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   تیفیبر ک يحسابدار یمل ياستانداردها ریتاث یبررس
  اظهارنظر حسابرس مستقل

  

  آبادعلیاسالمی گروه حسابداري دانشگاه آزاد   –دانشیار و عضو هیات علمی ، دکتر منصور گرکز
  کارشناس ارشد حسابرسی، رشاد گنجیف

  

باشد و علت بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از جمله موضوعات مورد توجه محققین می - چکیده
گذاران نسبت به آن نیز این موضوع است که افزایش کیفیت حسابرسی منجر به اعتماد و اطمینان سرمایه

در این تحقیق به بررسی تاثیر . خواهد شد هاي نمایندگیهاي مالی و کاهش هزینهصحت صورت
جامعه آماري تحقیق شامل . استانداردهاي ملی حسابداري بر کیفیت اظهارنظر حسابرس مستقل پرداخته شد

ها با بررسی و آزمون فرضیه. اندنفر بوده 50مدیران فنی و ارشد سازمان حسابرسی بوده که این تعداد 
دهاي ملی حسابداري توسط حسابرسان مستقل، جهت اظهارنظر نسبت مبنا قراردادن استاندارمشخص شد، 

به کارگیري استانداردهاي ملی ، شود مالی، باعث کاهش بند شرط در گزارش حسابرسی می هاي به صورت
استفاده ، شود حسابرسی می هاي حسابداري توسط حسابرسان، موجب همسانی و یکنواختی گزارش

به کارگیري ، کند اي آنان را مشخص میحسابداري، حدود قضاوت حرفهحسابرسان از استانداردهاي ملی 
مطابقت دادن ، شود استانداردهاي ملی حسابداري توسط حسابرسان، باعث کاهش زمان انجام حسابرسی می

حسابرسان در برخورد  هاي مالی با استانداردهاي ملی حسابداري، باعث هماهنگ شدن نحوه عملصورت
ها با استانداردهاي ملی حسابداري، باعث هاي مالی شرکتمطابقت دادن صورت، شود با موارد اشکال می

  .شود گزارش حسابرسی می افزایش قابلیت اتکاي
  يحسابدار ياستانداردها، ايقضاوت حرفه، حسابرسان مستقل، گزارش حسابرسی :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه

المللی متفاوت  ق با استانداردهاي حسابداري بینتواند به دو طری اصول پذیرفته شده حسابداري ملی می
حسابداري ملی و استاندارد حسابداري   بدین معنی است که اصول پذیرفته شده :واگرایی )1. باشد

هاي مختلفی را تجویز  دهند اما روش هر دو یک موضوع حسابداري مشخص را پوشش می المللی، بین
موضوع   یک اصول پذیرفته شده حسابداري ملی، معنی است که  بدین :فقدان )2یا  کنند، می

در  ).1390مهام و همکاران، (دهد  المللی را پوشش نمی بین  حسابداري مقرر در استاندارد حسابداري
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اقتصادي کنونی با تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران، وظیفه اظهارنظر نسبت به  - ساختار اجتماعی
مسئولیت که متضمن ارائه خدمات مطمئن   ایفاي این .شده است هاي مالی به حسابرسان واگذار صورت

این معیارهاي از پیش تعیین شده  .به جامعه است، باید براساس معیارهاي از پیش تعیین شده انجام گیرد
شود  استانداردهاي حسابداري خوانده می نمودن گزارشگري مالی است،  که هدف آن یکنواخت

وکار، است که در سراسر تاریخ طوالنی کسب حسابداري، فرآیندي. )1385زاد، برزیده و احمدي(
رسالت و هدف حسابداري فراهم آوردن نوعی اطالعات درخور  .پیوسته، راه شکوفایی را پیموده است

اگرچه حسابداري و گزارشگري مالی، همانند علوم فیزیکی  .باشد کنندگان می اعتماد براي استفاده
اي از قواعد و استانداردهایی باشد  اما باید مبتنی بر مجموعه ل نگرفته است؛براساس قوانین طبیعی شک

طی هفتاد سال  .اند که براي نیل به اهداف مورد انتظار از حسابداري و گزارشگري مالی، طراحی شده
بسیاري از کشورها خود به  .گذشته، فرایند رسمی تدوین استانداردهاي حسابداري به وجود آمده است

ها استانداردهاي بین المللی  چند که به تازگی بیشتر آن هر استانداردهاي حسابداري پرداختند؛ تدوین
هاي  قدر کیفیت گزارش این باور وجود دارد که هر ).1384مجتهدزاده و مددي نعمتی، (اند  را پذیرفته

ریسک  استفاده شود، ها یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتري در تهیه و ارایه گزارش مالی افزایش
استانداردهاي حسابداري در راستاي هدف باالبردن کیفیت اطالعات . اطالعات کاهش خواهد یافت

ثقفی و ابراهیمی، (شوند  تدوین می حسابداري به گونه مطلوب، رسانی اطالع  حسابداري و ایفاي نقش
1388.(  

حسابرسی،  تفاعی توسط سازمانهاي انقبل از تدوین استانداردهاي ملی حسابداري براي مؤسسه
این مسأله . وجود داشت پراکندگی در مورد مبنا قرار دادن استانداردهاي حسابداري در بین حسابرسان

وابستگی سازمانی یا اداري از استانداردهاي  شد تا هر فرد یا هر گروه از حسابرسان، بر حسب باعث می
). 133: 1384مهدوي و کارجوي رافع، (تفاده کنند اس المللی، انگلیسی و یا آمریکایی بینحسابداري 

ها و نتایج هایی با روشگزارش این پراکندگی در استفاده از استانداردهاي متفاوت حسابداري به ارائه
وحدت رویه شکلی و محتوایی درگزارشگري حسابرسی در ایران وجود نداشت و . انجامیدمتفاوت می

  ).1392ن، مهدوي و همکارا(اقتصاد کشور داشت  طلوب برها در مجموع، تأثیر نام ي این همه
سازمان حسابرسی در راستاي ایفاي وظیفه قانونی و تخصصی خود، اقدام به تدوین استانداردهاي 

خود را تحت عنوان  106و  96هاي هاي شماره و حسابرسی کرد و بدین ترتیب، نشریه ملی حسابداري
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نظران منتشر و براي نظرخواهی در اختیار صاحب 1375و  1373هاي  رهنمودهاي حسابداري درسال
مندان، مجموعه رهنمودهاي با توجه به پیشنهادها و آراي اعضاي حرفه و دیگر عالقه .قرار داد

و پس از تصویب مراکز قانونی، به عنوان  122قالب نشریه شماره  حسابداري، پس از اصالح در
 1380در سال . براي مدت دو سال اجرا شد 1378 سال نخستین مجموعه رسمی از رهنمودها از اول

براساس مصوبه مجمع عمومی  145استاندارد، نشریه شماره  18استانداردهاي حسابداري در قالب 
هاي شروع دوره هاي مالی کهسازمان حسابرسی و بیانیه وزارت امور اقتصادي و دارایی براي صورت

در  160با عنوان شماره  1381در سال  145نشریه . ، عملی شدبه بعد است 1380ها از اول سال مالی آن
هر چند که در تدوین اصول و ضوابط پیش گفته حسابداري، تالشی  .استاندارد منتشر شد 22برگیرنده 

اي اعمال شده است اما این اصول و ضوابط باید در حرفه جدي و مستمر براي دریافت نظرات جامعه
بعد از تدوین استانداردهاي ملی حسابداري و مدتی پس از اجراي آن  .دعمل کارآیی خود را نشان ده

ملی حسابداري  ها میزان تأثیر استانداردهاياز این پرسش یکی. ها و ابهاماتی مطرح شده استپرسش
 صورت شده در این پژوهش به این  سؤال اساسی مطرح بنابراین .بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان است

داري  تأثیر معنی استانداردهاي ملی حسابداري بر کیفیت اظهارنظر حسابرس مستقلباشد که آیا  می
  دارد؟

  
  پیشینه تحقیق

بر مفهوم  یمبتن( یدولت يحسابدار ياستانداردها نیضرورت تدو یبررس به درپژوهشی) 1392(رستان 
وهش پژ نیهدف از ا .پرداخت يا هیسرما يها ییتملک دارا يها در طرح) ییپاسخگو تیمسئول
 يبرا) ییپاسخگو تیبر مسئول یمبتن( یدولت يحسابدار ياستانداردها نیتدو يامدهایپ یبررس
 يامدهایپ نییبه منظور تع. بود یدولت ییاجرا يها در دستگاه يا هیسرما يها ییتملک دارا يها طرح
ر عامل شامل بر چها داردهااستان نیا ریتأث ،ییاجرا يها دستگاه يبرا يحسابدار ياستانداردها نیتدو

ارتقاء  ،ییپاسخگو تیمسئول يفایبر ا یمبتن یمال يو گزارشگر ينظام حسابدار کیاستقرار 
و  یمال يها به صورت یو اعتبارده یحسابرس ندیبهبود فرا ،یمال يها صورت یفیک اتیخصوص

آزمون مورد  هیفرض ردر قالب چها یدولت ییاجرا يها در دستگاه یمال تیریمد ندیبهبود فرا نیهمچن
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الذکر  بر موارد فوق يحسابدار ياستانداردها نیتدو ریتأث ي بدست آمده نشان دهنده جینتا. قرار گرفت
  .باشد یم

 ياستانداردها نیتدو يضرورت و سودمند یبررسدر پژوهشی به ) 1392(نژاد مهدوي و کاظم
 نیتدو ریتأث راستا، نیدر ا. پرداختند اه يشهردار يبرا يبر چارچوب نظر یمبتن يحسابدار

 یحسابرس ندیبهبود فرآ ،یمال يگزارشگر تیفیک شیبر پنج عامل شامل افزا يحسابدار ياستانداردها
 يو گزارشگر ينظام حسابدار کیاستقرار  ،یمال تیریبهبود مد ،یمال هاي به گزارش یو اعتبارده

 یابیعملکرد و ارز یابارزی جهت	- بستر الزم جادیو ا ییپاسخگو تیمسئول يفایبر ا یمطلوب مبتن
 يآمار لیو تحل هیتجز يبرا ازیمورد ن هايداده. قرار گرفت یمورد بررس ییپاسخگو تیمسئول يفایا

سوال  40 يحاو اي نامه استان فارس و با استفاده از پرسش يشهردار 91پژوهش از  هاي هیفرض
و  »اي نمونه کی t« هاي از آزمون هشپژو هايهیفرض يآمار لیو تحل هتجزی منظور به. شد يگردآور

 ياستانداردها نیمثبت و معنادار تدو ریاز تأث یپژوهش حاک هاي افتهی. استفاده شده است »انهیم«
 يحسابدار ياستانداردها نیتدو ن،بنابرای. باالست گانه عوامل پنج هیبر کل ها يشهردار يبرا يحسابدار

 ،یو مال ياز نظر معاونان ادار ن،یون بر اافز. است يرضرو ها يشهردار يبرا يبر چارچوب نظر یمبتن
 يحسابدار ياستانداردها نیاستان فارس، تدو هاي يشهردار یو حسابرسان داخل يحسابدار يروسا

  .دارد یحسابرس ندیرا بر بهبود فرآ ریتأث نیشتریب
 تیفیبر ک یحسابرس یمل ياستانداردها نیتدو ریتاث یبررسدر پژوهشی به ) 1392(پور درویش

بر  یحسابرس یمل ياستانداردها ریتاث یمقاله بررس نیا هدف از. پرداختند حسابرسان مستقل ارنظراظه
حسابرسان مستقل، هفت پرسش  تیفیبه منظور آزمون ک. بوداظهارنظر حسابرسان مستقل  تیفیک

 يهااطالعات بدست آمده از پژوهش از روش لیتحل و هیتجز يپژوهش برا نیدر ا. شده است یطراح
 اظهارنظر تیفیو عدم ک ریبا استفاده از آزمون دوجمله تاث و شودیاستفاده م یو استنباط یفیتوص ارآم

 نیهمچن. ردیگ یقرار م یمورد بررس بر استفاده یحسابرس یمل ياستانداردها ریتاث tحسابرسان مستقل 
ها هیاز فرض حاصل جیارائه شده است، که براساس نتا هیها هفت فرضاز پرسش کی آزمون هر يبرا

 نیا نیهمچن .اندکرده دییاظهارنظر حسابرسان مستقل را تا بر استانداردها نیا نیتدو ریتاث یهمگ
 یو الزام نیآن را تدو یکه سازمان حسابرس یحسابرس یمل يدهد که استانداردهایپژوهش نشان م

 تیفیک شیزاکار حسابرسان مستقل شده است از آنجا که اف تیفیک شینموده است باعث افزا
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 نیگرفت که تدو جهیتوان نتیآنان است، م یمنزله بهبود نقش اعتبارده بهاظهارنظر حسابرسان مستقل 
کار با قوت و  دیاست و با یحرفه حسابرس شرفتیمهم در جهت پ یگام یحسابرس یمل ياستاندارها

  .ابدیادامه  شتریهرچه ب تیجد
و  يحسابدار ياستانداردها نیرابطه تدوسی در پژوهشی به برر )1391(پورزمانی و همکاران 

 سکیر ،ياقتصاد يهایابیدر ارز تیاز عناصر بااهم یکی. ي پرداختنداطالعات حسابدار تیشفاف
اور وجود دارد که هر ـب نیا. مرتبط است یمال ياـهاطالعات و گزارش تیفیاطالعات است که با ک

و ارائه  هیدر ته يها و ضوابط معتبرتردرااندو از است ابدی شیافزا یمال يهاگزارش تیفیدر کـق
 یناش ياقتصاد جیو نتا ماتیو بر تصم افتیخواهد  شاطالعات کاه سکیها استفاده شود، ر گزارش

اطالعات  تیفیهدف باال بردن ک يدر راستا يحسابدار ياستانداردها. مثبت خواهد داشت ریاز آنها تأث
پژوهش  نیدر ا. شوندیم نیبه گونه مطلوب، تدو يارحسابد یرساننقش اطالع يو ابقا يحسابدار

اقالم  تیفیواکنش سود، ک بیسود، ضر يداریپا يهادلاز م ياطالعات حسابدار تیشفاف يبرا
 کسان،ی خیقابل اجرا در تار ياستانداردها. استفاده شده است یابیارزش يهاروش نییو توان تب يتعهد

قبل  ياطالعات حسابدار تیشفاف يهادنظر قرار گرفت و مدلاستاندارد م نیتدو دادیرو کیبه عنوان 
شده در  رفتهیپذ يهانمونه از شرکت 283پژوهش با استفاده از  نیا رد. دیو بعد از آنها برآورد گرد

 ياستاندارد حسابدار نیاول نیسال قبل از تدو 2(ساله  5 یبازه زمان یبورس اوراق بهادار تهران، ط
 جهینت نیبه ا رهیچند متغ ونیبا استفاده از روش رگرس) 83 یعنیسال بعد از آن  3و  78سال  یعنی رانیا

  .باشدیاطالعات همراه م تیاستانداردها با بهبود شفاف ياجرا هک میدیرس
 تیفیبا ک يحسابدار ياستانداردها نیرابطه تدودر پژوهشی به بررسی ) 1388(ثقفی و ابراهیمی 

و  نیکه تدو ردیگ یقرار م  یموضوع مورد بررس نیا قیتحق نیا در. ي پرداختنداطالعات حسابدار
 يرهایمتغ شده است؟ يحسابدار  اطالعات تیفیک شیموجب افزا يحسابدار ياستانداردها ياجرا

 نییتوان تب و ،ياقالم تعهد تیفیواکنش سود، ک بیضر سود، يداریپا ياطالعات حسابدار تیفیک
و بعد از  قبل ،ياطالعات حسابدار تیفیک  يها در قالب مدل و در نظر گرفته شده یابیارزش يها روش
از روش  هیآزمون فرض يبرا نیچن هم .مورد آزمون قرار گرفته است يحسابدار ياستانداردها ياجرا

 يها در مجموع نشان داد که اجرا آزمون مدل  جهینت .استفاده شده است رهیچند متغ ونیرگرس
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 ریدر سا که یحال بوده است در همراه ،یاضاف يداریپا  یبهبود نسب با ،يردایاستانداردها تنها در مدل پا
  .داشته باشند يا مالحظه  اند اثر قابل ها استانداردها نتوانسته مدل

تجربی نیز حاکی هاي  هاي اغلب پژوهش یافتهدر پژوهشی بیان کردند ) 2010( کولبک و وارفیلد
تدوین و اجراي  .مالی است سب بر کیفیت گزارشگرياز تأثیر مثبت استانداردهاي حسابداري منا

، شکل و محتواي اطالعات ارائه شده را نیز تحت تأثیر قرار ها شرکت استانداردهاي حسابداري در
 به بررسی تأثیر تدوین استانداردهاي حسابداري بر کیفیت)2008( کولبک و وارفیلد .هد د می

در  نشان داد که هیچ تفاوتی 2006الی  1976 هاينتایج بررسی طی سال. حسابداري پرداختند
با این . ودـش نمی ابداري مشاهدهـایداري قبل و بعد از تدوین استانداردهاي حسـبینی یا پ پراکندگی پیش

یابد که بیانگر  جدید کاهش می گران پس از تدوین استانداردهايبینی تحلیلدار خطاي پیشـوجود مق
سود و هم معیار کیفیت اقالم تعهدي،  هم ضریب واکنش. است گران بهبود اطالعات براي تحلیل

که در حالی. همگام با گرایش به سوي تمرکز بر ترازنامه دراستانداردهاي حسابداري، کاهش یافت
پذیري طی این دوره کاهش یافته بود، افزایش میزان ربط پذیري کلی حسابداري درمیزان ربط

هاي  گیري ثیر مثبت استانداردهاي حسابداري بر کیفیت این اندازهتأ اي، حاکی ازمعیارهاي ترازنامه
  .حسابداري بود

تدوین استانداردهاي  هاي حسابداري از طریق سازي رویه هدف از هماهنگ) 2003(چالن و جفري 
هاي حسابداري  ها و گزارش یکپارچه و مبتنی بر چارچوب نظري یکسان را هماهنگ کردن رویه

اي مالی قابل حسابرسی، قابل مقایسه ـه گزارش استانداردهاي حسابداري را تهیه آنها هدف. دانند می
  .دانند ها و همچنین بودجه میسایر سازمان هاي هاي داخلی، گزارشبا سایر گزارش

هاي محلی حکومت هاي حسابداري دولتی براي پس از بررسی توسعه روش )2002( پینا و تورس
. المللی واستانداردهاي سایر کشورها پرداختندهاي بینها با رویهوشي آن ردر اسپانیا، به مقایسه

هاي حسابداري دولتی درکشورهاي امریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزلند،  ي نظام هاي مطالعه یافته
هاي محلی و  در حسابداري دولتی از حسابداري حکومت بیانگر این است که تغییرات بنیادي

دهد که در حال حاضر نظام نتایج این پژوهش نشان می. شده است ي آنها آغاز ابعههاي ت سازمان
 هاي محلی اسپانیا مشابه با بسیاري از کشورهاي توسعه یافته، حسابداري وگزارشگري مالی حکومت
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المللی  براساس اصول پذیرفته شده حسابداري بنا نهاده شده و از طرف دیگر با استانداردهاي بین
  .ي نیز همخوانی داردحسابدار

  

  هاي تحقیقفرضیه
مبنا قرار دادن استانداردهاي ملی حسابداري توسط حسابرسان مستقل، جهت اظهارنظر نسبت به  -1

  .شود مالی، باعث کاهش بند شرط در گزارش حسابرسی می هاي صورت
تی کارگیري استانداردهاي ملی حسابداري توسط حسابرسان، موجب همسانی و یکنواخبه -2

  .شود حسابرسی می هاي گزارش
اي آنان را مشخص استفاده حسابرسان از استانداردهاي ملی حسابداري، حدود قضاوت حرفه -3

  .کند می
به کارگیري استانداردهاي ملی حسابداري توسط حسابرسان، باعث کاهش زمان انجام حسابرسی  -4

  .شود می
 ملی حسابداري، باعث هماهنگ شدن نحوه عملهاي مالی با استانداردهاي مطابقت دادن صورت -5

  .شود حسابرسان در برخورد با موارد اشکال می
ها با استانداردهاي ملی حسابداري، باعث افزایش قابلیت هاي مالی شرکتمطابقت دادن صورت -6

  .شود گزارش حسابرسی می اتکاي
  

  روش تحقیق
 .ها از نوع تحقیقات تجربی استري دادهآواین تحقیق از نوع کاربردي بوده و از لحاظ نوع جمع

را تشکیل  تهرانجامعه آماري این تحقیق شامل مدیران فنی و ارشد سازمان حسابرسی در استان 
د، کل جامعه به عنوان ـباش با توجه به جامعه آماري که اندك می .اشندـب نفر می 50دهد که به تعداد  می

قلمرو زمانی  .شود ي سرشماري پرسشنامه بین آنها توزیع میگیرگردد و به روش نمونهنمونه انتخاب می
  .باشدو از نظر قلمرو مکانی مربوط به سازمان حسابرسی می 1394تحقیق حاضر در سال 

  

  هاهآزمون نرمال بودن داد
این آزمون، . اسمیرنف استفاده شده است - جهت آزمون نرمال بودن متغیرها، از آزمون کالموگوروف

هاي آماري منتخب است و با اي براي تعیین همگونی اطالعات تجربی با توزیعمتري سادهروش ناپارا
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براي دریافت تفسیر باید به مقدار ). 1379 عادل آذر. (شودنشان داده می KSعالمت اختصاري 
Z  96/1و بزرگتر از + 96/1اگر مقدار آن کوچکتر از . اسمیرنوف نگاه کنیم - آزمون کالمو گورف- 

هاي مشاهده شده و مورد انتظار تفاوتی وجود گیریم، بین فراوانیدرصد اطمینان نتیجه می 95با بود، 
و یا بزرگتر از  -96/1ولی اگر مقدار آن کوچکتر از . تـوزیع جامعه نرمال اسـبه عبارت دیگر ت. ندارد

رد انتظار تفاوت وجود ها مشاهده شده و مودرصد اطمینان بین فراوانی 95گیریم با بود نتیجه می+ 96/1
 zبا توجه به نتایج جدول فوق و مقادیر به دست آمده براي آماره . به عبارتی توزیع نرمال نیست. دارد

 . درصد نرمال هستند 95ي متغیر ها با احتمال اسمیرنوف، همه –کلموگروف 
  

 آزمون نرمال بودن متغیر هاي تحقیق. 1جدول 
  سطح معناداري  اسمیرنف -آماره کالموگروف   متغیر

  0.257  1.429  مبنا قرار دادن استانداردهاي ملی حسابداري
  0.269  1.254  کاهش بند شرط در گزارش حسابرسی

  0.118  1.365  حسابرسی هاي همسانی و یکنواختی گزارش
  0.247  1.119  ايحدود قضاوت حرفه

  0.179  1.205  کاهش زمان انجام حسابرسی
  0.146  1.359 انحسابرس هماهنگ شدن نحوه عمل

  0.133  1.425 گزارش حسابرسی افزایش قابلیت اتکاي
  

  آزمون فرضیه اول
مبنا قراردادن استانداردهاي ملی حسابداري توسط حسابرسان مستقل، جهت اظهارنظر نسبت : 1فرضیه 

   .شود مالی، باعث کاهش بند شرط در گزارش حسابرسی می هاي به صورت
مبنا قرار دادن استانداردهاي ملی حسابداري توسط حسابرسان بین براي آزمون فرضیه یاد شده، 

کاهش بند شرط در گزارش بدست آمده، و میزان  مالی هاي مستقل، جهت اظهارنظر نسبت به صورت
در این آزمون . صورت پذیرفت 05/0، آزمون همبستگی پیرسون، با احتمال خطاي حسابرسی

 05/0بدست آمده، کوچکتر از  sig از آنجا که مقدار. ده استبو 002/0بدست آمده برابر با   sigمقدار
قبول  H1گردد و فرض دار بین دو متغیر، رد میمبنی بر نبود رابطه معنی H0می باشد، در نتیجه فرض 

  .گرددمی
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  نتایج حاصله آزمون فرضیه اول. 2جدول 
  سطح معناداري tآماره   ضریب  متغیر

  0.000  9.632  3.635  عرض از مبدأ  ضریب همبستگی
مبنا قرار دادن استانداردهاي 

  0.623  0.002  3.452  0.158  ملی حسابداري

سطح معناداري   F 3.426آماره   0.388  ضریب تعیین
-P)  آماره  0.385  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب همبستگی

VALUE) F  
0.002  

  0.002  50  تعداد مشاهدات  1.852  واتسون -آماره دوربین 
  .گردد قبول می H1فرض   نتیجه آماري

  

  آزمون فرضیه دوم
به کارگیري استانداردهاي ملی حسابداري توسط حسابرسان، موجب همسانی و یکنواختی : 2فرضیه 
کارگیري استانداردهاي ملی براي آزمون فرضیه یاد شده، بین به . شود حسابرسی می هاي گزارش

، آزمون حسابرسی هاي واختی گزارشهمسانی و یکنبدست آمده، و  حسابداري توسط حسابرسان
بدست آمده   sigدر این آزمون مقدار. صورت پذیرفت 05/0همبستگی پیرسون، با احتمال خطاي 

باشد، در نتیجه می 05/0بدست آمده، کوچکتر از  sig از آنجا که مقدار. بوده است 000/0برابر با 
  .گرددقبول می H1گردد و فرض یدار بین دو متغیر، رد ممبنی بر نبود رابطه معنی H0فرض 

  نتایج حاصله آزمون فرضیه دوم. 3جدول 
  سطح معناداري tآماره   ضریب  متغیر

  0.000  9.462  3.615  عرض از مبدأ  ضریب همبستگی
کارگیري استانداردهاي به 

  ملی حسابداري
0.172  2.346  0.000  0.582  

سطح معناداري ضریب   F 3.527آماره   0.338  ضریب تعیین
 (P-VALUE)  آماره  0.337  ضریب تعیین تعدیل شده  مبستگیه

F  
0.000  

  0.000  50  تعداد مشاهدات  1.726  واتسون -آماره دوربین 
  .قبول می گردد  H1فرض   نتیجه آماري
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  آزمون فرضیه سوم
اي آنان را مشخص استفاده حسابرسان از استانداردهاي ملی حسابداري، حدود قضاوت حرفه: 3فرضیه 

  .کند می
بدست آمده،  استفاده حسابرسان از استانداردهاي ملی حسابداريبراي آزمون فرضیه یاد شده، بین 

در این . صورت پذیرفت 05/0، آزمون همبستگی پیرسون، با احتمال خطاي ايحدود قضاوت حرفهو 
ده، کوچکتر بدست آم sig از آنجا که مقدار. بوده است 014/0بدست آمده برابر با   sigآزمون مقدار

رض ـردد و فـگدار بین دو متغیر، رد میمبنی بر نبود رابطه معنی H0رض ـد، در نتیجه فـباشمی 05/0از 
H1 گرددقبول می.  

  

  نتایج حاصله آزمون فرضیه سوم. 4جدول 
  سطح معناداري tآماره   ضریب  متغیر

  0.000  8.752  3.428  عرض از مبدأ  ضریب همبستگی
از استفاده حسابرسان 

  استانداردهاي ملی حسابداري
0.195  2.469  0.014  0.662  

سطح معناداري   F 3.518آماره   0.438  ضریب تعیین
 (P-VALUE)  آماره  0.436  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب همبستگی

F  
0.014  

  0.014  50  تعداد مشاهدات  1.924  واتسون -آماره دوربین 
  .گردد قبول می H1فرض   نتیجه آماري

  

  مون فرضیه چهارمآز
به کارگیري استانداردهاي ملی حسابداري توسط حسابرسان، باعث کاهش زمان انجام : 4فرضیه 

   .شود حسابرسی می
بدست آمده، و به کارگیري استانداردهاي ملی حسابداري براي آزمون فرضیه یاد شده، بین 

در . صورت پذیرفت 05/0 ، آزمون همبستگی پیرسون، با احتمال خطايکاهش زمان انجام حسابرسی
بدست آمده،  sig از آنجا که مقدار. بوده است 006/0بدست آمده برابر با   sigاین آزمون مقدار

ردد ـگدار بین دو متغیر، رد میمبنی بر نبود رابطه معنی H0رض ـد، در نتیجه فـباشمی 05/0کوچکتر از 
  .گرددقبول می H1رض ـو ف
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  رضیه چهارمنتایج حاصله آزمون ف. 5جدول 
  سطح معناداري tآماره   ضریب  متغیر

  0.000  9.114  3.625  عرض از مبدأ  ضریب همبستگی

  0.637  0.006  2.255  0.177  به کارگیري استانداردهاي حسابداري

سطح معناداري   F 7.336آماره   0.405  ضریب تعیین
  F  0.006 (P-VALUE)  آماره  0.404  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب همبستگی

  0.006  50  تعداد مشاهدات  2.153  واتسون -آماره دوربین 
  .گردد قبول می H1فرض   نتیجه آماري

  

  آزمون فرضیه پنجم
هاي مالی با استانداردهاي ملی حسابداري، باعث هماهنگ شدن نحوه مطابقت دادن صورت: 5فرضیه 

  .شود حسابرسان در برخورد با موارد اشکال می عمل
 هاي مالی با استانداردهاي ملی حسابداريمطابقت دادن صورتیاد شده، بین  براي آزمون فرضیه

، آزمون همبستگی پیرسون، با احتمال خطاي حسابرسان هماهنگ شدن نحوه عملبدست آمده ، و 
از آنجا که . بوده است 000/0بدست آمده برابر با   sigدر این آزمون مقدار. صورت پذیرفت 05/0

دار بین مبنی بر نبود رابطه معنی H0باشد، در نتیجه فرض می 05/0، کوچکتر از بدست آمده sig مقدار
  .گردددار قبول میمبنی بر وجود رابطه معنی H1گردد و فرض دو متغیر، رد می

  

  نتایج حاصله آزمون فرضیه پنجم.6جدول 

 tآماره   ضریب  متغیر
سطح 

  ضریب همبستگی  معناداري
  0.000  9.423  3.752  عرض از مبدأ

هاي مالی با مطابقت دادن صورت
  استانداردهاي ملی حسابداري

0.458  2.116  0.000  0.711  

سطح معناداري ضریب   F 4.654آماره   0.505  ضریب تعیین
  F  0.000 (P-VALUE)  آماره  0.503  ضریب تعیین تعدیل شده  همبستگی

  0.000  50  تعداد مشاهدات  1.957  واتسون -آماره دوربین 
  .گردد قبول می H1فرض   مارينتیجه آ
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  آزمون فرضیه ششم
ها با استانداردهاي ملی حسابداري، باعث افزایش هاي مالی شرکتمطابقت دادن صورت: 6فرضیه 

  .شود گزارش حسابرسی می قابلیت اتکاي
ها با استانداردهاي ملی هاي مالی شرکتمطابقت دادن صورتبراي آزمون فرضیه یاد شده، بین 

در سازمان، آزمون همبستگی گزارش حسابرسی  افزایش قابلیت اتکايبدست آمده، و  حسابداري
 000/0بدست آمده برابر با   sigدر این آزمون مقدار. صورت پذیرفت 05/0پیرسون، با احتمال خطاي 

مبنی بر  H0باشد، در نتیجه فرض می 05/0بدست آمده، کوچکتر از  sig از آنجا که مقدار. بوده است
  .گردددار قبول میمبنی بر وجود رابطه معنی H1گردد و فرض دار بین دو متغیر، رد میرابطه معنی نبود

  نتایج حاصله آزمون فرضیه ششم. 7جدول 
  سطح معناداري tآماره   ضریب  متغیر

  0.000  9.758  3.756  عرض از مبدأ  ضریب همبستگی
هاي مطابقت دادن صورت

ها با مالی شرکت
  ملی حسابدارياستانداردهاي 

0.147  2.577  0.000  0.588  

سطح معناداري ضریب   F 7.118آماره   0.345  ضریب تعیین
  F  0.000 (P-VALUE)  آماره  0.343  ضریب تعیین تعدیل شده  همبستگی

  0.000  50  تعداد مشاهدات  1.952  واتسون -آماره دوربین 
  .قبول می گردد  H1فرض   نتیجه آماري

  
  مشکالت تحقیق

 شود که پاسخ دهندگان نظر واقعی خود را ارائه ت ذاتی پرسشنامه همواره موجب میمحدوی
رد، لذا این پژوهش نیز اگذندهند و یا درك مشترکی بین آنها نسبت به موضوع پژوهش اثر می

  . مستثنی نبوده و همچنان با این محدودیت مواجه بوده است
 ت دیگري بود که محقق با آن مواجه شد پائین بودن سطح اطالعات در ارتباط با آن محدودی

هرچند براي رفع ابهام محقق قبل از توزیع پرسشنامه جلسه توجیهی براي آنان برگزار نموده 
  . است
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 هراس  توام باترس و ها سبب شده است که افراد دیدي منفی وعدم فرهنگ تحقیق در سازمان
الت پرسشنامه امتناع ورزند و یا اینکه سعی دارند از پاسخ دادن به سوا از تحقیق داشته باشند و

   .پاسخهایی متفاوت ازآنچه در باطن دارند ابراز نمایند
 رفتاري بها ندادن به پژوهش بویژه درمباحث علوم انسانی و  
 جامعه با پاسخگویی دقیق به  زمینه اهمیت آنها جهت تغییرات در بیگانه بودن افراد مخاطب در

 سواالت پرسشنامه

  
 منابع

فصلنامه بورس اوراق ). 1392(سرکانی، سیدیوسف؛ سنگ پهنی، هاجر؛ دسینه، مهدي احدي  .1
 .101-77، سال ششم، ص 23بهادار، شماره 

گذاري، هاي سرمایه مالحظات اجرایی در تجزیه و تحلیل طرح) 1375(خورشیدي، غالمحسین  .2
 .40-26، ص 10و  9تحقیقات مالی، سال سوم، شماره 

بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام، ). 1385(لی، شاهپور طینت، محسن؛ اسماعیخوش .3
 .13و  12فصلنامه مطالعات حسابداري، شماره 

ها، ترجمه علی جهانخانی، فصلنامه  استراتژي تأمین مالی بلندمدت شرکت) 1373(شاپیرو، آلن  .4
 .36-5، ص )2(1علمی پژوهشی تحقیقات مالی، 
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 .74-60 2، 8تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري مالی، سال دوم، شماره 

بیین ارتباط بین اهرم مالی و ت) 1392(کفاش خورمیزي، مهین؛ دموري، داریوش؛ برزگري، خانقاه  .6
دومین ، هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانگذاري شرکتات مربوط به سرمایهمتصمی

- همایش ملی بررسی راهکارهاي ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداري و مهندسی صنایع در سازمان

 .ها

اي پذیرفته شده در بورس ه بررسی ارتباط بین اهرم مالی و رشد شرکت) 1393(کیامهر، علی  .7
 .المللی اقتصاد، حسابداري، مدیریت و علوم اجتماعیکنفرانس بین، اوراق بهادار تهران



    
  1395ماه آبان  ونه،بیستشماره                                              هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١۴٢ 
 

بررسی رابطه بین فرصت ) 1392(محمودي، ابوالفضل؛ حقیقی، یاسر؛ کریمیان مقدم، سیدمحسن  .8
دهمین همایش یاز، هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرشد پایین و بدهی در شرکت

 .ملی حسابداري ایران

گذاري آتی بررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با سرمایه) 1393(میرمحمدي صدرآبادي، محمد  .9
کنفرانس ملی مدیریت و فناوري اطالعات ، شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

 .و ارتباطات

ت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایرانه، چاپ اقتصاد ایران، انتشارا) 1382(نخجوانی، احمد  .10
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