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چکیده

استانداردهاي حسابداري ،مقررات حاكم بر چگونگي انجام كار حسابداري هستند .استانداردهاي حسابداري بيان میکنند كه چه اطالعاتي

بايد در گزارشگري مالي تهيه شوند .استانداردهاي حسابداري با کیفیت باال براي عمل و كاركرد كارآي بازارهای سرمايه ضروري هستند،؛ چراکه

تصميمات مربوط به تخصيص سرمايه بهطور فزایندهای بر اطالعات مالي قابلفهم و معتبر اتكا میکنند .از این رو ،هدف اصلی این پژوهش،

بررسی جایگزینی استانداردهای حسابداری بینالمللی بهجای استانداردهای حسابداری ایران و نظر خواهی از حسابرسان برای جلوگیری از
ارائۀ صورتهای مالی نادرست است.

جامعۀ آماری این پژوهش را مؤسسات عضو جامعۀ حسابداران تشکیل دادهاند که در طی سال  ،1394اقدام به گردآوری اطالعات الزم

شده است .برای جمعآوری مبانی نظری پژوهش ،از روش کتابخانهای و برای جمعآوری اطالعات آماری از پرسشنامه استفاده شده است .از

ضریب آلفای کرونباخ برای روایی و پایایی پرسشنامه ،و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل از نرمافزار
 SPSS21استفاده شد.

در پژوهش حاضر ،استانداردهای حسابداری ایران و استاندارد بینالمللی دربارۀ اجارهها را با هم مقایسه کردیم که فرضیههای ما مبنی بر

قابل اتکا نبودن  ،قابل فهم نبودن  ،قابلیت مناسب نبودن استاندارد حسابداری ایران نسبت به استاندارد بینالمللی رد شد .نتیجه میگیریم که

استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت اتکا ،قابل فهم بودن ،قابلیت مناسب
بودن بیشتری است و از ارائۀ صورتهای مالی نادرست جلوگیری خواهد کرد.

کلیدواژههـا :اسـتانداردهای حسـابداری ایـران ،اسـتاندارد حسـابداری بینالمللـی ،صـورت مالـی نادرسـت ،قابلیـت فهم ،قابلیت مناسـب

بـودن ،قابلیـت اتکا.
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 .1مقدمه

در این پژوهش ،اثر مشترک دقت استاندارد حسابداری

تدوین استانداردهای بینالمللی وجود دارد .مجموعهای

محدودساختن مدیریت در جلوگیری از ارائۀ صورت مالی

زمینۀ کاری در سطح باالتری بهوجود آید؛ زیرا نسبتهای

و چارچوب قضاوت جایگزینی را در توانایی حسابرسان برای
نادرست بررسی کردیم .باتوجه به افزایش قضاوت و پیچیدگی

در گزارشگری مالی ،ضروری است که اعمال تصمیم قضاوت
حرفهای حسابرسان ،بدون درنظرگرفتن سطح دقت استاندارد

انجام شود(هیئت استانداردهای حسابداری مالی.)2013 ،1

با این حال ،هیئت استانداردهای حسابداری مالی نگران

است که حسابرسان بهشدت بر قوانین تکیه کنند و در مواجهه

با دستورالعمل با دقت کمتر ،تمایلی به استفاده از اعمال

از استانداردهای بینالمللی ،این امکان را فراهم میکند تا

صورتهای سود و زیان و ترازنامه در بین کشورهای رقیب،

یکنواختی بیشتری خواهند یافت(اندرسون.)1993 ،5

استانداردهاي مبتني بر اصول ،اگر بهطور صحيح بهكار

برده شوند ،ازطريق تمركز بر رجحان محتواي اقتصادي
معامالت بر شكل آنها و بهکارگیری شيوۀ حسابداري يكسان

براي مبادالت مشابه ،كيفيت اطالعات حسابداري را بهبود
میبخشند(هانگ.)2008 ،6

قضاوت حرفهای نداشته باشند(هیئت استانداردهای حسابداری

سؤال اصلی پژوهش حاضر ،این است که آیا جایگزینی

عالوه بر این ،هیئت نظارت شرکتهای عمومی

صورتهای مالی عاری از هرگونه تحریف و اشتباه را متضمن

یافتن تقلب
رعایت قوانین باشند و نه به اندازۀ کافی درپی
ِ
تا بهطور مؤثر از ارائۀ صورت مالی نادرست مدیریت ،تحت

از این رو ،ضرورت این پژوهش بهشدت احساس میشود

مالی.)2004 ،

حسابداری ،2نگران آن است که حسابرسان بیش از حد درپی

استانداردهای دقیقتر جلوگیری کنند .برای مثال ،هاکنبراک

3

و نلسون ،)1996(4دریافتند که حسابرسان ترجیح میدهند ،از
ابهام در استاندارد حسابداری برای توجیهکردن مشتری در
ارائۀ صورت مالی نادرست استفاده کتتد.
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مهم ،نشان میدهد که چرا حمایت رو به گسترشی برای

هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی جایگزینی

استانداردهای بینالمللی بهجای استانداردهای ایران و

نظرخواهی از حسابرسان برای جلوگیری از ارائۀ صورتهای
مالی نادرست است.

بنابراین ،شناسایی راههای مؤثر برای بهبود کیفیت قضاوتِ

حسابرسان در هر دو استانداردهای حسابداری بینالمللی و
استانداردهای حسابداری ایران ،بسیار مهم است .

استاندارد بینالمللی بهجای استاندارد ایران ،میتواند تهیۀ

شود؟

و بهعالوه ،نتایج این پژوهش میتواند برای شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ،شرکتهای حسابرسی،
سازمان حسابرسی ،سازمان بورس اوراق بهادار تهران و

پژوهشگران و دانشجویان قابل استفاده باشد.

 .2پیشینۀ پژوهش و چارچوب نظری
 .1-2چارچوب نظري
 .1-1-2عوامــل تأثیرگــذار بــر تدویــن
اســتانداردها

نهاد تدوینکنندۀ استانداردها باید همواره استانداردهایی

وجود روشهای حسابداری مختلف برای نو ِع واحدی از

وضع کند که بین خواستههای گروههای مختلف ذینفع،

مالی را با مشکالت بسیاری مواجه ساخته است .این

از دیدگاه تصمیمگیری ،سودمند واقع شود ،باید به اطالعات

معامالت و رویدادها ،تجزیه و تحلیل و مقایسۀ صورتهای

نوعی تعادل و توازن برقرار سازد .برای اینکه یک استاندارد،
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ارائهشده در گزارشهای مالی ،معیار سنجش ،و تحقیقات

مختلف و نيز افزايش گسترهای كه اندازههای حسابداري،

استانداردهای حسابداری ،عالوه بر آنکه چگونگی

براي گزارش سوگيران هر مقادير حسابداري محدود سازند(بال

تجربی انجامشده در بازار سرمایه توجه کرد(بال.)2006 ،1

حسابداری معامالت و رویدادهای مختلف را تعیین میکنند،

پیامدهای اقتصادی نیز دربر دارند .استانداردهای حسابداری
باید هدفهای گزارشگری مالی ،شامل ارائۀ اطالعات مناسب
برای تصمیمگیریهای اقتصادی ،پیشبینی ،مقایسه و ارزیابی

جریانهای نقدی و سودآوری و توانایی مدیریت در استفادۀ

بهینه از منابع واحد تجاری را تأمین کنند(باسلینک 2و همکاران،

.)2009

لينز 3و چهابی ،)1998(4عنوان میکنند ،يك استاندارد

وضعيت اقتصادي را منعكس میسازند ،اختيار مديريت را

و همکاران.)2003 ،

. 2-2پیشینۀ پژوهش
 .1-2-2پیشینۀ پژوهشهای خارجی

بکاف 5و همکاران( ،)2013در پژوهش خود ،به

استانداردهای حسابداری دقیقتر دربرابر استانداردهای

حسابداری کمدقتتر توجه کردند .آنها بهطور تجربی ،قضاوت

حسابداري داراي كيفيت باال ،گزارشگري مالي را ازطريق

حسابرسان را براساس استانداردهای حسابداری که میزان

و اعتباري بهبود میبخشد .آنها اين معيار را بهعنوان معيار

قضاوتی از ارائۀ صورت مالی نادرست کمک میکند یا خیر ،در

تقويت توانايي استفادهکنندگان در تصمیمگیری سرمایهگذاری

دقت در آنها متفاوت است و اینکه آیا یک چارچوب جایگزین

كلي براي ارزيابي كيفيت يك استاندارد میدانند و در اجرای

پژوهش خود ،بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند ،هنگامیکه

 .1آيا استاندارد حسابداري پيشنهادي ،كاستي در مدل

ممکن است ،اجازه دهند تا صورت مالی نادرست ارائه شود؛

 .2آيا استاندارد پيشنهادي ،كاستي مشاهدهشده در

احتمال ارائۀ صورت مالی نادرست را کاهش میدهد.

تصمیمگیری سرمایهگذاری و اعتباري استفادهکنندگان

گزارشگری مالی را بررسی کردند .آنها در پژوهششان بیان

 .3آيا منافع مورد انتظار از انتشار استاندارد پيشنهادي ،از

اتحاديۀ اروپا در کمیتۀ تدوين استانداردهاي بینالمللی و لزوم

آن ،اين موضوعات را درنظر میگیرند:

گزارشگري مالي را م ِّد نظر قرار میدهد؟

گزارشگري مالي را ازطريق بهبود توانايي

مخارج مورد انتظار آن بيشتر است؟

اما استفاده از یک چارچوب قضاوتی مورد پذیرش حسابرسان،
سونوال 6و ماهر ،)2010(7در پژوهش خود ،حسابداری و

داشتنند که بحران مالي جهاني ،برتري شديد و اعمال نفوذ
بحث و تصمیمگیری درخصوص موارد افتراق استانداردهاي
بینالمللی و امريكا ،ازجمله ابزارهاي مالي ،نحوۀ افشا در

 .2-1-2كيفيت اطالعات حسابداري

با تمركز بر استفادهکننده ،اطالعات باكيفيت را میتوان

بهعنوان تحقق نيازهاي استفادهکننده ،باتوجه به درك

استفادهکننده معقول و خارجي تعريف کرد .كيفيت اطالعات
حسابداري درصورتي افزايش مییابد كه حذف روشهای

ترازنامه ،هنگام استفاده از ارزش جاري ،تعهدات بازنشستگي،
نحوۀ افشا ،حسابداري اجارهها و نحوۀ شناسايي درآمد ،از

پذيرش استانداردهاي بینالمللی در امريكا
مهمترین موانع
ِ
است.
ژیاهو 8و گوهويا ،)2010(9در پژوهش خود ،استانداردهاي
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اصالح میکند؟

استانداردهای حسابداری دقت کمتری دارند ،حسابرسان بیشتر
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حسابداري چين و استانداردهاي حسابداري بينالمللي را

دريافت پاسخ و گزارش عمومي نظریات دريافتشده ،بيشتر

استاندارهاي حسابداري يكپارچه ،رسيدن به همگرايي جهانی

سبزعلیپور( ،)1391در پژوهش خود ،دربارۀ تأثیر همگرایی

مقایسه کردند .در اين مقاله ،قید شده است كه هدف از تدوين

است و باتوجه به اهميت اين موضوع ،اين پژوهشگران ،به

استاندارد تلفیق ایران ،با استاندارد بینالمللی بر سودمندی

هدف ديگر اين پژوهشگران ،پيداكردن راهي براي همگرايي

اطالعات تلفیقی بررسی انجام داده است .جامعۀ آماري این
کل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
پژوهش را ِّ

گزارشگري بينالمللي بوده است.

بورس اوراق بهادار تهران بودهاند و صورتهای مالي تلفيقي،

اندازهگيري و سنجش روش همگرايي پرداختهاند .بهعالوه،

بيشتر استانداردهاي حسابداري چين و استانداردهاي
چن 1و همکاران( ،)2010در پژوهش خود ،کیفیت

حسابداری را در شرکتهای پذیرفتهشده در  15کشور عضو
اتحادیۀ اروپا ،قبل و بعد از پذیرش استانداردهای بینالمللی

در سال  ،2005با هم مقایسه کردند .نتایج آنان نشان میدهد

که بعد از پذیرش استانداردهای بینالمللی ،اکثر شاخصهای

کیفیت حسابرسی بهبود یافته است.

 .2-2-2پیشینۀ پژوهشهای داخلی

تهران تشکیل میدهند که در سالهای  1381تا  ،1389عضو

تهيه و ارائه کردهاند .نتايج حاصل از این پژوهش ،حاکي
از آن است که همگرايي استاندارد تلفيق ايران ،با استاندارد
بینالمللی ،بر سودمندي اطالعات تلفيقي تأثیر دارد.

مهام و همکاران( ،)1390در پژوهش خود ،مزایا و معایب

پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را بهعنوان
استانداردهای حسابداری ایران بررسی کردهاند .جامعۀ آماری
این پژوهش را ،حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات

حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و

حجازی و همکاران( ،)1392اثرات پذيرش استانداردهاي

اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهر تهران با درجۀ دکترای

بررسی کردند .آنان برای جمعآوری دادهها از روش دلفي و

که مزایای بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری

حسابداري بینالمللی در بعد اقتصادي بر محيط ايران را

مقياس پرسشنامۀ ليكرت پنج گزینهای استفاده کردند .نتایج
این پژوهش ،براساس اظهار نظر دانشگاهيان ،حسابرسان و
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مورد توجه قرار گيرد.

حسابداران ،نشان میدهد كه پذيرش استانداردهاي حسابداري

بینالمللی بر محيط ايران ،اثر اقتصادي دارد.

ساعی و همکاران( ،)1392در پژوهش خود ،ميزان

موافقت استفادهکنندگان صورتهای مالي با تفاوتهای بين

استانداردهای حسابداری ملي و بینالمللی را بررسی کردند.

نتایج این پژوهش ،نشان میدهد که پرسششوندگان ،تنها

درمورد تفاوتهای مطرح در سه استاندارد(شمارۀ  10 ،2و )16

با استانداردهای ملی موافقاند و دربارۀ سایر تفاوتهای مورد

پرسش ،حداقل یك گروه مخالف وجود داشته است .از این
رو ،پيشنهاد میشود كه مكانيزم كارآتری ،مانند اطالعرسانی

گستردهتر ،مكاتبه با مراكز حرفهای و دانشگاهي ،پيگيری

حسابداری تشکیل میدهند .نتايج این پژوهش نشان میدهد
مالی ،بیشتر از معایب بهکارگیری استانداردهای گزارشگری

مالی است.

مشایخ و همکاران( ،)1390در پژوهش خود به آثار

اقتصادی همگرایی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی پرداختند .آنها در پژوهششان بیان داشتنند که همگرایی

استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در کشورها ،دارای

اثر مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و  ...است.

 .3فرضیهها و سؤاالت اصلی پژوهش
 .1-3سؤال اصلی

 .1آیا استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت
1. Chen, H.

جایگزینی استانداردهای بینالمللی بهجای استانداردهای ایران نظر حسابرسان برای جلوگیری از ارائه صورتهای مالی نادرست

فهم بیشتری است؟

 .2آیا استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت
اتکای بیشتری است؟

 .3آیا استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت
مناسببودن بیشتری است؟
 .2-3فرضیۀ اصلی

 .1استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان  ،دارای درجۀ قابلیت
اتکای بیشتری است.

 .2استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان  ،دارای درجۀ قابلیت
فهم بیشتری است.

 .3استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد بینالمللی

از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت مناسببودن

بیشتری است.

 .4روش پژوهش

پروشهاي پژوهش در علوم رفتاري را معمو ًال باتوجه به

 .1-4روش گردآوری اطالعات

در این پژوهش ،برای گردآوری منابع نظری ،ادبیات

موضوع و مباحث تئوریک پژوهش از منابع کتابخانهای با

بهرهگیری از کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها و سایتهای

اینترنتی استفاده شد ،و برای جمعآوری دادههای آماری نیز

از پرسشنامه استفاده کردیم .بهعالوه ،برای آزمون فرضیهها

و درنهایت ،تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار آماری
 SPSS 21استفاده شد.

 .2-4روش تجزیه و تحلیل اطالعات

در این پژوهش ،برای تجزی ه و تحلیل اطالعات ،ابتدا

از ضریب آلفای کرونباخ ،برای تعیین پایایی پرسشنامه و

برای تعیین روایی آن نیز از نظریات استادان راهنما و مشاور

استفاده شد و باتوجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ ،بیشتر از

 %70شد ،روایی پرسشنامه تأئید شد .برای تجزیهو تحلیل
اطالعات در قسمت آمار توصیفی ،از میانگین ،میانه ،کشیدگی

و چولگی و در بعد استنباطی نیز از آزمونهای  tاستیودنت،

کولمگروف  -اسمیرنوف ،از آزمون فریدمن استفاده کردیم.
بهعالوه ،برای تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از نرمافزار
 SPSS21استفاده شد.

براساس هدف ،پژوهشها به پژوهشهاي بنيادي و کاربردي

 .3-4تعريف متغيرهاي مورد مطالعه

تحقیقات کاربردی است .ازسوي ديگر ،باتوجه به اينكه در

قابلیت اتکا

تقسيم ميشوند .روش این پژوهش ،از نظر هدف ،از نوع
اين پژوهش از روشهاي مطالعۀ كتابخانهاي و نيز روشهاي

ميداني ،نظير پرسشنامه استفاده شده است ،ميتوان بيان
داشت كه پژوهش حاضر ،براساس ماهيت و روش گردآوري
دادهها ،يک پژوهش توصيفي ـ پيمايشي است .از این رو،

باتوجه به مطالب ذکرشده ،روش این پژوهش ،از نظر هدف،
از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،از نوع

تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی محسوب میشود.

1

اطالعات حسابداری زمانی قابل اتکا است که عاری از

اشتباه و تمایالت جانبدارانه بااهمیت باشد و بهطور صادقانه
معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است .یا بهگونهای

معقول انتظار میرود بیان کند .قابلاتکابودن ،بهمعنای دقیق

مطلق نیست .اطالعاتی که برمبنای قضاوت ،برآورد و تقریب
است ،نمیتواند کام ً
ال دقیق باشد؛ بلکه باید قابل اتکا باشد.
بیان صادقانه ،رجحان محتوا بر شکل ،بیطرفی ،احتیاط و

1. Reliability

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هفتم ،شماره سیزدهم ،بهار 1395

مالک هدف و ماهيت تقسيمبندي ميکنند(حافظنيا.)1382 ،
دو
ِ

59

دکتر رؤیا دارابی ،سیدمحمدعلی میرمعصومی

60
کاملبودن ویژگیهای الزم برای قابلاتکا بودن است(طالبنیا

و همکاران.)1387 ،

 .5يافتههاي پژوهش
 .1-5ویژگیهای ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

قابلیت فهم

1

اطالعات مندرج در صورتهای مالی باید بهگونهای تهیه

ل درک باشد .این
شوند که بهآسانی برای استفادهکنندگان قاب 

ویژگی ،حاوی دو مفهوم(ادغام و طبقهبندی اطالعات ـ توان
استفادهکننده) است(همان).

پاسخدهندگان

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ پاسخدهندگان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمۀ اﯾﻦ

ﭘﮋوﻫﺶ ،ازنظر جنسیت ،میزان تحصیالت و پست سازمانی
در ﺟﺪاول زیر ،ﺧﻼﺻﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ شده است:

براساس جدول و نمودار  ،1پراکندگی پاسخ دهندگان از

نظر جنسیت ،به شرح زیر است:

قابلیت مناسببودن

2

اطالعاتی مناسب هستند که مربوط و قابل اتکا

خ دهندگان از نظر جنسیت
جدول  .1پراکندگی پاس 

باشند(همان).
اجاره

3

ت كه به موجب آن ،اجارهدهنده در قبال
ي اس 
موافقتنامها 

ق استفاد ه از دارايي را براي
دريافت مبلغ يا مبالغ مشخصي ح 

ق ب ه اجار ه كنند ه واگذار ميكند(.نشریۀ سازمان
مدت مورد تواف 

حسابرسی)1393 ،

 .4-4جامعه و نمونۀ آماری
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جامعۀ آماری این پژوهش را مؤسسات حسابرسی عضو

جامعۀ حسابداران رسمی تشکیل میدهد .براساس اعالم

سایت جامعۀ حسابداران رسمی «تعداد مؤسسات عضو جامعه

 267مؤسسه است ،که شاغالن انفرادی عضو  74نفر و شاغل

نمودار  .1توزیع فراوانی حجم نمونه برحسب جنسیت

نفر و افراد غیرشاغل  646نفر» هستند .برای تعیین حجم

براساس اطالعات مندرج در جدول و نمودار  124 ،1نفر،
کل پاسخدهندگان را زنان و  152نفر ،معادل
معادل ِّ %43

اندازۀ کفایت نمونه به محقق کمک میکند .براساس فرمول

 14نفر از پاسخدهندگان ،معادل  %5افراد از پاسخ به سؤال

سازمان حسابرسی  225نفر و شاغل در مؤسسات عضو 250

نمونه از فرمول کوکران استفاده میشود .این فرمول به تعیین

کوکران ،تعداد نمونۀ آماری  290نفر است.

کل پاسخدهندگان را مردان تشکیل میدهند .بهعالوه،
ِّ %52

مربوط به جنسیت امتناع کردهاند .باتوجه به اطالعات باال،
بیشتر جامعۀ نمونه را مردان تشکیل میدهند.

3. lease

1. Intelligibility
2. Appropriate capabilities
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وضعیت تحصیالت

براساس جدول و نمودار  ،2پراکندگی پاسخدهندگان از

نظر سطح تحصیالت ،به شرح زیر است:

جدول  .2پراکندگی پاسخدهندگان از نظر سطح تحصیالت

نمودار  .3وضعیت پست سازمانی

براساس اطالعات مندرج در جدول و نمودار  171 ،3نفر،
کل پاسخدهندگان حسابرس ارشد 75 ،نفر از
معادل ِّ %59

کل پاسخدهندگان سرپرست،
پاسخدهندگان ،معادل  %26از ِّ
 33نفر ،معادل  %11مدیریت و  11نفر ،معادل  %4از

پاسخگویی به این سؤال امتناع کردهاند .باتوجه به اطالعات
باال ،بیشتر افراد جامعه حسابرس ارشد هستند.
 .2-5آمار توصیفی

براساس اطالعات مندرج در جدول و نمودار  175 ،2نفر،
کل پاسخدهندگان ،دارای مدرک لیسانس88 ،
معادل ِّ %60

ازطریق آنها ميتوان
بهطور كلي ،روشهايي را كه
ِ
اطالعات جمعآوريشده را پردازش و خالصه کرد« ،آمار
توصيفي» مينامند .این نوع آمار ،صرف ًا به توصیف جامعه یا

مدرک فوقلیسانس 9 ،نفر ،معادل  %3دارای مدرک دکتری

نمونۀ پژوهش است(آذر و مؤمنی.)1389 ،

نمودار  .2وضعیت تحصیالت

کل پاسخدهندگان دارای
نفر از پاسخدهندگان ،معادل  %31از ِّ

کردهاند .باتوجه به اطالعات باال ،بیشتر افراد جامعه دارای

مدرک لیسانس هستند.

وضعیت آمار توصیفی به کمک نرمافزار
خالصۀ
ِ

 SPSS 21در جدول  4ارائه شده است:

جدول  .4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

وضعیت پست سازمانی

براساس جدول و نمودار  ،3پراکندگی پاسخدهندگان ،از

نظر پست سازمانی به شرح زیر است:

جدول  .3پراکندگی پاسخدهندگان از نظر سطح تحصیالت

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هفتم ،شماره سیزدهم ،بهار 1395

و  18نفر ،معادل  %6از پاسخگویی به این سؤال امتناع

نمونه میپردازد و هدف از آن ،محاسبۀ پارامترهای جامعه یا

دکتر رؤیا دارابی ،سیدمحمدعلی میرمعصومی
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 .3-5آمار استنباطی

ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧۀ آﻣﺎري ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ،

فرضیهها و اﻫﺪاف مطرحشده ازطریق آزمونهای آﻣﺎري را

آﻣﺎري یافتهها ،درﺑﺎرۀ
بررسی کردیم و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ
ِ
ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﻀﺎوت کردیم.

 .1-2-3-5نتایـج حاصـل از آزمـون فرضیـۀ

اول پژوهـش

فرضیۀ اول :استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

بینالمللی ،از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت

 .1-3-5آزمون نرمالبودن

ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﮐﻠﻮﻣﻮﮔﺮوف  -اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف در نرمافزار

 ،SPSSﺑﺮاي اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺠﻤﻮ ِع مؤلفههای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺧﻮد
ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس فاصلهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻧﻮع ّ

براساس جدول زیر ،ﺑﺮاي قابلیت فهم بودن ،قابلیت اتکا و

اتکای بیشتری است.

 : H0استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت
اتکای بیشتری نیست.

 : H1استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

قابلیت مناسببودن ،بهﺗﺮﺗﯿﺐ :ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/055 ،0/75و 0/077

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت

از  0/05است ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺮض  H0ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ غیرنرمالﺑﻮدن

برای تعیین اینکه آیا استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به

ﻧﺮﻣﺎلﺑﻮدن دادهها ازطریق آزﻣﻮن ﮐﻠﻮﻣﻮﮔﺮوف ـ اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف

قابلیت اتکای بیشتری است یا خیر ،از آزمون  tیا مقایسۀ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .چون سطح معنیداری هر سه پرسشنامه ،باالتر

اتکای بیشتری است.

دادههای ﻫﺮ سه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رد ﺷﺪه و ﻓﺮض  ،H1ﺣﺎوي

استاندارد بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ

تأئید ﺷﺪه است .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه

میانگین در یک گروه آزمودنی استفاده شد.

اﺳﺖ ﮐﻪ دادههای گردآوریشده ،ﻧﺮﻣﺎل ،و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن

باتوجه به جدول  ،6از آنجا که مقدار احتمال قابلیت

از آزمون کولمگروف ـ اسمیرنوف در جدول  5ارائه شده است.

نبودن استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به
بر قابلیت اتکا
ِ
استاندارد بینالمللی رد میشود و نتیجه میگیریم که استاندارد

آزمونهای ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ باشند .نتایج حاصل
جدول  .5آزمون نرمالبودن
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 .2-3-5آزمون فرضیهها

اتکا  0/000بوده و کوچکتر از  0/05است ،فرضیۀ ما مبنی

حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد بینالمللی از دیدگاه
قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت اتکای بیشتری است.

بهعالوه ،چون ح ِّد پایین و ح ِّد باال ،هر دو مثبت است ،میتوان
نتیجه گرفت که میانگین از مقدار آزمون بزرگتر است.

جدول  .6فرضیۀ اول آزمون T

جایگزینی استانداردهای بینالمللی بهجای استانداردهای ایران نظر حسابرسان برای جلوگیری از ارائه صورتهای مالی نادرست

63

 .2-2-3-5نتایـج حاصـل از آزمـون فرضیـۀ

برای تعیین اینکه آیا استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به

فرضیۀ دوم :استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

قابلیت فهم بیشتری است یا نه ،از آزمون  tیا مقایسۀ میانگین

دوم پژوهـش

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت

فهم بیشتری است.

 : H0استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت

فهم بیشتری نیست.

 : H1استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت

فهم بیشتری است.

استاندارد بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ
در یک گروه آزمودنی استفاده شد .باتوجه به جدول  ،7از
آنجا که مقدار احتمال قابلیت فهم  0/000بوده و کوچکتر از

نبودن استاندارد
 0/05است ،فرضیۀ ما مبنی بر قابلیت فهم
ِ

حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد بینالمللی رد میشود

و نتیجه میگیریم که استاندارد حسابداری ایران نسبت به
استاندارد بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ

قابلیت فهم بیشتری است .بهعالوه ،چون ح ِّد پایین و ح ِّد باال،

هر دو مثبت است ،میتوان نتیجه گرفت که میانگین از مقدار
آزمون بزرگتر است.

جدول .7فرضیۀ دوم آزمون t

 .3-2-3-5نتایـج حاصـل از آزمـون فرضیـۀ

به استاندارد بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای

فرضیۀ سوم :استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به

یا مقایسۀ میانگین در یک گروه آزمودنی استفاده شد .باتوجه

سـوم پژوهـش

قابلیت مناسب بودن بیشتری است.

به جدول  ،8از آنجا که مقدار احتمال قابلیت مناسب بودن

 0/000بوده و کوچکتر از  0/05است ،فرضیۀ ما مبنی بر

 : H0استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

نبودن استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به
قابلیت مناسب
ِ
استاندارد بینالمللی رد میشود و نتیجه میگیریم که استاندارد

 : H1استاندارد حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد

قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت مناسب بودن بیشتری

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت

مناسب بودن بیشتری نیست.

بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ قابلیت
مناسب بودن بیشتری است.

برای تعیین اینکه آیا استاندارد حسابداری ایران ،نسبت

حسابداری ایران ،نسبت به استاندارد بینالمللی از دیدگاه
است .بهعالوه ،چون ح ِّد پایین و ح ِّد باال ،هر دو مثبت است،

میتوان نتیجه گرفت که میانگین از مقدار آزمون بزرگتر
است.

جدول  .8فرضیۀ سوم آزمون t
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استاندارد بینالمللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان ،دارای درجۀ

درجۀ قابلیت مناسب بودن بیشتری است یا خیر ،از آزمون t
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 .3-3-5آزمون رتبهبندی فریدمن

بااستفاده از آزمون رتبهبندی فریدمن ،ابعاد متغیرها ازلحاظ

امتیاز مکتسبه در بین جامعۀ آماری رتبهبندی شده است .اين

آزمون ،باتوجه به سطوح مورد مطالعه و مؤلفههاي موجود

كه ابعاد آنها بررسي میشود ،انتخاب شده است .نتايج نشان

ميدهد كه بعد قابلیت اتکا در بهترين حالت و بعد قابلیت فهم

در بدترين حالت قرار دارد .در سطح اطمینان  %۹۵برابر با

 0/000؛ بنابراین ،رتبهبندیها قابل قبول است .در جدول ،9
نتایج آزمون فریدمن نشان داده شده است.
جدول .9نتایج آزمون فریدمن

برای تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری ،همکاری

نزدیک جامعۀ حسابرسان حرفهای با نهادهای ذیصالح
میتواند در بهبود کیفیت تهیۀ این استانداردها بسیار مؤثر
باشد.

از این رو ،پیشنهاد میشود در تهیۀ استانداردهای آتی از
درصورت نیاز
نظریات این صاحبنظران استفاده شود .ضمن ًا
ِ

به جایگزینی استاندارد فعلی با استاندارد دیگر ،بهتر است،

اثرات احتمالی آن ،بررسی شود تا از اجرای یک استاندارد

ضعیف و بهتبع آن ،ارائۀ صورتهای مالی حاوی ایرادات عمده

جلوگیری شود .از طرف دیگر ،سازمان حسابرسی میتواند
به استانداردهای حسابداری ایران اکتفا کند و مؤسسات

حسابرسی نیز میتوانند به استانداردهای حسابداری ایران
اتکای بیشتری داشته باشند.

 .6بحث و نتیجهگیری
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نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که استاندارد

مرجعها

آذر ،عادل و مؤمنی ،منصور .1389 .آمار و کاربرد آن در

حسایداری ایران ،نسبت به استاندارد بینالمللی دارای اطمینان

مدیریت(تحلیل آماری) .سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

یک گزارش نادرست که ممکن است ازسوی مدیریت ،برای

حافظنیا ،محمدرضا .1382 .مقدمهاي بر روش تحقیق در علوم

استانداردی قویتر(در اینجا منظور ،استاندارد حسایداری ایران

حجازی ،رضوان؛ سلیمانی ،غالمرضا؛ امیدی نو بیجار  ،مریم.

قابلیت اتکا ،قابلیت مناسببودن و قابلیت فهم در این

بعد اقتصادي بر محيط ايران» ،مجلۀ پیشرفتهای حسابداري

بیشتری است و نیز متوجه شدیم برای جلوگیری از ارائۀ

انسانی دانشگاهها(سمت).

بهتر نشاندادن فعالیت واحد تجاری استفاده شود ،تکیه بر

انسانی .انتشارات سمت.

است) ،گزارشگری دقیقتری را درپی خواهد داشت.

« .1392اثرات پذيرش استانداردهاي حسابداري بینالمللی در

پژوهش که ازسوی حسابرسان حرفهای ،برای بررسی

دانشگاه شيراز ،دورۀ پنجم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ، 64 /3ص

ضعیفتر(در اینجا منظور ،استاندارد حسابداری بینالمللی

ساعی ،محمدجواد؛ باقر پور والشان  ،محمدعلي؛ حسنزاده كوجو،

است) مورد پرسش قرار گرفت ،گویای این مطلب است که

صورتهای مالي با تفاوتهای بين استانداردهای حسابداری

داشتن یک استاندارد
انجام مراحل کار حسابرسی ،مستلز ِم
ِ
قویتر است .نتایج حاصل از فرضیه ،ازنظ ِر رابطۀ معنیداری

شيراز ،دورۀ پنجم ،شمارۀ دوم ،پياپي  ،65/3ص2-45یپور،
فرشاد« .1391 .تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با

مهام و همکاران( )1390مطابقت دارد.

حسابداری ،سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،ص .181-201

صورتهای مالی تهیه شده است ،با دو نوع استاندارد

.87-111

است) و قویتر(در اینجا منظور ،استاندارد حسایداری ایران

صادق« .1392 .بررسي ميزان موافقت استفادهکنندگان

جلوگیری از ارائۀ یک گزارش غیرواقعی ،عالوه بر درستی

ملي و بینالمللی» ،مجلۀ پیشرفتهای حسابداری دانشگاه

با نتایج پژوهش بارث 1و همکاران( ،)2008مغایرت و با نتایج

استاندارد بینالمللی بر سودمندی اطالعات تلفیقی» ،دانش
1. Barth, Mary
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