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1-مقدمه
امروزه، تعداد وســیعی از كشــورها، 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالــی1 را پذیرفته و براســاس الزامات آن 
عمل می كنند. بخشــی از كشــورها نیز در 
حال پذیرفتــن این اســتانداردها در آینده 
هستند. یكی از عمده ترین مسائل مطرح در 
خصوص پذیرش این استانداردها، موضوع 
آموزش اســت. این موضــوع در خصوص 
برخی كشــورها، حتی عاملی بــرای عدم 
پذیرش استانداردها بوده است )جاكلینگ و 

همكاران، 2012( 
كمیســیون بورس و اوراق بهادار ایاالت 

متحده در سال 2011، در نقشه راه خود برای 
اســتانداردهای گزارشگری مطرح   پذیرش 
میكند كه آمــوزش به نیروهــای حرفه ای 
فعال در حرفه حسابداری ضروری است به 
گونــه ای كه این نیروها درحد كفایت با این 
استانداردها آشنا شــده و توان آنها افزایش 

یابد )گادفری و همكاران 2010(. 
از ایــن رو، حركت از ســمت و اصول 
پذیرفته شده و استانداردهای ملی كشورها، 
و نیاز به آموزش مجدد حســابداران و افراد 
شــاغل در حرفه، سرمایه گذاران و برخی از 
اســتفاده كنندگان اطالعات مالی دارد. با این 

 نقش آموزش
 در پذیرش استانداردهای
 بین المللی گزارشگری مالی
حميدحقيقت*
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وجود، در مورد چگونگی آموزش و تدوین 
ایــن اســتانداردها، برخوردهــای متفاوتی 
از ســوی كشــورهای گوناگون شده است. 
برخی از مدتها قبــل از پذیرش، برنامه های 
وســیع و متعددی را در نظر داشته و برخی 
كشــورها توجــه چندانــی ننموده اند. این 
تفاوتهــا در اثر عوامــل گوناگونی از قبیل 
تفاوتهای فرهنگی،  یافتگی،  میزان توســعه 
ترتیــب اســتانداردهای ملی و یا ســاختار 
نهادهای حرفه ای اســت كه آثار بكارگیری 

استانداردهایبينالمللی

گزارشگریمالی
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“استانداردهای بین المللی گزرشگری مالی” 
را بر آموزش متفاوت میسازد.

این مقالــه در ابتــدا با بحــث پیرامون 
استانداردهای مبتنی بر قواعد و استانداردهای 
مبتنی بر اصول شــروع شده و كاركردهای 
آنها را برای حســابداری در نظر میگیرد. در 
ادامه پیاده ســازی “استانداردهای بین المللی 
گزرشــگری مالی” در اســترالیا بــه عنوان 
كشــوری كه این اســتانداردها را پذیرفته، 
از دید آموزش بحث شــده و سپس در دو 
كشــور متفاوت با دو اقتصــاد مغایر یعنی 
امریكا و رومانی این موضوع مطرح می شود 
در نهایــت، بــا توجه به بحثهــای صورت 
گرفته، این مســئله مطرح است كه ادبیات 
متعــددی در خصوص ماهیــت كه اصول 
محور »استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی« وجود دارد و در نتیجه نیاز اســت كه 
مهارت هــای قضاوتی دانشــجویان و افراد 
یافته  افزایش  شاغل در حرفه حســابداری 
و ســمت و سوی آموزش در خصوص این 

استانداردها به این سمت باشد.

2(استانداردهایمبتنیبر
اصولدرمقابل

استانداردهایمبتنیبرقواعد
درک  قابــل  و  مهــم  ویژگی هــای  از 
"اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری 
مالــی” مبتنــی بــودن ایــن اســتانداردها 
بین المللی  "اســتانداردهای  است.  براصول 
گزارشــگری مالی” معمــوالً دراین مورد با 
 اصول پذیرفته شــده حســابداری مقایسه 
می شــود. بنســتون و همــكاران )2006( 
معتقدند حتی استانداردهای قاعده – محور 
نیز، مبتنی بر اصول می باشــند. بنابراین نیاز 
اســت كه قضاوتها حرفه ای مــورد توجه 

بیشتری قرار گیرد.

3(مبتنیبودنبراصولوقواعد
درآمورشحسابداری

اگرچــه مبتنی بر قواعد یــا اصول بودن 
اســتانداردها، ارتبــاط كمــی بــا آموزش 
حســابداری دارد ولی به شــكل متناقضی، 
نقش بــا اهمیتــی بــرای آمــوزش دارد. 
كشــورهای دارای اســتانداردهای مبتنی بر 
قواعد، در آموزش خود مخاطره بیشــتری 

دارند زیرا آموزشــهای آنها بر دفترداری و 
قواعد موقت و زود گذر تاكید دارد )كارمونا 

و ترومیتا، 2010(.
در محیط كشورهایی مانند ایاالت متحده 
كه آموزشــهای آنها مبتنی بر قواعد اســت 
آموزشــها و تمرینهای حســابداری بر راه 
حلهای درســت و غلط بــودن تأكید دارد. 
این روش برای هر معامله مشــخصی، ثبت 
و راه حل معینی داشــته و تأكید كمتری بر 
مبانی حســابداری دارد. آموزش یک سری 
از قواعد توسط اســاتید به دانشجویان، اگر 
چه راحت به نظر میرسد اما مضرات خاص 

خود را نیز دارد.
از  گــذار  حــال  در  كشــورهای  در 
بــه  قواعــد  بــر  مبتنــی  اســتانداردهای 
از  اســتانداردهای مبتنی بر اصول، استفاده 
»استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی” 
می توانــد فرصتــی برای ارزیابــی مدلهای 
آموزشــی حســابداری خود باشــد. توجه 
به اینكــه اصول، منجر به این می شــود كه 
دانشــجویان و اســاتید به یادگیری مفاهیم 
گزارشــگریهای مالی روی آورند. در طرح 
بین المللی  »استانداردهای  بكارگیری  فراگیر 
گزارشــگری مالی” چارچــوب مفهومی به 
دنبال بهبود مهارت به ســمت تمرین برای 
قضاوتهای حرفه ای است كه اجازه می دهد 
دانشــجویان حســابداری برای حل مسائل 

پیشرو از مفاهیم استفاده كنند )ولز، 2011( 
رایتز )2008( یكی از اعضای كمیســیون 
بــورس اوراق بهــادار در خصــص آثــار 
اعتقاد  اصول محــور  آمــوزش  بكارگیری 
دارد شــیوه حسابداری مالی مبتنی بر قواعد 
موجود، به جای تاكید و تمركز بر افشــای 
اطالعات باید بر ماهیت اقتصادی رویدادی 

از کشورها،  امروزه، تعداد زیادی 
گزارشگری  بین المللی  استاندارد 
مالــی را پذیرفته اند برخی دیگر، 
در حال پذیرفتن این استانداردها در آینده 

هستند.
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تاكید كنند كه در حال وقوع است و این امر 
با آمزش مبانی اصل محور و گذار از اصول 
حســابداری )امریــكا( به »اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالــی” قابل انجام 

است. 
بــارث )2008( و ولــز )2011( بر نیاز 
به آموزش تئوریها و مفاهیم اساســی تاكید 
دارند كه مفاهیم و روش های ارزشــیابی و 
موضوعات قتصادی را بر میگیرد. بكارگیری 
»استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی” 
شامل استانداردهای مبتنی بر اصول فرصتی 
برای اســاتید و سایر مدرســان حسابداری 
است كه مدلهای آموزشی را ارزیابی مجدد 
نموده و تاكید صرف بــر قواعد را كمی به 

فراموشی بسپارند.

4(تأثيرآمادگیاساتيد
ومربيانحسابداری

برایپذیرش»استانداردهای
بينالمللیگزارشگریمالی”

از  گــذار  مختلــف،  كشــورهای  در 
»اســتانداردهای  بــه  ملی  اســتانداردهای 
كاركردهای  مالی”  گزارشــگری  بین المللی 
مختلفی را برای اساتید و مربیان حسابداری 

دارد. به عنوان نمونه، در كشــورهایی مانند 
»اســتانداردهای  بكارگیــری  كه  اســترالیا 
اجباری  مالــی”  بین المللــی گزارشــگری 
اســت، مربیان حســابداری انتظــار دارند، 
دوره تحصیالت گزارشــگری مالی پیرامون 
»استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی” 
تنظیم شــود. هر چند، پیش از پذیرفتن این 
اســتانداردها در محیط اســترالیا، شیوه های 
آموزشــی مبتنی بــر اصول پذیرفته شــده 
اســترالیا وجود داشته كه تشــابه زیادی با 
»استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی” 
بین المللی  »اســتانداردهای  پذیرش  دارد و 

گزارشگری مالی” بر تغییر شیوه های دارد. 
هنــوز  كــه  كشــورهایی  ســایر  در 
»استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی” 
را نپذیرفته اند یا در حال پذیرفتن هســتند 
دیدگاه هــای متفــاوت و گوناگونی وجود 
دارد. ایاالت متحده در سالهای اخیر، اجازه 
ارائه صورتهای مالی مبتنی بر »استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالــی” كنار اصول 

ایاالت متحده داده اســت،  پذیرفته شــده 
اگرچه صرفًا برای اهداف خاصی باشد. 

از ســوی دیگــر، موسســات بــزرگ 
حسابرسی، انگیزه های زیادی برای مربیان و 
اساتید حسابداری ایجاد كردهاند تا به سمت 
بین المللی  »استانداردهای  براساس  آموزش 
گزارشــگری مالی” حركت كنند. هایســنن 
)2010( بیان می دارد كه حداقل یكی از این 
موسسات بزرگ در مرحله بررسی پذیرفتن 
»اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری 
مالی” در ایاالت متحده، برخی از ســطوح 
»استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی” 

را در موضوع آموزش اجرا نموده است. 
موارد پیشــگفته شــده در خصوص دو 
این اســتانداردها را  كشــوری اســت كه 
پذیرفته و یا در آســتانه پذیرش است. باید 
توجــه داشــت موانع و مشــكالت زیادی 
در راه پذیرفتن »اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی« و آموزش آن نیز وجود 

داشته است.

5(تاثيراجرای“استانداردهای
بينالمللیگزارشگریمالی”

دراقتصادهاینوظهور–رومانی
معمــوالً مطالعــه اقتصادهــای نوظهور 
تمایــل دارد بر كشــورهایی تاكید كند كه 
شبیه سیستم انگلستان است( اشرف و غنی 
2005(. رومانی كشوری است كه كمیته ای 
بین المللی  »استانداردهای  پیاده سازی  برای 
گزارشگری مالی« داشته و شبیه سیستم مالی 

بریتانیا است.
عالوه بر این، بانک جهانی در سال 2008 
طی گزارشــی بیان نموده كه رومانی قصد 
حركت جدی و ســریع به ســمت آموزش 
حسابداری دارد. در این راستا، رهنمودهای 
آموزش حسابداری نیز در آن كشور تدوین 

شده است.
اســاتید و مربیــان حســابداری رومانی 
به عنوان یک كشــور نماینــده اقتصادهای 
نوظهور، بــا این معمای حل نشــده زمان 

در مورد آموزش اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی در 
برخوردهای  مختلف،  کشورهای 

متفاوتی وجود دارد. 
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اعــالم پذیرفتن »اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی« مواجه اند. با این وجود، 
آنها برخی اقدامــات الزم را پیش از اجرا، 
از قبیل ترجمه استانداردها و متون كتابهای 
درســی و آموزشی را به عمل آوردند كه از 
موارد حیاتی برای آموزش به حساب میآیند.
در این مورد، ترجمه معادل دقیق نمیتواند 
در برخــی ترجمه هــا حاصل شــود و این 
برای مدرسان و اســاتید در ترجمه، مشكل 
ایجاد نموده است. بسیاری از كشورها مانند 
رومانی، با این مشــكل مواجــه بوده اند. با 
ایــن وجود، این كشــور در اولین اقدامات 
خود در پذیرش “اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی” سعی در تهیه متون مناسب 
برای بسترسازی آموزش كافی نموده است. 
عالوه بر این رویكرد آموزشی نیز به سمت 

اصول محوری تغییر كرده است. 

6-اجرای»استانداردهای
بينالمللیگزارشگریمالی«

ازدیدآموزشدرآینده
در حال حاضر، تعداد كشورهایی در حال 
افزایش اســت كه اجرای استانداردهای بین 
المللی گزارشــگری را قبــول می كنند این 
رشد باید با تعریف مجدد نقش حسابداران 

حرفه ای، مهارت های حرفه ای، مهارت های 
ارتباطی و فــردی، مهارت های مدیریتی و 
قضاوتهای حرفه ای همراه باشــد. متعاقب 
آن نیاز اســت كه اســاتید و مربیان تمركز 
خود را از تكنیک هایی معین و مشخص به 
توسعه مهارت ها و آموزش اصول كه برای 
آینده حسابداری مفیدتر است، منتقل كنند. 
بنابراین تقاضای رو به رشــد برای آموزش 
حسابداری مبتنی براصول محور وجود دارد.
شــیوه های مبتنــی بــر اصــول كــه در 
“استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی” 
متجلی شده اســت و فرصت مطلوبی برای 
تغییر برنامه های آموزشی و بهبود مهارت های 
افــراد اســت. ایــن شــیوه ها، از ابزارهای 
بهبود قضاوت حرفه ای بــه عنوان یكی از 
مهارت های حرفه ای نیز می باشد دانشجویان 
و دانش آموزان حســابداری بــا تمركز بر 
قضاوت حرفهای و شــیوه های بــر مبنای 

اصول، می توانند بر موارد ابهام چیره شــده 
و مســائل خود را حل كرده و بدانند كه راه 
برای سؤاالت حسابداری  حل های متعددی 
وجود دارد. تأكید بر آموزش مفاهیم اساسی 
به جــای قواعد، این توانایــی را برای افراد 
به وجود مــی آورد كه بدون یادگیری قواعد 

متعدد مسائل پیشرو را حل كنند.
چالــش كنونی آمــوزش حســابداری، 
بــرای اطمینان از این اســت كه اســاتید و 
مربیان حســابداری، توانایی و مهارت كافی 
برای آمــوزش “اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی” را با استفاده از شیوه های 
مبتنی بر اصول داشــته باشند. )ولز 2011( 
پیشنهاد می كند چارچوبی بر مبنای آموزش 
تهیه شــود كه مفاهیم را در قالب چارچوب 
مفهومــی هیئت اســتانداردهای بین المللی 
بین المللــی  “اســتانداردهای  الزامــات  و 

گزارشگری مالی” تشریح نماید.
از اینــرو، اولویــت مدرســان و مربیان 
حســابداری باید تدوین دوره تحصیلی در 
به سمت  آموزشی رهنمون كننده  چارچوب 
»استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی« 
باشــد. برا دســتابی به این هدف، كوتز و 
اشــمولیان )2012( بیان می دارند كه اساتید 
و مربیــان حســابداری نیاز دارنــد كه به 
نوآری های متعدد در شیوه های آموزشی از 
قبیل شبیه ســازی و یا تجزیه و تحلیل های 
موردی ست یابند. هرچند باید توجه داشت 
دستیابی به منافع برای آموزش به شیوه های 
جدید و نوین درراســتای »اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی« در اقتصادهای 
نوظهــور و كشــورهای در حال توســعه، 

محدود است. 
نكته دیگر قابل توجه این اســت كه در 
كشــورهای مختلف، شــیوه های گوناگون 
آموزش حسابداری وجود دارد. از این رو، 
اســاتید و مربیان باید تفاوتهای در آموزش 

گزارشگری مالی را مد نظر داشته باشند.
آموزش  در خصــوص  دیگــر  مالحظه 
و »اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 

از ویژگی هــای مهــم و قابــل 
درک اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی، مبتنی بر اصول 

بودن این استانداردهاست. 
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پینوشتها
1- International Financial Reporting 

Standard (IFRS).

*    دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم 
اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( 

**  دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( 

مالی« فقدان پژوهش و تحقیق مناســب در 
این خصوص است. به طور كلی، تحقیقات 
صورت گرفته در حوزه آمزش حســابداری 
با مواردی مانند اخالق، امكانات آموزشی یا 
مهارت آموزشی بوده است. فقدان پژوهش 
كافی و مناســب در خصــوص بكارگیری 
»استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی« 
تقویت كننده این دیدگاه است كه بسیاری از 
مدرسان حسابداری، نیازهای استانداردهای 
مبتنی بر اصول را درک نكرده اند )جاكلینگ 

و همكاران، 2012(. 
باید توجه داشــت كه در این میان، افراد 
می توانند  حرفهای حســابداری  شاغالن  و 
نقــش قابــل توجهــی در بهبــود آموزش 
»اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری 
مالی« داشته باشــند. آنها می توانند با انتقال 
تجارت خود به محیط دانشگاهی بر آموزش 

»استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی« 
بــه درک بهتر موضوع كمک كرده و قدرت 
یادگیری دانش پذیرا را افزایش می دهد. به 
گونه ای كه قضات های حرفه ای دانشجویان 

تقویت شود. 

7-نتيجهگيری
آموزش حســابداری به گونه ای فراگیر 
در ســطح كل كشورهایی “اســتانداردهای 

بین المللی گزارشــگری مالــی” را به اجرا 
در آوردهانــد و یــا قصد بكارگیــری آنها 
را دارنــد نیازمنــد عزم جدی بــرای تغییر 
قاعده  از روش های  شــیوه های آموزشــی 
محور به شــیوه های اصول محور است. به 
طــور كلی روح اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی همخوانــی و هماهنگی 
مناسبی با شــیوه های اصول محور داشته و 
بر مفاهیم اساسی حسابداری تاكید دارد. بر 
این اســاس، باید عالوه بر منابع، شیوه های 
آموزشی مرتبط با »استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی« نیز در اولویت باشد. هر 
چند این امر نیز محتمل است كه مدرسان و 
مربیان حســابداری، وضعیت فعلی را حفظ 
كرده و به فرصت هــای پیش آمده توجهی 

ننموده و در برابر تغییرات مقاومت كنند. 

افراد شاغالن حرفه ای حسابداری 
می توانند با انتقال تجارت خود به 
محیط دانشگاهی نقش قبل توجهی در بهبود 
کیفیت آموزش اســتانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی دارنند.




