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  مقدمه
ـ  ،هدف نهـايي حسـابداري مـالي     همـة اطالعـات مـالي مـرتبط بـا واحـد گزارشـگر بـراي         ةارائ

ـ  اي گونه ؛ بهكنندگان از آن اطالعات است استفاده اتخـاذ تصـميم منطقـي در خصـوص      ةكه زمين
اما چرا اين  ؛)IASB, 2010: 27; FASB, 2010: 1تخصيص منابع به آن واحد را فراهم آورد (

براساس استانداردهاي حسـابداري تهيـه    كامالًهايي كه و حتي صورت هاي ماليهدف در صورت
بـه محتـواي    ،علـل شـود؟ در پاسـخ بايـد گفـت يكـي از      مين نميأصورت كامل ت به ،اند همشده

)؛ 1391(پورزماني و همكاران، شود هاي مالي منتقل ميكه از طريق صورت گرددميباز اطالعاتي
شـود كـه اهـداف خـاص     حسابداران و با نظر مديران آنها تهيه مي از سويكه اطالعات مالي چرا

اهـداف كـامالً   گيـرد كـه گـاه    كنندگاني مورد بررسي قرار مـي استفاده دست بهولي  ،خود را دارند
منجـر   ،هاي دوطرفتفاوت اهداف و ديدگاه ينابنابر .كنندگان آن اطالعات دارندمتضادي با تهيه

شـود كـه دو    مـي  هاي مـالي كنندگان صورتكنندگان و استفادهانتظارات بين تهيه ةايجاد فاصل به
 ةمعيـار تهيـ   كـه . اگرچه تـدوين اسـتانداردهاي حسـابداري    ركن محيط گزارشگري مالي هستند

ركن سوم محـيط   كهحسابرسان  دست بههاي مالي بررسي صورت ،و نيزهستند هاي مالي صورت
بـر كـاهش فاصـله و شـكاف      چشـمگيري  تأثير روند، شمار مي به گزارشگري مالي (ركن نظارتي)

اسـت. يكـي از علـل بـه      ، هنوز شكاف مذكور كامالً پوشانده نشده؛ اما با وجود اينمذكور داشته
شـرايط   ةهاي آنهـا (قضـاوتي بـودن، تغييـر درنتيجـ     هاي كيفي گزارشگري مالي و ويژگيويژگي

مفـاهيم كيفـي    در موردرسد نظر مي). به1385 گردد (اعتمادي و ديگران،ميبازمحيطي و غيره) 
كننـدگان،  تهيـه (محـيط گزارشـگري مـالي     ةگاننظري كامل بين اركان سه موصوف تفاهم و هم

هـاي  شود كه هريـك از گـروه  وجود ندارد و اين امر موجب مي )كنندگانو استفاده كنندگانتأييد
باشد كه ممكن است  هاي كيفي را درنظر داشتهمذكور با توجه به نيازهاي خود، سطحي از ويژگي

برانگيزتـرينِ ايـن    ترين و بحـث متفاوت باشد. يكي از اصلي ،هاي ديگر استبا آنچه مدنظر گروه
  محتوا بر شكل است.  برتريها، شكل و محتوا در حسابداري و ويژگي

هـاي مختلـف   انتظارات گونـاگون گـروه   ةدر اين است كه با توجه به فاصل اهميت اين مسئله
 همسـو بـا  كنندگان يعني كمك به استفاده ،يابي به هدف اساسي حسابداري مرتبط با حرفه، دست

ويـژه   بـه  ،كننـدگان براي استفاده مسئلهحل اين  راينبنابيابد. اتخاذ تصميمات منطقي تحقق نمي
همـراه دارد. از   بيشترين منـافع را بـه   ،كنندسهام مي ةداراني كه در بورس اوراق بهادار معامل سهام
هـاي  هـاي پيوسـت صـورت   يادداشت ،رساني وجود دارد راهكارهايي كه براي تكميل اطالع دسته

 اي كـه  گونـه  ؛ بـه شگري اطالعات پيوست، پيموده استمالي است كه روندي افزايشي را در گزار
). از عوارض 1388اند (ابراهيمي، هاي مالي ناميدههاي همراه صورتعصر حاضر را عصر يادداشت
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به پيروي و  كنندگانهاي حسابداري براي استفادهشدن گزارش اهميتكم مسئله،اصلي تداوم اين 
مذكور، درنظـر اسـت بـا     مسئلةجايگاه دانش حسابداري است. براي كمك به حل  كاهش از آن،

يعنـي شـكل و    ،هـاي كيفـي  ترين ويژگيهاي اهالي حرفه، درمورد يكي از چالشيشناخت ديدگاه
مفاهيم  در موردهاي مختلف مرتبط با حرفه بين آنها بررسي شود كه آيا بين گروه برتريمحتوا و 

نظري وجود دارد يا تقابل و تفاهم و هم ،محتوا بر شكل برتريبين آنها و  محتوا و شكل و فاصله
ميزان تفاهم يا اختالف نظر موجود چقدر  شود كهبررسي از آن شود؟ و پس اختالف نظر ديده مي

از آن جهت مهم  ها سؤاليكديگر نزديكتر است؟ جواب اين  ها نظرات بهاست؟ در بين كدام گروه
كنندگان با توجه به تهيه ،براي مثال .هاي خود را دارندمختلف هركدام خواستههاي است كه گروه

و  برند كار مي بههاي عملي حسابداري كه بيشتر مصداق شكلي دارند را هاي اجرا، روشمحدوديت
هـا را  آن روش ،هـاي محتواگرايانـه  كنندگان با توجه به محتواي اطالعاتي نهفته در روشاستفاده

هـاي  روش بـر شـود كـه   كـم مـي   بين اين دو گروه هاي دهند. بنابراين زماني اختالفترجيح مي
روش مذكور هم اختالف را كاسته و هم فاصله بين شكل و محتوا ، بنابراين بينابين مصالحه كنند

 دهد. را كاهش مي

 اين است كـه بـا  در  ديد نظرياهميت و ضرورت انجام پژوهش در خصوص اين موضوع از 

 بـا  نيـز  و حسـابداري  اطالعـات  از كنندگان هاستفاد هايآگاهي افزايش سرمايه و بازارهاي ةتوسع

حسـابداري   از انتظـارات  اقتصـادي،  و مـالي  رويـدادهاي  و شـدن بازارهـاي   تـر هپيچيـد  بـه  توجه
و مهرانـي   1391يافته است (رهنما و همكاران،  افزايش نوظهور ايران ةدر بازار سرمايخصوص  به

  ). 1387 و نونهال، 
 كـه  تـرين مـواردي  يكـي از مهـم  عنوان  بهبررسي مفاهيم شكل و محتوا و فاصله بين آنها با 

شـناخته  هـاي بـزرگ   هاي شـركت نقطه ضعف گزارشگري مالي در برخي از ورشكستگي منزلة به
گزارشگري متقارن و با شفافيت بـاالتر   ةزمين، بنابراين است، در پي شناخت منشاء ايجاد آن شده

در پـي ورشكسـتگي شـركت انـرون كـه يكـي از بزرگتـرين         گفتني اسـت . كردرا فراهم خواهد 
محتوا بـر شـكل در گزارشـگري مـالي      برتريهاي تاريخ بوده، دليل آن عدم رعايت ورشكستگي

شركت تصـويري غيرواقعـي از وضـعيت    ان و بستانكاران آن دار سهام، چراكه تشخيص داده شده
ند. شدگذاري منابع مالي خود در اين شركت متضرر مالي شركت در ذهن خود داشتند و با سرمايه

محتوا بر شكل و در نظـر نگـرفتن ايـن     برتريدليل عدم رعايت  حسابداري نيز به ةه حرفمتأسفان
  ).  Baker & Hayes, 2004موضوع در گزارشگري مالي مقصر شناخته شد (

ليـارد  يهمچنين در موضوع اختالس از سيستم بانكي كشور معروف به اخـتالس سـه هـزار م   
 ايـن  براسـاس  چراكه ؛وجود داشته شكل بر محتوابرتري  مفهوم رعايت عدم از مصاديقي ،توماني
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 تهيه تلفيقي مالي هايصورت اگر و كنند تهيه تلفيقي مالي هايصورت ها بايد مادرشركت مفهوم،
 همين وشده  مشخص گروهي بين اسنادي اعتبارات اخذ ،گرفتمي قرار حسابرسي مورد و شدمي
همان يك مورد اول و حجـم ميليـارد دالري زيـاني     .دكر مي مهيا را آن تركشف سريع ةزمين ،امر

و محتوا و گوياي اين واقعيت است كه فاصله بين شكل  شد،ان شركت انرون دار سهامكه متوجه 
  ).Baker & Hayes, 2004باشد ( تواند چه مشكالتي داشتهمي ،آنعدم توجه به 

 است.حسابداري  هدف كلي اين پژوهش تشخيص عوامل موجد فاصله بين شكل و محتوا در
مرتبط با محـيط   ةگانهاي سهازجمله گروه ،هاي مرتبط با حرفهدر اين راستا سنجش ديدگاه گروه
ها به بررسي مباحث حرفه در دانشگاه نظريصورت  بههايي كه گزارشگري مالي و همچنين گروه

ها در مـورد ابعـاد مختلـف شـكل و     بررسي اثرات شخصيتي و عمومي آن گروه ،پردازند و نيزمي
هاي مختلف بر برداشت و انتظـارات آنهـا از   منظور تعيين اثر جايگاه گروه به ،محتوا در حسابداري

  هستند:. لذا اهداف ويژه به شرح زير استشكل و محتوا در حسابداري مدنظر 
  ؛كنندگان اطالعات حسابداريشكل و محتوا از ديدگاه تهيه ةشناخت رابط .1
  ؛كنندگان اطالعات حسابداريشكل و محتوا از ديدگاه استفاده ةشناخت رابط .2
  ؛كنندگان اطالعات حسابداريتأييدشكل و محتوا از ديدگاه  ةشناخت رابط .3
  ؛ن حسابدارياز ديدگاه مدرسا ة شكل و محتواشناخت رابط .4
  ؛شكل و محتوا از ديدگاه دانشجويان حسابداري ةشناخت رابط .5
 شـكل ومحتـوا در   ةهاي مرتبط باحرفه بر رابطعمومي گروه شناخت اثرات شخصيتي و .6

  .حسابداري
مورد شكل و محتوا بـين   كلي پژوهش اين است كه آيا در سؤالتوان گفت بر اين اساس مي

هـاي  فرضـيه  بنابرايننظر وجود دارد يا خير؟ اختالف ،حرفه حسابداري فعال در هاي مختلفگروه
  پژوهش به شكل پژوهشي عبارتند از:

  اصلي:  ةفرضي
اي بر قضـاوت آنهـا از   قابل مالحظه تأثيرحسابداري  ةحرف هاي مختلف فعال درجايگاه گروه

  شكل و محتوا دارد.
  فرعي: هاي فرضيه

اي وجود مالحظه قابل ةفاصل كنندگان اطالعات حسابدارييد تهيهبين شكل و محتوا از د. 1
  دارد.

اي مالحظـه  قابـل  ةفاصـل  حسابداري كنندگان اطالعاتمحتوا از ديد استفاده و بين شكل. 2
  وجود دارد.
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اي مالحظـه قابـل  ةفاصـل  كنندگان اطالعات حسابداريتأييدبين شكل و محتوا از ديد  .1
  وجود دارد.

  اي وجود دارد.مالحظهقابل  ةفاصل حسابداري مدرسانبين شكل و محتوا از ديدگاه  .2
  اي وجود دارد.مالحظهقابل ةفاصل بين شكل و محتوا از ديدگاه دانشجويان حسابداري .3
هاي مرتبط با حرفه بر ديدگاه آنها در رابطه با شـكل و  عمومي گروه موارد شخصيتي و .4

  دارد.اي قابل مالحظه تأثيرمحتوا 

  پژوهش ةپيشين
  نظري ةپيشين

اطالعات مالي هنگامي معتبر است كه مضمون و محتواي اقتصادي معامالت و ديگر رويدادهاي 
د. اما گاه، شكل قانوني برخي از معامالت و عمليات مالي بر محتواي كنف يوصتروشني  مالي را به

اقتصادي آنها منطبق نيست. درچنين مواردي، از لحاظ حسابداري و گزارشگري مـالي، محتـواي   
دارد و اطالعات مالي بـر ايـن اسـاس،     برترياقتصادي بر شكل قانوني معامالت و عمليات مالي 

در اجاره به شـرط تمليـك، دارايـي مـورد اجـاره تـا        براي مثالشود. تهيه، پردازش و گزارش مي
در تصرف و انتفاع درعمل حال آنكه  ،ماندپرداخت آخرين قسط در مالكيت قانوني موجر باقي مي

عـدم انتقـال مالكيـت     با وجودمحتوا بر شكل  برتريجر است. در اين حالت، نظر به أمست ةمالكان
ت تـدوين اسـتانداردهاي   ئـ (هي رود شـمار مـي   بهجر هاي مستأيقانوني، مال مورد اجاره جزء داراي

نحـوة  بـدان معناسـت كـه     ،شـكل  محتوا بـر  برتري). ويژگي 54: 1376، 113نشريه  ،حسابداري
برحسب محتواي زيربنـايي و   ،هاي ماليحسابداري يك معامله يا رويداد و انعكاس آن در صورت

تدوين  ة(كميت شود ميشكل مقرر و قانوني آن تعيين فقط واقعيت اقتصادي معامله يا رويداد و نه 
  ).43: 1373، 122نشريه  ،رهنمودهاي حسابداري

اطالعاتي فشرده و شكل يافته را در مورد منابع، تعهدات و نتايج عمليـات   ،هاي ماليصورت 
يـل  كنندگان از امور واحد تجاري كمك كند. بـراي ن كند تا به درك استفادهواحد تجاري ارائه مي

 حسابداري معامالت و ساير رويدادها، محتواي تجاري آنها مدنظر قـرار  ةدر نحوبايد به اين هدف 
گيرد. بسياري از معامالت ساده بوده و متضمن حقوق و تعهداتي استاندارد است كه اثر تجـاري و  

 باشد، ليكن برخي معامالت حقوق و تعهدات را تجزيه يـا نحوه عمل حسابداري آنها مشخص مي
آسـاني   هاي واحـد تجـاري بـه   ها و بدهياي كه تشخيص اثر آن بر داراييگونه ؛ بهكندتركيب مي

  ).31: 1373، 122نشريه  ،تدوين رهنمودهاي حسابداري ةميسر نباشد (كميت
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زيـر  هـاي مشـترك   داراي ويژگي ،دنكنمعامالتي كه حقوق و تعهدات را تجزيه يا تركيب مي
  هستند:
جدايي مالكيت قانوني يك قلم از توان استفاده از منافع اصلي و تقبل مخاطرات اصـلي   )الف

  ؛مرتبط با آن
اي كه اثر تجاري آن معاملـه بـدون   گونه به ،ديگر ةيك معامله با يك يا چند معامل ةرابط )ب

   ؛توجه به مجموعه معامالت قابل درك نباشد
طـور معقـول احتمـال رود از ايـن      اي كـه بـه  ونـه گ درج اختيارات يا شرايطي در معامله، به )ج

ترين مثال، جدايي مالكيـت قـانوني يـك    معروف د.آن حاصل شواختيارات استفاده شود يا شرايط 
  به شرط تمليك است.  قلم از منافع و مخاطرات آن، اجاره

از  هـاي طرفـي  اي را در حسابحسابداري در اين مورد، شناخت دارايي اجاره فراگيرهاي رويه
قرارداد مالك  ةدهنده تا تسويكند كه كنترل دارايي را در دست دارد، گرچه اجارهقرارداد توصيه مي
  ).31: 1373، 122نشريه  ،(كميته تدوين رهنمودهاي حسابداري قانوني دارايي است

  تجربي ةپيشين
 2تحقيقـات حسـابداري شـماره يـك     ة) و در مطالعAPB( 1اصول حسابداري هيئتهاي در بيانيه

)ARS#1،( شود و نزديكترين موضوع مـرتبط  صورت مستقيم اثري از شكل و محتوا ديده نمي به
ها و آثار آن بر درآمـد،  ها و بدهيكه تغيير در دارايي آمده استدر توضيح آن  وبا آن عينيت بوده 

طور رسمي شناسايي و در  گيري عيني آن، بهرا نبايد قبل از اندازه مانند آنهاانباشته و  هزينه، سود
). گزارش تروبالد هفت ويژگي كيفي را كـه بايـد در   70: 1381ها منعكس كرد (شباهنگ، حساب
محتواي اقتصـادي بـر شـكل     برتريشمارد كه شكل و محتوا (ها وجود داشته باشد، برميگزارش

تانداردهاي حسابداري مالي از زمان اس هيئت). 188: 1381فني) يكي از آنها بوده است (بلكويي، 
و يكي از مواردي را  كردهاي مالي توجه خاصي صورت يشدن قابليت اتكا رنگ كم  به ،كار آغاز به

كه باعث اين امر تشخيص داد، اين بود كه از ديدگاه مربوط بـودنِ اطالعـات، شـكل بـر محتـوا      
  ).189: 1381برتري يافته است (بلكويي، 

 برتـري  ،سـازمان حسابرسـي)   160در مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران (پيوست نشريه  
 هـاي قابـل  بيان صادقانه كه خود يكي از زير مجموعـه  ةتنها زيرمجموع منزلة ، بهمحتوا بر شكل

معرفـي  هاي كيفي مرتبط با محتواي اطالعات) است، يكي از ويژگي منزلة بهاتكابودن اطالعات (
 ،خصوص واگذاري يـك قلـم دارايـي   شده است. درمثالي از واگذاري يك دارايي تشريح  ةو با ارائ

                                                 
1. Accounting Principles Board 
2. Accounting Research Studies No.1 
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ت (كميته سا نظر گرفته شده واگذاري مالكيت در حكم شكل و واگذاري كنترل در حكم محتوا در
  ).497: 1381، 160نشريه  ،فني سازمان حسابرسي

 ،سـازمان حسابرسـي)   113در مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي در ايـران (نشـريه    
معتبربـودن كـه    ةزير مجموعـ  منزلة بهبودن) بودن و صحيحهمراه كامل محتوا بر شكل (به برتري

ـ  هاي قابليت اعتماد اطالعات است، آوردهخود يكي از زيرمجموعه مثـالي از اجـاره    ةشده و بـا ارائ
رد اجـاره واگـذاري   است. درخصوص اجاره به شـرط تمليـك، دارايـي مـو    شده اي تشريح سرمايه

مالكيت در حكم شكل و واگذاري منافع مالكانه در حكم محتـوا در نظـر گرفتـه شـده و مفهـوم      
منظور از مالكيت   محتوا بر شكل بر تعريف دارايي از طريق تسلط مالكانه اثر گذاشته است. برتري

  است: به قرار زيرو تسلط مالكانه در حسابداري 
انتقـال   اسـتفاده از عـين، منـافع و    محفوظ بودن حقوق مربوط بـه : عبارتست از الف) مالكيت

  دارايي، برابر قوانين.
انتفـاع مالكانـه از    : عبارتست از محفوظ بودن حقوق مربـوط بـه تصـرف و   ب) تسلط مالكانه

  ).54: 1376، 113نشريه  ،تدوين استانداردهاي حسابداري هيئت، برابر قوانين (دارايي
خارجي و داخلي مـرتبط بـا موضـوع، بـا در نظـر       ةهاي انجام شدهشترين پژوبرخي از مهم

  گرفتن ميزان ارتباط آنها با موضوع اين پروژه به شرح زير بوده است:
گيري گـروه اسـتانداردهاي    المللي را از زمان شكلاستانداردهاي بين فرايند 1كوپر و همكاران

ـ   )IASG( 2المللي حسـابداري بين و  )IASC( 3المللـي حسـابداري  بـين اسـتانداردهاي   ةتـا كميت
انـد كـه   گيري كردهبررسي و نتيجه )IASB( 4المللي حسابدارياستانداردهاي بين هيئتدرنهايت 

نفوذ همانند كشـورهاي آمريكـا و انگلـيس و    اعضاي ذي دخالتدليل  به ،المللياستانداردهاي بين
جـاي  استانداردهاي حسابداري ملي آن اعضا از يك وحدت كامل برخوردار نبوده و بـه  تأثيرتحت 
شكل بر محتوا در آنها مشاهده  برتري ،محتوا بر شكل در اين استانداردها ديده شود برترياينكه 
  ).Cooper & et al.2009 ,(شود مي

انـد و  حسـابداري پرداختـه  هاي اسـتانداردگذاري در  به بررسي نظام )2006( 5بنت و همكاران
آنها  مطالعة ةاند، نتيجدهكراستانداردهاي برمبناي اصول را با استانداردهاي برمبناي قواعد مقايسه 

 برتـري دهد كه در نظام استانداردگذاري برمبناي اصول، هم در سطح رويدادهاي مالي (نشان مي
                                                 
1. Cooper, Kathleen A, and et al. 

د و سر هنري بنسون تشكيل ش 1966و كانادا كه در سال اي سه كشور آمريكا، انگلستان  گروهي متشكل از نهادهاي حرفه .2
  )International Accounting Standard group( استر آن گذا پايهانگليسي 

3. International Accounting Standard Committee 
4. International Accounting Standard Board 
5. Bennett, Bruce, and et al. 
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هـاي  و منصفانه بـودن صـورت  درست  برتريهاي مالي (ديدگاه محتوا بر شكل) و هم در صورت
  است.اي حسابداران ميزان زيادي نيازمند قضاوت حرفه به ،مالي)
هاي داند كه در بيانيهمحتوا بر شكل را يكي از مفاهيم حسابداري مي ) برتري1976( 1يرمي 

ده نشـ حسـابداري ارائـه    ةهنوز تفسير جامعي از آن در ادبيات حرف ، اماشدهمختلف به آن پرداخته
 . است

عد حقوقي پرداخته و تضاد شكل به بررسي محتوا و شكل و تضاد آنها از ب )1991( 2دونالدمك
و محتوا را از ديد حسابداري و ماليات و همچنين از ديد وكال و حسابداران مورد بررسي قـرار داده  

داران اگـر حسـاب   ،كنـد دانـد و بيـان مـي   هاي مورد بررسي ميو آن را موضوعي چالشي بين گروه
اين امـر   ،ها و اصول حسابداري مورد استفاده در كار خود بپردازندبندي رويه حمشابه وكال به سط

  . هاي ديگر خواهد داشتمحسوسي در از بين بردن تضاد بين آنها با گروه تأثير
 ،المللي حسابداري با تمركز بر كيفيـت اطالعـات  كند كه رويه استانداردهاي بينهوآ بيان مي 
كارگيري اين استانداردها يـك محـرك مهـم در بهبـود     و به استمحتوا بر شكل  برتري متس به

  ).Hua & Na, 2009د (شومي شمردهسيستم حسابداري كشور چين 
كه حسابرسـان بـه    گيرد نتيجه ميو  كردهمارتينز محتوا و شكل را از ديد حسابرسان بررسي  
به آن شـواهد حتـي در    ،شواهدي وجود داشته باشد چنانچهصورت كامل توجه ندارند و به ،محتوا

هـاي مـورد   محتواي معامالت در صورت نيستند كه دنبال اين و چندان به كردهسطح شكل توجه 
  ).Martens & McEnroe, 1992د (باش صورت كامل منعكس شدهحسابرسي آنها به

در را  عـات حسـابداري  كيفيت اطال براستانداردهاي حسابداري اثر  )،1388( ثقفي و ابراهيمي
اجـراي   دهـد هاي آنها نشان مييافته اند. كردهبررسي  هاي كيفيت اطالعات حسابداري قالب مدل
در  ولـي  ،اسـت  تنها در مدل پايداري با بهبود نسـبي پايـداري اضـافي همـراه بـوده      ،استانداردها

  .نداي داشته باش اند اثر قابل مالحظه استانداردها نتوانسته ي ديگرها مدل
 بررسي را مديران از سويهاي مالي تلفيقي علل عدم استفاده از صورت )1382( طينتخوش

هـاي  بـه صـورت  نسـبت  مديران  شناخت نسبي با وجود دهدهاي وي نشان مييافته كرده است.
 ،بـودن آنهـا از نظـر مراجـع قـانوني      اهميت و كم همربوط هاي روشوجود پيچيدگي  ،مالي تلفيقي

  .گيري مديران مورد استفاده قرار نگيرددر تصميم مذكورهاي مالي صورتشده تا موجب
 صورت كلي و در پژوهشي ديگر به هاي كيفي ويژگياحمدپور و همكاران در يك پژوهش اثر 

نتايج آنها در هر دو مـورد   اند. كردهبررسي  در ارزيابي كيفيت سود را ويژگي كيفي قابليت اتكااثر 

                                                 
1. Meyer, Philip. E 
2. Macdonald, Graeme 
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 اند (احمـدپور و قهرمـاني،  داشته تأثيري كيفي مورد بررسي بر كيفيت سود هانشان داد كه ويژگي
  ).1387و احمدپور و احمدي،  1388

 با وجودهاي مالي پرداخته و استفاده از آنها را هاي همراه صورتابراهيمي به بررسي يادداشت
ضعف سيستم حسـابداري تعهـدي در    ةدهنداهميتي كه در شفافيت گزارشگري مالي دارند، نشان

كـردن   چراكـه گزارشـگري آنهـا بـا هـدف برطـرف       ؛دانـد اقتصادي مـي  هاي گزارشگري واقعيت
ها بخش مهمي يادداشت ،شود و معتقد استهاي گزارشگري سيستم تعهدي انجام ميمحدوديت

برخـي از   د و تنها راه عملي براي توصيف كامـل و مناسـب  نده از گزارشگري مالي را تشكيل مي
 ).1388(ابراهيمي،  استهاي خاص رويدادها و وضعيت

تـوان بـه   مـي  آن دسته هاي كيفي انجام شده كه ازويژگي زمينةهاي ديگري نيز در پژوهش
هاي كيفـي سـود و    بررسي رابطه بين ويژگي") با عنوان 1386هاي كردستاني و مجدي (پژوهش

هاي كيفـي اطالعـات   ويژگي") با موضوع 1377( فر، رسولي و بهرام"سرمايه سهام عادي ةهزين
) بـا عنـوان   1388و نوروش و حسيني ( "گيري مديريتحسابداري مديريت و نقش آن در تصميم

اشـاره كـرد كـه     "بودن و مـديريت سـود   موقع  قابليت اتكا و به يبررسي رابطه بين كيفيت افشا"
  اند.قرار داده مد نظرهاي كيفي را توجه به ويژگي تأثيرهاي مذكور پژوهش ،درمجموع

  شوند. اند به سه گروه تقسيم ميشكل و محتوا انجام شده ةهايي كه تاكنون در زمينپژوهش
محتوا بر شكل  برتريهاي اين دسته هستند به تبيين مفهوم ترين پژوهشگروه اول كه قديمي

  ) اشاره كرد. 1976ير (توان به مياند كه ميپرداخته
هايي هستند كه شكل و محتوا را از ديد اشخاص پژوهش و وم كه يك گام جلوتر آمدهگروه د

) و 1991دونالـد ( توان بـه مـك  اند كه ميهاي مختلف درگير با گزارشگري مالي سنجيدهيا گروه
  ) اشاره كرد.1992مارتينز (

بـه بررسـي شـكل و محتـوا در      ،هـاي ايـن دسـته هسـتند    گروه سوم كه جديدترين پژوهش
يا درمورد يك استاندارد خاص يا حتـي   ،الملليهاي استانداردگذاري كشورهاي مختلف و بين رويه

) 2009ر (، كـوپ 1)2008)، گوردون (2006توان به بنت (اند كه ميابزارهاي مالي مشخص پرداخته
  ).Gordon & Natalie, 2008) اشاره كرد (2009و هوا (

  شناسي پژوهش روش
شود، چراكـه هـدف توصـيف عينـي و     مي شمردههدف پژوهشي توصيفي  ديدگاهاز اين پژوهش 

هاي مختلف مرتبط بـا حرفـه اسـت    مفاهيم شكل و محتوا از ديدگاه گروه هاي واقعي خصوصيت
                                                 
1. Gordon, Isabel 
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هـاي كـاربردي قـرار    پـژوهش  ةنتايج پـژوهش، در دامنـ   ديد). از 136: 1390(طبيبي و ديگران، 
تالش براي يافتن پاسخ براي حل يك معضل و  ،ديهاي كاربرويژگي بارز پژوهش ؛ زيراگيرد مي

ميـان  مشكل عملي است كه در دنياي واقعي وجود دارد و مفاهيم شكل و محتوا و معضل فاصله 
ي اجراي پژوهش، يك پژوهش كم فرايندچنين ويژگي را نسبت به دانش حسابداري دارد. از نظر 

 مشخص اسـت ها ، ماهيت متغيرها و دادههشپژوهاي آوري داده قبل از جمع رود؛ زيرا شمار مي به
و بـه   ي دو يا چند متغيـر اسـت  علّ ةگيري متغير مورد نظر يا رابط اندازه پژوهش،و هدف از انجام 

پـردازد. از  مـي  ،دهدآنچه كه درجامعه رخ مي ةها، براساس مشاهدگردآوري، تحليل و تفسير داده
 ؛شـود مي شمردهترتيب پژوهشي استقرايي و مقطعي  ديدگاه منطق اجرا و زمان انجام پژوهش، به

درصـدد ارائـه الگـو و     ،هاي حاصل از مشاهدات و استدالل از جـزء بـه كـل   چراكه براساس يافته
 ،هاي افراد در يك جامعه در مقطعي مشخص از زمـان و براي توصيف رفتار و نگرش استنظريه 

  ).134: 1390(طبيبي و ديگران،  شده استانجام  1392يعني سال 
 ةهاي مـرتبط بـا حرفـ   قصد داشته تمامي گروه ؛ زيرااي استگيري تصادفي طبقهروش نمونه

حسابان نهادهـاي نظـارتي،    و دانشجويان حسابداري، حسابرسان و ذي استادانشامل  ،حسابداري
هاي مالي را دربر گيـرد و  كنندگان از صورتها و همچنين استفادهها و سازمانحسابداران شركت

روش حـذف سيسـتماتيك و بـا     و تعيين ميزان خطا، بـه  متغيرهاي ديگرحجم نمونه بعد از تعيين 
 است. محاسبه شده 1رابطة شماره  شرح استفاده از فرمول كوكران به

22  )1رابطه 
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  رابطه:در اين 
N :ة آماري؛حجم جامع  
n :حجم نمونه؛  
)1()( ppxD :  ،واريانس جامعهp  اگـر در  اسـت و  مقدار نسبت صفت موجود در جامعه

 قدار واريانس به حداكثر مقدار خـود مدر اين حالت  .درنظر گرفت 5/0توان آن را مي ،اختيار نباشد
  .رسدمي 25/0يعني 
)(

2
1




u:  مقدارZ  ؛)645/1درصد ( 95از جدول توزيع نرمال درسطح اطمينان   
:  يكي از مقادير مناسـب بـراي    075/0خطاي حدي يا همان مقدار خطاي مجاز است كه

  )128: 1372آن است (منصورفر، 
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مذكور و حجم جامعـه، حجـم نمونـه     متغيرهايبا توجه به مقادير و  1بر اساس رابطه شماره 
مورد آنها بازگردانده شـد.   108و توزيع  نامه پرسشبه همين تعداد  ، پسدست آمد به 120برابر با 

) از روش آلفاي كرونبـاخ اسـتفاده   نامه پرسشها (براي سنجش روايي و پايايي ابزار گردآوري داده
با توزيع ها دست آمده است. همچنين براي آزمون تطابق توزيع نمونه به 789/0و ضريب آلفا  شده

است كه با توجه به  اسميرنوف استفاده شده ـ  نرمال (تطابق نيكويي برازش) از آزمون كلموگروف
نرمـال بـودن توزيـع     ايمعنـ  شود و ايـن بـه  مي تأييد، فرض صفر )005/0( معنادارياندازه سطح 

  است.  هاي پارامتريك استفاده شده از آزمون همين دليل به. استها نمونه
هـاي  نظـرات گـروه   تعيين ميزان هماهنگياز آنجاكه هدف  ،ها نيزو تحليل داده براي تجزيه

) ANOVA( 1از روش تحليل واريانس ،نرمال بودن توزيع نمونه تأييدمختلف است و با توجه به 
كـه بـراي    ) آزمـوني اسـت  ANOVAچرا كه تحليـل واريـانس (   ؛شده است استفاده Fو آزمون 

در اين آزمون فرض صفر  .شود مي استفاده گروه دو از بيش در صفت يك يا چند مقايسة ميانگين
بـين ميـانگين    معنـادار يعني عدم وجـود تفـاوت    ؛ها يكسان استگروه ةهم ميانگين كه است آن

 كه است ) آنو فرض مقابل (فرض  ):هاي مختلف (گروه

درسطح پنج  αدارد. خطاي  وجود معناداري اختالف هاجمعيت اين از گروه دو ميانگين بين حداقل
هاي جوامـع مـورد بررسـي از    صدم درنظر گرفته شده و براي آزمون برابري (يكنواختي) واريانس

  . شده استاستفاده  2آماره لون
 از آزمون ،شود)رد مي ها بوده (زماني كه فرض براي تعيين اينكه اختالف بين كدام گروه

هـاي مختلـف بـوده    دوي ميـانگين گـروه   دوبـه  ةمقايس ،(در واقع هدف شده استاستفاده  3توكي
بـر   عـالوه  زيرا است؛) در اين پژوهش يك تحليل چند طرفه ANOVAاست). تحليل واريانس (

كنندگان اطالعـات،  اند (همانند تهيهدهندگان در آن قرار گرفتهمتغير نوع جايگاه گروهي كه پاسخ
متغيرهـاي ديگـري هماننـد سـطح      ،كنندگان اطالعات و غيـره) تأييدكنندگان اطالعات، استفاده

  اند.متغيرهاي مستقل مورد بررسي قرار گرفته منزلة بهتحصيلي نيز  ةتحصيالت و رشت

  هاي پژوهش يافته
 سـؤال  30عمـومي و شخصـيتي و    سـؤال  5حـاوي   اينامـه  پرسشاصلي،  ةبراي سنجش فرضي

تـرين محورهـاي مـورد بررسـي     د. مهمشمرتبط با شكل و محتوا طراحي محور  10تخصصي در 
هاي نامشهود (همانند سرقفلي و منابع انساني)، محتويات افشـا  يها، تلفيق، دارايگزارشگري اجاره

                                                 
1. Analyze of Variance 
2. Levene Test 
3. Tukey Test 



ی  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  38 ی ر سا ری و  دا سا   1392 پاييز ، 3 شماره ،20دوره  ،ی 

اي (همانند سود حسابداري و هاي پيوست، استانداردهاي حسابداري و مباحث مقايسهدر يادداشت
اند. اين مفاهيم از جمله مفاهيمي هسـتند كـه   ي و تعهدي و غيره) بودهسود اقتصادي، مباني نقد
رويكرد شكلي و محتـوايي قـرار    تأثيرهاي حسابداري مرتبط با آنها تحت نوع گزارشگري و روش

، نظـرات  نامـه  پرسـش  هـاي  سـؤال با ارائه هدفمند مصاديقي از شكل و محتـوا در   بنابرايند. ندار
 تخصصي) هاي سؤالد. براي تحليل آنها (شدهندگان در رابطه با محورهاي مذكور مشخص  پاسخ

 منزلـة  به نامه پرسش معدل كلي ،متغير عامليهاي يك از طريق آزمون تحليل واريانس بين گروه
سنجيده شده و براي سنجش پنج  ،متغير مستقل منزلة بهمتغير وابسته نسبت به متغير نوع جايگاه 

  ارائه شده است.  5تا  1در جداول  استفاده شده كه نتايج آنها tآزمون  اول نيز ازعي فر فرضية
 

 . آمارتوصيفي1جدول 

حداقل  حداكثر
فاصله اطمينان ميانگين 

خطاي  درصد 95با احتمال 
 معيار

انحراف 
تعداد  ميانگين استاندارد   هاگروه

 حد باال حد پايين

 كنندگانتهيه 28 3536/2 32601/0 06161/0 4800/2 2272/2 3 6/1
 كنندگانتأييد 17 6176/2 19117/0 04636/0 7159/2  5194/2 9/2 2/2
 كنندگاناستفاده 19 7474/2 47066/0 10798/0 9742/2  5205/2 5/3 9/1
  مدرسان 11 7455/2 25045/0 07551/0 9137/2  5772/2 2/3 3/2

  دانشجويان 23 6783/2 37045/0 07724/0 8385/2 5181/2 2/3 2
  ساير 10 6100/2 15951/0 05044/0 7241/2  4959/2 9/2 4/2
  جمع 108 5972/2 35925/0 03457/0 6658/2  5287/2 5/3 6/1

  
 شـماره  جدول شود. درهاي مرتبط با حرفه مالحظه ميآمار توصيفي گروه 1 شماره در جدول

ـ   ةآزمون يكنواختي واريانس استفاده شده كه انداز برايآماره لون  2  ،آن 003/0داري اسـطح معن
هاي شش گروه شغلي يكسان نيست. در آن است كه واريانس ةدهند بيانگر رد فرض صفر و نشان

 001/0داري اسـطح معنـ   ةانداز اينكهبا توجه به  است،كه جدول تحليل واريانس  3 شماره جدول
مقابـل كـه    ةهاي شش گروه يكسان نيست و فرضييعني ميانگين ؛شودفرضيه صفر رد مي شده،

هاي مـرتبط بـا   كه نظرات گروه اشود. به اين معنمي تأييد ،اصلي اين پژوهش است ةهمان فرضي
  حرفه حسابداري در خصوص مفاهيم شكل و محتوا در حسابداري فرق دارد.

  ها. آزمون يكنواختي واريانس2جدول 
Sig.  لون آماره 1درجه آزادي  2درجه آزادي 

003/0 102 5 891/3  
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 (ANOVA). تحليل واريانس3جدول

Sig.  آمارهF درجه  ميانگين مربعات
 آزادي

 منبع واريانس  مجموع مربعات

  هابين گروه  492/2  5  498/0  492/4  001/0
 هادرون گروه 317/11  102  111/0  
 جمع 809/13 107   

 
شـده  ها استفاده دوي ميانگين بين گروه دوبه ةاز آزمون توكي براي مقايس 4 شماره در جدول

  شود:در جدول مذكور مشاهده مي طور كه . هماناست
كننـدگان و سـاير اشـخاص    تأييدهـاي  كنندگان با گـروه در خصوص نظرات گروه تهيه .1

هاي مـذكور درخصـوص   كنندگان با گروهيعني نظرات تهيه Yشودتأييد ميفرض صفر 
 هـا ولي در مقابل براي ساير گـروه  و مشابه است، فاهيم شكل و محتوا تفاوت نداشتهم

هــاي كننــدگان بــا نظــرات گــروهيعنــي نظــرات تهيــه اســت؛ فــرض صــفر رد شــده
   و دانشجويان فرق دارد. مدرسانكنندگان،  استفاده

 ،شـود فرض صفر تأييد مي كنندگان و ساير اشخاصتأييدهاي در خصوص نظرات گروه .2
  ها يكسان است.عني نظرات اين دو گروه با همه گروهي

به جـز اخـتالف    ،و دانشجويان مدرسانكنندگان، هاي استفادهدر خصوص نظرات گروه .3
هاي موصوف بـا  يعني نظرات گروه ؛شودا تأييدكنندگان فرض صفر تأييد مينظر آنها ب

  كرد.مشاهده  4توان در جدول ها يكسان است و اين موضوع را ميگروه ةبقي

 توكي . آزمون4جدول 
 1 2 هاجايگاه گروه  تعداد  05/0زيرمجموعه براي آلفا = 

 كنندگانتهيه 28  3536/2 
  ساير  10  6100/2  6100/2
  كنندگانتأييد  17  6176/2  6176/2
  دانشجويان  23  6783/2 6783/2
  مدرسان  11   7455/2
  ساير  19   7474/2
856/0  077/0   Sig. 

  



ی  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  40 ی ر سا ری و  دا سا   1392 پاييز ، 3 شماره ،20دوره  ،ی 

بـراي انجـام آزمـون     .اندفرعي اول آزمون شده ةپنج فرضي ،tبا استفاده از آزمون  5در جدول 
اي گزينـه  پـنج ميـانگين طيـف   ( 3دهندگان بـا عـدد   مذكور ميانگين عدد پاسخ هر گروه از پاسخ

  . شده استمقايسه  )ليكرت
 شـده  در تمام موارد فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذيرفتـه  است گونه كه مشخصهمان

كنندگان اطالعات كنندگان و استفادهتأييدكنندگان، هاي تهيهكه براي كليه گروه ابدين معن است؛
شكاف فاصله بين شكل و محتوا وجـود   ،و دانشجويان حسابداري مدرسانحسابداري و همچنين 

بـوده و كمتـرين    كننـدگان اطالعـات حسـابداري   تأييدان و كنندگدارد. بيشترين شكاف بين تهيه
 ةدر واكـاوي علـل فاصـل    حسابداري وجود داشـته اسـت.   مدرسانكنندگان و شكاف بين استفاده

-روش عملي وجود پيچيدگي ،مواردي چون نامه پرسش هاي سؤالو با توجه به محورهاي مذكور 

 فراينـد  ةتلفيـق، سـاختار نسـبتاً بسـت    هـا و  هاي مرتبط با رويكرد محتـوايي در خصـوص اجـاره   
استانداردگذاري و چشمگير نبودن كيفيت و محتواي افزوده شده به گزارشـگري مـالي از طريـق    
استانداردهاي حسابداري، تفاوت مفهومي و محتوايي در انواع مختلف سود (سود حسابداري، سـود  

(مبنـاي نقـدي و تعهـدي )    گيـري سـود   مباني مختلف اندازه و اقتصادي و سود مشمول ماليات)
  شد. مشخص 

 تي.. آزمون5جدول

جايگاه   فرضيه
 ميانگين  تعداد  ها گروه

انحراف 
 استاندارد

 tآماره 
فرض 
 صفر

فرض 
 مقابل

 پذيرفته رد -4918/10 32601/0 3536/2 28  كنندگانتهيه 1فرعي 

 پذيرفته رد - 2475/8 19117/0 6176/2 17  كنندگانتأييد 2فرعي 

 پذيرفته رد - 3394/2 47066/0 7474/2 19  كنندگاناستفاده 3فرعي 

 پذيرفته رد - 3703/3 25045/0 7455/2 11  مدرسان 4فرعي 

 پذيرفته رد - 1647/4 37045/0 6783/2 23  دانشجويان 5فرعي 

 پذيرفته رد - 7317/7 15951/0 6100/2 10  ساير
108 5972/2 35925/0 

  
از طريـق آزمـون   عمومي و شخصيتي نيـز   هاي سؤاليعني  ،فرعي ششم ةبراي تحليل فرضي

متغيـر  (دهنـدگان  پاسـخ  ةنامـ  پرسشمعدل كلي  ،متغير عامليهاي چند تحليل واريانس بين گروه
 )متغيرهـاي مسـتقل  (نسبت به سه متغير نوع جايگاه، رشته تحصيلي و سطح تحصيالت  )وابسته

  است.  6جدول شماره كه نتايج آن به شرح  شده استسنجيده 
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  . آزمون اثرات اصلي و متقابل متغيرها6جدول 

مجموع3نوع  منبع
  مربعات

درجه
 آزادي

ميانگين 
 .F Sigآماره   مربعات

 000/0 413/11 406/0 27 963/10  مدل تصحيح شده

 230/7694000/0 738/273 1 738/273  تقاطع

 000/0 448/5 194/0 5 969/0  هاجايگاه گروه

 000/0 926/6 246/0 3 739/0  تحصيلي ةرشت

 000/0 488/16 587/0 3 760/1  سطح تحصيالت

 000/0 704/13 488/0 4 950/1  تحصيلي ةرشت×  هاجايگاه گروه

 105/0 983/1 071/0 4 282/0 سطح تحصيالت×  هاجايگاه گروه

 265/0 262/1 045/0 1 045/0 سطح تحصيالت× تحصيلي  ةرشت
سطح×تحصيليةرشت×هاجايگاه گروه
 تحصيالت

000/0 0 . . . 

   036/0 80 846/2 خطا
    108 330/742 جمع كل

    107 809/13 جمع كل تصحيح شده

  
اسـت.  اثرات اصلي و اثرات متقابل متغيرهـا مـورد بررسـي قـرار گرفتـه       ،6 شماره در جدول

براي اثرات اصلي سه متغير فرض صفر براي هر سه مورد جايگاه  ،شود مشاهده ميكه  گونـه  همان
ـ  شده استرد شده و فرض مقابل پذيرفته  تحصيلي و سطح تحصيالت ةها، رشتگروه  دانو اين ب

دهنـدگان  يلي و سـطح تحصـيالت بـر نظـرات پاسـخ     تحصـ  ةست كه نوع جايگاه، نوع رشـت عنام
 فرعي ششـم  ةداشته است و بنابراين فرضي تأثيردرخصوص مفاهيم شكل و محتوا در حسابداري 

 ةتفكيـك رشـت   بـه  ،درخصوص اثرات متقابل براي متغيـر جايگـاه   .شودمي تأييداين پژوهش نيز 
 ةتفكيك سطح تحصيالت و متغير رشـت  به ،ولي براي متغير جايگاه ،تحصيلي فرض صفر رد شده

ديــدگاه ســي . در بررشــده اســت تأييــدك ســطح تحصــيالت فــرض صــفر تفكيــ بــه ،تحصــيلي
تحصـيلي و سـطح    ةدهندگان درخصوص مفاهيم شكل و محتوا در حسابداري، از نظر رشـت  پاسخ

د درمورد شمشخص  ،شده استارائه ن نوشتار ايپرهيز از درازمنظور  ها بهتحصيالت كه جداول آن
هـاي  آموختگـان رشـته  شده براي نظرات دانش تأييدتنها موردي كه فرض صفر  ،تحصيلي ةرشت

يعني تنها در مورد اين دو گروه نظرات مشابه بوده است و درخصوص  ،حسابداري و مديريت بوده
تنهـا مـوردي    ،در مورد سطح تحصيالت جود دارد.ها اختالف نظرات ورشته ةآموختگان بقيدانش
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 ارشد بوده شده براي نظرات فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي و كارشناسي تأييدكه فرض صفر 
بقيـة  التحصـيالن   عني تنها در مورد اين دو گروه نظرات مشابه بـوده و درخصـوص فـارغ   ي است؛

  مقاطع اختالف نظرات وجود دارد.
كيفيـت و محتـواي    درخصوص ،هاي قبليهاي اين پژوهش با نتايج پژوهشيافته ةدر مقايس

با پـژوهش   افزوده شده به گزارشگري مالي از طريق استانداردهاي حسابداري، نتايج اين پژوهش
معتقدند تنها در يك مدل افزايش كيفيت مشاهده شد (نـه در تمـام    ) كه1388( ثقفي و ابراهيمي

تشـخيص   مـؤثر از اين جهت كه در اين پژوهش وجود اسـتانداردها در كيفيـت بخشـي     ،ها)مدل
 سـو هم ،ولي از اين بابت كه ميزان محتواي افزوده شده محـدود اسـت   همخواني ندارد؛شده داده
. در بررسي علت مغايرت نتايج، دو موضوعِ اثرگذاري استانداردها درگذر زمان و بيشتر شـدن  است

اند (در انجـام پـژوهش مـذكور    داشته تأثيرتعداد استانداردها نسبت به زمان انجام پژوهش مذكور 
 ). شده استاستاندارد تدوين  33ولي در زمان انجام اين پژوهش  ،استاندارد بررسي شده 10

هـاي  هاي مرتبط با رويكرد محتوايي، يافتـه برخي از روش عملي وجود پيچيدگي رابطه با رد
وجـود پيچيـدگي   ) كـه علـت عـدم انجـام تلفيـق را      1382طينت (اين پژوهش با پژوهش خوش

از ديـدگاه تفـاوت مفهـومي و     است. سوهم ،داندمي هاي مذكورصورت ةهاي مربوط به تهي روش
د حسابداري، سود اقتصادي و سود مشمول ماليات) و تفاوتي كـه در ايـن   محتوايي انواع سود (سو

هـاي احمـدپور و   هاي ايـن پـژوهش بـا پـژوهش    يافته ،شكل و محتوا وجود دارد ديدگاهموارد از 
مطابقت ديده  ،دانستندمي مؤثرهاي كيفي را بر كيفيت سود ) كه ويژگي1388و  1387همكاران (

همكـاران  كـوپر و  هـايي چـون   هاي حاصل از اين پژوهش و نتايج پـژوهش همچنين در يافتهشود. مي
مشـاهده   ،نتـايج همسـويي  و  همخـواني ) نيز 1992( انرومارتينز و مك) و 1976ر (يمي، )2009(

 شود.  مي

  و پيشنهادها گيري نتيجه
و  مـرتبط بـا حرفـه   هـاي  متغيـر جايگـاه گـروه    اينكـه پژوهش مبني بر  هاي اينبا توجه به يافته
يلي و سـطح تحصـيالت بـر    تحصـ  ةرشـت  همانند ،هاي عمومي و شخصيتي آنهاهمچنين ويژگي

و اينكـه   داشـته  تـأثير در رابطه با مفاهيم شـكل و محتـوا در حسـابداري     ،دهندگاننظرات پاسخ
و  وجـود داشـته   ها اختالف نظراوالً بين برخي از گروه مرتبط،هاي درخصوص متغير جايگاه گروه

 و نيز بـا مالحظه شده شكاف فاصله بين شكل و محتوا  ،هاي مذكورگروه همةثانياً اينكه درمورد 
 كـردن  خنثـي  ةوظيفـ  )كننـدگان تأييد(حسابرسـان   پـژوهش، توجه بـه اينكـه در مبـاني نظـري     

هاي مالي برعهده كنندگان صورتتهيه عنوان بههاي مالي حسابداران و مديران آنها را بيني خوش
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گـروه بـه يكـديگر     نظرات ايـن دو  كهدهد اين پژوهش نشان مي هاي هنتايج آزمون فرضي .نددار
 ان اطالعات مالي فاصله وجود داردكنندگها با تهيهكه بين نظرات ساير گروه درحالي ،نزديك بوده

دهنـدگان،   هاي پاسـخ گروه همةو همچنين با توجه به وجود فاصله بين شكل و محتوا در نظرات 
هنـوز   ،محتواگرايانـه نسـبت   بـه  وجود استانداردهاي حسابداريِ باتوان گفت گيري مينتيجه براي
چراكه هم در نظرات همه  ؛ل و محتوا در حسابداري وجود داردقابل توجهي بين شك نسبي ةفاصل
كنندگان اطالعات مالي كه آنها تأييدقانوني  ةوظيف با وجودها اين فاصله مشاهده شده و هم گروه

يـابي بـه محتـواي     هاي عملي دسـت دليل محدوديت به ،دهدكنندگان قرار ميدر تقابل با تهيه را
ماننـد   ،هـاي نظـري   هـاي گـروه  و در ديـدگاه  بـوده  ، نظريكامل كه بيش از آنكه عملياتي باشد

يـابي بـه اطالعـات بيشـتر      دست برايكنندگان كه اشتياق زيادي دانشجويان و استفاده ،مدرسان
. از علـل  شده به جاي تقابل، تشابه نظر بين اين دو گروه ديـده شـود   سببآيد، چشم مي به ،دارند

هـاي حسـابداري،    توان به مواردي همچـون محـدوديت  مي ،موجود ةمهم عدم توافق نظر و فاصل
ي مناسب نظـري اشـاره   محتوا كردنعملياتي  محدوديتفاصله بين تئوري و عمل حسابداري و 

ي مناسب نظري استانداردهاي حسابداري كه بيشتر مورد بررسي قـرار  محتوا كردنكرد. عملياتي 
هـاي محتواگرايانـه درخصـوص    برخـي از روش  كـردن زيـاد اجرايـي    پيچيـدگي گرفته در قالـب  
گيري ذهني چون منـابع  هاي با مباني اندازهاي، مباني تلفيق، داراييهاي سرمايهحسابداري اجاره

نـوع و   كـه  اسـت  آن از حـاكي  پـژوهش  مچنين نتايجشود. هد ميانساني، سرقفلي و غيره محدو
 تـأثير توانـد در كـاهش فاصـله بـين شـكل و محتـوا       ساختار تدوين استانداردهاي حسابداري مي

 ،امكان قضاوت مستتر در استانداردها و مفاهيم نظـري گزارشـگري مـالي    محسوسي داشته باشد.
و اين خود يكي از عوامل موجد فاصله بين كرده م سطح مورد نظر هر گروه را فراه ةاستفاد ةزمين

اسـتانداردگذاري   فرايند ةساختار نسبتاً بست ،ديگر سوياز  .شده استشكل و محتوا در حسابداري 
رسـمي تـدوين اسـتانداردهاي     فراينـد هـاي مـرتبط بـا حرفـه در     و محسوس نبودن سهم گـروه 

خواهي عمومي و عدم استقبال چشمگير نظر فرايندحسابداري و محدود شدن آنها به مشاركت در 
  كرد.آنها از نظرخواهي، باعث شده از اين ظرفيت بالقوه نتوان استفاده مناسب 

  پيشنهادها 
و بودن تدوين اسـتانداردهاي محتواگرايانـه    مؤثرپژوهش مبني بر  ها و نتايج اينبا توجه به يافته

 سـوي ديگـر  و از  سـو رسيدن به محتواي بيشتر در گزارشگري مالي از يك  براي ،پيچيده گاهي
دو هـر   درنهايـت  و اينكه گزارشگري مالي فرايندمرتبط با هاي قضاوت گروه ةدن زمينكرمحدود 

و  پـژوهش  پيشـنهاد منزلـة   بـه  ،شـوند محتـوا در حسـابداري مـي   منجر به كاهش فاصله شكل و 
با شـفافيت بـاالتر و قضـاوت كمتـر      يتدوين استانداردهايد باي لاو ،توان گفتمي صورت كلي به
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براي  دومايجاد تعادل در تدوين استانداردها است و نيازمند مورد توجه قرار گيرد كه البته اين امر 
نهـايي  ها و گـروه ها در كارگروهنمايندگاني از اين گروهالزم است  ،هاات متفاوت گروهپوشش نظر

مين نياز أچتر ت با گسترش تا كنندي ايفا مؤثريافته و نقش بداري حضور دوين استانداردهاي حسات
 بنـابراين  شاهد كاهش فاصله شـكل و محتـوا در حسـابداري بـود.     بتوان هاي بيشتر،بر سر گروه

 ،هـاي محتواگرايانـه  عمال رويـه نهاد استانداردگذار ضمن ا ،شودتر پيشنهاد ميصورت مشخص به
در مـوارد جـانبي كـه    خصـوص   بـه ( كندها تدوين جلوگيري از پيچيدگي براي يهاي مناسبروش

مفاهيم را با تشريح  ،شود). تا حد ممكن در متن استانداردكليت نداشته و موارد خاص را شامل مي
و  ، واضـح صورت كامـل را به آن ،كارگيري هو همزمان با استاندارد راهنماي ب كندو تمثيل تفسير 

راهكـار اجرايـي بـراي     . تالش شـود كندپيوستي از استاندارد تدوين  عنوان به  هاي متنوعبا مثال
نظرخواهي استانداردهاي درجريـان تصـويب يـا     فرايندهاي مرتبط با حرفه در افزايش نقش گروه

هـا و  حسـابداران رسـمي، دانشـگاه    ةاز طريق تعامل با جامعـ  . براي مثالبازنگري انديشيده شود
و  استادان، دسته از اعضاها براي آنهامتياز قائل شدن نهادها و دانشگا ةزميناي هاي حرفهانجمن

كنند نظرخواهي عمومي استانداردهاي حسابداري ايفا مي فراينددانشجوياني كه نقش بيشتري در 
شود منابع درسي هماهنگ با آخرين استانداردهاي حسابداري . همچنين پيشنهاد ميكندرا فراهم 

 ةو دانشـجويان اعـم از دانشـجويان رشـت     مدرسـان  همةبناي تدريس و تحصيل مصوب كشور م
اشخاصـي   ةهايي كه دروس حسابداري در سرفصل درسي آنها است و كليحسابداري، ساير رشته

 كه با بازار سرمايه ارتباط و قصد فعاليت در آن دارند، قرار گيرد.
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