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  مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
  )43پياپي( 84تابستان،  دوم، شماره بيست و دومدوره

  )نامه حسابداري ويژه(
  

  نظر  بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابداري بر كيفيت اظهار
  حسابرسان مستقل

  
  ∗∗نريمان كارجوي رافع                              ∗دكتر غالمحسين مهدوي 

  دانشگاه شيراز 
  

  چكيده             
نظر حسابرسان   بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابداري بر كيفيت اظهار،هدف از اين مقاله

ابزار .  شش فرضيه ارائه شده است،نظر حسابرسان مستقل به منظور آزمون كيفيت اظهار. مستقل است
 6ها  مه است و براي آزمودن هر يك از فرضيهنا  پرسش،هاي پژوهش مورد استفاده براي آزمون فرضيه

  . طراحي و بين جامعه آماري توزيع شدپرسش 7 تا
دهد كه استانداردهاي ملي حسابداري كه سازمان  دست آمده از پژوهش نشان ميه نتايج ب

 باعث افزايش ،حسابرسي آن را تدوين و وزارت امور اقتصادي و دارايي رعايت آن را الزامي كرده است
 فرضيه، ششبه عبارت ديگر بر اساس نتايج حاصل از . نظر حسابرسان مستقل شده است فيت اظهاركي

تأييد  را نظر حسابرسان مستقل  تأثير تدوين استانداردهاي ملي حسابداري بر كيفيت اظهار، فرضيهپنج
جا  از آن. ه استكردتأييد نرا اين موضوع  4فرضيه يعني  پژوهشهاي   است و تنها يكي از فرضيهكرده

توان  دهي آنان است، مي  به منزله بهبود نقش اعتبار،نظر حسابرسان مستقل كه افزايش كيفيت اظهار
 كه تدوين استانداردهاي ملي حسابداري گامي مهم در جهت اعتالي حرفه حسابرسي نتيجه گرفت

  .است و بايد اين كار با قوت هر چه بيشتر ادامه يابد
  حسابرسي. 4 اعتباردهي. 3 نظر حسابرسان  اظهار.2 نداردهاي ملي حسابدارياستا. 1 :هاي كليدي واژه

  .كيفيت. 5
  

  مقدمه .1
 وسيله بـسيار مناسـبي در انتقـال اطالعـات قابـل             ،هاي مالي حسابرسي شده به وسيله حسابرسان مستقل        صورت

هـاي مـالي واحـد        گـزارش  ي  ائهنظر درباره درستي تهيه و ار       ترين شخص براي اظهار      شايسته ،حسابرس مستقل . اتكاست
دهد   شايستگي حسابرس به اين دليل است كه وي حسابرسي را طبق استانداردهاي حسابرسي انجام مي              . اقتصادي است 

بنـابراين،  . هاي مالي مطابق بـا اسـتانداردهاي حـسابداري تهيـه شـده اسـت               تا اطمينان يابد كه اقالم مندرج در صورت       
وسـيله   دهد و بدين    هاي مالي تهيه شده است، اعتبار مي       خص ديگري در قالب صورت    حسابرس به ادعاهايي كه توسط ش     

  ).1379 :1 نيكخواه آزاد،( دهد قابليت اتكاي اطالعات به كار رفته در تصميمات اقتصادي را افزايش مي

_______________________________  
   استاديار حسابداري دانشگاه شيراز ∗
  كارشناس ارشد حسابداري ∗∗
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هـا همـواره    سـسات اعتبـاري و بانـك     ؤگـذاران، م    ها و اطالعات مالي مانند مديران، سرمايه       كنندگان صورت   استفاده
هـا و   گيـري  هـا، نتيجـه   ها بر اساس اصول و استانداردهاي يكـسان تهيـه شـود تـا در مقايـسه             د كه اين صورت   خواهن  مي

  .تصميمات خود دچار اشكال نشوند
در حرفه حسابرسي و حسابداري در ايران به اصول و ضوابطي هماهنگ كه بتواند مـشكالت   كاركنان  نياز روزافزون   

 و چـارچوب  هـد هاي حسابرسي را كاهش د هاي مالي واحدهاي تجاري و گزارش وجود در تهيه صورت  هاي م   و ناهنجاري 
كميتـه تـدوين    (ناپـذير اسـت        يـك واقعيـت انكـار      ،هاي مالي و حسابرسي فـراهم آورد       منطقي براي تهيه و ارائه گزارش     

  ). 1378:گفتار  پيش رهنمودهاي حسابداري،
دادن اسـتانداردهاي حـسابداري     مبنا قرارمورد پراكندگي در ،داري در ايرانقبل از تدوين استانداردهاي ملي حساب    

 برحسب وابستگي سازماني    ، يا هر گروه از حسابرسان     فردشد تا هر      اين مسأله باعث مي   . در بين حسابرسان وجود داشت    
يـن پراكنـدگي در اسـتفاده از        ا. المللي، انگليسي و يا آمريكايي اسـتفاده كننـد          يا اداري از استانداردهاي حسابداري بين     

وحـدت رويـه شـكلي و        .انجاميـد   ها و نتايج متفـاوت مـي       هايي با روش   استانداردهاي متفاوت حسابداري به ارائه گزارش     
 تـأثير نـامطلوب بـر اقتـصاد كـشور           ،ها در مجمـوع    محتوايي در گزارشگري حسابرسي در ايران وجود نداشت و همه اين          

  ).1371 :33حسابدار، (داشت 
ازمان حسابرسي در راستاي ايفاي وظيفه قانوني و تخصصي خود، اقدام به تدوين استانداردهاي ملي حـسابداري                 س

 خـود را تحـت عنـوان رهنمودهـاي حـسابداري در             106 و   96هـاي     هاي شماره    نشريه ،و حسابرسي كرد و بدين ترتيب     
  .قرار دادنظران   منتشر و براي نظرخواهي در اختيار صاحب1375 و 1373هاي  سال

 پس از اصالح در     ،مندان، مجموعه رهنمودهاي حسابداري     با توجه به پيشنهادها و آراي اعضاي حرفه و ديگر عالقه          
، به عنوان نخستين مجموعـه رسـمي از رهنمودهـا از اول سـال               مراكز قانوني  پس از تصويب      و 122قالب نشريه شماره    

 145 استاندارد، نشريه شـماره      18نداردهاي حسابداري در قالب      استا 1380سالدر   .اجرا شد  براي مدت دو سال      1378
هـاي مـالي كـه       مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي و بيانيه وزارت امور اقتصادي و دارايي بـراي صـورت                بر اساس 

 160 شـماره     عنوان  با 1381 در سال    145نشريه  . شدعملي   به بعد است،     1380ها از اول سال    هاي مالي آن    شروع دوره 
  . استاندارد منتشر شد22 در برگيرنده

دريافت نظـرات جامعـه     براي  هر چند كه در تدوين اصول و ضوابط پيش گفته حسابداري، تالشي جدي و مستمر                
  .يي خود را نشان دهدآاي اعمال شده است اما اين اصول و ضوابط بايد در عمل كار حرفه

يكـي  .  و ابهاماتي مطرح شده است     ها  پرسش از اجراي آن     بعد از تدوين استانداردهاي ملي حسابداري و مدتي پس        
ايـن مقالـه بـه دنبـال        . نظر حسابرسان است   تأثير استانداردهاي ملي حسابداري بر كيفيت اظهار       ميزان   ها  پرسشاز اين   

ا در   مناسب از تدوين اسـتاندارده     جهينتچنين ارائه     و برخي ديگر از ابهامات مطرح شده و هم         شسپرپاسخ دادن به اين     
  .شود حرفه حسابداري و حسابرسي است كه سرانجام منجر به شناسايي سودمندي استانداردهاي ملي حسابداري نيز مي

ها و روش پژوهش مورد بحث قـرار          سپس فرضيه  ؛شود   نخست به بررسي ادبيات موضوع پرداخته مي       ،مقالهاين  در  
  .شود تايج پرداخته ميها و ارائه ن يه و تحليل يافتهز به تجپايانگيرد و در  مي
  

  پيشينه پژوهش. 2
   كيفيت حسابرسي.2. 1

 در فرهنگ فارسي عميد     .)1375 :3155معين،  ( در فرهنگ معين، كيفيت به معناي چگونگي و چوني آمده است          
كلـي بـودن   ). 1376 :995عميد، ( است كه در چيزي وجود دارد       تي به معناي چگونگي، چوني، صفت و حال       ،نيز كيفيت 

باشند و تعريفي از كيفيت كـه همگـان         شود كه همگان تصور واحدي نسبت به آن داشته            كيفيت مانع از اين مي    مفهوم  
 مفهوم كيفيت در طول تاريخ، در ادبيات، دين، فلسفه، علم و صنعت به اشـكال گونـاگون       .  قابل ارائه باشد   ،آن را بپذيرند  

هـاي ادبـي،       ديدگاه صاحبان انديـشه در هـر يـك از عرصـه            اي كه از    به گونه  ؛ شده و مورد بحث قرار گرفته است       مطرح
 از ديدگاه مديريت توليد، كيفيت عبارت است        براي مثال .  مفاهيم ويژه و متفاوتي دارد     ،فلسفي، توليد، بازاريابي و فروش    
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ي مجموعـه   ولي از نظر بازاريابي و فروش، كيفيت بـه معنـا          بيني شده؛     پيش با استانداردهاي    الهاي كا   از مطابقت ويژگي  
از  .خصوصيات مورد انتظار مصرف كننده است كه بايد در كاال موجود باشد تا انگيزه خريد آن در مـشتري ايجـاد شـود                      

كه و ميزان ياد شده، كمترين ميزاني است         بايد محسوس باشد و انسان در عمل به آن پي ببرد             ،نظر فالسفه نيز كيفيت   
  ).1376 :10-11منتقمي، (ع شده است د توافق واقردر خصوص كيفيت بين فالسفه مو

.  مـشكل اسـت    در اسـاس  گيـري آن       دارد، اندازه  1 يك ساختار پنهان چند بعدي     ،جايي كه كيفيت حسابرسي    از آن 
.  وجـود نـدارد    ، تعريف جامعي از كيفيت حسابرسي كه در برگيرنده همـه انـواع حـسابرسي و حـسابرس باشـد                   ،بنابراين

هاي مالي، حـسابرسي     بر حسابرسي صورت  افزون  تواند    ز كيفيت حسابرسي دارد كه مي      جامعي ا   تعريف نسبتاً  2آنجلو  دي
احتمال كشف و گـزارش تخلـف در سيـستم حـسابداري     «وي كيفيت حسابرسي را  .رعايت و عملياتي را نيز در بر گيرد    

  ).2000 :1 ،3نقل از ريش(» كند كار توسط حسابرس تعريف مي صاحب
  ثر بر كيفيت حسابرسيؤدر خصوص عوامل مهاي انجام شده   پژوهش.2. 2

كننـدگان از اطالعـات        نسبت بـه كيفيـت اظهـارنظر حـسابرس، توجـه بيـشتر اسـتفاده               ،يكي از علل توجه بيشتر    
 ،كنندگان است و معيارهاي مقايسه      به دليل منافع استفاده   به طور عمده    ارائه خدمات حسابرسي    . هاي مالي است   صورت

كننده وجود     توجيه   ،شان   تأمين نياز اطالعاتي   ،كنندگان اطالعات   استفاده. شكل گرفته است  جهت حمايت از منافع آنان      
  ).1379 :1نيكخواه آزاد، (فرآيند گزارشگري در حسابرسي و گزارش حسابرسي است 

 ،پذير نيست، برقراري يك رابطه عليتـي مطلـق          هاي تجربي امكان   جا كه نسبت دادن عليت مطلق در پژوهش        از آن 
 يكـي از  تنها در اين پژوهش  ،دليلبه همين   ). 1379 :32نمازي،  ( بسيار فرضي است     ،نوان يك استاندارد بر ارزيابي    به ع 

ن تـدوين اسـتانداردهاي ملـي    آگيـرد و    مورد بررسي قرار مـي ،گذارد سابرس تأثير مي ح نظر عواملي كه بر كيفيت اظهار    
  .  توسط سازمان حسابرسي است،حسابداري

 پژوهـشگران   ،هاي مالي بررسي شده اسـت      ها كيفيت حسابرسي صورت    داخلي و خارجي كه در آن     هاي   در پژوهش 
 ؛نظر حسابرسان مستقل به طور مـستقيم ميـسر نيـست           گيري كيفيت اظهار    چون اندازه . اند  عوامل مختلفي را ذكر كرده    

 ايـن  ،شـود  نظـر حـسابرس مـي    رپژوهشگران براي رسيدن به اين مهم از طريق عواملي كه منجر به افزايش كيفيت اظها           
سسه حسابرسي، سيستم كنترل داخلي، تجربـه حـسابرس در          ؤدازه م ان توان  ميبه طوري كه     ؛اند  موضوع را بررسي كرده   

آوري شواهد، تخصص حسابرس در صنعت واحد مورد رسيدگي، اندازه واحد تجاري، وجـود اسـتانداردهاي كنتـرل               جمع
سـسه  ؤ عليه يـك م    يهاي اقتصادي، تعداد دعاوي حقوق      نايي حسابرس، انگيزه  وان توسط حسابرسان، ت   آكيفيت و رعايت    

  .پردازيم  در ادامه به بررسي اين عوامل ميما  را نام برد،در حسابرسيآوري  حسابرسي و استفاده از فن
كنـد كـه       آنجلـو اسـتدالل مـي        دي .سسه حسابرسي اسـت   ؤ اندازه م  ،يكي از عوامل تأثيرگذار بركيفيت حسابرسي     

 از كيفيـت    ؛در بـازار دارنـد    خـود    سابقه و اعتبـار مطلـوب        تمايل به حفظ  كه    اينتر به دليل     سسات حسابرسي بزرگ  ؤم
كاران را در اختيـار دارنـد        اي از صاحب    سسات دامنه گسترده  ؤجايي كه اين قبيل م      از آن  .حسابرسي باالتري برخوردارند  

  .)2000 :3 نقـل از ريـش،     (دهنـد   حسابرسي خود را كاهش نمي    ، كيفيت   كار به خاطر از دست دادن يك يا چند صاحب        
كـه منـابع بهتـر و بيـشتري بـراي        به دليل اين،سسات بزرگ حسابرسيؤ به اين نتيجه رسيدند كه م     ،5 و نيو  4داويدسون

  بنـابراين از كيفيـت حـسابرسي بـاالتري         ؛دهنـد   هاي بيشتر و بهتري را انجام مـي        آموزش حسابرسان خود دارند، آزمون    
  ).همان (برخوردارند

ـ                 7 و شايور  6كريشنان يـن نتيجـه    ه ا  نيز رابطه بين اندازه شركت و كيفيت حسابرسي را مورد بررسي قرار دادنـد و ب
بـه  . سـسات كوچـك حـسابرسي برخوردارنـد       ؤسسات بزرگ حسابرسي از كيفيت كار باالتري نسبت به م         ؤرسيدند كه م  

چنـين   در پـژوهش ايـشان هـم   . يت حسابرسي رابطه مثبت وجود دارد    سسه حسابرسي و كيف   ؤعبارت ديگر، بين اندازه م    
بر كيفيت  ثر  ؤكار از عوامل م    كاري و صداقت صاحب    كار و درست   اندازه واحد مورد رسيدگي، سالمت مالي شركت صاحب       

  ).2000 :266ريشنان و شايور، ك(حسابرسي ديده شده است 
در  ).2000 :333(داننـد     نظر حسابرس مـي    گذار بر كيفيت اظهار     سيستم كنترل داخلي را از عوامل تأثير       ،9 و يو  8پا

نظر   باعث تأثير در كيفيت اظهار،مربوط را  وري شواهد مربوط و غيرآ    تجربه حسابرس در جمع     10پژوهش ديگري شلتون  
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 به ايـن    ،دادند ميالدي انجام    1990 نيز در پژوهشي كه در سال        12 و فردريك    11ليبي   ).1999 :217(داند    حسابرس مي 
 بدين معنـي كـه حـسابرسان بـا    . نتيجه رسيدند كه بين تجربه حسابرس و كيفيت حسابرسي رابطه مستقيم وجود دارد         

هاي مالي دارند و تصميماتي كه چنـين حـسابرساني         تري از اشتباهات موجود در صورت       تر، درك و شناخت عميق      تجربه
  ). 2000 :3 ،ريش (كنند از كيفيت باالتري برخوردار است اتخاذ مي

كيفيـت   ،به نظـر وي   .  وجود دارد   رابطه مثبتي   بين تخصص در صنعت و كيفيت گزارشگري       )2000(به نظر ريش    
تخصـصي دارنـد، بـه دليـل         صنعتاي از     شاخهحسابرساني كه در    .  بازتاب كيفيت حسابرسي است    ،گزارشگري اطالعات 

 .اص صنعت از كيفيـت حـسابرسي بـاالتري برخوردارنـد          توانايي در شناخت و مورد توجه قراردادن مسايل و مشكالت خ          
 سطح باالي كيفيت    نداشت  بيشتري براي نگه   هسسات حسابرسي، حسابرسان انگيز   ؤ، با گسترش تخصصي م    افزون بر اين  

  .عتبار و سابقه خوب در صنعت دارندحسابرسي به منظور حفظ ا
كـه در واحـدهاي اقتـصادي         به طـوري   ؛تأثير بگذارد نظر حسابرس     اظهار واند بر كيفيت  ت اندازه واحد تجاري نيز مي    

پيوسـته   ،سـسه ؤهـاي داخلـي توسـط مـدير يـا صـاحب م             گذاردن كنتـرل   وظايف و احتمال زير پا    جدا نشدن    ،كوچك
ها يا ناقص است يا شـواهد مربـوط بـه اثربخـشي آنهـا،             كه كنترل زيرا   .آورد  هايي را براي حسابرس به وجود مي       دشواري

  ).1377:گفتار  پيشكميته فني سازمان حسابرسي، (ن مدارك، كافي نيست كامل و صحيح بود
ي كنتـرل كيفيـت و        گذار بر كيفيت حسابرسي و گزارش حـسابرس، وجـود اسـتانداردها             يكي ديگر از عوامل تأثير    

ن در ايـرا  يادشـده   لنگري در پژوهشي به اين نتيجه رسيده است كـه اسـتانداردهاي              .رعايت آن توسط حسابرسان است    
  ).1379 :157لنگري، (شود  رعايت نمي

توانـد بـر كيفيـت        ز از جمله عـواملي اسـت كـه مـي          هاي اقتصادي ني     توانايي حسابرس و انگيزه    ،از ديد حسابرسان   
 مبلغ قرارداد است كه حسابرسان ممكن است        ،از ديگر عوامل تأثيرگذار بر كيفيت حسابرسي      . حسابرسي تأثيرگذار باشد  

عامـل ديگـري كـه حـاكي از      .پوشي كنند  چشم،هاي با اهميت از تحريفينده   حسابرسي آ  دستمزدبراي از دست ندادن     
سـسه  ؤعـاوي حقـوقي اسـت كـه عليـه يـك م         دسسه حسابرسي است، تعداد     ؤكيفيت حسابرسي انجام شده به وسيله م      

برسي مطرح شده   سسه حسا ؤچه تعداد بسيار اندكي دعوي حقوقي عليه م         چنان ، براي مثال  .حسابرسي مطرح شده است   
از نظر كيفيت حسابرسي در رتبه بااليي قرار        ،  نظر كند  نظر حسابرسي خود تجديد    اي به ندرت در اظهار      سسهؤباشد و يا م   

 رابطه بين دعواي حقوقي و كيفيـت  ؛ ميالدي انجام شد   1994 در سال    14 و واتس  13 ليس به وسيله در پژوهشي كه     .دارد
 حسابرسي آوري فنان در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه حسابرساني كه از      نآ. قرار گرفت آزمون   مورد   حسابرسي

در ايـن   ). 2000 :1ريـش،   ( نهـا اقامـه شـود     آبيشتر كه دعواي حقوقي عليـه       ممكن است    ،كنند  تري استفاده مي    ضعيف
 آن تـدوين    شـود و    پژوهش به بررسي يكي ديگر از عوامـل تأثيرگـذار بـر كيفيـت اظهـارنظر حـسابرسان پرداختـه مـي                     

  .استانداردهاي حسابداري است
   ضرورت تدوين استانداردهاي حسابداري.2. 3

. شـود  ضرورت تدوين استانداردهاي حسابداري، ابتدا اصطالح استاندارد تعريف مي هدر بارقبل از پرداختن به بحث     
گيـري و غيـره       ضاوت، انـدازه  اصلي كه اغلب در قـ     «: صورت تعريف شده است    كسفورد به اين  آاستاندارد در فرهنگ لغت     

 ).1996 :590،  16 و راس  15بـاي   هرن(» توان اشياء را مورد قضاوت قرار داد        گيرد و به وسيله آن مي       مورد استفاده قرار مي   
 10امـاني،   ( معيار، مقياس، محدوديت و وسـيله سـنجش كميـت و كيفيـت كاالهـا، خـدمات و رفتارهاسـت                      ،استاندارد

ارد، نمونه، قاعده، اصل و مقياس تصويب شده هر چيزي است كه به عنـوان مبنـايي بـراي                    مفهوم لغوي استاند   ).1381:
  ).1376 :134عميد، (مقايسه پذيرفته شود 

يـاد  با توجه به مفـاهيم      . استمند شدن و مطابقت با اصول و ضوابط علمي و فني              استاندارد كردن به معناي قانون     
م كيفيت يا هر امري با استاندارد بدين معناست كـه در آن مـوارد، قواعـد،                 كار، سيست   ، مطابقت كاال، خدمات، آئين    شده

  .باشداي رعايت شده  اصول و مقررات ويژه
 كارورز را در اجراي دقيق وظيفه       ،استفاده از اين ابزارها   . استانداردهاي حسابداري يكي از ابزارهاي حسابداري است       

 ،مبنـايي  .ي براي بازشناختن عمل شايسته در يك وضعيت خاص است         ا   مالك توافق شده   ،استاندارد. دهد  خود ياري مي  
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استاندارد مبدأ حركتي است براي مواردي كه دگرگوني عمل كردن در وضع و اوضاع معين  . استبراي مقايسه و قضاوت   
ن اسـت  بلكـه بـراي آ   ؛ناپذير محبوس كند استانداردها براي آن نيست كه كارورز را در درون مرزهاي نرمش. موجه است 

  ).1380 :220تيموري، (كار آيد ه هايي به سوي حقيقت، صداقت و رفتار منصفانه ب نشان هاكه به مانند ر
ست كـه در    هايي ا   روش ولي سر و كارش با       ؛اصطالح استاندارد حسابداري به معناي رهنمود است      به عبارت ديگر،     
يافتني با كيفيت برتـر       گيري به سوي عملي دست       جهت استاندارد عامل .  جديدي باشد  هتواند آغازگر مرحل    صورت مي  اين

 عمـل را محـدود      ،اسـتانداردها  ،نيبنـابرا . هاي مورد استفاده در عمل را نفي كند         ا و رويه  ه  كه دگرگوني  است؛ بدون اين  
.  كند ها كيفري منظور    افتني بودن بهترين  آنكه براي دست ني     شود، بي  ها مي   گيري   بلكه منجر به بهترين تصميم     ؛كند  نمي

جاست كه استاندارد نتيجه شـور        بلكه از آن   ؛اعتبار استاندارد حسابداري نه از قدرتي است كه پيروي از آن را الزامي كند             
اسـتانداردها بايـد تـا      . و مشورت سنجيده كساني است كه داراي دانش خاص و قـضاوت پختـه در حـسابداري هـستند                  

ها  بيشترين اعتبارشان به اين دليل است كه اين. ها، رسوم و قواعد باشد     حرفتر از      كننده  تر و بسيار ملزم     اي رسمي   اندازه
   ).251همان،  (مرجع با صالحيت بوده استول ؤمسهاي  گيري نتيجه

پيشرفت سريع ارتباطات و گستردگي بازارهاي سـرمايه در سـطح جهـان، ضـرورت ثبـات رويـه در حـسابداري و                       
. ناپـذير سـاخته اسـت       ردهاي حـسابداري و گزارشـگري مـالي را اجتنـاب          سـازي اسـتاندا     چنين يكـسان   حسابرسي و هم  

هـا، همـواره    سـسات اعتبـاري و بانـك   ؤگـذاران، م  ها و اطالعـات مـالي ماننـد مـديران، سـرمايه      كنندگان صورت   دهااستف
هـا و   گيـري  هـا، نتيجـه   ها بر اساس اصول و استانداردهاي يكـسان تهيـه شـود تـا در مقايـسه             د كه اين صورت   خواهن  يم

 ارائـه اطالعـات مـالي بـا         نيـاز، تـرين    يكـي از مهـم    . )1381 :37ثابـت مظفـري،     ( خود دچار اشكال نـشوند       هاي  تصميم
اطالعـات  . هـا در عمـل اسـت        تـدوين اسـتانداردهاي حـسابداري و رعايـت آن          ،هاي كيفي مربوط و قابل اعتمـاد       ويژگي
يكـي از   . هاي كيفي الزم برخـوردار باشـد       است كه از ويژگي   ثر  ؤكنندگان مفيد و م      زماني براي استفاده   ،هاي مالي  صورت
 نـسبت بـه     ،طـرف   و بي شايسته   بدين مفهوم كه شخصي مستقل،       شايسته توجه بودن،  هاي كيفي اطالعات مالي،      ويژگي

 -اجتمـاعي (هـاي    در سيـستم   .اي ارائـه كـرده باشـد        نظر حرفه   هاي مالي، اظهار    صورت استميزان اعتبار اطالعات مالي     
وليت ؤايفـاي ايـن مـس     . هاي مالي به حسابرسان واگـذار شـده اسـت          نظر نسبت به صورت      كنوني وظيفه اظهار   )صادياقت

اي خاص و مـدوني انجـام         است بايد در قالب اصول و ضوابط حرفه         خدمات مطمئن به جامعه     ارائهدر بردارنده   خطير كه   
   ).1377:گفتار   پيش،كميته فني سازمان حسابرسي(شود 

گويي است كه باعـث       ترويج و اشاعه فرهنگ پاسخ     ،ل اساسي در تدوين استانداردهاي ملي حسابداري      ي مسا يكي از 
ها بايـد بـراي    گي دارد كه دولتت قانوني بسهاي اهرمشود و اين مسأله به  خواهي مي مدن نظام حسابدهي و حساب آپديد

هـا را پديـد آورنـد و نقـش و جايگـاه               گونه نظـام    اين ،مناسبهاي    نوهاي اقتصادي با وضع قان     نظم بخشيدن به فعاليت   
زمينـه   وليت خـود را در ؤها و واحدهاي تجاري وظيفه و مـس  بدين صورت كه شركت.  را نيز مشخص كنند آن كارگزاران

ور كامـل انجـام دهنـد و حـسابرس پـس از بررسـي       طهاي مربوط به  هاي مالي بر پايه استانداردها و ضابطه  تهيه صورت 
نگر وضـعيت   اكه آيـا نمايـ     ي نسبت به رعايت اصول متداول و پذيرفته شده حسابداري در تهيه آنها و اين              هاي مال  صورت

 نخست بايد بر پايه اسـتانداردهاي       ،هاي مالي   صورت ،بنابراين.  قضاوت كند  ؛سسه هست يا نه   ؤمالي و يا نتيجه عملكرد م     
 ر برخي از موارد تالش بر اين بوده است كه اين معيارهـا            د .پذيرفته شده تهيه شده باشد تا بتوان آنها را حسابرسي كرد          

هاي مالي مـورد    صريح باشد؛ مانند اصول پذيرفته شده حسابداري كه به عنوان معيار در حسابرسي صورت    )استانداردها(
لي كه از    در مورد اصول پذيرفته شده حسابداري به عنوان معيار در حسابرسي ما            18شرف  و 17ماتز. گيرد  استفاده قرار مي  

  :نويسند  چنين مي،توافق همگاني برخوردار است
هـاي مـالي اساسـي ارائـه         بودن صورت » منصفانه«حسابرسان به منظور    

اين معيارها همـان اصـول      . شده بايد معيارهايي در اختيار داشته باشند      
اگرچه حسابرسي و حسابداري دو رشـته       . پذيرفته شده حسابداري است   

 ارتبـاط حـسابداري و حـسابرسي، اسـتفاده          اند، پيوستهمجزا ولي به هم     
معيـار منـصفانه    «حسابرسي از اصول پذيرفته شده حسابداري به عنوان         
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در صـورت نبـود     . هاي مـالي اسـت     اطالعات ارائه شده در صورت    » بودن
اصول پذيرفته شده حسابداري، معياري براي قضاوت در بـاره منـصفانه            

چه قـضاوت   چنان. خواهد داشتهاي مالي ارائه شده وجود ن      بودن صورت 
حسابرسان بر مبناي معيارهـاي از قبـل تعيـين شـده نباشـد، قـضاوتي                

اگرچـه سـير تكـاملي تـدوين        . گونه ارزشي نـدارد    شخصي است و هيچ   
 ولــي نبــود همــين ؛اصــول پذيرفتــه شــده حــسابداري مطلــوب نيــست

گونـه معيـاري بـراي       شـود كـه حـسابرسان هـيچ         استانداردها باعث مـي   
نصفانه بودن اطالعات مـالي ارائـه شـده در اختيـار نداشـته              تشخيص م 

  ).1379 :1نيكخواه آزاد، (باشند 
هـاي مـالي واحـد       صـورت  بر اساس اولين استاندارد گزارشگري حسابرسي، گزارش حسابرس بايد تصريح كند كـه             

 حـسابرسان مـستقل   ،جهدر نتي. تجاري مورد حسابرسي بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري تهيه شده است يا خير  
 به آن اشـاره     آشكاراهاي مالي را با استانداردهاي حسابداري بررسي كنند تا بتوانند در گزارش خود               بايد مطابقت صورت  

 اجماع وجود داشته باشـد، حـسابرس ناچـار بـه اسـتفاده از               ن آ در مورد بدون وجود معيارهاي قضاوت كه      . داشته باشند 
هايي كه مبتني بر معيارهاي شخصي باشـد،          قضاوت ،به تبع آن  . گاه نظري خويش است   معيارهاي شخصي استوار بر ديد    

 ،هاي متفاوت برون سازماني اسـت    مستقل كه مخاطبانش گروه    كه براي استفاده در حسابرسي     در حالي . فاقد ارزش است  
نيكخـواه آزاد  (ري است  ضرو ، آن اجماع وجود داشته باشد     در مورد اي كه     وجود يك معيار مشخص و از قبل تعريف شده        

  ).1378 :31زاده،  و مجتهد
 يكي از مفروضات بديهي در تدوين تئوري حـسابرسي را اصـول پذيرفتـه               ،و شرف در كتاب فلسفه حسابرسي      ماتز 

فقدان ايـن اصـول     . تشخيص داده شده است   » مطلوبيت«دانند كه در حسابرسي مالي معيار قضاوت          شده حسابداري مي  
 معيار از قبل تعيـين شـده و يكنـواختي جهـت قـضاوت نداشـته باشـند و                    ،شود تا حسابرسان    اعث مي  ب ،به عنوان معيار  

  ).1961 :42(قضاوت آنان شخصي و فاقد ارزش كامل باشد 
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران            قبل از تدوين استانداردهاي ملي حسابداري در حسابرسي شركت        

شـده اسـت و       اي كشور استفاده مي     ول در جامعه حرفه   اي ملي حسابداري از استانداردهاي متد     به دليل نبود استانداردها   
 ،شـده اسـت     اي خاصـي پيـروي مـي       استانداردهاي مجـامع حرفـه     اًچون پيروي از مفاهيم مشترك معمول نبوده و بعض        

نظـر   جا كـه اظهـار    ن از آن  چني  هم )1378 :36نامه حسابرس،    فصل( .هاي حسابرسان را با هم قياس كرد        شد گزارش   نمي
چنين تحليـل اطالعـات توسـط        ها بر روي قيمت سهام و هم       حسابرسان مستقل در قالب گزارش حسابرسي و بند شرط        

ـ      گران مالي و يا كارگزاران بورس اوراق بهادار تهـران تـأثير دارد و باعـث مـي                  لتحلي مـده از  آدسـت  ه شـود كـه نتـايج ب
كـارگيري اسـتانداردهاي حـسابداري جهـت افـزايش          ه  لي داشته باشد، ضرورت ب    اي در سطح م     حسابرسي ابعاد گسترده  

 در )آقـاي فـاطمي  (عامل سازمان حسابرسي  مديربدين ترتيب است كه      .استنظر حسابرس بيش از پيش        كيفيت اظهار 
ترك را ل در حرفـه، داشـتن يـك زبـان مـش       يسمينار كاربرد استانداردهاي حسابداري براي درك و تفاهم در زمينه مسا          

اين زبان مشترك در حرفه جز با تدوين استانداردها و ضوابطي كه هماهنگ بـا ايـن بخـش از                    «ضروري دانست و افزود     
  ).1379 :7نامه حسابرس،  فصل(»  ميسر نيست،حرفه در جهان باشد

  هاي انجام شده درباره ضرورت تدوين استانداردهاي حسابداري  پژوهش.4. 2
اگر اصول و   . گيري و گزارش كردن اطالعات اقتصادي سر و كار دارد           ه با شناخت، اندازه   اي است ك    حسابداري رشته  

بـر  هـاي اقتـصادي    صميم موجب اختالل در گزارشگري خواهد شد و كيفيت تـ ،ضوابطي براي اين فرآيند مشخص نشود 
صادي بـر جـاي خواهـد      آثار نـامطلوبي در سـطح خـرد و كـالن اقتـ             ،اين موضوع . ات مطلوب نخواهد بود   اين اطالع پايه  

هـاي حـسابداري تـدوين         رويه سازي  استانداردهاي حسابداري به منظور همسان     ،بنابراين). 1378 :64كثيري،  (گذاشت  
 هـاي انجـام شـده در     هـدايت قـضاوت  ، آنهانقش اين استانداردها شامل تعاريفي از مفاهيم حسابداري است كه         .شود  مي

  ).2001 :123، 20هوگتن و 19نسكيره(عمل است 
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دانـد و     از جمله عوامل توسعه نيافتن حسابداري در ايران را نبـود اسـتانداردهاي حـسابداري مـي                ) 1378(كثيري   
 1378 توسط سازمان حسابرسي كه از ابتداي سال         ،رهنمودهاي حسابداري در ايران    سانتدوين مجموعه هماهنگ و يك    

دانـد    ر جهت برداشتن موانع توسعه حسابداري در ايران مـي         ثؤهاي م  را يكي از گام   است  به انجام رسيده    در سطح كشور    
)64: 1378.(  

يكي از عوامـل بازدارنـده در پيـشرفت حـسابداري را نبـود اسـتانداردهاي حـسابداري و                   ) 1378 :120(رحيميان   
ي بـراي   گـذاري در حـسابداري را ابـزار مناسـب           نيز اسـتاندارد  ) 1380(تاالنه  ). 1378 :29رحيميان،  (داند    حسابرسي مي 

 ،يابد و در نتيجـه      هاي حسابداري بهبود مي     روش ،گذاري  در واقع با استاندارد   . داند  هاي حسابداري مي    سازي رويه   همسان
  .شود پذيري اطالعات مالي بيشتر مي مقايسه
هاي سهامي عام پذيرفته شده در  هاي حسابرسي در شركت داليل رد يا مشروط شدن گزارش) 1372 :98(طبيبي  

هاي حـسابرسي   اغلب گزارش ناهمخواني اوراق بهادار تهران را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه يكي از داليل         بورس  
  فقدان استانداردهاي حسابداري و حسابرسي با پـشتوانه          ، در برخورد با موارد اشكال يكسان       و نحوه عمل حسابرسان  در  

  .قانوني است
هاي پذيرفته شده در بورس       حسابرسي در شركت   هاي ري از گزارش  گي  نيز مشكالت بهره  ) 1372 :112(جمشيدي    

هــاي حــسابرسي توســط   از گــزارشهــاي بهــره نگــرفتن مناســب علــترا بررســي كــرد و نتيجــه گرفــت كــه يكــي از 
   .شود، فقدان استانداردهاي ملي حسابداري است كنندگان مي استفاده

اي دنيـا     دهاي حسابداري تدوين شده توسط مراجع حرفه      در بررسي كاربري استاندار   ) 1374 :106(االسالمي    شيخ 
و انطباق آن با شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران به اين نتيجه رسيد كه فقدان استانداردهاي ملي حسابداري و استفاده                    

 ،اين ناهمـساني  . هاي حسابرسي است    قضاوت حسابرسان در گزارش     نبودن  علت همسن  ،از استانداردهاي متعدد وارداتي   
هايي در   چنين منجر به بند شرط     شود و هم    هاي مالي مي   دهي حسابرس درباره صورت    دار شدن نقش اعتبار     باعث خدشه 

  .دهد شود كه مطلوبيت قضاوت حسابرس را كاهش مي گزارش حسابرسي مي
در بررسي خود به اين نتيجه رسيده اسـت كـه فقـدان اسـتانداردهاي ملـي حـسابداري و                    ) 1378 :121(طاهري   

هـاي مـالي و حـسابرسان بـه منظـور تهيـه گـزارش                 موجب شده تا حسابداران براي تهيـه صـورت         ،حسابرسي در ايران  
بـا  . ده كننـد ا آمريكا، انگلـستان و كانـادا اسـتف   به ويژهحسابرسي از استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ساير كشورها      

نگـي و سياسـي ايـران بـا ايـن كـشورها اسـتفاده از                هاي اساسي در سـاختار اقتـصادي، اجتمـاعي، فره          توجه به تفاوت  
كننـدگان از اطالعـات مـالي      اسـتفاده   مشكالتي در برطرف كردن نيازهـاي ذكر شده باعث به وجود آمدن    استانداردهاي  

  .شود مي
ر كه منجر به ناهمساني قضاوت حـسابرسان د       را  نيز دليل استفاده از استانداردهاي متعدد وارداتي        ) 1379 :110(اسدي  

  .داند شود را عدم تدوين استانداردهاي ملي حسابداري مي گزارش حسابرسي مي
كننـدگان خـدمات      وليت حـسابرسان مـستقل از ديـدگاه اسـتفاده         ؤهـاي مـس      بررسي حوزه  هدر پژوهشي كه دربار    

در  ،شوندگان عقيده داشتند كه حسابرسان مـستقل       از پرسش  %95حسابرسي و حسابرسان مستقل انجام شد، در حدود         
بيـشتر  تأكيـد   . وليت دارنـد  ؤ تشخيص رعايت اصول پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان مورد حسابرسي مـس            زمينه

هـا اجمـاع وجـود       آن خـصوص  است كه اين اصول كـه در         به اين دليل  وليت  ؤحسابرسان مستقل بر وجود اين حوزه مس      
 رعايت آنها توسط بنگاه مـورد حـسابرسي امكـان            و بدون ارزيابي   استدارد، معيار مقايسه و قضاوت حسابرسان مستقل        

  ).1378 :55زاده،  نيكخواه آزاد و مجتهد(قضاوت براي حسابرسان وجود نخواهد داشت 
 انجام شد، نتيجه گرفته شد كه حـسابرس         "مفروضات بنيادين در حسابرسي   "در پژوهش ديگري كه تحت عنوان        

اين استانداردها از اصـول پذيرفتـه       . ي بايد استانداردهايي داشته باشد    هاي مال  براي قضاوت در مورد ارائه منصفانه صورت      
حسابرس از استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري به عنوان معيـاري بـراي قـضاوت در            . اند  شده حسابداري مشتق شده   
ز در پـژوهش    نيـ ) 1376 :114(نـژاد     صالح). 1374 :62 سجادي،(كند    هاي مالي استفاده مي    مورد منصفانه بودن صورت   
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 عملها باشند دليل اصلي و بنيادي        ها موظف به رعايت آن     كه شركت را  خود نبود استانداردهاي حسابداري و حسابرسي       
  .داند د اشكال ميرمتفاوت حسابرسان با موا

  
  هاي پژوهش فرضيه .3

فرضيه به شرح شش ، ه منظور بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابداري بر كيفيت اظهارنظر حسابرسان مستقلب
  :و مورد آزمون قرار گرفتزير طراحي 

هاي  نسبت به صورت نظر  جهت اظهار،دادن استانداردهاي ملي حسابداري توسط حسابرسان مستقل مبنا قرار .3. 1
  .شود مالي، باعث كاهش بند شرط در گزارش حسابرسي مي

هاي  موجب همساني و يكنواختي گزارشكارگيري استانداردهاي ملي حسابداري توسط حسابرسان، ه ب .3 .2
  .شود حسابرسي مي

  .كند اي آنان را مشخص مي  استفاده حسابرسان از استانداردهاي ملي حسابداري، حدود قضاوت حرفه.3. 3
  .شود كارگيري استانداردهاي ملي حسابداري توسط حسابرسان، باعث كاهش زمان انجام حسابرسي ميه ب. 3. 4
هاي مالي با استانداردهاي ملي حسابداري، باعث هماهنگ شدن نحوه عمل  تورمطابقت دادن ص. 3. 5

  .شود حسابرسان در برخورد با موارد اشكال مي
ها با استانداردهاي ملي حسابداري، باعث افزايش قابليت اتكاي  هاي مالي شركت طابقت دادن صورت م.3. 6

  .شود گزارش حسابرسي مي
  

  روش پژوهش. 4
ها در روش پژوهش پيمايشي،  هاي گردآوري داده ترين شيوه از رايج. وش پيمايشي استر، ژوهشروش انجام اين پ

نامه استفاده شده  ها از پرسش وري دادهآ براي جمع نامه است كه در اين پژوهش مصاحبه شخصي و استفاده از پرسش
  .است

تبيين موضوعي و تحقيقي براي دا ابت. استفاده شده است از دو روش آوري اطالعات براي اين پژوهش در جمع 
. اي تدوين شد همان سپس به روش ميداني پرسش .شده استآوري   جمعاطالعاتاي   با استفاده از شيوه كتابخانهپژوهش

بر استفاده از نظرات افزون نامه  پرسش) ييپايا(و قابليت اطمينان ) روايي(به منظور حصول اطمينان منطقي از اعتبار 
  نفر از مديران حسابرسي سازمان20نامه اوليه بين بنابراين، پرسش. ران از پيش آزمون استفاده شدنظ اصالحي صاحب

نامه، نظر خود را در  پرسشهاي  پرسش از آنان درخواست شد كه ضمن پاسخ دادن به هر يك از  توزيع شد وحسابرسي
 در  نيزي اين گروه، اصالحات الزم بر مبناي پيشنهادهانامه بيان كنند و سپس  پرسشهاي پرسش محتواي مورد

  .نامه اعمال شد پرسش
 از پرسش 3كه بر اساس آن  (»نيمه كردن دو«نامه از دو روش  پرسش) پايايي(براي ارزيابي قابليت اطمينان  
  . شد9283/0 معادل ،ضريب آلفا .استفاده شد» اخبنوآلفاي كر« و )نامه حذف شد پرسش
 مديران فني و ارشد سازمان حسابرسي مورد آزمون قرار :كه عبارت است از كل جامعه آماري ،در اين پژوهش 

 عدد 58در مجموع از تعداد .  كاربرد نداشته است،گيري در اين پژوهش هاي نمونه  نمونه و روش، بنابراين؛گرفته است
هاي اين  نامه ش پرسبازگشت شد كه درصد داده نامه تكميل و برگشت  عدد پرسش47، تعداد توزيع شده هنام پرسش
  . است%81 پژوهش
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  هاي آماري مورد استفاده روش. 5
هاي آماري توصيفي و استنباطي هر دو استفاده  نامه از روش دست آمده از پرسشه براي تجزيه و تحليل اطالعات ب

  .شد
دي و بن نامه از طبقه  بخش اول پرسشهاي پرسشدست آمده از ه به منظور تحليل كيفي اطالعات عمومي ب 

براي آزمون نتايج  . توزيع فراواني نسبي، توزيع فراواني مطلق و ميانگين حسابي استفاده شد،سازماندهي اطالعات
 به منظور %5و خطاي  %95اي در سطح اطمينان  نامه ابتدا از آزمون دو جمله تخصصي پرسشهاي  پرسشحاصل از 

حسابداري بر كيفيت اظهارنظر حسابرسان مستقل استفاده استانداردهاي ملي  »تأثير« و يا عدم»تأثير«مشخص كردن 
 به %50 و ارزش مورد انتظار%5، خطاي %95 در سطح اطمينان tه هاي پژوهش آمار سپس براي آزمون فرضيه. شد

  .شرح زير در نظر گرفته شد
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  تجزيه و تحليل نتايج. 6

نامه بر كيفيت   متغير مطرح شده در پرسش40 متغير از30دهد كه تعداد اي نشان مي نتايج آزمون دو جمله
به عبارت ديگر با . نامه است  متغيرهاي مطرح شده در پرسش%75 معادل واظهارنظر حسابرسان مستقل تأثير دارد 

 تدوين استانداردهاي ملي حسابداري  كهاند  مديران حسابرسي بر اين عقيده،نامه دست آمده از پرسشه نتايج بتوجه به 
هاي  نظر حسابرسان مستقل تأثير داشته است و فقط در يك مورد يعني كاهش زمان حسابرسي صورت بر كيفيت اظهار

  .  نشان داده شده است1اره دست آمده در جدول شمه خالصه نتايج ب. مالي تأثيري نداشته است
 مورد تأييد 6 و 5، 3، 2، 1هاي  يعني فرضيهشش فرضيه پژوهش از  فرضيه 5دهد كه  نشان مي  tنتايج آزمون 

رت ديگر تدوين استانداردهاي ملي باعث ابه عب . نشان داده شده است2آمده در جدول دست ه نتايج ب. قرار گرفت
هاي حسابرسي، مشخص شدن حدود قضاوت  اني و يكنواختي گزارشكاهش بندهاي شرط گزارش حسابرس، همس

برخورد با موارد اشكال و افزايش قابليت اتكاي گزارش   عمل حسابرسان درهاي حسابرسان، هماهنگ شدن نحو حرفه
 پژوهش بيانگر اين موضوع است كه تدوين استانداردهاي ملي حسابداري 4تأييد نشدن فرضيه .  استشدهحسابرسي 

    .ر چنداني در كاهش زمان حسابرسي نداشته استتأثي
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  نامه بخش دوم پرسش» خير«يا » بلي«هاي  خصوص پاسخ اي در نتايج آزمون دو جمله .1جدول 
ها تعداد پاسخ  متغير  

ف
ردي

 

تأثير تدوين استانداردهاي ملي حـسابداري      
  :بر

  يرخ  بلي
نسبت مشاهده 

  شده
(Obs.Prop.)  

(Sig.)   نتيجه در
  سطح

05/0=α  
  تأييد  000/0  978723/0 1 46 نظر حسابرس تر شدن اظهار منسجم 1
ــد مطابقــت   2 ــاي ســهوي در فرآين ــاهش خطاه ك

  هاي مالي با استانداردها صورت
35 12 744681/0  001/0  " 

افزايش دقـت اظهـارنظر حـسابرسان نـسبت بـه            3
  هاي مالي مطلوبيت صورت

39 8 829787/0  000/0  " 

م رعايــت اســتانداردهاي كــاهش بنــد شــرط عــد 4
  حسابداري در گزارش حسابرس

36 11 765957/0  000/0  " 

ــزارش      5 ــراري در گ ــرط تك ــدهاي ش ــاهش بن ك
  حسابرس

 رد  710/0  468085/0 22 25

كاهش اخـتالف نظـر در زمينـه بنـدهاي شـرط             6
  گزارش شدني در گزارش حسابرس

  تأييد  000/0  957447/0 2 45

هاي مالي   در صورت هاي اتخاذ شده      مطابقت رويه  7
  با استانداردها

47 - 1  000/0  "  

هاي حسابرسان    افزايش وحدت نظر بين استدالل     8
  هاي مالي نسبت به صورت

47 - 1  000/0  " 

انجام نظـارت بـر اظهـارنظر حـسابرسان در يـك             9
  چارچوب مشخص

42 5 893617/0  000/0  " 

 "  000/0  978723/0 1 46  سابرسانح هاي افزايش همساني در گزارش 10
ايجــاد معيارهــاي از پــيش تعيــين شــده جهــت   11

  نظر حسابرسان اظهار
39 8 829787/0  000/0  " 

ايجاد وحدت نظر در حرفه حسابرسي نـسبت بـه           12
  رعايت استانداردها

45 2 957447/0  000/0  " 

 "  000/0  914894/0 4 43  نظر كاهش مشكالت مربوط به اظهار 13
 "  000/0  893617/0 5 42  نظر حسابرسقابل دفاع بودن اظهار  14
استفاده كمتر از معيارهاي شخصي براي قـضاوت         15

  هاي مالي در باره مطلوبيت صورت
 رد  381/0  574468/0 20 27

يكسان شدن معيار قضاوت نـسبت بـه مطلوبيـت          16
  هاي مالي ارائه صورت

26 21 553191/0  560/0  " 

رزيابي كاهش استفاده از قضاوت حسابرس براي ا        17
  عملكرد واحد مورد رسيدگي

28 19 595745/0  293/0  " 

 ي   نـسبت بـه مطلوبيـت ارائـه        كم شدن اخـتالف    18
  هاي مالي صورت

 تأييد  000/0  851064/0 7 40

داشتن مبنايي قانوني براي اظهارنظر حـسابرسان        19
  در شرايط ويژه

44 3 936170/0 000/0  " 

تـر توسـط     گيري آگاهانـه   امكان قضاوت و تصميم    20
 حسابرسان

43 4 914894/0  000/0  "  
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 1دنباله جدول شماره 
تعداد   متغير

  ها پاسخ

ف
ردي

  

  خير  بلي  :تأثير تدوين استانداردهاي ملي حسابداري بر

 نسبت
مشاهده 
  شده

(Obs.Pr

op.)  

(Sig.)  نتيجه در
  سطح

05/0=α  

/531915  22  25   به مديريت پيشنهاديكاهش موارد اصالحي  21
0  

  رد  710/0

اي به نحو    استفاده حسابرسان از توان تخصصي و حرفه        22
  كارآمدتر

37  10  787234/
0  

  تأييد  000/0

/914894  4  43  هاي مالي تر شدن حدود گزارش مشخص  23
0  

000/0  " 

/574468  27  20  كاهش زمان ارجاع كار به افراد تيم حسابرسي  24
0  

 رد  381/0

/734514  13  34  داردهاكاهش زمان بررسي عدم رعايت استان  25
0  

  تأييد  004/0

/649398  17  30  كارگيري استانداردهاه كاهش نياز به آموزش جهت ب  26
0  

  رد  080/0

/531915  22  25  يكسان شدن موارد محدوديت در رسيدگي  27
0  

770/0  "  

/893617  5  42  يكسان شدن موارد عدم توافق   28
0  

 تأييد  000/0

دهاي ملـي حـسابداري بـه       عدم نياز به تفهيم استاندار      29
  مديريت واحد تجاري

29  18  617021/
0  

  رد  145/0

/553191  21  26  يكسان شدن موارد ابهام  30
0  

560/0  "  

كاهش نياز به يك مرجع واحد به عنوان مبنايي بـراي             31
  نظر اظهار

40  7  851064/
0  

 تأييد  000/0

قابــل اســتناد بــودن پيــشنهادهاي اصــالحي در نامــه    32
  مديريت

33  14  702128/
0  

009/0  "  

ــسا    33 ــه م ــاهم در زمين ــزايش تف ــث در  ياف ــورد بح ل م
  نظر اظهار

47  -  1  000/0  " 

گيري حسابرسان درباره مطابقـت       يكسان شدن تصميم    34
  هاي مالي با استانداردها صورت

43  4  914894/
0  

000/0  " 

هــاي كيفــي اطالعــات ارائــه شــده در  ارتقــاي ويژگــي  35
  گزارش حسابرس

41  6  8700/0  000/0  " 

 "  000/0  87234/0  6  41  بهبود عملكرد حسابرسي به عنوان ابزار نظارتي  36
/893617  5  42  هاي مالي اعتبار بخشيدن به اطالعات صورت  37

0  
000/0  " 

 "  000/0  87234/0  6  41  بهبود جايگاه حرفه حسابرسي  38
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/914894  4  43  كاهش مخاطره ناشي از اظهارنظر حسابرس  39
0  

000/0  " 

/893617  5  42  افزايش نقش اعتباردهي حسابرس  40
0  

000/0  " 

  
  ها  نتايج آزمون فرضيه.2جدول 

تعداد   متغير
  ها پاسخ

ميانگين 
  فرضي

ميانگين 
  جامعه

انحراف 
  استاندارد

خطاي 
انحراف 
  استاندارد

مقدار 
T 

Sig نتيجه در سطح  
05/0=α  

فرضيه 
1  

دار  نيرابطه مع 00/0  29/4  94/0  47/6  55/21  5/17  47
  آماري وجود دارد

فرضيه 
2  

دار  رابطه معني  00/0  18/9  63/0  34/4  81/20  15  47
  آماري وجود دارد

فرضيه 
3  

دار  رابطه معني  021/0  39/2  88/0  02/6  6/19  5/17  47
  آماري وجود دارد

فرضيه 
4  

دار  رابطه معني  341/0  -96/0  93/0  37/6  11/14  15  47
   ندارددآماري وجو

فرضيه 
5  

دار  رابطه معني  00/0  88/4  11/1  63/7  94/22  5/17  47
  آماري وجود دارد

فرضيه 
6  

دار  رابطه معني  00/0  88/4  11/1  63/7  94/22  5/17  47
  ماري وجود داردآ

  
  هاي پژوهش محدوديت. 7

  :هايي به شرح زير مواجه بوده است اين تحقيق با محدوديت
  .نامه كتبي محدوديت ذاتي پرسش. 1
 .دست آمده بر مبناي ديدگاه مديران شاغل در سازمان حسابرسيه ايج ب نتتكيه. 2
 .االجرا بودن استانداردهاي حسابداري نداشتن گروه كنترل به دليل الزم. 3

 
  ينده هاي آ  پيشنهادهايي براي پژوهش.8

ل سازمان  تأثير تدوين استانداردهاي ملي حسابداري بر كيفيت اظهارنظر حسابرسان مستق،در اين پژوهش. 1
سسات حسابرسي خصوصي نيز ؤتوان موضوع پژوهش را در بين مديران حسابرسي م حسابرسي بررسي شد كه مي

 .بررسي كرد
بررسي لزوم تجديدنظر در استانداردهاي ملي حسابداري و تأثير آن بر كيفيت اظهارنظر حسابرسان مستقل نيز . 2

 .لي حسابداري را شناسايي كندتواند ابعاد ديگري از سودمندي استانداردهاي م مي
توان  اي بر كيفيت اظهارنظر حسابرس نيز از موضوعاتي است كه مي بررسي تأثير تدوين آيين رفتار حرفه. 3

 .ن را براي جامعه حسابرسي مشخص كردآسودمندي تدوين 
ين اين استانداردها تواند تأثير تدو بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابرسي بر كيفيت اظهارنظر حسابرس مي. 4

  .را بر افزايش كيفيت اظهارنظر حسابرس شناسايي كند
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  گيري  نتيجه.9
حسابرسان مـستقل   نظر     ملي حسابداري بر كيفيت اظهار     دهد كه تدوين استانداردهاي     نتايج اين پژوهش نشان مي    

اهش بنـدهاي شـرط گـزارش     زيرا اين موضوع باعث ك؛جهت اعتالي حرفه حسابرسي است ير داشته و گامي مهم در  ثتأ
اي حـسابرسان، هماهنـگ      هاي حسابرسي، مشخص شدن حدود قـضاوت حرفـه         حسابرس، همساني و يكنواختي گزارش    

 البتـه  ؛ عمل حسابرسان در برخورد با موارد اشكال و افزايش قابليت اتكـاي گـزارش حـسابرسي شـده اسـت                    هشدن نحو 
  : شود يـ پيشنهاد م،بنابراين.  كاهش زمان حسابرسي نداشته استتدوين استانداردهاي ملي حسابداري تأثير چنداني بر

كنون استاندارد تدوين    كار تدوين استانداردهاي حسابداري با قوت هر چه بيشتر ادامه يابد و براي مواردي كه تا               . 1
  .نشده است استاندارد مربوط تدوين شود

انداردهاي حسابداري و نهادينـه شـدن اجـراي آن،          به منظور آشنايي بيشتر دانشجويان رشته حسابداري با است        . 2
هر چند بعضي استادان در حال حاضر به تدريس ( ها قرار گيرد    تدريس استانداردها در دستور كار استادان كليه دانشگاه       

 ).ها اشتغال دارند آن
بــه طــور مــستمر جهــت گــسترش اجــراي » اســتاندارد«برگــزاري ســمينارهاي علمــي و بــا موضــوع محــوري . 3

استانداردهاي حسابداري در سطح كشور ادامه يابد تا اثرات مثبت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي آن در سـطح خـرد و                      
  .كالن اقتصادي در جامعه آشكار شود

  
  ها اشتدياد

1. Multidimensional Latent Construct     11. Libby 
2. DeAngelo            12. Fredrick 
3. Reisch                                                                       13. Lys 
4. Davidson                                                               14. Watts 
5. Neu 15. Hornby 
6. Krishnan            16. Ruse 
7. Shehauer            17. Mautz 
8. Pae              18. Sharaf 
9. Yoo                                                                          19. Hornsky                                                                       
10. Shelton  20. Houghton                                                                   

     
  منابع

  فارسي. الف                         
  . جلد اول ،انتشارات سمت :تهران، آمار و كاربرد آن در مديريت). 1379( .منصورمؤمني آذر، عادل و 

رساله  ،گذاران بالقوه گيري سرمايه تأثير گزارش حسابرسان مستقل بر فرآيند تصميم). 1379( .اسدي، كوروش
  .دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران ،كارشناسي ارشد حسابداري

  .149، مجله حسابدار ،استانداردگذاري در حسابداري و حسابرسي چرا و توسط كدام مرجع؟). 1381( .اماني، علي

  .14-15 ،هاي حسابداري مجله بررسي ،چگونگي پيدايش استانداردهاي حسابداري). 1375( .بدري، احمد

  .142، مجله حسابدار ،قرباني حرفه). 1380( .، عبدالرضاتاالنه

  .151، سازمان حسابرسيچاپ اول، . ساختار تئوري حسابداري). 1380( .لها تيموري، حبيب
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 مقايسه استانداردهاي ملي با استانداردهاي -GAAP 2001اي بر گزارش  مقدمه). 1381( .ثابت مظفري، احمد
  .147 ،مجله حسابدار ،المللي بين

هاي پذيرفته  هاي حسابرسي در شركت گيري از گزارش بررسي مشكالت بهره). 1372( .جمشيدي، اسماعيل
  .دانشگاه تربيت مدرس :تهران ،رساله كارشناسي ارشد حسابداري ،شده در بورس

  .نشر ويرايش: تهران، شناسي و علوم تربيتي روش تحقيق در روان). 1381( .دالور، علي

  .3 ،حسابرس نامه فصل ، حال و آينده، حسابداران رسمي ايران، گذشته جامعه). 1378( .نالدي رحيميان، نظام

   .10-11، هاي حسابداري مجله بررسي ،مفروضات بنيادين در حسابرسي). 1374( .سجادي، اصغر

 اي  بررسي كاربري استانداردهاي حسابداري تدوين شده توسط مراجع حرفه. )1374( .االسالمي، همايون شيخ
دانشگاه عالمه : تهران ،رساله كارشناسي ارشد حسابداري ،دنيا و انطباق آن با شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران

  .طباطبايي

   .18-19 ،حسابداري هاي مجله بررسي ،هماهنگي استانداردهاي حسابداري). 1376( .نژاد، سيدحسن صالح

گيري  مالي اساسي بر روي تصميمهاي  بررسي سودمندي انواع صورت). 1378( .طاهري، نصراله
  . دانشگاه تربيت مدرس:تهران ،شد حسابداريرساله كارشناسي ار ،كنندگان استفاده

هاي سهامي عام  هاي حسابرسي در شركت بررسي داليل رد يا مشروط شدن گزارش). 1372( .طبيبي، مينا
  .دانشگاه تهران :تهران ،داريرساله كارشناسي ارشد حساب ،پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   .انتشارات اميركبير : تهران،فرهنگ فارسي عميد). 1376( .عميد، حسن

 گفتگو با مدير عامل سازمان تدوين اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي،). 1378( .نامه حسابرس فصل
   .حسابرسي

   .8 اري،سمينار كاربرد استانداردهاي حسابد ).1379( .نامه حسابرس فصل

  .4-5، حسابرس مهنا فصل ،گري مالي ايران هاي اقتصادي در مفاهيم گزارش ديدگاه). 1378( .كثيري، حسين

  .106، سازمان حسابرسيجلد دوم،  : تهران،رهنمودهاي حسابداري). 1378( .كميته تدوين رهنمودهاي حسابداري

  .124، سازمان حسابرسي :تهران ،استانداردهاي حسابرسي). 1377( .كميته فني سازمان حسابرسي

هاي مستقل  گيري ميزان رعايت عوامل كنترل كيفيت در حسابرسي بررسي و اندازه). 1379( .لنگري، محمود
  . دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران،رساله دكتري حسابداري ،در ايران و شناسايي موانع و مشكالت موجود

   .11-12 ،هاي حسابرسي در ايران رنوشت گزارشميزگرد حسابرسان و س). 1371( .مجله حسابدار

  . انتشارات اميركبير:تهران ،فرهنگ فارسي). 1375( .معين، محمد

  .هاي بازرگاني سسه مطالعات و پژوهشؤ م:تهران ،اتراستاندارد و صاد). 1376( .منتقمي، فروغ

 انتشارات : شيراز، روش شناختيديدگاه :هاي تجربي در حسابداري پژوهش). 1379(). برگرداننده( .نمازي، محمد
   .دانشگاه شيراز
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 : تهران كميته تدوين رهنمودهاي حسابداري،،مفاهيم بنيادي حسابرسي). 1379(). برگرداننده( .آزاد، علي نيكخواه
  .121، سازمان حسابرسي

يدگاه تقل از دسوليت حسابرسان م0ؤهاي مس بررسي حوزه). 1378( .ويدامجتهدزاده آزاد، علي و  نيكخواه
  .26-27،هاي حسابداري و حسابرسي مجله بررسي ،كنندگان خدمات حسابرسي و حسابرسان مستقل استفاده
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