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  چكيده           
راه شـكوفايي را     ، پيوسـته  يندي است كه در سراسر تاريخ طوالني كسب و كـار،          آ فر ،حسابداري

رسـالت و هـدف حـسابداري فـراهم آوردن نـوعي اطالعـات در خـور اعتمـاد بـراي                    . پيموده اسـت  
  . باشد كنندگان مي استفاده

اساس قوانين طبيعي شكل نگرفته   همانند علوم فيزيكي بر، گزارشگري مالياگر چه حسابداري و
اي از قواعد و استانداردهايي باشد كه براي نيل به اهداف مورد انتظار از   اما بايد مبتني بر مجموعه؛است

طـي هفتـاد سـال گذشـته، فراينـد رسـمي تـدوين              . اند  طراحي شده  ،حسابداري و گزارشگري مالي   
ها خود به تـــدوين استانـــداردهاي        بسياري از كشور  . ي حسابداري به وجود آمده است     استانداردها

المللـي را     اسـتانداردهاي بـين    هـا  بـه تـازگي بيـشتر آن       هــر چنـد كه     ؛حسابــداري پرداختــند 
  .اند پذيرفته

بخشي استانداردهاي حـسابداري از ديـدگاه         بررسي ميزان اهميت و اثر     ،هدف اصلي اين تحقيق   
هاي اصلي اطالعات     ويژگي ، با استفاده از متون و ادبيات حسابداري       ،از اين رو  . سابرسان مستقل است  ح

  .  قرار گرفت،گيري ابزار اندازههاي  پرسشاستخراج گرديد و مبناي طراحي 
آوري  نامه كتبي جمـع     با استفاده از پرسش    ،اطالعات الزم براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق       

  . ري شامل حسابرسان مستقل بودجامعه آما. شد
 مربـوط بـه ميـزان اهميـت و          ، فرضـيه اول و دوم تحقيـق       : شامل سه فرضيه است    ،تحقيق اين

هاي اول و دوم كه با استفاده از  يج آزمون فرضيهنتا. باشد بخشي اجراي استانداردهاي حسابداري مي    اثر
دهـد كـه تـدوين     ذيرفت، نشان مـي انجام پ% 5داري  معني در سطح  بينوميال و روش آماريT آزمون

  . گردد بخش اجرا مي هاي حسابرسي اهميت دارد و به طور اثر استاندارد
نتايج آزمون ايـن    . هاي پرسش شونده است    هاي گروه   سوم مربوط به تفاوت بين ديدگاه      ي  فرضيه

 انجــام %  5داري    در سطـــح معنـــي      دو -كـاي فرضيه كه با استفـــاده از تحليـــل آمـــاري           
  . هاي پرسش شونده وجود ندارد هاي گروه داري بين ديدگاه دهد كه تفاوت معني پذيـرفت، نشان مي

  ميزان اثربخشي استانداردهاي حسابداري. 2هاي حسابداري  ميزان اهميت استاندارد. 1 :هاي كليدي واژه
  . حسابرسان مستقل. 4هاي حسابداري  استاندارد. 3
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  مقدمه. 1
كننـدگان مختلـف، اعـم از درون       هاي مالي اسـت كـه بـه اسـتفاده          يند حسابداري مالي، گزارش   آمحصول نهايي فر  

  . دهد هاي مالي بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي را تشكيل مي صورت. شود سازماني و برون سازماني ارائه مي
ه اسـت و بـه منظـور      مستلزم در اختيار داشتن اطالعات مالي شفاف و قابل مقايـس           ،گيري درست اقتصادي   تصميم

  .  قرار دارد اي از اصول، ضوابط و استانداردها  بر پايه مجموعه،يند مقايسه پذيري، نظام حسابداري ماليآتسهيل فر
بخـشي از   شـود، نيازمنـد      كه نوعي ارزيابي است و به ارائه اظهار نظـر منجـر مـي              انجام حسابرسي نيز به دليل اين     

اين معيارها اصول پذيرفته شده حسابداري است كه به عنوان معيار حـسابرسي             . شدبا تعيين شده مي    معيارهاي از پيش  
  . باشد مالي مورد توافق همگاني مي

 انجام تحقيقـي در     ، در نتيجه  ؛يندي نوپاست آيند تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران فر      آكه فر  با توجه به اين   
  . رسد اري ضروري به نظر ميبخشي استانداردهاي حسابد زمينه بررسي اهميت و اثر

  
   تحقيقي پيشينه. 2

هاي حـسابداري     تحقيقاتي پيرامون هر يك از استاندارد      ، استاندارد گذاري در كشورهاي ديگر     ي  با توجه به پيشينه   
بخشي استانداردهاي حسابداري تحقيق جامعي صـورت نپذيرفتـه           ليكن در خصوص اهميت و اثر      ؛ شده انجام يافته   ضعو

  .شود هاي انجام شده اشاره مي امه به چند مورد از پژوهشدر اد. است
نتايــج اين  . هاي حسابداري و حسابرسي بر نظارت بانكي پرداخت         به بررسي اثر استاندارد    )1996( سوزان فيليپس 
نـد  هاي مالي قانونم   دهد كه استانداردهاي حسابداري به دليل اين كه نقش اصلي را در تهيه گزارش              تحقيــق نشـان مي  

  . ها دارند اي در فراهم نمودن اطالعات نظارتي بانك ثير قابل مالحظهأباشند و ت سسات بانكي با اهميت ميؤدارند، براي م
نتـايج ايـن    .  به بررسي اثرات اقتصادي، سياسي و اجتماعي استانداردهاي حسابداري پرداخته اسـت            )1997( كاتي

گـذارد داراي آثـار اقتـصادي        ثيري كه بر بازار سرمايه مـي      أه دليل ت  دهد كه استانداردهاي حسابداري ب     تحقيق نشان مي  
  . همچنين به علت الزامات گزارشگري مالي، استانداردهاي حسابداري داراي پيامدهاي سياسي و اجتماعي است. باشد مي

  .  است طي تحقيقي به بررسي آثار اقتصادي استانداردهاي حسابداري بر بازار سرمايه پرداخته)1998( فوستر
شـود كـه در عمـل     اسـتانداردهاي حـسابداري موجـب مـي    ” :نويـسد  گيري از تحقيق خود مي   در نتيجه  )1980( بنستن

گـردد و از     هاي اقتصادي قابل مقايسه مـي      هاي مالي ساالنه بنگاه    نواختي ايجاد شود و در نتيجه از يك طرف گزارش          يك
   “.شود هاي يكسان تهيه مي  روشهاي مختلف بر مبناي هاي مالي بنگاه طرف ديگر گزارش

تحقيقات داخلي اغلب متمركز بر چارچوب نظري اسـتانداردها، كـارايي و موانـع اجرايـي هـر يـك از اسـتانداردها              
تـوان بـه     از جمله تحقيقات انجام شده در ايران مي       .  اين موضوع خاص پژوهشي انجام نشده است       ي  باشد و در زمينه    مي

  : موارد زير اشاره نمود
هاي رهنمودهاي حسابداري    بررسي رعايت بيانيه  ” دنبال انتشار بيانيه رهنمودهاي حسابداري، تحقيقي با عنوان          به

  . انجام پذيرفت) 1380:اي رضايي زواره (“هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط شركت
هاي نمونـه در دوره      توسط شركت  مشخص نمودن ميزان رعايت استانداردهاي حسابداري        ،هدف اصلي اين تحقيق   

هاي   مورد توسط شركت   7 رهنمود حسابداري بررسي شده، فقط       13كه از بين     نتايج تحقيق نشان داد   . مورد بررسي بود  
  . پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رعايت شده است

زاده  محمـود  (“ثابت رويـه بـودن    ثيرات استانداردهاي حسابداري بر اصول يكنواختي و        أت” تحقيق ديگري با عنوان   
هاي   به بررسي آثار استانداردهاي حسابداري بر قابل مقايسه شدن صورت          ،در اين تحقيق  . انجام شده است  ) 1372:مرقي

  . مالي پرداخته شده است
  



117  ...بررسي ميزان اهميت و اثربخشي استانداردهاي حسابداري از 

  لهأبيان مس. 3
.  اسـت  هـاي مـالي    كننـدگان صـورت    هـاي اسـتفاده    گيـري  هدف اصلي حسابداري ارائه اطالعات مفيد براي تصميم       

هـاي كيفـي خاصـي برخـوردار          در صورتي مفيد خواهد بود كه از ويژگي        ،شود هاي مالي ارائه مي    اطالعاتي كه در صورت   
  .باشد

 جهـت تـشخيص رونـد    ،هاي مالي واحد تجاري را طي زمـان       هاي مالي بايد بتوانند صورت     كنندگان صورت  استفاده
چنين بايـد بتواننـد      ها هم  آن. ري مالي واحد تجاري مقايسه نمايند     پذي تغييرات در وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف       

هـا را    پذيري مالي آن   هاي تجاري مختلف را مقايسه كنند تا وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف             هاي مالي واحد   صورت
  . نسبت به يكديگر بسنجند

ختلف، ضرورت دارد اثـرات معـامالت و        هاي م  هاي مالي واحد تجاري در دوره      به منظور قابل مقايسه نمودن صورت     
  . گيري و ارائه شود ساير رويدادهاي مشابه در داخل واحد تجاري با ثبات رويه اندازه

هـاي تجـاري مختلـف       هاي مالي واحـد    گردد كه قابليت مقايسه صورت     هاي حسابداري موجب مي    رعايت استاندارد 
هاي تجاري مختلف بايد براي حسابداري معـامالت و          داردها، واحد  زيرا به موجب الزامات مندرج در اين استان        ؛فراهم آيد 

اي از رهنمودهاي كلـي      هاي حسابداري مجموعه    استاندارد ،در واقع . هاي مشابهي استفاده كنند    رويدادهاي مشابه از رويه   
العات مـالي  گيري و گزارشگري اط يند شناخت، اندازهآهاي اقتصادي بايد در فر هاي مشخصي است كه واحد   و خط مشي  
هـاي فرهنگـي و وضـعيت اجتمـاعي        ها در هر كشور با توجه به نظام اقتصادي، ارزش          ماهيت اين استاندارد  . رعايت كنند 

هاي  ساز تحقق هدف صورت    ها زمينه   كه رعايت آن   -در واقع استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي        . متفاوت است 
هـاي محيطـي تـدوين        بايد با توجه به شرايط و ويژگي       -باشد، كنندگان مي  دهمين نيازهاي اطالعاتي استفا   أمالي يعني ت  

  . گردد
، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خاص خود را دارد و           هاي سياسي   مشخصه ، هر كشور  )1978 ( بريستون ي  به عقيده 

ورهاي ديگـر متفـاوت     ها و نيازهاي اطالعاتي مديران اقتصادي هر كشور نيز نسبت بـه كـش               هدف ،به احتمال بسيار زياد   
هـاي اطالعـاتي، سيـستم        هر كشور بايد تشويق شود كه به جاي تقليـد از سـاختار و مشخـصات نظـام                  ،در نتيجه . است

  . متناسب با نيازهاي خود را طراحي و اجرا كند
  به طور كلي و يكسان، بايد به دقـت         اغلب كشورهاي در حال توسعه     عقيده دارد كه اهداف حسابداري       )1980 (هو

، انجمن حسابداري آمريكا يا      المللي استانداردهاي حسابداري    بين ي   اهداف نبايد توسط كميته    ،اينافزون بر   . تعيين شود 
  . تبيين گردد سازمان ملل تدوين و

 طي هفتاد سال گذشته به      ،هايي كه امروز شاهد آن هستيم      يند رسمي تدوين استانداردهاي حسابداري به گونه      آفر
 به ويژه در كشورهاي صاحب نام در حسابداري، زير نظـر انجمـن              ،هاي دور   اين استانداردها در گذشته    .وجود آمده است  

هـاي قـانوني و  بـسياري از           نقـش مـصوبه    ،در ايـن راسـتا    . اي حسابداري تهيه شد، گسترش يافت و اصالح گرديد         حرفه
  . ثر بوده استؤها از جمله نهادهاي دولتي م سازمان

اساس بنـد    بر.  سازمان حسابرسي تشكيل گرديد    1376هاي بسيار، سرانجام در سال       از و نشيب   پس از فر   ،در ايران 
 تـدوين اصـول و ضـوابط حـسابداري و     ي نامـه، وظيفـه     قـانون اسـاس    6 ي   قانون تشكيل سـازمان و مـاده       2 ي   تبصره 4

اري تدوين گرديد كه اجراي آن  بيست و پنج استاندارد حسابد،در اين راستا. حسابرسي به اين سازمان واگذار شده است  
  . باشد  الزامي مي1380از ابتداي سال

هاي اقتـصادي    گيري  ركن اساسي پاسخگويي وتصميم    ،پيشتر اشاره گرديد كه اطالعات مالي شفاف و قابل مقايسه         
  . آيد هاي مالي به دست مي  اطالعات مالي از صورت،در حال حاضر. آگاهانه است
هـاي مـالي زمـاني از كيفيـت مطلـوب            صـورت . بايد از كيفيت مطلوب برخوردار باشـند      هاي مالي     صورت ،بنابراين

  . اساس ضوابط معتبر يعني استانداردهاي حسابداري تهيه شده باشند برخوردار خواهند بود كه بر
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هـا را     ، درآمـدها و هزينـه     هـا   هـا، سـرمايه    ها، بدهي  گيري دارايي  استانداردهاي حسابداري ضوابط شناسايي و اندازه     
  رســد بررسي اهميــت و     از اين رو به نظر مي     .  داراي آثــار و تبعات اقتصادي هستند      ،كنند و در نتيجــه    مشخــص مي 

  . بخشي اجراي اين استانداردها در ايران ضرورت داشته باشد اثر
  

  هاي تحقيق فرضيه. 4
  : گيرد هاي زير مورد آزمون قرار مي  فرضيه،در اين پژوهش

   .ستانداردهاي حسابداري اهميت داردتدوين ا. 1
   .شود بخش به كار برده مي هاي حسابداري به طور اثر استاندارد. 2
   .هاي پرسش شونده وجود ندارد هاي گروه داري بين ديدگاه تفاوت معني. 3

  
  روش تحقيق. 5

 مـورد مطالعـه قـرار       ،لـي ها، اطالعات مرتبط با وضـعيت فع        براي آزمون فرضيه   ،كه در تحقيق حاضر    با توجه به اين   
آوري اطالعـات     شـامل جمـع    ،تحقيق توصيفي . شود  انجام مي  “پيمايشي” است و به روش      “توصيفي” گيرد، تحقيق  مي

االت وضعيت فعلي مورد مطالعه اسـت و چگـونگي وضـع موجـود را تعيـين و                  ؤها يا براي پاسخ به س      براي آزمون فرضيه  
  . كند گزارش مي

هاي تحقيق، اجزا و عوامل   براي اثبات يا رد فرضيه     ،در نتيجه . شود  استقرايي استفاده مي   در اين تحقيق از استدالل    
آوري شده نتايج به دست آمده به كـل جامعـه            آنگاه به استناد اطالعات جمع    . مورد بررسي و مشاهده قرار خواهندگرفت     

  . آماري تعميم داده خواهد شد
  

  هاي اطالعات شناسايي ويژگي. 6
. پـردازد  هاي حـسابداري از ديـدگاه حـسابرسان مـستقل مـي            بخشي استاندارد   ه بررسي اهميت و اثر    اين تحقيق ب  

. داري اسـت  ـاي حـساب  ـن استاندارده ـاز به تدوي  ـ با ني  خصوصاور پرسش شونده در     ـ، سطح ب  “ميزان اهميت ”منظور از   
  نـهمچني

هـاي حـسابداري     موفقيت در رعايت اسـتاندارد     با ميزان    خصوص بيانگر سطح باور پرسش شونده در        “بخشي ميزان اثر ” 
  . باشد مي

هاي اطالعـات مـالي كـه ناشـي از            با بررسي مفاهيم نظري گزارشگري مالي و ساير متون نظري، ويژگي           ،از اين رو  
گيـري مـورد اسـتفاده قـرار         ها كه در تهيه ابزار اندازه      اين ويژگي . رعايت استانداردهاي حسابداري است، استخراج گرديد     

  : گيرند  در زير مورد بررسي قرار مي،رفتگ
   مربوط بودن  .6. 1

ا يـ كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حـال        شود كه بر تصميمات اقتصادي استفاده      اطالعاتي مربوط تلقي مي   
كننـدگي و   يدأيداراي ارزش ت   ،يـاد شـده   اطالعـات   . ثر واقع شود  ؤها م   آن ي  هاي گذشته  يد يا تصحيح ارزيابي   أيآينده يا ت  

  .شود ميخاص كنندگي است و در آن به انتخاب توجه  بيني پيش
كــه اطالعــات داراي ارزش  بــراي آن.  انــد پيوســتههــم ه يدكننــدگي اطالعــات بــأيكننــدگي و ت بينــي نقــش پــيش

اسـاس   بينـي بـر     بلكـه تـوان پـيش      ؛ارائه شـود  آشكار  بيني    نيازي نيست كه در قالب يك پيش       ،كنندگي باشد  بيني پيش
كـام   (يابـد   ثير نحوه نمايش اطالعات مربوط به معامالت و ساير رويدادهاي گذشـته ارتقـا مـي               أ تحت ت  ،هاي مالي   ورتص
:1990(.  
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  قابل اتكا بودن   .6. 2
اطالعاتي قابـل اتكـا اسـت كـه عـاري از اشـتباه و تمـايالت                 . بايد قابل اتكا باشد   ،  كه اطالعات مفيد باشد    براي اين 

رود بيان  اي كه انتظار مي كه مدعي بيان آن است يا به گونه  معرف آن چيزي باشد،ـد و به طور صادقانهباشـ دارانه جانب
  . شود

  : دارانه باشد وجود شرايط زير الزامي است كه اطالعات عاري از اشتباهات جانب به منظور اين
  بيان صادقانه .  6. 2. 1

 اي معقول و مورد انتظار و صـادقانه         به گونه  ،كند هايي را كه ادعا مي    اثر معامالت و ساير رويداد    بيانگر  اطالعات بايد   
  . باشد

   محتوا بر شكل  برتري .6. 2. 2
 به طـور صـادقانه بيـان كنـد، الزم      ،اگر قرار است اطالعات، معامالت و ساير رويدادهايي را كه مدعي بيان آنهاست            

  . ها به حساب گرفته شود  شكل قانوني آنتنهانه اساس محتوا و واقعيت اقتصادي و  است كه اين اطالعات بر
هاي قانوني يـك      هرچند آثار ويژگي   ؛ها سازگار نيست    همواره با شكل قانوني آن     ،محتواي معامالت و ساير رويدادها    

معامله خود بخشي از محتوا و اثر تجاري آن است، اين اثرات بايد در چارچوب كليت معامله از جملـه معـامالت مـرتبط                        
  .  تفسير قرار گيردمورد

  بي طرفي  . 6. 2. 3
چنانچه انتخاب يا ارائه    . دارانه باشد   يعني عاري از تمايل جانب     ،طرفانه  بايد بي  ،هاي مالي  اطالعات مندرج در صورت   

اي از قبل تعيـين شـده، اثـر گـذارد،        گيري يا قضاوت در جهت نيل به نتيجه        اي باشد كه بر تصميم     اين اطالعات به گونه   
  . باشد هاي مالي بيطرف نمي صورت

  كامل بودن . 6. 2. 4
 بايد با توجه به كيفيت اهميت و مالحظات مربوط به فزوني منافع بر هزينـه                ،هاي مالي  اطالعات مندرج در صورت   

 ممكن است باعث شود كه اطالعات نادرست يا گمراه كننده            ،حذف بخشي از اطالعات   . و ارائه آن، كامل باشد    شود  تهيه  
  ).1998:هندريكسن  (قابل اتكا نباشد و از مربوط بودن آن كاسته شودو  شود

  قابل مقايسه بودن   .6. 3
هاي مالي واحد تجاري را طي زمـان جهـت تـشخيص رونـد            بايد بتوانند صورت   ،هاي مالي  كنندگان صورت  استفاده

  . ه نمايندپذيري مالي واحد تجاري مقايس تغييرات در وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف
هاي مالي واحدهاي تجاري مختلف را مقايسه كنند تا وضعيت مالي،            چنين بايد بتوانند صورت    كنندگان هم  استفاده

 ضـرورت دارد اثـرات معـامالت و         ،به اين ترتيـب   . ها را نسبت به يكديگر بسنجند      پذيري مالي آن   عملكرد مالي و انعطاف   
هاي تجاري  گيري و ارائه شود و بين واحد      ن واحد تجاري با ثبات رويه اندازه      ساير رويدادهاي مشابه در طول زمان براي آ       

  ).1961:ماتز و شرف (گيري و ارائه موضوعات مشابه رعايت شود  مختلف نيز هماهنگي رويه در باب اندازه
  ثبات رويه  .6. 4

 در  ،الت و ساير رويـدادهاي مـشابه      گيري و ارائه اثرات مالي معام      قابل مقايسه بودن مستلزم اين امر است كه اندازه        
 توسـط واحـدهاي     ، با ثبات رويه انجام گيرد و همچنين همـاهنگي رويـه           ،هر دوره حسابداري و از يك دوره به دوره بعد         

 امـا هميـشه بـه خـودي خـود      ؛اگر چه براي نيل به قابل مقايسه بودن، ثبات رويه الزم است         . تجاري مختلف حفظ شود   
  .كافي نيست

  فهم بودن قابل  .6. 5
كنندگان قابل   هاي مالي اين است كه به آساني براي استفاده         يك خصوصيت كيفي مهم اطالعات مندرج در صورت       

  . كنندگان بستگي دارد بندي اطالعات و توان استفاده ام و طبقهغاين امر به اد. درك باشد
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. بنـدي شـود    ام و طبقه  غب در يكديگر اد    اقالم به نحوي مناس    ،كه اطالعات مالي قابل فهم باشد الزم است        براي اين 
هاي تجـاري و     كنندگان از آگاهي معقولي در مورد فعاليت       شود كه استفاده   چنين اطالعات مالي با اين فرض تهيه مي        هم

درعين حال،  . اطالعات مالي با تالش معقولي هستند       كه مايل به مطالعه     حسابداري برخوردارند و اين    ي  اقتصادي و نحوه  
 نبايد به بهانه مشكل بودن درك ،شود گيري اقتصادي مربوط تلقي مي اي كه جهت رفع نيازهاي تصميم  پيچيدهاطالعات

 گرچه اين قبيل اطالعات نيز بايـد بـه صـورتي سـاده              ؛هاي مالي حذف شود    كنندگان از صورت    آن توسط برخي استفاده   
   ).1996:ولك  (ارائه شود

  
  هاي مالي ورتگيري اقالم در ص شناخت و اندازه. 7

پذيري مالي واحد تجاري است  هاي مالي ارائه اطالعاتي در مورد وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف هدف صورت
 از ،بـه طـور عمـده    ،اين هدف. هاي اقتصادي مفيد واقع شود    كنندگان در اتخاذ تصميم    كه براي طيف وسيعي از استفاده     

 متضمن مشخص شدن عنوان و مبلـغ پـولي يـك            ،شناخت. گردد ميهاي مالي اساسي حاصل      طريق شناخت در صورت   
  . هاي مالي است  در جمع اقالم صورت،عنصر و احتساب آن مبلغ

هاي مالي اين است كه آن عنصر را بتوان با قابليت اتكاي كافي بـه                يكي از معيارهاي شناخت يك عنصر در صورت       
 ،در ايـن مقطـع    . شـوند  ها در ابتداي امر به بهاي مبادله ثبت مـي          بدهيها و     دارايي ،بنابراين. گيري كرد  مبلغ پولي اندازه  

  . باشد بهاي تمام شده تاريخي ثبت شده، معادل بهاي جايگزيني مي
مهمترين ويژگي متمايز   . حسابداري به كار گرفت    ها را در   توان آن  گيري مختلفي وجود دارد كه مي      هاي اندازه  نظام
گيري، تمركـز   جهت تبيين اصول اندازه.  است“ارزش جاري ” تاريخي يا ي  بهاي تمام شده  ها از يكديگر اتكا بر     كننده آن 

  ). 1961:ماتز و شرف (بر اين وجه تمايز مفيد است 
  

  آوري اطالعات جمع. 8
 ي  نامـه  پرسـش . آوري گرديـد   نامـه كتبـي جمـع       از طريـق پرسـش     ،هاي تحقيق  اطالعات الزم جهت آزمون فرضيه    

شـامل حـسابرسان مـستقل، اسـاتيد حـسابداري و      ( نمونـه  ي نجام آزمون اعتبار محتوايي در جامعه    مقدماتي به منظور ا   
كـه نتـايج     با توجه به ايـن    . آوري شد  نسخه توزيع و جمع    50به تعداد ) دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري حسابداري     

  . نهايي تهيه گرديدي نامه ردار است، پرسشاعتبار برخو گيري از قابليت اطمينان و ها نشان داد كه ابزار اندازه آزمون
  t_test استفاده شد و با انجـام “تفاوت گروهي” ي گيري از شيوه همچنين براي تعيين اعتبار ساختاري ابزار اندازه

نتـــايج بـه دسـت آمـده نـشـان داد كـه در سـطح        . هاي مختــلف مــورد آزمـون قـــرار گرفـت     هاي گــروه  ديــدگاه
دار وجـود نـدارد كـه حـاكي از اعتبـار سـاختاري ابـزار             هاي مختلف تفـاوت معنـي      هاي گروه  بين ديدگاه % 5داري   معني
  . باشد گيري مي اندازه

گيـري در رابطـه بـا      به دو جنبه، يكي ثبات نتايج اندازه      ، اين پژوهش  ،گيري قابليت اطمينان ابزار اندازه    ي  زمينهدر  
گيـري از تكنيـك      ثبات نتايج اندازه  باره  در. ده در ارتباط با هر قلم، توجه دارد       هاي داده ش    ثبات پاسخ  ،تمام اقالم و ديگر   

تقسيم ) زوج و فرد ( آوري شده  در مرحله مقدماتي به دو نيمه   نتايج جمع،به اين منظور.  استفاده شد“دو نيمه كردن”
 تعيـين گرديـد كـه     Rبستگيهاي موجود در يك نيمه با نيمه ديگر از طريق ضريب هم و ضريب همبستگي بين پاسخ

  . همچنين ضريب آلفاي كرونباخ نيز براي برآورد ضريب پايايي محاسبه شد. نزديك به يك بود
 ي  نـشان دهنـده  1پايايي بودن و ضـريب   وندب بيانگر ، باشد كه ضريب صفر1 و  0 ضريب آلفاي كرونباخ بايد بين    

ضريب آلفاي  . گيري از پايايي بيشتر برخوردار است      زار اندازه باشد و هرچه ضريب به يك نزديك باشد، اب         پايايي كامل مي  
  .  و با استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد Spssكرونباخ توسط برنامه 
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n= ها پرسشتعداد  
α= ضريب آلفاي كرونباخ  
si=ال ؤانحراف معيار س  
s=نامه  انحراف معيار كل پرسش  

 پايـايي ابـزار     ي   بود كه نشان دهنـده     85/0بخشي   و براي ميزان اثر   78/0 ،ضريب به دست آمده براي ميزان اهميت      
  . گيري است اندازه

 شــامل اطالعــات عمــومي ،نامــه بخــش اول پرســش.  متــشكل از دو بخــش بــود، نهــايي تحقيــقي نامــه پرســش
اي براي انجام تحقيقات      بلكه زمينه  ؛گيري از تحقيق مورد استفاده قرار گرفت       بود كه نه تنها در نتيجه     ) شناسي جمعيت(

هـاي اطالعـات     بـود كـه برگرفتـه از ويژگـي        پرسـش    شـامل شـانزده      ،نامه بخش دوم پرسش  . تواند فراهم كند   بعدي مي 
بخشي استانداردهاي حسابداري مورد     ميت و اثر   ميزان اه  ،در اين تحقيق  . باشد حسابداري و استانداردهاي حسابداري مي    
 و  “ميـزان اهميـت   ” تعاريف عملياتي    ها،  پرسش قبل از طرح     ،خصوصدر اين   . نظرخواهي حسابرسان مستقل قرار گرفت    

  .  و نيز پنج معيار ارزيابي مطرح شده در مورد آنها، ارائه گرديد“بخشي ميزان اثر”
نامـه پـستي پاسـخ ندهنـد و چـون             به پرسش  ، زياد ي  لهغ به دليل مش   شوندگان رفت پرسش  از آنجا كه احتمال مي    

  . كردها اقدام  نامه آوري پرسش ش به توزيع و جمعخودقلمرو تحقيق شهر تهران بود، محقق 
شـامل حـسابرسان، حـسابرسان ارشـد، و سرپرسـتان ارشـد             (جامعه آماري تحقيق متشكل از حسابرسان مستقل        

 برگـشتي، تعـداد     ي  نامـه   پرسـش  240 از ، در مجموع  وها توزيع شد     نامه بين آزمودني    پرسش 250تعداد. بود) حسابرسي
  . دليل انتخاب گروه حسابرسان مستقل در زير توضيح داده شده است. نامه مورد استفاده قرار گرفت  پرسش225

 اول و دوم تحقيـق بـا   ي فرضـيه .  اسـتفاده شـد   Spss از نرم افزار،براي تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده در تحقيق
اده ـا استفـ ـوم بـ سي هـ و فرضي Binomialاي هـ و آزمون دو جملT (T-Test)ون ـاري، آزمـاده از استنباط آمـاستف

  . آزمون گرديد% 5داري   در سطح معني دو-كاي  و تحليل  T-Test از
  

  داليل انتخاب حسابرسان مستقل. 9
 درباره ادعاهاي مربوط    ،آوري و ارزيابي بيطرفانه شواهد      جهت جمع  يندي است منظم و سيستماتيك    آحسابرسي فر 

با معيارهاي از پيش تعيين شده و       ) اظهارات( انطباق اين ادعاها     ي  ها و وقايع اقتصادي، به منظور تعيين درجه        به فعاليت 
  . سود برندهگزارش نتايج به افراد 

هاي مالي اساسـي   دارند كه صورت   اظهار مي“ابرسيفرضيات بديهي حس” در  قالب  يكي از       )1961(شرف   ماتز و 
 آنها، بكـارگيري يكنواخـت اصـول پذيرفتـه شـده حـسابداري              ي  چنين به عقيده   هم. و اطالعات مالي قابليت تائيد دارند     

 ي  شرف در مورد اصول پذيرفته شده      و ماتز. شود كه وضعيت مالي و نتايج عمليات به طور منصفانه ارائه شود            موجب مي 
   :نويسند  مي،است ابداري به عنوان معيار حسابرسي مالي كه از توافق همگاني برخوردارحس

هاي مالي اساسي ارائه شده بايد معيارهـايي          بودن صورت  “منصفانه”حسابرسان براي قضاوت پيرامون   
 و  ارتباط حـسابداري    … حسابداري است  ي  اين معيارها همان اصول پذيرفته شده     . در اختيار داشته باشند   

 حسابداري به عنوان معيار منصفانه بودن اطالعات        ي  حسابرسي، استفاده حسابرسي از اصول پذيرفته شده      
چنانچه قضاوت حسابرسان بر مبناي معيارهـاي از قبـل تعيـين شـده     . هاي مالي است ارائه شده در صورت  

  . گونه ارزشي ندارد نباشد، قضاوتي شخصي است و هيچ
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 حـسابرسان از اسـتانداردهاي      ي   ارتباط حـسابداري و حـسابرسي و همچنـين اسـتفاده            با توجه به   ،در اين تحقيق  
هـاي حـسابرسان مـستقل مـورد بررسـي           هاي مالي ارائه شده، ديـدگاه      حسابداري به عنوان معيار منصفانه بودن صورت      

  . قرارگرفته است
  

  ها نتايج آزمون فرضيه. 10

   اول ي نتايج آزمون فرضيه .10. 1
  :اين تحقيق به صورت زير طراحي شده است اول ي فرضيه

  
  تدوين استانداردهاي حسابداري اهميت دارد

نامه مطرح گرديـد و      در بخش دوم پرسش   پرسش   16براي به دست آوردن اطالعات الزم جهت آزمون اين فرضيه،         
بخـشي ويژگـي ارائـه     ر با توجه به اهميت و اثـ ها از پرسشاز پاسخ دهندگان خواسته شد تا نظر خود را در مورد هر يك  

 اول مـورد اسـتفاده      ي   براي آزمون فرضيه   ،اهميتبا توجه به    هاي دريافت شده     پاسخ. شده به طور جداگانه اعالم نمايند     
  . قرار گرفت

  هاي توصيفي ميزان اهميت استانداردهاي حسابداري ماره  آ.1 ي جدول شماره
Std.Error  Statistic  Descriptives 

02- e799 .2  7889 .3  Mean   
  7337 .3  95% Confidence    Lower Bound   
  8440 .3  Interval for Mean   Upper Bound   
  8090 .3  5% Trimmed Mean   
  9375 .3  Median   
  176.  Variance   
  4199.  Std. Deviation  
  81.. 2  Minimum  
  44 .4  Maximum  
  63 .1  Range   
  4375.  Interquartile Range   

162. 031 .1-  Skewness  
323.  178.  Kurtosis  

  
 تـدوين اسـتانداردهاي حـسابداري       ،بيانگر آن است كه از نظر پاسـخ دهنـدگان         ) 7889/3(ميانگين ميزان اهميت    

  ). گيرد  تا حدي با اهميت و با اهميت قرار ميي در فاصله(اهميت دارد 
اطمينان داريم كـه ميـانگين ميـزان اهميـت در     % 95 كه  اطمينان ميانگين ميزان اهميت بيانگر آن است     ي  فاصله

  . فاصله اطمينان محاسبه شده قرار دارد
از بزرگتـرين و كـوچكترين      % 5( ميانگين حاصل از حذف نهايي نقاط انتهايي         ، به ترتيب  1هاي بعدي جدول     آماره

ز ميـانگين معمـولي اسـت و اغلـب          تر ا  هاي باقي مانده محاسبه شده است كه دقيق        ها حذف و سپس ميانگين داده      داده
تفاضـل ميـان    (، دامنـه    بيـشترين ،  تـرين مك، ميانه، واريانس، انحراف استاندارد،      )رود هاي غير نرمال به كار مي      براي داده 

  . باشد ، دامنه چولگي و كشيدگي مي)بيشترين و كمترين
  . اشدب  ميطبيعيم با منحني أ رسم شده است كه تو1هيستوگرام مشاهدات در نمودار 
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  1نمودار 
 آن است كه استانداردهاي حسابداري از ديدگاه پاسخ دهنـدگان داراي اهميـت              ي  هاي توصيفي نشان دهنده    آماره

  : ر گرفتنيز اين فرضيه به صورت زير مورد بررسي قرا)  T )T-Testبر آن با استفاده از آزمونافزون . باشد مي

3
3

1 >
<

µ
µ

:
:

H
Ho

 

oH : باشد  مي3مقدار ميانگين كمتر از .  
1H : باشد  مي3مقدار ميانگين بيشتر از .  

ان داراي اهميـت     به معنـاي آن اسـت كه استانداردهاي حسابداري از ديـدگاه پاسـخ دهنـدگ              1H ي  پذيــرش فرضيـه 
   .)گيرد  تا حدي با اهميت تا بسيار با اهميت قرار ميي ميانگين در فاصله( .است

  : باشد نتايج آزمون فرضيه به شرح جدول زير مي
  
   .2جدول            

One- sample Staistics  
Std. Error Mean  Std . Deviation  Mean  N    

02- e 799 .2  4199 .  8789 ..3  255  اهميتميزان   
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   .3جدول 
One- Sample Test  

Test Value =3      
95% 

Confidence 
Interval of 

The 
Difference  

Upper  Lower  

Mean 
Difference  

Sig-(2-tailed)  Df  T    

  ميزان اهميت  28. 184  224  . 000  . 7889  . 7337  .. 8440

  . شود  صفر رد ميي فرضيهپس است، % 5 داري به دست آمده كوچكتر از از آنجا كه سطح معني
مـورد  ) 3مقدار ميانگين بيـشتر از     ( اطمينان به دست آمده، فرض مقابل        ي  همچنين با توجه به مثبت بودن فاصله      

  : توان از اين آزمون نتيجه گرفت كه بنابراين به طور كلي مي. شود قبول واقع مي
  ن داراي اهميت است دهاي حسابداري از نظر پاسخ دهندگارتدوين استاندا

  : اي به شرح زير انجام پذيرفت آزمون دو جمله ،ياد شدههاي  بر آزمونافزون 
  :  هاي مختلف افراد به دو گروه زير تقسيم شده است اي پاسخ در آزمون دو جمله

  اهميت   كم اهميت يا بي.1گروه 
   با اهميت يا بسيار با اهميت.2گروه 

اهميت و با اهميت يـا       هاي كم يا بي     فرض صفر مبتني بر برابري نسبت ميزان پاسخ        اي، با توجه به آزمون دو جمله     
  .  احتمال پاسخ دادن پاسخ دهندگان به اين دو گروه برابر نبوده است،تر به عبارت ساده. گردد بسيار با اهميت رد مي

  
   .4جدول 

Binomial Test  
Asymp.Sig. 
(2-tailed)  

Test 
Prop  

Observed Prop  N Category    

.a000.  50 .  09 .  21  اهميت كم  يا بي  Group 1  
  Group 2  با اهميت يا بسيار با اهميت  204  . 91    

    00 .1  225    Total  

   دوم ي نتايج آزمون فرضيه. 10. 2
  : دوم اين تحقيق به صورت زير طراحي شده استي فرضيه

  دشو بخش به كار برده مي استانداردهاي حسابداري به طور اثر
نامه مطرح گرديـد و    در بخش دوم پرسشپرسش 16براي به دست آوردن اطالعات الزم جهت آزمون اين فرضيه،     

 5 نتايج حاصل در جـدول  ي خالصه.  دوم استفاده شدي بخشي براي آزمون فرضيه  اثرموردهاي دريافت شده در   از پاسخ 
  . ارائه شده است
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  بخشي استانداردهاي حسابداري يزان اثرهاي توصيفي م آماره. 5 ي جدول شماره
Std.Error  Statistic Descriptives  

02-  e30180    4622 .3  Mean  
  4027 .3  95% Confidence    Lower Bound   
  5217 .3  Interval for Mean   Upper Bound   
  4588 .3  5% Trimmed Mean   
  3750 .3  Median   
  205.  Variance   
  4528 .  Std. Deviation  
  38 .2  Minimum  
  44 .4  Maximum  
  06 .2  Range   
  6250 .  Interquartile Range   

162 .  007 .  Skewness  

323 .  475 .-  Kurtosis  

 اجـراي اسـتانداردهاي حـسابداري       ،بيانگر آن است كه از نظر پاسخ دهندگان       ) 4622/3(بخشي   ميانگين ميزان اثر  
   .)گيرد بخش قرار مي  تا حدي اثربخش تا بسيار اثري لهدر فاص(باشد  بخش مي اثر

بخـشي در    اطمينان داريـم كـه ميـانگين ميـزان اثـر          % 95 اطمينان ميانگين اثربخشي بيانگر آن است كه         ي  فاصله
  .  اطمينان محاسبه شده قرار داردي فاصله

تـرين   ترين و كوچك   از بزرگ % 5 ( به ترتيب ميانگين حاصل از حذف نهايي نقاط انتهايي         5 هاي بعدي جدول   آماره
، ميانـه،   )تـر از ميـانگين معمـولي اسـت         هاي باقي مانده محاسبه گرديد كه دقيق       ها حذف شد، سپس ميانگين داده      داده

، دامنـه چـولگي و كـشيدگي    )تـرين مبيـشترين و ك تفاضل ميان (، دامنه  كمترين،  بيشترينواريانس، انحراف استاندارد،    
  . باشد مي

  . باشد م با منحني نرمال ميأ رسم شده است كه تو2شاهدات در نمودار هيستوگرام م

   
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  2نمودار 
  
  

  

Std .Dev=45
Mean =3.46 
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 بخـش  پاسـخ دهنـدگان اثـر     هاي توصيـفي نشـان دهنده آن است كه استانداردهاي حسابداري از ديـدگاه              آمــاره
  :  نيز اين فرضيه به صورت زير مورد بررسي قرار گرفتT(T-Test) آزمون بر آن با استفاده ازافزون . باشند مي

3
3

1 >
<

µ
µ

:
:

H
Ho 

oH : باشد  مي3مقدار ميانگين كمتر از .  
1H : باشد  مي3مقدار ميانگين بيشتر از .  

  بخـش  ـاي آن است كه استــانداردهاي حسابداري از ديدگاه پاسـخ دهندگان اثـر            به معنـ  1Hپذيــرش فرضيــه   
  ).گيرد بخش قرار مي بخش تا بسيار اثر ميانگين در فاصله تا حدي اثر(باشند  مي

  : نتايج آزمون فرضيه به شرح جدول زير است
T-Test  

  .6جدول 
One - Sample Statistics  

Std . Error 
 Mean  

Std.Deviation  Mean  N    

02- e018 .3  4528 .  4622 .3  255  بخشي ميزان اثر  
  

  .7جدول 
One - Sample Test  

Test Value =3     
95% 

Confidence 
Interval of 

TheDifference  
Upper  Lower  

Mean 
Difference  

Sig-(2-tailed)  Df  T    

 بخشي  ميزان اثر  15. 313  224  . 000  . 4622  . 4027  . 5217

  همچنين بـا توجـه    . شود  فرضيه صفر رد مي    پسباشد   مي% 5آمده كوچكتر از      دار به دست   جا كه سطح معني    آناز  
. شـود   مـي   مـورد قبـول واقـع      ) 3مقدار ميانگين بيـشتر از      ( به مثبت بودن فاصله اطمينان به دست آمده فرض مقابل           

  : توان از اين آزمون نتيجه گرفت كه بنابراين به طور كلي مي
  شوند بخش به كار برده مي ستانداردهاي حسابداري از نظر پاسخ دهندگان به طور اثرا

  : به شرح زيرانجام پذيرفت) ( Binomial Testاي  آزمون دو جمله ،ياد شدههاي  بر آزمونافزون 
  :هاي مختلف افراد به دو گروه زير تقسيم شده است اي پاسخ در آزمون دو جمله

  بخشي  ا فاقد اثربخش و ي  كم اثر.1گروه 
  بخش  بخش يا بسيار اثر  اثر.2گروه 

ـ بخـش و     هـاي كـم اثـر      اي، فرض صفر مبتني بر برابري نسبت ميزان پاسخ         با توجه به نتايج آزمون دو جمله        وندب
ه  احتمال پاسخ دادن پاسخ دهندگان به اين دو گرو   ،تر به عبارت ساده  . گردد بخش رد مي   بخش و بسيار اثر    بخشي و اثر   اثر

  . برابر نبوده است
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  .8جدول 
Binomial Test  

Asymp.Sig. 
(2-tailed)  

Test Prop  Observed 
Prop  

N  Category   

  a.000.  50 .  17 .  39  بخش  بخشي و يا كم اثر فاقد اثر Group 1  
  Group 2  بخش  بخش و يا بسيار اثر اثر  186  . 83    

    00 .1  225    Total  

  رضيه سومنتايج آزمون ف. 10. 3
  : فرضيه سوم اين تحقيق به صورت زير طراحي شده است

  هاي پرسش شونده وجود ندارد هاي گروه  داري بين ديدگاه تفاوت معني
نامـه   مطـرح شـده در بخـش دوم پرسـش    پرسـش   16هاي دريافت شده در مـورد   براي آزمون اين فرضيه از پاسخ    

ميـانگين  (دهد بنابراين ايـن دو ميـانگين         پاسخ مي پرسش  به هر دو    از آنجا كه هر فرد پاسخ دهنده        . استفاده شده است  
هـاي جفـت    بـا نمونـه  T باشند و به همين دليل از آزمون  از هم مستقل نمي) بخشي محاسبه شده در مورد اهميت و اثر

  . شده استفاده گرديد
بخـشي و     كـه ميـانگين اثـر      بـه ايـن معنـا     . شود داري جدول زير، برابري دو ميانگين رد مي        معنيح  با توجه به سط   

 پرسـش  باشد و موضع پاسخ دهندگان نـسبت بـه ايـن دو     ميانگين اهميت استانداردهاي حسابداري با يكديگر برابر نمي     
تفاوت (بخشي استانداردها بيشتر است       نسبت به ميانگين ميزان اثر     ،همچنين ميانگين ميزان اهميت   . متفاوت بوده است  

  . )باشد مزبور حائز اهميت نمي
T-Test  

  .9جدول 
Paired - Sample Statistics  

Srd . Error 
Mean  

Std.Deviation  Mean  N    

02- e80 .2  4199 .  255  7889 .3   ميزان اهميت  
02- e02 .3 4528 .  255  4622 .3  بخشي ميزان اثر  

  
   .10جدول 

  

Paired - Sample Test  
Paired Difference 

95% 
Confidence 

Interval Of The 
Difference 

Upper Lower  

Std. 
Error 
Mean 

Std. 
Difference

MeanSig. 
(2-Tailed) 

Df T   

4016 .  2518 .  02- e80 .3  5701 .  3267 .  000 .  224  595 .8   ميــــزان
  اثربخشي

هـاي پرسـش شـونده در مـورد اهميـت و             هـاي گـروه    داري بين ديـدگاه    توان گفت كه تفاوت معني     در مجموع مي  
  . بخشي استانداردهاي حسابداري وجود ندارد ثرا
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 Chi-Square)( دو – كاي آزمون. 11
)اساس نتايج به دست آمده       بر )30805 /% => pوp   داري   تفـاوت معنـي     %5داري   ، در سطح معني

  . بخشي استانداردهاي حسابداري وجود ندارد شوندگان در مورد اهميت و اثر هاي پرسش بين ديدگاه
  

  هاي پرسش شونده هاي گروه در مورد ديدگاه دو –كاي آزمون  .11 ولجد
Asymp . Sig. 
 ( 2- Sided )  

Df Value    

308 .  2  3531 .2  Pearson Chi- Square  
264 .  2  660 .2  Likelihood Ratio  
757 .  1  096 .  Linear- by- Linear Association  

    225  N of Valid Cases  

  . بخشي ارائه شده است  ميزان اهميت و ميزان اثرموردهاي مشاهده شده در  رصد فراواني د13 و 12در جدول 
  

   ميزان اهميتدرموهاي مشاهده شده در   درصد فراواني.12جدول 

شماره 
  الؤس

  بسيار با اهميت  با اهميت  تا حدي با اهميت  كم اهميت  بي اهميت

  9/16  3/53  8/29  ــــ  ـــــ  1
  2/46  8/29  6/19  4/4  ـــــ  2
  1/3  6/63  24./  3/9  ـــــ  3
  9/4  9/32  56  2/6  ـــــ  4
  6/15  2/58  2/26  ـــــ  ـــــ  5
  3/33  6/43  1/23  ــــ  ـــــ  6
  4/40  3/33  2/26  ــــ  ـــــ  7
8  2/6  4/8  9/16  7/62  8/5  
  9/4  8/25  4/64  9/4  ـــــ  9
  9/16  72  1/11  ــــــ  ـــــ  10
  6/3  36  7/54  8/5  ـــــ  11
  ــــ  3/37  2/58  4/4  ـــــ  12
13  8/1  8/1  9/20  7/34  9/40  
  6/3  2/62  32  2/2  ــــ  14
  4/32  8/49  8/17  ــــ  ــــ  15
  2/34  2/30  7/30  9/4  ــــ  16
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  بخشي  ميزان اثردرموهاي مشاهده شده در   درصد فراواني.13جدول 

  بخش بسيار اثر  بخش ثرا  بخش تا حدي اثر  بخش اثر كم  شيبخ فاقداثر  الؤشماره س
  8  4/48  4/12  1/31  ـــ  1
  3/9  2/66  8/17  7/6  ـــ  2
  3/5  9/64  6/27  2/2  ـــ  3
4  4/8  3/33  4/28  4/28  3/1  
  7/6  52  1/39  2/2  ـــ  5
  8/9  1/43  2/38  9/8  ـــ  6
  3/9  3/53  4/28  9/8  ـــ  7
8  9/36  9/8  9/24  7/26  7/2  
9  2/2  4/4  8/61  3/29  2/2  
  2/6  36  4/56  3/1  ـــ  10
  2/2  2/30  60  6/7  ـــ  11
12  2/2  2/2  2/66  1/27  2/2  
  8/5  4/80  4/12  3/1  ــــ  13
  8/5  1/39  4/48  7/6  ــــ  14
  6/31  44  9/20  6/3  ــــ  15
  36  2/30  8/13  20  ــــ  16

  
  هاي تحقيق محدوديت. 12

  : گردد بندي مي هاي اين تحقيق به شرح زير طبقه محدوديت
   . شهر تهران بود،فيايي تحقيقمحل جغرا. 1
  . شوندگان نداشت به ارائه يا عدم ارائه پاسخ  پرسشنظارتي نسبت  ،محقق. 2
  . شوندگان به دست آمد آوري شده از پرسش نتايج فقط از طريق تجزيه و تحليل اطالعات جمع. 3
  . نامه هاي ذاتي پرسش محدوديت. 4

  
  گيري نتيجه .13

نتايج به دست آمـده از      . بخشي استانداردهاي حسابداري پرداخته شد     يزان اهميت و اثر    به بررسي م   ،در اين تحقيق  
بخـش   دهــد كه تــدوين استــانداردهاي حسـابداري اهميت دارد و اجراي ايـن اسـتانداردها اثـر               تحقيــق نشــان مي  

 و قابل اتكـا بـراي       ناسبت مالي م  بنابراين تدوين و اجراي استانداردهاي حسابداري موجب فراهم آمدن اطالعا         . باشد مي
  . شود هاي اقتصادي مي گيري تصميم

  
  نده آيهاي پژوهشبراي ي پيشنهادهاي  طرح .14

. بخشي استانداردهاي حسابداري از ديدگاه حـسابرسان مـستقل بـود            بررسي ميزان اهميت و اثر     ،هدف اين تحقيق  
 ،دوين استانداردهاي حسابداري قرار گيرد و از طرف ديگـر تواند مورد استفاده كميته ت   نتايج اين تحقيق از يك طرف مي      

 بهتـر اسـتانداردها و ضـرورت اجـراي آن را بـشناسند و نقـاط ضـعف اجـــراي آن           ،حرفهاين  اي  ضكند كه اع   كمك مي 
توانـد حـائز اهميـت        موضوعات مختلفي وجود دارد كه براي انجام تحقيقات آتي مي          ،به رغم نتايج حاصله   . مشخص شود 

  : برخي از اين موضوعات در زير عنوان گرديده است. باشد
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  .اي كنندگان استانداردها و جامعه حرفه بخشي استانداردهاي حسابداري از ديدگاه تدوين مقايسه اهميت و اثر. 1
  . هاي مستقل بخشي كاربرد استانداردهاي حسابداري در انجام حسابرسي بررسي اثر. 2
  . اي حسابداري در انجام امور حسابداريبررسي ميزان كاربرد استاندارده. 3
  . كنندگان استانداردهاي حسابداري بررسي نيازهاي استفاده. 4

  
  ها يادداشت

1. 2 Cells (33.3%) Have Expected Count Less Than The Minimum Expected Count 
Is 3.64. 
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