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 جنوبیخراسان 
 

های مالی زمانی دارای کیفیت مطلوب خواهند بود که منطبق بر استانداردهای پذیرفته شده صورت -چکیده

-شود. یکی از مهمهای مالی نیز بیشتر میچه میزان این انطباق بیشتر باشد، کیفیت صورت حسابداری باشند. هر

استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نشان داد، های مالی را با توان میزان انطباق صورتترین عواملی که می

شود، لذا باید دارای محتوای وجود گزارش حسابرسی باعث تغییر در تصمیم می گزارش حسابرسی است.

های مالی تهیه شده با استانداردهای اطالعاتی باشد، زیرا این گزارش گواهی است بر میزان انطباق صورت

های عضو بورس های مالی شرکتتحقیق، بررسی میزان مطابقت صورت پذیرفته شده حسابداری. هدف این

های مالی حسابرسی اوراق بهادار با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ایران است. در این تحقیق از صورت

استفاده  00تا  10ماهه ساالنه، از سال  9دورۀ  4شرکت فعال عضو بورس اوراق بهادار تهران، برای  99شده 

های مالی با استانداردهای دهد که ارتباط معناداری بین صورتده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میش

 پذیرفته شده حسابداری دارد.

 های مالی، گزارش حسابرسی، استانداردهای حسابداری، کیفیت، شفافیت.صورت واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
 را خود سرمایه که است بزرگی هایشرکت صنعتی، هایکشور اقتصاد مشخصه امروز رقابت سراسر جهان در

 المللیبین سطح در حتی یا و کشور یک در را اقتصادی منابع و اندکرده گردآوری سهامدار نفر هامیلیون از

mailto:Xmahmoodi@yahoo.com
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 دریافت را زیادی اول دست اطالعات توانندنمی بزرگ هایسازمان در گیرندگانتصمیم. کنندمی کنترل

 خطر موارد از بسیاری در واقعیت این و کنندمی تهیه دیگران که نمایند اتکا اطالعاتی به باید آنان کنند؛

 خود هایسرمایه اداره چگونگی از آگاهی برای سهامداران دهد،می افزایش را اتکا غیرقابل اطالعات دریافت

 از یکی عنوان به شده حسابرسی مالی هایصورت از توانندمی مدیران، کارآیی و عمل صحت از اطمینان و

 توسط مالی هایصورت این تنظیم و تهیه در سوءنیت وجود احتمال. کنند استفاده بخشاطمینان ابزار مهمترین

 عبارت حسابرسی. گردد احساس حسابرس نام به افرادی و حسابرسی حرفه به نیاز تا شد سبب مدیره، هیات

 وقایع به مربوط ادعاهای درباره شواهد طرفانهبی ابیارزی و آوریجمع جهت قاعده با و منظم فرآیندی از است

 است دینفعان به گزارش ارائه و شده تعیین پیش از معیارهای با ادعاها این اعتبار درجه تعیین منظور به اقتصادی

 تهیه حسابداری شده پذیرفته اصول براساس مالی هایصورت دهد نشان که است این مستقل حسابرس نقش

 حسابرس و انتفاعی واحد توسط مشترکاً مالی هایصورت که کرد استنباط توانمی دلیل نای به است شده

 آیا کهاین درباره بتوانند حسابرس که است این مالی هایصورت حسابرسی هدف. است شده تهیه مستقل

 اظهارنظر خیر، یا است شده تهیه حسابداری، استانداردهای طبق بااهمیت، هایجنبه تمام از مالی هایصورت

 .کنند

 

 بیان مسئله

 منابع اصلی هسته مالی، هایصورت حاضر حال در اما است استخراج قابل مختلف منابع از اطالعات اگرچه

 مالی هایصورت تهیه. باشد برخوردار مطلوبی کیفیت از باید بنابراین دهند،می تشکیل را مالی اطالعات

 روح. است مالی هایصورت مطلوب کیفیت تضمین معتبر، ابطضو عنوان به حسابداری استانداردهای براساس

 واحدهای عملکرد نتایج شفاف ارائه جهت در الزاماتی ایجاد حسابداری استانداردهای تدوین در حاکم

 (.8911 مهر،خوش) است مالی اطالعات قالب در اقتصادی

های مالی کند که صورت براساس اولین استاندارد گزارشگری حسابرسی، گزارش حسابرس باید تصریح
واحد تجاری مورد حسابرسی براساس اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده است یا خیر. در نتیجه، 

های مالی را با استانداردهای حسابداری بررسی کنند تا بتوانند در حسابرسان مستقل، باید مطابقت صورت

معیارهای قضاوت که در مورد آن اجماع وجود  گزارش خود آشکارا به آن اشاره داشته باشند. بدون وجود
داشته باشد، حسابرس ناچار به استفاده از معیارهای شخصی استوار بر دیدگاه نظری خویش است. به تبع آن، 

که برای استفاده در حسابرسی حالی هایی که مبتنی بر معیارهای شخصی باشد فاقد ارزش است. درقضاوت



 
 

 9316ماه خرداد  و شش،سیشماره                                                         های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

34 
 

-متفاوت برون سازمانی است. وجود یک معیار مشخص و از قبل تعریف شدههای مستقل که مخاطبانش گروه

 (.98: 8921ای که در مورد آن اجماع وجود داشته باشد، ضروری است )نیکخواه آزاد و مجتهدزاده، 

نیاز روزافزون کارکنان در حرفه حسابرسی و حسابداری در ایران به اصول و ضوابطی هماهنگ که بتواند 
های حسابرسی را های مالی واحدهای تجاری و گزارشهای موجود در تهیه صورتجاریمشکالت و ناهن

های مالی و حسابرسی فراهم آورد، یک واقعیت کاهش دهد و چارچوب منطقی برای تهیه و ارائه گزارش
 (.8921گفتار، انکارناپذیر است )کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری، پیش

 

 اهداف تحقیق
های های مالی شرکتصورت شناخت در مورد میزان تأثیر مطابقت این موضوع دستیابی به هدف از انتخاب

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استانداردهای حسابداری ایران است. در این تحقیق قصد این است که 
ی کیفی اطالعات هاتواند بر ویژگیآیا استفاده از استانداردهای حسابداری در فرایند گزارشگری مالی می

حسابداری شامل قابل اتکا بودن، مربوط بودن، قابل فهم بودن، قابل مقایسه بودن و محدودیت هزینه منفعت و 

 در نتیجه شفافیت اطالعات حسابداری مؤثر باشد یا خیر؟ 
 

 سؤال تحقیق
ر ایران مطابق با های پذیرفته شده عضو بورس اوراق بهاداهای مالی تهیه شده توسط شرکتسؤال: آیا صورت

 استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ایران است؟
 

 فرضیه تحقیق
های پذیرفته شده عضو بورس اوراق بهادار ایران مطابق با های مالی تهیه شده توسط شرکتفرضیه: صورت

 استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ایران است.
 

 روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری
 هایتحقیق انواع میان از. است توصیفی تحقیق نوع از روش، برحسب تحقیق بندیطبقه لحاظ از حاضر پژوهش

 در گیرینمونه روش عنوان به ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش. است همبستگی نوع از تحقیق این توصیفی،

 . است شده انتخاب تحقیق این
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 آزمون ناپارامتریک، هایآزمون بین از و ست؛ا ناپارامتریک روش پژوهش، در استفاده مورد آماری روش
 دو T پارامتری آزمون ردیفهم ها،فرضیه تحلیل در کاربرد یجنبه از که. گرفت قرار استفاده مورد 8دوخی

 باشدمی اسکوار کای یا دو خی آزمون غیرپارامتریک، آمار هایآزمون مشهورترین از یکی .باشدمی اینمونه
 مربع یا دو خی یا دو کی آزمون یا دویخی آزمون. شودمی استفاده آن از بسیار اری،آم هایتحلیل در که

 کار به اسمی متغیرهای همقوارگی ارزیابی برای و است ناپارامتری نوع از و آماری هایآزمون از   یا کای
 .باشد تدس در آن فراوانی توزیع که رودمی کار به ترتیبی و اسمی مقیاس در آزمون این. رودمی

 یعنی دارد؟ وجود داریمعنی اختالف شده مشاهده هایفراوانی بین آیا که است این هدف آزمون این در

 است عبارت آزمون این فرمول نه؟ یا است تصادف و شانس از ناشی موردانتظار های( E) آمده بدست نتیجه
 :از

X2 = ∑(O-E)2/E 

 .شودمی نوشته نیز صورت این به کلی صورت به که

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑡 − 𝐸𝑡)2

𝐸𝑡

𝑚

𝑗=1

 

 :آن در که
O  =؛  شده مشاهده هایفراوانیE  =انتظار مورد هایفراوانی 

 :آیدمی بدست زیر فرمول از آزمون این برای آزادی درجه 
Df = (C-1)(R-1) 

 R و است ردیف معرف C ستون معرف  
 که هاییمقوله مجموع. باشد صفر ایمقوله هیچ در نباید نتظارا مورد هایفراوانی. است توزیع بدون آزمون

 .باشد هامقوله کل درصد 09 از بیش نباید است، 9 از کمتر آنها به مربوط مشاهدات مقدار
 

 آوری اطالعاتجمع
 التین و فارسی مقاالت و کتب از استفاده با و ایکتابخانه بصورت تحقیق، تئوری و نظری مبانی اطالعات

 99شده حسابرسی مالی هایصورت به مراجعه با فرضیه آزمون جهت موردنیاز اطالعات و شودمی آوریجمع
 از سایت کدال، 00تا  10دوره سه ماهه ساالنه از سال  4تهران طی  بهادار اوراق تر عضو بورسشرکت فعال

                                                           
1. Chi-squared test 
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 هایآزمون مشاهده، شامل اطالعات گردآوری جهت مورداستفاده ابزار .آمد بدست بورس ادواری نشریات
 .باشدمی کامپیوتری هایشبکه به مراجعه و spss  افزارنرم اطالعاتی، هایبانک آماری، گیرینمونه آماری،

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

های های استخراج شده از گزارشنتایج حاصل از پردازش داده 9تا  8اطالعات آورده شده در جدول شماره 

 باشد. تر در بورس میی فعالهاحسابرسی شده شرکت
 پنجاه شرکت فعال عضو بورس اوراق بهادار 10دوره سه ماه سال  4گزارش حسابرسی شده  -8جدول 

 درصد فراوانی وضعیت

 9 9 عدم اظهارنظر

 9 9 مردود

 00 0 مشروط

 28 9 مقبول )تعدیل نشده(

 899 2 جمع کل
 

تر عضو بورس اوراق شرکت فعال 99دوره سه ماهه  4گزارش حسابرسی شده  2با توجه جدول فوق، از 

 شرکت مقبول بود. 9شرکت مشروط و  0بهادار، وضعیت 
 

 پنجاه شرکت فعال عضو بورس اوراق 09دوره سه ماه سال  4 گزارش حسابرسی شده -0جدول 

 درصد فراوانی وضعیت

 9 9 عدم اظهارنظر

 9 9 مردود

 60 1 مشروط

 91 9 مقبول )تعدیل نشده(

 899 89 مع کلج
 

تر عضو بورس اوراق شرکت فعال 99دوره سه ماهه  4گزارش حسابرسی شده  89با توجه جدول فوق از 

 شرکت مقبول بود. 9شرکت مشروط و  1بهادار، وضعیت 
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 پنجاه شرکت فعال عضو بورس اوراق 08دوره سه ماه سال  4گزارش حسابرسی شده  -9جدول 

 درصد فراوانی وضعیت

 9 9 ظرعدم اظهارن

 9 9 مردود

 19 88 مشروط

 89 0 مقبول )تعدیل نشده(

 899 89 جمع کل
 

تر عضو بورس اوراق شرکت فعال 99دوره سه ماهه  4گزارش حسابرسی شده  89با توجه جدول فوق از 

 شرکت مقبول بود. 0شرکت مشروط و  88بهادار، وضعیت 
 

 های عضو بورس اوراق بهادارکتشر 00دوره سه ماه سال  4گزارش حسابرسی شده  -4جدول 

 درصد فراوانی وضعیت

 1 8 عدم اظهارنظر

 9 9 مردود

 94 2 مشروط

 91 9 مقبول )تعدیل نشده(

 899 89 جمع کل
 

تر عضو بورس اوراق شرکت فعال 99دوره سه ماهه  4گزارش حسابرسی شده  89با توجه جدول فوق از 

 شرکت مقبول بود. 9کت مشروط و شر 2شرکت عدم اظهارنظر،  8بهادار، وضعیت 
 

پنجاه  00تا  10ماهه ساالنه از سال  9دوره  4های حسابرسی شده وضعیت گزارش یفراوان عیتوز سهیمقا -9جدول 

 تر عضو بورس اوراق بهادارشرکت فعال

 درصد فراوانی وضعیت

 8/0 8 عدم اظهارنظر

 9 9 مردود

 0/69 01 مشروط

 92 82 مقبول )تعدیل نشده(

 899 46 جمع کل
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تر عضو بورس اوراق شرکت فعال 99ماهه  9دوره  4گزارش حسابرسی شده  46، از فوقبا توجه به جدول 
 گزارش عدم اظهارنظر بود. 8گزارش مقبول و  82گزارش مشروط و  01بهادر، وضعیت 

 

 های حاصل از آزمون فرضیه تحقیقیافته
گروه عدم اظهارنظر، مردود، مشروط و مقبول )تعدیل نشده( با توجه به اینکه گزارشات حسابرسی در چهار 

باشد. با توجه به اینکه میانگین اعداد می 4و  9، 0، 8شوند؛ بنابراین وزن هر کدام از آنها به ترتیب بندی میدسته
عدد کل خواهد بود. بنابراین هرچه  گیننمیابه عنوان  049است، پس مقدار مورد آزمون برابر  9/0عدد  4تا  8

رفت و هرچه از میانگین کل  بدست آمده از تحلیل از میانگین کلی فراتر رود به سمت تأیید فرضیه خواهد
است که در  9068/9میانگین بدست آمده عدد  6-4کمتر باشد فرضیه ما رد خواهد شد. با توجه به جدول 

رضیه است. و فرضیه آماری بشرح که این خود نشان دهنده تأیید ف باشدمی باالتری از عدد میانگین کلسطح 
 شود:ذیل بازنویسی می









5.2:

5.2:

1

0





H

H
 

و آزمون فرض میانگین، همانطور که در  SPSSافزار ها با استفاده از نرمبا توجه به تجزیه و تحلیل داده
ا کوچکتر داری محاسبه شده برابر صفر است و از هر مقدار آلفجداول باال نشان داده شده است، سطح معنی

-میل می های حسابرسی ارائه شده در بورس به سمت مشروطاست و بنابراین فرض صفر رد شده یعنی گزارش

 شود. نماید و فرض باال پذیرفته می
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 2.5 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Gozar
esh 

9.364 45 .000 .82609 .6484 1.0038 
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 ها و ارزیابي نتایجتجزیه و تحلیل یافته
های مرکزی به عنوان دو رکن های پراکندگی و شاخصها الزم است با استفاده از شاخصقبل از تحلیل داده

های پراکندگی ترین شاخصاصلی آمار توصیفی به بررسی چگونگی توزیع متغیرها پرداخته شود. مهم

 ها ارائه شده است.واریانس، چولگی و کشیدگی بوده که در جدول ذیل مقادیر آن

نشان داده شده است و با توجه به این نکته که چهار گروه عدم اظهارنظر، مردود،  4همانطور که در جدول 

که بیانگر میانگین کلی بوده است. است  9/0عدد  4 تا 8مشروط و مقبول )تعدیل نشده( میانگین اعداد آن از 

رفت و هرچه بنابراین هرچه عدد بدست آمده از تحلیل از میانگین کلی فراتر رود به سمت تأیید فرضیه خواهد 

است  9068/9میانگین بدست آمده عدد  4از میانگین کل کمتر باشد فرضیه ما رد خواهد شد. با توجه به جدول 

 شود.با توجه به این مورد فرضیه تأیید می باشد.می گین کلباالتری از عدد میانکه در سطح 
 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 28 60.9 62.2 62.2 

 4 17 37.0 37.8 100.0 

 Total 45 97.8 100.0  

Missing 

Total 

System 

 

1 

46 

2.2 

100.0 
  

 

 Observed N Expected N Residual 

3 

4 

Total 

28 

17 

45 

22.5 

22.5 

 

5.5 

-5.5 

Test Statistics 

 A 

aSquare-Chi 46 

df 

Asymp. Sig. 

1 

.101 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

gozaresh 46 3.3261 .59831 .08822 

 خالصه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق -6جدول 
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 گیریبحث و نتیجه

های پذیرفته شده عضو های مالی تهیه شده توسط شرکتمیزان مطابقت صورت ف تحقیق حاضر بررسیهد

 باشد. ی حسابداری ایران میبورس اوراق بهادار با استانداردهای پذیرفته شده

های پذیرفته شده عضو بورس اوراق بهادار ایران های مالی تهیه شده توسط شرکتفرضیه تحقیق: صورت

 استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ایران است. مطابق با

با توجه به اینکه گزارشات حسابرسی در چهار گروه عدم اظهارنظر، مردود، مشروط و مقبول )تعدیل 

باشد. با توجه به اینکه می 4و  9، 0، 8شوند، بنابراین وزن هر کدام از آنها به ترتیب بندی مینشده( دسته

است، که این خود بیانگر میانگین کلی بوده است. بنابراین هرچه عدد بدست  049عدد  4تا  8میانگین اعداد 

رفت و هرچه از میانگین کل کمتر باشد آمده از تحلیل از میانگین کلی فراتر رود به سمت تأیید فرضیه خواهد 

باالتری سطح است که در  9068/9میانگین بدست آمده عدد  6-4فرضیه ما رد خواهد شد. با توجه به جدول 

 شود.با توجه به این مورد فرضیه تأیید می باشد.می از عدد میانگین کل

و آزمون فرض میانگین، همانطور که در  SPSSافزار ها با استفاده از نرمبا توجه به تجزیه و تحلیل داده

ار آلفا کوچکتر داری محاسبه شده برابر صفر است و از هر مقدجداول باال نشان داده شده است، سطح معنی

-میل می های حسابرسی ارائه شده در بورس به سمت مشروطاست و بنابراین فرض صفر رد شده یعنی گزارش

 شود. نماید و فرض باال پذیرفته می

شود که در صورت با توجه به نتایج پژوهش، به مراجع قانونی و سازمان بورس اوراق بهادار توصیه می

ها را مورد بازخواست جدی قرار دهند؛ های خاطی، آنتانداردها از سوی شرکتمشاهده موارد عدم رعایت اس

گیرانه قوانین، با گذشت زمان و افزایش عمر شرکت، موارد عدم رعایت رود اعمال سختچرا که انتظار می

 قوانین و استانداردهای حسابداری کاهش و به صفر برسد.
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