
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 
 

لزوم بکارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و 

 استانداردها

 ،دکتر محمد علی مرادی2،محمد سرحدی،1

 ،دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان،ایران1

Mohammad_sarhaddi111@yahoo.com 

 رانآزاد اسالمی واحد زاهدان،ای ،استاد یار دانشگاه2

 

 

 

 چکیده

رشد، موفقیت و و  برای بقا و رشد سازمان در محیط پررقابت امروز امری اجتناب ناپذیر خواهد بود نوینتفکر 

هاست. در یک سازمان، مدیران تصمیم گیرنده هستند و ها، نتیجه تصمیمات مدیران آن سازمانشکست سازمان

تعیین کننده موفقیت سازمان جهت دستیابی به اهداف سازمانی است. سازمان، بدون کیفیت این تصمیمات، 

های خاص خود را ای از افراد که هدفو به صورت مجموعه شودمی گیری، فرو ریختهوجود مکانیسم تصمیم

لزوم بکارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و هدف این پژوهش، بررسی  .آیدکنند، در میدنبال می

، دالیل تدوین بر تدوین استانداردها موثرعوامل در این راستا، تدوین کنندگان قوانین و استانداردها است. 

و خالقیت  کلی تدوین استاندارد  ، روش هایحسابداری ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهایاستانداردها، 

 .قرار گرفت مورد بررسی صمیم گیری مدیران در سازمانهاوتفکر بر ت

 دتدوین کنندگان استاندار، استانداردهای حسابداری: تفکر نوین، های کلیدیواژه
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Abstract 

The new thoughts will be undeniable for maintain and the growth of organization in the sophisticated 

environments of today. And the growth and success and failure of the organizations is the result of the 

decision of the managers of that organizations. The aim of this study is analyzing the nessessityof 

applying new thoughts among decision makers and the writers of the laws and standards. In this regard 

the factors effecting the writing the standards , the reasons of writing the standards and the nessessity and 

profitablility pf these standards will be investigated.  
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 مقدمه

 به آن بارز مشخصات مهمترین از و بشری حیات بر حاکم هایجریان ترینعمده از پرشتاب و مستمر تحول و تغییر فرآیند امروزه

 روز به روز را خود جایگاه امروز، جهان ویژگی بارزترین عنوان به «پیچیدگی» عنصر حاضر، عصر در که آنجا تا رودمی شمار

گیری های تصمیمزوم شیوههای باالی عملیات و وسعت تشکیالت سازمانی، لها، هزینهپیچیدگی سازمان. نمایدر میتمستحکم

، یز به آن نیازمندند، ابزاری راحتآنچه مدیران بیش از هر چ .سازدمدیران روشن می ات مستدل را برایمناسب و اخذ تصممی

های کمی وابزارهای کشوند. تکنییگاه با آن مواجه م جام تصمیمات است که پیوسته یا گهمطمئن و علمی برای یاری آنان در ان

 .ریاضی در این راستا کار ساز و ثمر بخش است

های حسابداری و گزارشگری نظام نهادهای بزرگ بخش عمومی گویای این واقعیت است که تحول در تحوالت سه دهه اخیر در

کنندگان  است. حساسیت ویژه پرداخت خواهی عموم مردم صورت پذیرفته تاثیر ارتقای سطح پاسخ مالی نهادهای یادشده، تحت

کارگیری منابع مالی و اقتصادی، ا بمصرف ی ی دربارهکنندگان اصلی منابع مالی نهادهای بخش عمومتأمین مالیات و عوارض و

رو،  اثربخشی این منابع برگزینند. از این را بر آن داشت که تدبیرهای خاصی برای ارتقای سطح کارایی و نهادهای مورد نظر

نقش اساسی در  بندی و تفسیر اطالعات حسابداری آوری، طبقهی جمع شیوه .متفاوتی برای تحقق این امر مطرح شد رویکردهای

مبنای الزم برای تصمیمگیری  ها و در حقیقت مدیریت راهبردی آنها دارد؛ زیرا این اطالعاتریزی مالی سازمان و برنامه بینیپیش

 (.1387)ابریشم، های آتی سازمان را فراهم میکندو اتخاذ سیاست

ین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین بررسی لزوم بکارگیری تفکرات نودر همین راستا این تحقیق سعی دارد به 

 گردد.تحلیلی بررسی می-بپردازد، همچنین تحقیق حاضر به روش توصیفیو استانداردها 

 بر تدوین استانداردها موثرعوامل 

های مختلف گروههای نهاد تدوین کننده استانداردها باید همواره استانداردهایی وضع نماید که بین خواسته

سودمند واقع شود ذینفع نوعی تعادل و توازن برقرار سازد. برای اینکه یک استاندارد، از دیدگاه تصمیم گیری، 

های مالی، معیار سنجش و تحقیقات تجربی انجام شده در بازار سرمایه باید به اطالعات ارائه شده در گزارش

 .(2006، 1بالتوجه کرد)

کند، عالوه بر آنکه چگونگی حسابداری معامالت و رویدادهای مختلف را تعیین میاستانداردهای حسابداری 

شامل ارائه های گزارشگری مالی پیامدهای اقتصادی را نیز در بردارد. استانداردهای حسابداری باید هدف

                                                           
1 Ball 
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ودآوری و های نقدی و سهای اقتصادی، پیش بینی، مقایسه و ارزیابی جریاناطالعات مناسب برای تصمیم گیری

 (.2009، 1بیوسلینک و همکارانتوانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واحد تجاری را تامین کند)

 دالیل تدوین استانداردها

 کند:ریاحی بلکویی برای تدوین استانداردهای حسابداری دالیل زیر را عنوان می

اند، در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شدههای مالی که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه صورت(1

دهند. بدون تبعیت از شیوه رفتار شرکت، اطالعات الزم را در اختیار استفاده کنندگان از اطالعات مالی، قرار می

 های کیفی خواهند بود.های مالی فاقد ویژگیاین استانداردها صورت

-ها را قادر میکنند و آنخبره ارائه می حسابرسان و حسابداران(استانداردها، رهنمودها و مقررات اجرایی را به 2

 (.1390شورورزی و افروزمنش، سازند تا در حرفه تخصص، اعتبار و صداقت خود را حفظ کنند)

ها، ها، تدوین مقررات حاکم بر شرکترسد برای محاسبه مالیاتدر مورد متغیرهای گوناگونی که به نظر می(3

، الزم هستند، های اجتماعیتنظیم سیستم اقتصادی و افزایش کارایی اقتصادی و سایر هدفبرنامه ریزی و 

 .دکننهای اطالعاتی ارائه میاستانداردها، پایگاه

 (1381ریاحی بلوکی، شوند)مند به رعایت اصول میهای عالقهو گروهها موجب تشویق همه افراد (آن4

 

 سابداریضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای ح

علمی داخلی و خارجی در  با مراجعه به متون تخصصی حسابداری از قبیل کتب، نشریات و سایر پژوهشهای

 :استانداردهای حسابداری شناسایی شد عنوان دالیل اصلی نیاز به رابطه با موضوع پژوهش، موارد زیر به

 افزایش کیفیت گزارشگری مالی-1

 به گزارشهای مالی بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی-2

 بهبود مدیریت مالی-3

                                                           
1 Beuselinck et all 
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 پاسخگویی استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت-4

 (1392)مهدوی و کاظم نژاد، ایجاد بستر الزم جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی-5

 کلی تدوین استاندارد  روش های

، در مورد وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابداری به کار گرفته شده است در سطح جهان ،حل کلیچهار راه

 :که به اختصار عبارتند از

 ایتدوین استانداردها توسط جوامع حرفه-1

شود و خبره تدوین می،استانداردهای حسابداری توسط هیاتی از حسابداران دارای صالحیت علمیحلدر این راه

، در پیوند و شوند و با پذیرش اعضای حرفهای حسابداری کشور برگزیده میجامعه یا جوامع حرفهکه توسط 

این شیوه وضع و   .یابد، استانداردهای وضع شده، ضمانت اجرایی میای مربوطتبعیت از جامعه یا جوامع حرفه

، یی است. این شیوه از لحاظ نظریهای موردعمل در حرفه حسابداری و غالبا استقراتدوین بیشتر مبتنی بر روش

؛ولی در بر وضع استانداردها توسط حرفه و پذیرش استانداردهای وضع شده توسط اعضای حرفه مبتنی است

و همچنین جوامع اقتصادی و تجاری عمال درانتخاب هیات تدوین  ، مراجع دولتی و عمومیدنیای امروز

یابد. شده با تایید و تسجیل آنها ضمانت اجرا می  استانداردهای وضعاند و صاحب رای و نظر بوده  ،استانداردها

اند یا در جریان تدوین اند، یا تاکنون مبانی نظری مدونی تهیه کرده، کشورهایی این شیوه رابرگزیدهعالوه بر این

، پایدار و قهای پرسابحل معموال در کشورهایی انتخاب شده است که جوامع حرفهاین راه و تصویب آن هستند.

، وضع استانداردهای حسابداری ، برخی از صاحبنظران معتقدند که در این روشبا این حال توانمندی دارند.

 (.1393)وکیلی فرد و همکاران، گیردتاثیر منافع واحدهای بزرگ قرارمیتحت

  ای و تصویب آن توسط مراجع عمومیتدوین استانداردها توسط جوامع حرفه -2

شود و ای حسابداری کشور تدوین می، استانداردهای حسابداری توسط هیات برگزیده جوامع حرفهروشدر این 

صالح در امور اقتصادی کشور )به انتخاب سپس به تصویب مرجعی متشکل از حسابداران و دیگرمتخصصان ذی

، مزیت این کار یابد.، ضمانت اجرا میرسد و به این ترتیبمی  کشور(مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

پذیری هدایت استانداردهادر جهت ، امکانمشارکت دولت و حرفه در وضع و تدوین استانداردهای حسابداری

، در مقابل و جلوگیری از غلبه منافع واحدهای بزرگ بر فرآیند تدوین استانداردها است. حفظ مصالح عمومی
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دی جریان تدوین ، موجب بروز اختالف و کنویب استانداردهاوجود مرجعی برای تدوین و مرجع دیگری برای تص

 (.1393شود)رحمانی، استاندارد می

 تدوین استانداردهای حسابداری توسط مرجع منتخب دولت -3

صالح به ، تدوین استانداردهای ملی به سازمان یا نهادی دولتی یا هیاتی از حسابداران خبره و ذیدر این روش

شود و استانداردهای وضع شده توسط چنین مرجعی به عنوان مقررات مقامات دولتی واگذار میانتخاب مراجع و 

، تدوین استانداردهای ملی بنابر نیازها و الزامات جامعه حلمزیت این راه یابد.، ضمانت اجرایی میمبتنی بر قانون

ای در جریان و دخالت جوامع حرفه، به علت عدم مشارکت است.در مقابلو در راستای منافع و مصالح عمومی

ممکن  عالوه براین شود.هایی مواجه میشده با دشواری، پذیرش استانداردهای وضعتدوین استانداردهای ملی

است که استانداردهای ملی تفاوتی چشمگیر با استانداردهای قابل قبول در مقیاس جهانی بیابد که اطالعات و 

)مشایخ و همکاران، المللی غیرقابل استفاده شودس آن در روابط و مناسبات بینهای مالی تهیه شده براساصورت

1391.) 

 المللی حسابداریپذیرش استانداردهای بین -4 

ای برگزیده ، مرجع وضع استانداردهای حسابداری کشور اعم از اینکه توسط دولت یا جوامع حرفهحلدر این راه

پذیرد و رعایت آنرا را به عنوان استاندارد ملی می  المللی،المللی مصوب کمیته بینبین، استانداردهای شده باشد

المللی با شرایط خاص کشور ممکن است ، برای انطباق استانداردهای بیندر عین حال  کند.می در کشور الزامی

دهد یا تر تشخیص میکه مناسب، روشی را برگزیند المللیهای پذیرفته شده در استانداردهای بیناز بین روش

حل ضمن دارا بودن مزیت انطباق استانداردهای ملی این راه تعدیالت کوچکی را دراستانداردها به عمل آورد.

، مرجع ملی تدوین استاندارد را از زحمت مطالعه و بررسی در امر تدوین المللیحسابداری براستانداردهای بین

، احتمال عدم انطباق استانداردهای حسابداری را با اوضاع و احوال و در مقابلکند.استانداردهای ملی معاف می

 (.1390، و فتحی برد)نیکو مرامی حاکم باال میشرایط کشور و مناسبات حقوق

 هاخالقیت وتفکر بر تصمیم گیری مدیران در سازمان

در یک سازمان، مدیران تصمیم هاست. تصمیمات مدیران آن سازمان ها، نتیجهرشد، موفقیت و شکست سازمان

موفقیت سازمان جهت دستیابی به اهداف سازمانی  هگیرنده هستند و کیفیت این تصمیمات، تعیین کنند

است.اگرچه تصمیمات استراتژیک برای سازمان سرنوشت ساز است اما مدیران، باید در مورد دیگر ابعاد سازمان 
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گیری  ه تغییرات محیط و تخصیص منابع انسانی نیز به تصمیمهای کنترل، عکس العمل بمانند ساختار، سیستم

. از شروع، در شناخت فرآیندهای سازمانی، از اهمیت حیاتی برخوردار است نوان یک نقطهبپردازند.. تصمیم، به ع

ور اصلی مدیریت را تشکیل میدهد، انجام درست و مؤثر وظایف مدیریت به ط هگیری، جوهرآنجایی که تصمیم

وجودی مدیریت، پیوندی ناگسستنی با تصمیمگیری ایجاد میکند. بنابراین  آن بستگی دارد و فلسفه کامل به

ارتباطی، روابط رسمی و  شود. تخصیص منابع، شبکههم تلقی میبحث تصمیم گیری، یک بحث با ارزش و م

این رو، تصمیمگیری، . از های تصمیم گیری کنترل میشودمکانیزم ی و تحقق اهداف سازمانی، به وسیلهغیررسم

ای پیچیده و مدرن، براساس ههای سازمان و عملکردهای مدیریت است. سازمانبه منزله کلید فهم پیچیدگی

های موجودیت خود، بیش از پیش، خصوصیت جستجوگرانه دارد و بر روش های نو بنا شده و برای ادامهاندیشه

ایی دیدن چیزها در یک نظر نو و غیرمعمولی، دیدن توان توانکند. خالقیت را مینوین و بدیع تکیه می

های جدید، داند و سپس ارایه رهیافتکه هیچ کس دیگر امکان تشخیص موجود بودن آنها را نمی مشکالتی

 .(1393، 1نیکلز کرلینجر)غیرمعمول و اثربخش دانست

  

                                                           
1 Nickels Krlynjr 
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 نتیجه گیری

برای بقا و رشد سازمان در محیط پررقابت امروز امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. مزیت رقابتی  نوینتفکر 

مستلزم تمایز جهت گیری نسبت به رقیب است و تمایز درجهت گیری به دیدگاههای متفاوت و تازه ای نیاز 

تصمیمات مدیران آن سازمانهاست. در یک  د، موفقیت و شکست سازمانها، نتیجهو از آنجایی که رش دارد.

سازمان، مدیران تصمیم گیرنده هستند و کیفیت این تصمیمات، تعیین کنند موفقیت سازمان جهت دستیابی به 

ای از افراد سازمان، بدون وجود مکانیسم تصمیمگیری فرو ریخته است و به صورت مجموعه اهداف سازمانی است

 .آیدکنند، در میمی های خاص خود را دنبالکه هدف
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