراتر از حرفه حسابداری به درون دیگر حرفههای
مرتبط با امور مالی است .پذیرش واقعی استانداردهای بین-
المللی گزارشگری مالی در ایران فرصتی را برای تحقیقات در
ارتباط با مزیتهای گزارشگری مالی مطابق استانداردهای بین-
المللی گزارشگری مالی در کشوری که غالبا دارای مجموعهای
با کیفیت باالی استانداردهای حسابداری است ،فراهم میآورد
همچنین تحقیق درمورد تغییراتی که حرفه در حین حرکت از
رویکرد مبتنی برقوانین به رویکرد مبتنی بر اصول نیاز دارد،
ضروری خواهد بود .برخی از حوزههایی که میبایستی قبل و
بعد از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی مورد بررسی
قرار بگیرند عبارتند از :تغییرات درتعداد و ماهیت یافتههای
حسابرسی ،فراوانی تجدید ارائه صورتهای مالی ،کیفیت
معیارهای مالی (اندازهگیری) و همچنین فراوانی و نتیجه
دادرسیهای مربوط به گزارشگری مالی و حسابرسی .تعداد و
خصوصیات افراد ورودی و خروجی از حرفه حسابداری در طول
زمان تغییر از استانداردهای مبتنی بر قوانین به استانداردهای
مبتنی بر اصول نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد .سایر
موضوعات تحقیقاتی میتواند شامل :توجه به تبعات مالیاتی
اجرای استانداردهای بیناللمللی ،هماهنگسازی سایر گزارشات
ذینغعان با گزارشگری بیناللملی مانند اظهارنامه مالیاتی و ،...
توجه به موضوع عدم تطبیق استانداردها با توجه به شرایط
اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور ،مشکالت پیادهسازی این
استانداردها در واحدهای کوچک و متوسط ،پیادهسازی این
استانداردها با توجه به حاکمیت ارزشهای دینی بر مقررات
مالی و پولی و بانکی ،پیادهسازی اجباری یا اختیاری
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استانداردهای بینالمللی در همه صنایع وحرفهها و هچنین در
مورد شرکتهای کوچک و بزرگ.
محدودیت تحقیق حاضر شامل احتمال جانبداری در
پاسخگویی و استفاده از طیف لیکرت میباشد .سوگیری در
پاسخ ناشی از ترس پاسخدهندگان از عدم محرمانه ماندن
پاسخها و تاثیر آن بر محیط کاریشان می باشد .سوگیری
پاسخها یکی از نگرانیهای اساسی در این تحقیق میبود چرا
که پاسخدهندگان دوست دارند ،خود را دارای اطالعات بهروز و
درگیر مسائل حرفهای مانند استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی نشان دهند .به منظور رفع این محدودیت به
پاسخدهندگان اطمینان داده میشد که پاسخهای آنها
محرمانه مانده و به هیچ شخصی ارائه نخواهد شد و همچنین از
طراحی و توزیع پرسشنامه آنالین استفاده شد .استفاده از طیف
لیکرت یکی از محدودیتها است چرا که ممکن است پاسخهای
قبلی پاسخدهندگان بر روی پاسخهای بعدی آنها تاثیر بگذارد.
برخی از افراد ترجیح میدهند که گزینههای حداکثری را
انتخاب نکنند .تمام یافتههای این تحقیق ممکن است تحت
تاثیر انتخاب فردی شرکتکنندگان باشد .هر چند تمام اعضای
جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان شرکتکننده دعوت
شدند اما ،احتماال اشخاصی که به استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی عالقه داشتند در این تحقیق شرکت کردند.
 -7فهرست منابع











اتو کالین ،برگ ( .)4290روان شناسى اجتماعى ،ترجمه
على محمد کاردان ،تهران ،نشر اندیشه ، ،چاپ هشتم ،ج
.3
آذربایجانی ،مسعود و دیگران؛(.)4203روانشناسی اجتماعی
بانگرش به منابع اسالمی .تهران :انتشارات سمت ،ص ص.
.42۲-429
آقاجانی ،حسنعلی؛ صمدی میارکالئی ،حسین؛ صمدی
میارکالئی ،حمزه .)1392( ،ارتباط رفتار شهروندی سازمانی
و توانمندسازی روانشناختی کارکنان مدیریت دولتی.
بارکر ،جوئل آرتور .)4662( ،هنر کشف آینده (تشخیص
الگوهای جدید) .چاپ تهران :انستیتو ایزایران
بلکویی ،احد ریاحی (. )4204تئوری های حسابداری،دفتر
پژوهش های فرهنگی.
بُهنر ،جِرد و وانِک ،میکائیل ( .)4201نگرشها و تغییر
آنها؛ ترجمه علی مهداد ،تهران ،انتشارت جنگل
.چکیده
()4268
حصارزاده،احمد،مرفوع،محمد
استانداردهای بین امللی گزارشگری مالی،تهران،ترمه.
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خاکی ،غالمرضا ( . )4201روش تحقیق با رویکرد پایان
نامه نویسی ،چاپ اول :تهران ،مرکز تحقیقات علمی کشور
کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
رابینز ،استیفن ( .)42۲9مبانی رفتار سازمانی ،ترجمه علی
پارسائیان و محمد اعرابی ،تهران ،دفتر پژوهشهای
فرهنگی،
رضاییان ،علی؛(،)42۲6مدیریت رفتار سازمانی ،تهران:
انتشارات سمت
سیدجوادیین ،سیدرضا ( .)4202مدیریت رفتار سازمانی،
تهران ،انتشارات نگاه دانش.
سیف ،علی اکبر ،)420۲( .اندازه گیری ،سنجش و
ارزشیابی آموزشی ،نشر دوران
قلی پور ،آرین؛ ( ،)4209مدیریت رفتار سازمانی ،تهران:
انتشارات سمت ،ص480
کریمی ،یوسف ( .)42۲۲نگرش و تغییر نگرش ،تهران،
چاپ چهارم ،انتشارات نشر ارسباران.
کوربت ،توماس )4262(،حسابداری عملکرد سیستم
(حسابداری مدیریت مبتنی بر تئوری محدودیت ها)،
ترجمه رهنمای رودپشتی،تقی نتاج،بحری ثالث،ترمه
گریفتن ،مورهد ( )4205رفتار سازمانی ،ترجمه سید
مهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده ،تهران ،انتشارات
مروارید.
مارک روش بالو و ادیل نیون؛ ( )420۲روان شناسى
محمد
سید
ترجمه
اجتماعى،
دادگران ،مروارید ،تهران ،چاپ دوم.
مکسول ،جان سی ( .)4205اصول نگرش آنچه هر رهبری
باید بداند ،ترجمه سیمین موحد ،تهران ،انتشارات پیکان.
مهرآرا ،على اکبر  ،)42۲2( ،زمینه روان شناسى اجتماعى،
تهران ،انتشارات مهرداد ،چاپ اول ،ص ص.329-321 .
نادری ،عزت اهلل ،سیف نراقی ،مریم (. )42۲4روش های
تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر
علوم تربیتی ،چاپ چهارم ،دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.
الوین گولدنر ( )42۲1بحران جامعه شناسى غرب ،ترجمه
فریده ممتاز ،شرکت سهامى انتشار ،تهران ،چاپ دوم،
هومن،حیدر علی (. )42۲8پایه های پژوهش در علوم
رفتاری:شناخت روش علمی،نشر پارسا.
بزرگ اصل ،موسی ( . )4200بررسی استانداردهای  28و
 24حسابداری .همایش گزارشگری نوین مالی .دیماه4200
.دانشگاه شهید بهشتی
بنائی خلیل آباد ،مریم ،زهرا ،پورزمانی ( ،)4269تأثیر
عوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای بین المللی





















گزارشگری مالی ،پژوهش های تجربی حسابداری،تابستان
،4269شماره 31
حاجیها ،زهره ،رجب دری ،حسین ،)4269( ،بررسی میزان
آشنایی با مفاهیم استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
در مدرسان حسابداری ،پژوهش های حسابداری،تابستان
،4269شماره 35
حساس یگانه ،یحیی ( .)4201مفاهیم حاکمیت شرکتی،
حسابدار.49۲ ،01 ،
خواجه سروی ،غالمرضا ،اسدی ،علیرضا .)420۲( ،نقش
روحانیت و روشنفکران دینی در تغییر نگرش عمومی مردم
ایران به نهضت حسینی در جریان انقالب اسالمی ،فصلنامه
علمی ـ پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،سال چهارم،
شماره  ،45ص.43
رحمانی ،علی ،علی پور ،شراره (" ،)4206موانع پذیرش
استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران"  ،فصلنامه
مطالعات حسابداری  ،شماره  27پائیز ، 1389ص ص99-75
رحمانی ،علی؛ ((، )4200بازارسرمایه ،ضرورت اصالح و
بهبود فضای کسب و کار ،فصلنامه پول و اقتصاد ،شماره 4
،سال اول 4200
سرمد ،بازرگان و حجازی ،)42۲۲( ،روش های تحقیق در
علوم رفتاری ،سالنامه پژوهش و ارزشیابی ،تهران
سلیمانی امیری ،غالمرضا ،رسولی ،ندا ( ،)4269دیدگاه
افراد فعال در حرفه حسابداری درخصوص پذیرش و
بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در
ایران،پژوهش های تجربی حسابداری،تابستان ،4269شماره
31
شرف الدین ،سیدحسین ( .)42۲۲نگرش ،ماهنامه معرفت
ویژه نامه علوم سیاسی و جامعه شناسی ،سال هفتم ،شماره
 ،35ص09
فخاری ،حسین ،فقیه ،محسن ،بی زر ،ولی اله ،)4262( ،
مطالعه هزینه و فایده اجرای استانداردهای بین المللی
گزارشگری مالی)  (IFRSبر مبنای تئوری ذینفعان در
ایران ،مجله بورس،اردیبهشت ماه  ،4262شماره 444
فروغی ،داریوش ،اشرفی ،مجید .)4200( .استانداردهای
ج هانی حسابداری،چالش ها و فرصت ها .ماهنامه حسابدار
رسمی .شماره 0
ناصزی ،احمد ،مختاری ،مهدی ،زارعی ،حمید، )4269( ،
تاثیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر نظام
مالیاتی ایران ،پژوهش های تجربی حسابداری،تابستان
،4269شماره 31
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