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چکیده

ه بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند و اختالفات بین کدر زمان کنونی،
گذاران و تر و از منظر سرمایهاهمیتالمللی به موضوعی بادو مجموعه استانداردهاي ملی و بین

منجر به تمایل به این عواملاست،اطالعات، به امري غامض تبدیل شدهکنندگان سایر استفاده
سازي استانداردهاي حسابداري در میان کشورها شده است. از آنجا که درك صحیح هماهنگ

و مسئله رفع بین المللی از الزام هاي پذیرش آن است گزارشگري مالیاهمیت استانداردهاي
پیاده سازي آن در کشورها، از عوامل مهم موفقیت در IFRSچالش هاي پیش روي استقرار 

به کارگیري تفکر انتقادي در آموزش "با عنوان این مقالهدر لذا محسوب می شود؛ 
مهم هاي بیان چالش به"حسابداري؛ الزمۀ کاربرد استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی

مفهوم ارزش منصفانه و به کارگیري آن و نیز مبتنی بودن از جمله IFRSپیاده سازي آموزشی 
انتقادي در کارگیري تفکر ه بپرداخته شده و سعی گردیده تا ضرورت این استانداردها بر اصول 

این ؛ در این مقاله را نمایان سازدIFRSسیستم آموزشی حسابداري به خصوص آموزش 
نگاهی کارآمد به بالتبع براي رفع نیازهاي محیط کسب و کار،استنتاج گردید کهضرورت 

سیستم آموزش حسابداري الزم است.  

ارزش ، استانداردهاي اصول محورتفکر انتقادي،آموزش حسابداري،واژگان کلیدي: 
. بین المللیگزارشگري مالیاستانداردهاي، منصفانه

مقدمه

جهـان وجـود دارد و هـر کشـوري، نسـخه اي از اسـتانداردهاي حسـابداري متعـددي در 
کار می گیـرد کـه آن را بـه اصطـالح اصـول ه اصـول پذیرفته شـده حسـابداري خـود  را ب
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پذیرفتـه شـده حسـابداري خطـاب می کننـد؛ ایـن کار عوارضی دارد و عوارض آن هنگامی 
. ]18[اقـدام بـه تجـارت کنـدمشـهود می شـود کـه واحـد تجـاري در کشـورهاي متعـددي 

رشد تجارت بین المللی و جریان هاي سرمایه و پیوستگی اقتصادي فزاینده طی دو دهۀ گذشته، 
ها شده است؛ در سابداري در میان کشورهاي حاستانداردمنجر به تمایل به هماهنگ سازي

؛ را پذیرفته اند1بدارينتیجه، تعداد زیادي از کشورها استفاده از استانداردهاي بین المللی حسا
که در خـالء اسـتانداردها یـا تفسـیر بـراي معاملـه خـاص، مدیریـت بایـد از قضـاوت در چرا

نهایـت، منجـر بـه ارائه اطالعاتـی مربـوط گذاري حسـابداري بهره گیـري کنـد تا درسیاسـت
، 8ین المللی حسـابداري شـماره از اسـتاندارد ب11و قابـل اتـکا شـود و در ایـن قضـاوت، بنـد 

اندازه گیـري دارایی مدیریـت را مکلـف می کند کـه تعاریف، معیارهاي شـناخت و مفاهیم
. یکی از ]12[مدنظـر قـرار دهـد"چارچـوب"هـا، بدهی هـا، درآمـد و هزینه هـا را مطابـق 

هیئت استانداردهاي در کشورها وجود دارد، تاکید IFRSمشکالتی که بر سر راه استقرار 
مسئله اصول با نیز و ] 6[استIFRSلی بر استفاده از ارزش منصفانه در بین الملحسابداري

در برخورد با دانشجویانمهارت هاي قضاوتی است که نیاز ،محور بودن ماهیت این استانداردها
به این افزایش یافته و سمت و سوي آموزش در خصوص این استانداردها موضوعات واقعی، 

روش هاي نوین ؛ که افزایش مهارت ها و درك دانشجویان مستلزم استفاده از ]7[سمت باشد
آموزش می باشد. از کارآمـدترین شیوه هاي نو در آمـوزش و تـدریس، آمـوزش تفکـر 

ه و عامل اصلی بIFRS. لذا در این مقاله با تبیین ماهیت استانداردهاي ]8[انتقـادي اسـت
استانداردها که همان ارزش منصفانه است، لزوم و اهمیت تغییر در روش هاي کارگیري این 

، بایدIFRSري بیان می شود و اینکه براي همگرایی کشورمان به سمت آموزش حسابدا
تفکر سودمنديدرنهایت آموزش حسابداري همگام با نیازهاي محیط کسب و کار باشد؛ 

مورد بحث قرار خواهد گرفت. IFRSدر پروسه یادگیري و آموزشانتقادي

1 International Financial Reporting Standard (IFRS)
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و نقش تفکر انتقادي در رویکرد هیئت استانداردهاي حسابداري بین المللی-1
پذیرش استانداردها

هیئت استانداردهاي حسابداري بین المللی در بین خاصه هاي اندازه گیري که براي صورت 
زیرا حسابداري ارزش مورد توجه قرار داده است،را هاي مالی مطرح است، ارزش منصفانه 

تنها رویکرد جامع و داراي سازگاري درونی است که هیئت استانداردهاي حسابداري ،منصفانه
همین نظراندیگر به عقیده برخی صاحباز طرف.]6[بین المللی شناسایی کرده است

می IFRSکارگیري کامل ه بر سر راه پذیرش و بموجود حسابداري ارزش منصفانه، از موانع 
مانع بر سر راه اجرايچرا می تواند به عنوان حال باید دید ارزش منصفانه چیست و . ]15[باشد

IFRS شود. قلمداد

تعریف ارزش منصفانه-1–1

، »اندازه گیري ارزش منصفانه«هیئت استانداردهاي حسابداري مالی با نام 157بر اساس بیانیه 
ازاي فروش یک دارایی دریافت می شود و یا از قیمتی که در ارزش منصفانه عبارت است

گیري، در تاریخ اندازه3بـازارمیان فعاالن2جهت پرداخت یک بدهی در یک معامله حقیقی
تاکید تعریف فوق بر روي قیمتی است که در ازاي فروش دارایی گیرد. قرار میمورد استفاده
) و نه قیمتی که جهت تحصیل براي انتقال بدهی پرداخت می شود(ارزش خروجیدریافت و یا

این )؛ (ارزش وروديده استبدهی دریافت شیک دارایی پرداخت و یا در مقابل ایجاد یک
شماره المللیو استاندارد حسابداري بین]16[4کاربـرد ارزش منصفانـه159تعریف در بیانیه

از همان ابتداي تعریف . نیز بیان شده است"5ابزار مالیکاربـرد ارزش منصفانه براي"39
داري نمایان می شود؛ به طور کارگیري تفکر انتقادي در آموزش حسابه لزوم بارزش منصفانه 

بتواند مفهوم معامله حقیقی را درك کند و ،بیانیه هاباید از طریق مطالعۀ استفاده کننده مثال 

2 Orderly Transaction
3 Market Participant
4 Fair Value Option
5 Fair Value Option for Financial Instruments
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نهایت رابطۀ بین این مفاهیم را به یکدیگر به و درمنظور از فعاالن بازار را در این تعریف بفهمد 
طور صحیح ارتباط دهد و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا بتواند درست تصمیم گیري کند، 

داشتن قدرت تجزیه و چرا که اینها مستلزم استفاده از تفکر انتقادي در یادگیري افراد می باشد،
تفکر انتقادي، ؛ ]10[استنقادین تفکرمژگی هاي تحلیل و استنتاج، توجه به روابط متقابل از وی

را که از طریق مطالعه کتاب، اینترنت و مؤثرياطالعات دانشجویان را قادر می سازد تا
دانشگاه، دربارة نظریه هاي رایج، معیارها یا استانداردهاي موجود و روش هاي مورد استفاده به 

ه میزان صحت، ارزشمندي و اعتبار آن ها از ازماندهی کنند و بسدست آورده اند، ارزیابی و 
.]3]؛[21[دنآورطریق روش استداللی پی ببرند و به این ترتیب آن ها را در تصرف خود در

هاي فرضی منصفانه است کـه ناشـی از شـرایط و هاي منصفانه منعکس کننده ارزشارزش
ه از موارد باید شرایط بدارایی در سطح بازار است. بر همین اساس در بسیاريموقعیـت آن

. برآورد صحیح و ]5[کار گرفته شوده در برآورد ارزش منصفانه بصورت صـحیح و مناسـب
کارگیري تفکر انتقادي است؛ چراکه توانایی تفکر و اندیشه مستدل و منطقی ه مناسب مستلزم ب

. ]24[تپیرامون مسائل و تشخیص و قضاوت صحیح دربارة آن ها، مفهوم تفکر انتقادي اس
تاکید می شود که ارزش منصفانه باید بر اساس مفروضاتی که فعاالن 157همچنین در بیانیه 

بازار در اقدام براي قیمت گذاري دارایی استفاده می کنند، تعیین شود؛ مفروضاتی که با عنوان 
. ]19[تعریف می گردد» سلسله مراتب ارزش منصفانه«

سلسله مراتب ارزش منصفانه-2–1

سلسله مراتب ارزش منصفانه را نیز تدوین کرده است. بر این اساس، مفروضاتی که ، 157بیانیه
گذاري یک دارایی یا بدهی و تعیین ورودي هاي مدل هاي قیمتفعاالن بازار از آنها جهت

و یا 6ارزشیابی استفاده می کنند، در سه سطح گسترده و با توجه به آن ، که مشاهده پذیر
، اولویت بندي می شوند. 7مشاهده ناپذیرند

6 Observable
7 Unobservable
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ورودي هـاي مشـاهده پذیر: ورودي هاي منعکس کننده مفروضات فعاالن بازار براي - 
گذاري با استفاده از این مفروضات و بر قیمت.قیمتگذاري دارایی یا بدهی هستند

می آید، انجام مبناي داده هاي بازار که از منابعی مستقل از واحد گزارشگر به دست 
می پذیرد. 

ورودي هـاي مشـاهده ناپذیر: ورودي هاي منعکس کننده دیدگاه واحد گزارشگر در - 
گذاري دارایی ها یا بدهی ارتباط با مفروضاتی است که توسط فعاالن بازار در قیمت

انجام خواهد شد. این بیانیه به این موضوعها مبتنی بر بهترین اطالعات در دسترس،
اي استفادهتکنیک تعیین ارزش منصفانهکند که واحد گزارشگر باید ازمیاشاره 

ناپذیر هاي مشاهدهرا افزایش و وروديپذیرهاي مشاهدهکند که استفاده از ورودي
. ]6[دهدکاهش میرا

با تاملی کوتاه مالحظه می گردد، تهیه کنندگان صورت هاي مالی در سرتاسر مفهوم ارزش 
از استفاده تفکر انتقادي می باشند؛ بالتبع دانشجویان و محیط دانشگاه نیز باید در منصفانه الجرم 

کارگیري تفکر انتقادي تغییر کنند. چراکه باید مشخص گردد براي تعیین قیمته راستاي ب
تفکر انتقادي و طبقه ورودي ها مشاهده پذیرند یا خیر؟ با کمکگذاري دارایی یا بدهی، آیا

بصورت شفاف تري و افزایش مهارت قضاوتی دانشجویان، مسائل متغیر جهان بندي ورودي ها 
جامد. کما اینکه تفکر انتقادي در وزن دهی به قابل حل می باشد تا به تصمیم گیري بهتري بیان

از طرفی در .]25[اطالعات، قضاوت در میان گزینـه هـاي متعـدد الزام بیشتري پیدا می کند
رزش منصفانه، سطوحی مشخص شده است که در ادامه بحث سلسله مراتب اهمین بیانیه، براي 

خواهد شد. 

سطوح سلسله مراتب ارزش منصفانه-3–1
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ها عبارتند از قیمت هاي اعالم شده دارایی ها یا بدهی هاي این سطح ورودي: درسطح اول
قیمت هاي اعالم شده اندازه گیري به آن دسترسی دارد. یکسان که واحد گزارشگر در تاریخ

:مگر در یکی از دو حالت ذیلها هستند، اتکاپذیرترین ورودي

اگر واحد گزارشگر داراي تعداد زیادي دارایی یا بدهی مشابه باشد که باید به ارزش .1
منصفانه ارزشگذاري شوند، در این حالت ممکن است قیمت هاي اعالم شده در بازار 

تک آن دارایی ها در دسترس نباشند. در چنیندسترس پذیر باشند، اما براي تک 
حالتی، ارزش منصفانه با استفاده از روش قیمت گذاري جایگزین که تنها بر قیمت 
هاي اعالم شده به عنوان روش عملی اتکا نمی کند، تعیین می شود و با توجه به 

.درصد ارزش منتسب به هر قلم دارایی نسبت به کل، قابل تعیین خواهد بود

ق این مورد که براساس دستور عمل کمیسـیون بـورس اوراق بهادار تدوین شده طب.2
است، در یک حالت قیمت اعالم شده ممکن است معرف ارزش منصفانه نباشد و آن 
هنگامی است که یک رویداد با اهمیت بعد از بسته شدن بازار و قبل از تاریخ اندازه 

.گیري اتفاق افتاده باشد

دو: دراین سطح ورودي ها عبارتند از: سطح 

فعال؛قیمت هاي اعالم شده مشاهده پذیر دارایی ها یا بدهی هاي مشابه در بازارهاي .1
غیرفعال؛قیمت هاي دارایی ها یا بدهی هاي مشابه و یا یکسان  در بازار .2
ورودي هاي مشاهده پذیري که مستقیماً مربوط به دارایی ها یا بدهی ها هستند؛ از .3

؛جمله نرخ بهره، منحنی هاي بازده و،... 
ورودي هاي بازار که مستقیماً مشاهده پذیر نیستند، اما می توان آنها را از داده هاي .4

قابل مشاهده استخراج کرد. 

و با توجه به دیدگاه واحد گزارشگر درباره سطح سوم: ورودي هایی که مشاهده ناپذیرند
. ]6[استفاده قرار می گیرندمفروضات فعاالن بازار مورد 
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ه بنا به توضیحات، درك مفهوم ارزش منصفانه و استفاده درست و صحیح از آن فقط با ب
کارگیري تفکر انتقادي میسر می باشد؛ تجزیه و تحلیل ورودي ها و استنتاج صحیح از آنها و نیز 

قه بندي نمود تا به طبقه بندي ورودي ها و اینکه به چه نحو ورودي ها را در سطوح مختلف طب
هدف که استفاده بیشتر از ورودي هاي مشاهده پذیر است، رسید، جز با استمرار از تفکر 
انتقادي میسر نمی باشد. چراکه اضافه نمودن و یا تغییر در ارزش دارایی ها براي تهیه کننده 

ش می دهد. صورت هاي مالی، انگیـزه هـایی را براي کاهش اعتبار گزارشگري هاي مالی افزای
گذاري به استفاده کننده به طوري که اگـر ارزش منصـفانه بتوانـد معیـار صحیحی براي ارزش

طرفی خـود را از دسـت داده اسـت؛ به طوري که اگر تغییرات از آن ارائه نماید، عمالً نقش بی
برداشت ها اندازه گیري ارزش منصفانه را صرفاً مـی تـوان براسـاسقیمت در بازار شدید باشد

و قضاوت هاي ذهنی و مفروضات آن برآورد و تعیین نمود که این موضوع در نهایت می توانـد 
به عنوان یک ابزاري تحت عنوان جعبه سیاه براي تعیـین میـزان درآمـد و سـودآوري بنگـاه در 

از موارد ؛ در بسیاري]5[اختیـار مدیریت قرار گیرد که در هر زمان قابل دستکاري و تغییر است
امکان برآورد دقیق و قابل استناد ارزش منصفانه وجود ندارد و به این وسیله قضاوت هاي 

کارگیري تفکر انتقادي و ه شخصی افراد به حیطۀ گزارشگري مالی وارد می شود و بدون ب
شناخت راه درست استفاده از ارزش منصفانه لطمه هاي جبران ناپذیري به حرفه وارد شود. لذا 

کارگیري نادرست ارزش منصفانه، بیش از بیش استفاده ه بین رفتن اخالق حرفه اي در اثر باز 
از تفکر انتقادي براي مرتفع نمودن مشکالت درك و هضم این مفهوم روشن می سازد. حال 

باید دید بعد از توزیع ورودي ها، چگونه مورد ارزشیابی باید قرار گیرند.

بدهی–ارزشیابی دارایی -4–1
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شاید مهمترین عیبى که بر این مبنا وارد است، مشکالت ناشى از اندازه گیرى بر اساس این مبنا، 
به خصوص نحوه برخورد آن با اندازه گیرى بدهى ها، و در نتیجه کمرنگ تر شدن قابلیت 

- راییارزشیابی دا. ]22]؛[14[اتکاى اطالعات فراهم شــده بر مبناى این واحد اندازه گیرى باشد
بدهی و انعکاس آنها در صورت هاي مالی، می تواند راهگشاي تصمیم گیري هاي آینده باشد؛ 
پس الزم است ارزشی در گزارش هاي مالی قرار گیرد که عالوه بر افزایش شفافیت 

در مقاله محققان. ]6[گزارشگري، تعبیرکننده عادالنه ترین و منصفانه ترین ارزش  باشد
با بحث بر روي ویژگی هاي کیفی "صفانۀ اموال، ماشین آالت و تجهیزاتمعیارهاي ارزش من"

چارچوب نظري، اذعان داشتند استفاده از معیارهاي ارزش منصفانه براي گزارشگري اموال، 
هنگامی که قصد بیان واقعیت هایی که روش . ]1[ماشین آالت و تجهیزات، امري ناگزیر است

مالی باشد، باید به سیستم هاي ارزشیابی ارند، را با ارقامهاي حسابداري بر پایه آنها قرار د
می شود. یکی مراجعه نمود که در بسیاري موارد، بر گزارش ارقام در یک دامنه مشخص تاکید

از سیستم هاي گزارشگري، ارزش منصفانه است و براساس ویژگی هاي رویدادها و محیطی 
شود. تعیین ارزش یک قلم دارایی یا بدهی بر واقع شده اند، تعریف می که رویدادها در آن

آینده یا براساس مبانی ریاضی خواهد بود و مبناي ارزش بازار، ارزش فعلی دریافت هاي نقدي
در استانداردهاي .تمام موارد فوق به ساختار و ویژگی هاي محیط مورد گزارش مربوط است

مورد استفاده براي وجه نقد (تاریخیگیري شامل بهايهاي اندازهخاصهالمللی،حسابداري بین
(مورد استفاده براي اموال،دهشتعدیلبهاي تاریخیید)،شده تا سررسنگهداريهايو بدهی

بهادار (مورد استفاده براي اوراقهاي دریافتی)، ارزش منصفانهآالت و تجهیزات و وامماشین
براي موجوديی(مورد استفادهارزش خاص واحد انتفاعها) ومشتقه و تجدید ارزیابی دارایی

ورد له مراتب برآسلس.است) آالت و تجهیزات از کار افتادهماشیندیده و اموال،هاي خسارت
هیئت اسـتانداردهاي 157بیانیه شماره، 39المللی شماره استاندارد بینارزش منصفانه، در

مورد شناخت و اندازهالمللی در بینو همچنین چارچوب نظري استاندارد8مالیحسـابداري

8Financial Accounting Standards Board (FASB)
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ان، بهترین هاي یکسبدهیها یادارند که بهاي بازار براي داراییمیچنین بیانابزار مالیگیري
ورده را برآتعریف ارزش منصفانهمنصفانه است؛ بدین دلیل که بهاي بازار،ورد از ارزشبرآ
حقیقی بین خریدار و در یک معامله عبارت دیگر، بهاي بازار قیمتی است کهبه.سازدمی

در این چنین سیستم گزارشگري، درمورد شناخت و اندازه .آیددست میمایل بهفروشنده
دریافت که بهاي بازار براي گیري ابزار مالی بدون استمداد از تفکر انتقادي چگونه می توان 

کر انتقادي ؟ یا بدون تفورد از ارزش منصفانه استها یا بدهی هاي یکسان، بهترین برآدارایی 
می توان به تجزیه و تحلیل ویژگی هاي رویدادها که مبناي استفاده از ارزش منصفانه است، 
پرداخت و سپس نسبت به نتایج یافته ها، بتوان به طور صحیح از خاصه هاي اندازه گیري 

یا چراکه باید اطمینان حاصل شود که دارایی قرار داد؟مناسب استفاده و درست مورد ارزشیابی 
بدهی مورد معامله در بازار، همان دارایی یا بدهی است که قصد تعیین ارزش منصفانه آن وجود 

دست هاي جدید ایده، به کشفیک متفکر نقاد به تجزیه و تحلیل و استنتاج یافته ها.]6[دارد
کند احتماالت و امکانات جدید موجود در یک موقعیت را با مطرح کردن و سعی میزده 

. ]10[بیابد» شود اگر؟چه می«و » چرا؟«، »دیگر چه؟«مثل سؤاالتی

گزارشگري مالیدر پذیرش استانداردهايو تفکر انتقادي نقش آموزش -2
بین المللی 

ي بین المللی گزارشگري استانداردهاشخصوص پذیرترین مسائل مطرح دریکی از عمده
کشــورها، حتی عاملی بــراي برخیآموزش اســت. این موضــوع در خصوص، موضوعمالی
اسـتانداردهاي "نیز از ویژگی هاي مهم و قابل درك ]؛20[پذیرش استانداردها بوده استعدم

اصول است. اگرچــه مبتنی بر مبتنی بـودن ایــن اسـتانداردها بر"مالیبین المللی گزارشگري 
آموزش حســابداري دارد ولی به قواعد یــا اصول بودن اســتانداردها، ارتبــاط کمــی بــا 

حال که نقش آموزش در . ]7[نقش بــا اهمیتــی بــراي آمــوزش داردشــکل متناقضی،
مشخص شد، باید نشان داد بنا به ماهیت این استانداردها آموزش IFRSپذیرش یا عدم پذیرش 

د؟ عادي یا حسابداري براي کارایی بیشتر بهتر است از کدام تفکر در آموزش استفاده کن
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شدیداً قضاوتی بوده و تصمیم گیري در IFRSمطالب قبلی مشخص نمود که محیط انتقادي؟ 
می باشد که کسب این دیدگاه نیز نیازمند آموزش است؛ این محیط نیازمند استدالل و استنباط 

حور لذا ابتدا مفهوم آموزش را بیان نموده، سپس با بیان تفاوت مبتنی بودن بر اصول و قواعد م
ه استانداردها و اینکه این تفاوت ها چه تاثیري بر نوع تفکر در آموزش دارد، ضرورت ب

در کشورها به خصوص IFRSنهایت پیشبرد پذیرش کارگیري تفکر انتقادي در آموزش و در
نشان داده می شود."ایران"کشورمان 

مفهوم آموزش-1–2

روشـن اسـت که آموزش براي هر نوع اقتصـاد و در هر سـطحی بسیـار ضـروري اسـت. از منظر 
فرایندي که این امکان را به کشورها می دهد تا شهروندان "از ، آموزش عبارت استمحققین

ش کمـک خـــواهنـد ـوزو آمـخالقــی تربیت کننــد که به ادامه پیشــرفت فراینــد یادگیري 
چنین اســتنباط می شود که آموزش وسیله اي براي رسیدن به هدف است، اما خود ."ـردکـ

هدف نیست؛ بلکه فرایندي است که به هر فرد کمک می کند تا مهارت هاي ضروري خود را 
به دســت آورده و به وســیله آن، خود را با محیط حرفه و بازار کسب وکار تطابق دهد. 

عنوان کل فرایند یادگیري انسان بیان آموزش را بهي دیگر،تعریف آموزش از منظردر محققی
لذا می توان .]4[یابندها ارتقا میواسطه آن سطح دانش، امکانات و مهارتبهکند کهمی

استنباط کرد، آموزش کاراتر و تفکر انتقادي رابطۀ تنگاتنگی با یکدیگر دارند و مفاهیمی است 
رد و تفکر زش، براي افزایش مهارت ها صورت می گیکه در هم تنیده شده اند. چراکه آمو

در روند آموزش بکار گرفته می شود تا باعث افزایش مهارت ي است که انتقادي نیز تفکر برتر
هاي قضاوتی و قدرت تجزیه و تحلیل و استنتاج در دانشجویان گردد. 

ه محور و آموزش حسابدارياعداستانداردهاي ق-2–2
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که آموزش هاي آنها مبتنی بر قواعد اســت، آموزش ها و تمرین هاي در محیط کشورهایی 
این روش براي هر معامله .ودن تأکید داردـت و غلط بـحســابداري بر راه حل هاي درس

کشورهاي .مبانی حســابداري داردو راه حل معینی داشــته و تأکید کمتري برمشـخصی، ثبت
اي مبتنی بر قواعد، در آموزش خود مخاطره بیشـتري دارند زیرا آموزش هاي داراي اسـتاندارده

لذا مشخص می شود که با تنظیم ]؛17[قواعد موقت و زود گذر تاکید داردآنها بر دفترداري و
قواعد و راه حل هاي مشخص و معینی دیگر نیاز چندانی به استفاده از تفکر انتقادي در آموزش 
نیست چراکه فقط یادگیري و حفظ قواعد، راهگشا می باشد و دیگر نیازي به تجزیه و تحلیل و 

نتقال صرف اطالعات براي ابه عبارتی، استنتاج منطقی براي روابط متقابل در آموزش نیست. 
ناکارآمد تشخیص داده شده است و باید شرایط اندیشیدن در فرآیند آموزشاندیشیدن و تفکر، 

را با قرار دادن فراگیران در برابر مسائل مختلف، جهت به چالش کشاندن به طور ذهنی فراهم 
یادگیري می کرد که این خود منجر به کاربرد مهارت تفکر انتقادي در جاي جاي پروسه 

اي اینکه حســابداران تنها به عنوان گزارش دهندگان جبه اذعان دارد، محققی. ]2[شود
به عنوان مفسران اطالعات و مشاورانی بر مبناي آن اطالعات باید اطالعات حسابداري باشند، 

می شناخته شوند؛ کــه نتیجه ایــن موضــوع، تغییــر در مجموعه اي از مهارت هاي حسابداري 
ست که باعث کاهش دغدغه هاي اباشد و نیازمند گســترش مهارت هاي فردي و بین فردي 

) و افزایش تمایل به 9مهارت هاي فنیسنتی از قبیل دفترداري و قوانین مالیاتی(به اصطالح
مهارت حل مسئله(به تفکر انتقادي،از جمله بهبود توانایی ارتباط، 10هاي نرمکســب مهارت

، شــیوه محققی نیزعقیدة . به ]13[ارت هاي عمومی و یا غیرفنی) می شــوداصطالح مه
حسابداري مالی مبتنی بر قواعد محور، به جاي تاکید و تمرکز بر افشــاي اطالعات باید بر 
ماهیت اقتصادي رویدادي تاکید کنند که در حال وقوع است که این امر با آموزش مبانی اصول 

ابل ق” اســتانداردهاي بین المللی گزارشــگري مالــی"محور و گذار از اصول حســابداري به 
اینها نشان از منسوخ شدن شیوه حسابداري مبتنی بر قواعد محور در کسب و ؛]7[انجام است

9 Technical Skills
10 Soft Skills
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کار امروز می دهد. به عبارتی، دیگر تنها حفظ قواعد و راه حل هاي مشخص در فرآیند 
روي آورند تا بتوانند در مفاهیمیادگیري کفایت نمی کند و دانشجویان باید به یادگیري 

دادهایی که با قوانین و استانداردهاي موضوعه قرار نمی گیرند، تصمیم گیري مواجهه با روی
نموده و به حل مشکالت فائق آیند. 

آموزش حسابدارياستانداردهاي اصول محور و -3–2

” استانداردهاي بین المللـی گزارشگري مالی"از آنجا که از ویژگی هـاي مهـم و قابل درك 
اصول، منجر به این می شــود که دانشــجویان مبتنــی بــودن ایــن اســتانداردها بر اصول است؛ 

بر نیاز به آموزش تئوري ها و محققینیبه یادگیري مفاهیم گزارشــگري هاي مالی روي آورند. 
وش هاي ارزشــیابی و موضوعات اقتصادي را در مفاهیم اساســی تاکید داشتند که مفاهیم و ر

یک طرح پیشنهادي خاص براي معرفی محققان در ایران نیز .]23]؛[16[بر می گیرد
در برنامه هاي آموزشی مؤسسات آموزش عالی ارائه استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی

ضابطه هاي موقتی به سمت دادند؛ به عقیدة آنان آموزش حسابداري باید از آموزش قواعد و 
ه فراگیر بدر طرح.]9[تاکید بر درك اقتصادي و استراتژیک معامالت حسابداري حرکت کند

دنبال بهبود وب مفهومی بهچارچ” گزارشگري مالیالمللیاستانداردهاي بین"کارگیري 
دانشـجویان دهداي است که اجازه میهاي حرفهقضاوتمت تمرین برايمهارت به س

حرکت نیز بیان داشتند محققان.]23[پیشرو از مفاهیم استفاده کنندبداري براي حل مسائلاحس
به سمت استانداردهاي حسابداري بین المللی، نیازمند به کارگیري قضاوت حرفه اي بیشتر می 
باشد چراکه این استانداردها، آزادي عمل و فرصت ذهنیت گرایی بیشتري را به حسابداران می 

کارگیري تفکر انتقادي در آموزش میسر می باشد، چراکه ه لذا این امر تنها با ب. ]11[دهد
یادگیري مفاهیم و افزایش مهارت هاي قضاوت حرفه اي با تفکري برتر از تفکر عادي اتفاق 

ماهیت اقتصادي کارگرفتن تفکر انتقادي و تجزیه و تحلیل و مدنظر قرار دادن ه می افتد. پس با ب
توان گامی مؤثرتر در شیوه حسابداري سنتی برداشت و روند همگرایی و استفاده رویدادها می 
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قابل هضم براي دانشجویان IFRSاز شیوه حسابداري مالی اصول محور تسریع و استانداردهاي 
در کشورها شود.IFRSدر آموزش حسابداري گردد تا درنهایت منجر به پیشبرد پذیرش 

نتیجه

گذار است،گذاري فراروي سرمایهسرمایههايگیريکه در تصمیماولین و مهمترین عاملی 
ارزشی که در .گرددو برآورد ارزش ذاتی مطرح میعامل قیمت است که به تبع آن ارزشیابی

نظر میضروري به.(ذاتی) باشدنمودي حقیقی از ارزش واقعیشود، بایدترازنامه گزارش می
مورد توجه قرار گیرد تا صول علمی در ارزشیابیصحیح و متکی به ارسد که روشی مناسب،

تبادل اطالعات، گسترش فزاینده فناوري.(ذاتی) را مشاهده کنندیواقعارزشگذارانسرمایه
گیرد که آن نوع گزارشگري مورد استفاده قراراطالعات، این موقعیت را ایجاب کرده است

اکنونطوري که همدهد؛ بهجدید را انعکاس که توان تطبیق واحد تجاري با شرایط
ارزش نگر، از جایگاه مناسبی براي بررسیآیندهگزارشگري مالی ارتقا یافته و اطالعات مالی

منصفانه در شرکت برخوردارند؛ در حال حاضر تعداد کشورهایی که اجراي استانداردهاي بین
یکن در این مسیر افزایش اســت؛ لالمللی گزارشــگري مالی را قبــول کرده اند، در حال

همگرایی مشکالتی از جمله درك و آموزش ارزش منصفانه و نیز مبتنی بودن بر اصول در 
باید با تعریف مجدد نقش حسابداران ، رشد همگراییآموزش حسابداري وجود دارد. لذا این

هاي مدیریتی وارتباطی و فــردي، مهارتهايهاي حرفه اي، مهارتحرفه اي، مهارت
. در این مقاله ابتدا با بیان چالش هاي مهم آموزشی پیاده اي حرفه اي همراه باشــدهقضاوت
کارگیري آن و نیز مبتنی بودن این ه که می توان به مفهوم ارزش منصفانه و بIFRSسازي 

، سعی گردید ضرورت تفکر انتقادي در سیستم آموزشی داردها بر اصول، اشاره کرداستان
را نمایان سازد که با مطالب گفته شده این ضرورت IFRSحسابداري به خصوص آموزش 

به سیستم نگاهی کارآمد شدیداً احساس شد و بالتبع براي رفع نیازهاي محیط کسب و کار، 
آموزش حسابداري الزم است.  
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