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 مقدمه

 این بر حاکم گوییپاسخ مسئولیت بر مبتنی نظری هایچارچوب به توجه با عمومی بخش نهادهای در

 مسئولیت شود. منجر گوییپاسخ مسئولیت ارتقای به که شوند تهیه نحوی به باید هاگزارش بخش،

 گوپاسخ هاآن نمایندگان و مردم قبال در عمومی بخش نهادهای و هادولت که است آن مستلزم پاسخگویی

 ]1[ است عمومی بخش گزارشگری انواع گویی،پاسخ مسئولیت این ابزار دهند. توضیح هاآن به و بوده

 هایپیچیدگی همراه به اخیر هایدهه در انتفاعی واحدهای هایفعالیت سریع هایپیشرفت دیگر، سوی از

 سوی از را اتکا درخور و کامل مربوط، مالی اطالعات ارائه و تهیه لزوم رسانی،اطالع و اطالعاتی هاینظام

 گیریتصمیم باعث کننده،گمراه اطالعات وجود یا اطالعات نبود است. کرده تشدید انتفاعی واحدهای

 و ماندگیعقب سرانجام و سرمایه بازارهای تخریب اقتصادی، منابع اتالف نتیجه در و نامطلوب اقتصادی

 درخور و اتکا درخور مربوط، اطالعات وجود بنابراین شود.می عمومی رفاه سطح کاهش و اقتصادی فقر

 اطالعات ارائه و تهیه هایالزام ترینمهم از یکی است. کشورها اقتصادی توسعه اصلی ابزار از یکی فهم

  ]2[ است عمل در آن رعایت و حسابداری استانداردهای تدوین مزبور، هایویژگی با مالی

 واحد هایفعالیت از متفاوت آگاهی میزان با مختلف کنندگاناستفاده نیازهای رفع برای مالی هایگزارش

 تهیه فرض این اساس بر عموماً مالی هایگزارش در مندرج اطالعات رو،این از شود.می تهیه گزارشگر

 حسابداری نحوه و گزارشگر واحد هایفعالیت مورد در متعارفی آگاهی از کنندگاناستفاده که شودمی

 حال،درعین باشند. داشته را کار این انجام به تمایل و اطالعات مطالعه توانایی همچنین و برخوردارند

 مشکل بهانه به نباید شودمی تلقی مربوط کنندگان،استفاده نیازهای رفع جهت که ایپیچیده اطالعات

 نیز اطالعات گونهاین گرچه شود، حذف مالی هایصورت از کنندگاناستفاده برخی توسط آن درک بودن

 موجب بودن، فهمقابل ویژگی که است حالی در این .]8[ شود ارائه ساده ایگونهبه امکان حد تا باید

 بخش واحدهای عمومی مقاصد با مالی هایگزارش باشد. درکقابل کنندگاناستفاده برای اطالعات شودمی

 کنندگاناستفاده ایپایه دانش با متناسب و نیازها گویپاسخ که دهد ارائه نحوی به را اطالعات باید عمومی

 فهم قابلیت تا شد تالش حاضر مطالعه در ترتیب، این به باشد. شده ارائه اطالعات ماهیت بیانگر و هاآن

 و حسابداران مدرسان، دانشجویان، مختلف هایگروه نظر از عمومی بخش حسابداری استانداردهای

 گیرد. قرار ارزیابی و بررسی مورد حسابرسان

 مروری بر پیشینه

 و داخلی نیازهای به توجه با و حسابداری المللیبین استانداردهای چارچوب در حسابداری استانداردهای

 با بیشتر هماهنگی منظور به استانداردها از برخی شود.می تدوین کشور اقتصادی محیط بر حاکم شرایط

-استفاده استاندارد، یک صحیح کارگیریبه برای .]8[ است شده تجدیدنظر المللیبین استانداردهای

 کارگیریبه مورد در اظهارنظر و ارزیابی مسئول حسابرسان عالوهبه باشند. آن درک به قادر باید کنندگان

 درک به قادر باید نیز حسابرسان خود بنابراین هستند. اقتصادی واحدهای توسط استانداردها صحیح

 حسابداری حوزه دهندگان آموزش و دانشجویان همچنین باشند. حسابداری استانداردهای مفهوم صحیح

 هم هاگروه این هستند. حسابداری استانداردهای صحیح درک نیازمند که هستند مهمی هایگروه از نیز
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 حسابداری استانداردهای اصلی متن مبنای بر که درسی هایسرفصل و مفاهیم درست آموزش منظور به

 از درستی درک به قادر باید کار بازار و حرفه به ورود برای شدن آماده جهتهم و شوندمی داده آموزش

 حسی خواننده برای متن هر مطالعه هنگام است آمده خوانایی سطح تعریف در .]14[ باشند استانداردها

 واقع در این و دارد بسیاری تأثیر مطلب فهم در که شودمی ایجاد متن سادگی یا پیچیدگی میزان درباره

 از را محتوا یادگیری و خوانایی قابلیت (،1380) ملکی .]7[ است متن خوانش یا خوانایی سطح همان

 مطالب فراگیر باشد، قابلیتی چنین فاقد محتوا اگر که کندمی عنوان و دانسته آموزش فرایند در مهم نکات

 ملکی، نظر از سپرد. خواهد فراموشی به را هاآن آزمون از پس و کرد خواهد حفظ فقط درک، بدون را

 دیگر جای در ملکی شود.می منجر وی در نفس به اعتماد عدم و فراگیر سرخوردگی به محتوایی چنین

 انتخاب عدم صورت در گویدمی و کندمی اشاره محتوا انتخاب در درسی ریزانبرنامه وسیع تجربیات به

 در او یادگیری لیکن فراگیرد، را محتوایی چنین یادگیرنده است ممکن اگرچه درسی، محتوای مناسب

 شده تعریف اهداف تحقق برای ایوسیله محتوا آنکه حال ماند؛ خواهد باقی سطحی و لفظی اندازه همان

 مختلف هایگروه برای هاآن بودن خوانا و حسابداری استانداردهای (.1396 همکاران، و )سجادی است

 و گذارانقانون حسابرسان، و حسابداران دهندگانآموزش دانشجویان، قبیل از کنندهاستفاده

 مراجع توسط شده تدوین حسابداری استانداردهای چنانچه .]14[ دارد اهمیت استاندارد کنندگانتدوین

 توسط نیز هاآن کارگیریبه نباشد برخوردار الزم خوانایی و درک قابلیت از حسابداری در گذارسیاست

 ماند.بازمی اصلی هدف از نتیجه در و بود خواهد مواجه تناقض و مشکل با کنندهاستفاده مختلف هایگروه

 استانداردهای مهمترین از یکی که 11 شماره استاندارد خوانایی ارزیابی به که (1993) همکاران و شافر

 استاندارد این که رسیدند نتیجه این به کلوز روش از استفاده با پرداختند است دولتی حسابداری عمومی

 استانداردهای سایر و استاندارد این اگر نتیجه در و نیست درک قابل و خوانا دانشجویان توسط مهم،

 دولتی حسابداری اصول بین ارتباطی نقش توانست نخواهد نباشد خوانا کنندگاناستفاده توسط حسابداری

 برای هابیانیه اغلب که رسید نتیجه این به فلش فرمول از استفاده با (،1997) استد کند. ایفا خوبی به را

 هایگروه بین را خوانایی هایتفاوت کلوز روش از استفاده با همچنین وی هستند. مشکل بسیار خواندن

 حسابداری دانشجویان که داد نشان وی نتایج داد. قرار بررسی مورد حسابداری غیر و حسابداری دانشجویان

  هستند. غیرحسابداری دانشجویان از تواناتر هابیانیه متون درک و استفاده در

 موارد به توانمی رابطه این در که است گرفته صورت المللیبین و ملی سطح در مطالعاتی رابطه، این در

 مسئولیت هایاعالمیه خوانایی عنوان با خود پژوهش در (2010) 1امیر و ابوبکر شیخ کرد. اشاره زیر

 هایاعالمیه آنها، بررسی مورد مالزیایی هایشرکت نمونه در که دادند نشان مالزی در شرکتی اجتماعی

 مورد فرضیه پنج از است. دشوار بسیار خواندن برای خوانایی فرمول مبنای بر شرکتی اجتماعی مسئولیت

 شکل شرکت عملکرد با شرکتی اجتماعی مسئولیت هایاعالمیه خوانایی بین رابطه برای که آنها آزمون

 این است. کیوتوبین و نقدینگی سودآوری، با مثبت رابطه دهنده نشان که شد پشتیبانی مورد سه گرفت
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 را خود شرکتی اجتماعی مسئولیت هایاعالمیه خوب مالی عملکرد دارای هایشرکت دهدمی نشان نتایج

 اصطالحات و ترساده جمالت و کلمات کارگیریبه با است، آسان آنها درک که کنندمی گزارش نحوی به

 هایشرکت دهدمی نشان هایافته عالوهبه تر.ضعیف مالی عملکرد دارای هایشرکت به نسبت کمتر فنی

 افشای در )پایین( باال خوانایی امتیاز رشد، و نقدینگی سودآوری، برحسب )پایین( باال عملکرد دارای

 وقوع با که دارد این بر داللت هایشانیافته گویندمی آنها آوردند. دست به شرکتی اجتماعی مسئولیت

 ساختاری دارای یا ترطوالنی را شرکت اجتماعی مسئولیت افشای گزارش مدیریت ضعیف، شرکتی عملکرد

 که شرکتی اجتماعی مسئولیت افشای بنابراین نماید. پنهان را بد اخبار کند سعی تا کندمی ترپیچیده

 بوده خوب شرکت عملکرد که باشد این دهندهنشان تواندمی باشد ترساده ساختاری لحاظ از و مختصر

 بر مبتنی حسابرس گزارش با مرتبط شناسیزبان مسائل بررسی به نیز (2015) 1فاخ فاخ است.

 متناقض الزامات وجود با که داد نشان نتایج است. پرداخته حسابرسی المللیبین استانداردهای

 را خود هایگزارش ارائه باید مستقل حسابرسان شناسی،زبان مسائل مقابل در حسابرسی استانداردهای

 سود دارای هایشرکت ساالنه هایگزارش که رسید نتیجه این به نیز (2017) 2فنگلی بخشند. بهبود

 خواندن برای آنها ساالنه هایگزارش که هاییشرکت کهاین دیگر و است ترمشکل خواندن برای ترپایین

  هستند. تریمثبت سود پایداری دارای است ترساده

 اندکرده ارائه خواناتری هایگزارش بهتر عملکرد با هاشرکت آیا که نمود بررسی (1391) پورولی ایران، در

 دارد. وجود رابطه آنها مالی هایگزارش خوانایی با هاشرکت عملکرد بین است داده نشان نتایج خیر. یا

 و مثبت همبستگی ترتیب به شرکت اندازه و عملکرد با مالی گزارشگری فهم قابلیت و خوانایی بین یعنی

 خوانایی و مدیریت توانایی بررسی به (1397) نوئیپیته رضایی و گرایلی صفری دارد. وجود منفی

 نشان نتایج دهیعالمت نظریۀ بینیپیش با مطابق پرداختند. دهیعالمت نظریۀ آزمون مالی: گزارشگری

 نتایج همچنین گردد.می هاشرکت مالی گزارشگری خوانایی بهبود موجب مدیریت توانایی که دهدمی

 خوانایی و مدیریت توانایی بین رابطه بزرگتر، هایشرکت در که است آن از حاکی اضافی تحلیل و تجزیه

 قابلیت و خوانایی ارزیابی عنوان با تحقیقی در (1397) همکاران و نیاطالب است. ترقوی مالی گزارشگری

 کلوز و فلش هایشاخص از استفاده با حسابرسان و حسابداران منظر از حسابداری استانداردهای فهم

 حسابداری استانداردهای اغلب فلش/دیانی خوانایی سنجش روش طبق داد نشان تحقیق نتایج پرداختند.

 متن کلوز روش اساس بر همچنین، دارند. قرار دشوار یا دشوار بسیار مرتبه در خوانایی سطح لحاظ از

 آنها یادگیری و درک قابلیت عدم بیانگر و روانی فشار سطح در حسابرسان و حسابداران برای استانداردها

 کیفیت کاهش نتیجه در و استانداردها درست کارگیریبه عدم موجب تواندمی موضوع این که است

 مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای ارزیابی" به (1399) همکاران و پورزمانی شود. مالی گزارشگری

(IFRS) از استفاده با "فلسفی نگرش نقش بر تأکید با کنندگان:استفاده توسط فهم قابلیت منظر از 

                                                           
1 Fakhfakh 

2 Li Feng 
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 نشان فلش روش اساس بر آمده دست به نتایج پرداختند. کلوز شاخص و فلش خوانایی ارزیابی شاخص

 استاندارد دو تنها و هستند دشوار سطح در مالی، گزارشگری المللیبین استانداردهای مطلق اکثر که داد

 افراد بین استانداردها متن خوانایی کلوز، روش نتایج طبق همچنین باشند.می دشوار قدری سطح در

 آکادمیک، افراد بین در و است فلسفی نگرش فاقد گروه از بیشتر فلسفی، نگرش دارای گروه در ایحرفه

 خوانایی بررسی به (1400) پورزمانی و محمدی نیست. فلسفی نگرش از متأثر استانداردها متن خوانایی

 پرداختند. کنندگان استفاده توسط فهم قابلیت منظر از آن در بازنگری لزوم و مستقیم هایمالیات قانون

 فصل مستقیم، هایمالیات قانون منتخب فصول میان از فلش روش طبق که داند نشان هابررسی نتایج

 باشند.می متن خوانایی نظر از قانون فصول ترینساده رسیدگی ترتیب فصل و دشوارترین هامعافیت

 سطح در هامعافیت فصل خوانایی مالیاتی حسابرسان برای کلوز، شاخص نتایج مطابق همچنین

 هر مالی مدیران برای و مستقل( )آموزش ساده سطح در رسیدگی ترتیب فصل و آموزشی( متوسط)سطح

 باشند.می آموزشی و متوسط سطح در مذکور فصل دو

 محتوا، تحلیل حوزه در مطالعاتی خالء آمده، دست به داخلی پیشینه و شده انجام هایبررسی به توجه با

 باالخص دولتی، یخش در مالی گزارشگری و حسابداری حوزه در متون فهم قابلیت و خوانایی ارزیابی

 دهدمی نشان حاضر تحقیق نتایج است. مشهود کامالً عمومی بخش حسابداری استانداردهای

 مجدد تدوین و تجدیدنظر نیازمند آیا و هستند خوانایی از سطحی چه در حسابداری استانداردهای

 استانداردهای در تجدیدنظر برای را موضوع این توانندمی استانداردها کنندگانتدوین لذا خیر. یا باشندمی

 اهداف به دستیابی راستای در بزرگی گام تا دهند قرار لحاظ مورد جدید استانداردهای تدوین نیز و مصوب

  شود. برداشته عمومی بخش در حسابداری

 و همکاران و نیا طالب هایپژوهش در استفاده مورد اجرایی مراحل با مطابق تحقیق، این اجرایی مراحل

 و فلش خوانایی ارزیابی )شاخص یکسان خوانایی ارزیابی هایشاخص از استفاده با و همکاران و پورزمانی

 است این یکسان( خوانایی هایشاخص و اجرایی مراحل از )استفاده امر این علت است. شده انجام کلوز(

 مقایسه قابل امکان ثانیاً اند؛گرفته قرار محققان تأیید مورد اعتبار و روایی نظر از هاشاخص این "اوال که

 به عالقمند اندیشمندان و محققان حسابداری، استانداردهای کنندگانتدوین برای هاپژوهش این بودن

 باشد:می زیر شکل به پژوهش این اجرای جهت مفهومی مدل باشد. داشته وجود حسابداری حوزه

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی خوانایی استانداردهای حسابداری بخش عمومی طبق روش فلش و تعیین سطح دشواری یا سادگی آنها

 ترین تا دشوارترینسطح خوانایی از ساده اساس بربندی استانداردها رتبه

 از نظر خواناییترین استاندارد و دشوارترین استاندارد شناسایی ساده

 ترین و دشوارترین استاندارد طبق روش کلوز در میان مخاطبان موردنظر تحقیقارزیابی خوانایی ساده
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 روش پژوهش

 که است سؤال این درگیر شناسیروش عبارتی،به است. اجتماعی تحقیق منطق به مربوط شناسی،روش

 قابلیت بررسی حاضر، پژوهش از اصلی هدف کنیم.می اعتباریابی را خودمان دانش و معرفت ما چگونه

 و حسابداران مدرسان، دانشجویان، مختلف هایگروه نظر از عمومی بخش حسابداری استانداردهای فهم

 دنبال به و است اکتشافی پژوهش حاضر، پژوهش که کرد بیان توانمی راستا، همین در است. حسابرسان

 بهترین از یکی دهد. پاسخ خود سؤاالت به قبول مورد و صحیح رویکرد از گیریبهره با که است این

 برده بهره 1آمیخته تحقیق روش از حاضر، پژوهش در است. آمیخته روش اکتشافی، پژوهش برای هاروش

 منازعات در ریشه که 2گراکیفی و گراکمی رویکرد دو اصلی چالش بر متکی آمیخته، تحقیق روش شود.می

 شناختیروش و شناختیمعرفت شناختی،هستی مفروضات درباره غیراثباتیون و اثباتیون میان پارادایمی

 دوگانه هایرهیافت در گراییهم نوعی ایجاد دنبال که روش این گرفت. شکل داشت، اجتماعی هایدانش

 به اندیشمندان از برخی اعتقاد به و شد مطرح 3شناسیروش سوم جنبش عنوانبه بود کیفی و کمی

 پیچیدگی به شناختیهستی منظر از ترکیبی، تحقیق روش داد. پاسخ دوگانه رویکردهای هایمحدودیت

 از و متوازن تبیین و تفهم به شناختیمعرفت منظر از اجتماعی، واقعیت زمانهم سیالیت و نظم ترکیب و

 دارد. باور اجتماعی هایپدیده در وریغوطه و نظارت شیوه دو زمانهم ترکیب به شناختیروش  منظر

 4زمانهم شیوه دو قالب در رویکرد هر تأخر و تقدم و آمیخته هایپژوهش در کیفی و کمی رویکرد نسبت

 است. یافته شکل 5متوالی و

 سئواالت برای پاسخی به دستیابی و بررسی برای محتوا تحلیل رویکرد از نخست گام در مطالعه، این در

 پرسشنامه از پژوهش، سؤاالت آزمون منظوربه که است حالی در این شود.می گرفته کمک شده، مطرح

 صورتبه و عمومی بخش حسابداری استانداردهای بر مبتنی موردنظر، هایپرسشنامه شود.می استفاده

 ابتدا که است صورت این به تحقیق اجرایی مراحل است ذکر به الزم گیرد.می قرار استفاده مورد تشریحی

 )خوانایی محتوا تحلیل از آمده دستبه نتایج طبق عمومی بخش حسابداری استانداردهای خوانایی

 برحسب (، شوند.می ارزیابی فلش روش طبق بر استاندارد هر تفکیک به حسابداری استانداردهای

                                                           
1 Mixed Methods Research 

 1970مرجعیت داشت و رویکرد کیفی از اواسط دهه  1970تا اواسط دهه  1950رویکرد کمی از دهه  2

گرا محققانی ادامه یافت. در جنبش کمی 1990ان دوره چرخش نظری معروف است تا دهه که به عنو

های آماری و عددی اهتمام داشتند. در جنبش جای گرفتند که در بستر سنت اثباتی و پسااثباتی به تحلیل

های یلگرایی و انتقادی تأکید بر تحلگرا محققانی حضور داشتند که در سنت تفسیرگرایی، برساختکیفی

 .کردند متنی و روایتی می
3 Third Methodological Movement 
4 Concurrent 
5 Sequential 
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 و ترینساده گزینش از پس شوند.می بندیرتبه خوانایی نظر از استاندارد ترینمشکل به ترینساده

 دو خوانایی سنجش خوانایی، ارزیابی در کلوز روش از استفاده با قبلی، نتایج طبق استاندارد ترینمشکل

 نتایج، و گرفته صورت دولتی حسابداری استانداردهای خواننده اصلی گروه چند میان در منتخب استاندارد

 گیرد.می قرار تحلیل و مقایسه مورد

 سؤاالت تحقیق

 هایگروه بین آیا (1) که شدند مطرح هاپرسش این حاضر تحقیق در شده، ارائه توضیحات به توجه با

 بین خوانایی نظر از آیا (2) و دارد؟ وجود معناداری تفاوت استانداردها متن خوانایی نظر از مختلف

 دارد؟ وجود معناداری تفاوت مختلف هایگروه در استانداردها دشوارترین و ترینساده

  آماریجامعه و نمونه 

 دانشجویان، کلیه از است عبارت آماری جامعه که است توضیح به الزم آماری، نمونه و جامعه مورد در

 سازمان حسابرسان )شامل حسابرسان و حسابداران( و حسابانذی )شامل حسابداران حسابداری، مدرسان

 گسترده بسیار تواندمی دانشجویان و مدرسان تعداد که آنجایی از و فعال محاسبات( دیوان و حسابرسی

 شده گرفته نظر در نفر 384 با برابر و درصد پنج خطای سطح در کوکران فرمول به توجه با نمونه باشد،

 گیرینمونه روش از گیرینمونه برای است گفتنی دانشجویان(. و مدرسان هایگروه از یک هر )برای است

 برای اند.بوده اولویت در تهران استان در دانشجویان و شاغل مدرسان لذا و گردید استفاده دسترس در

 نیز مورد این در گردید. استفاده ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسان از نیز حسابرسان انتخاب

 جامعه اعضای از نفر 384 بنابراین، و درصد پنج خطای سطح در کوکران فرمول دسترس، در گیرینمونه از

 نمونه و جامعه عضو حسابداران انتخاب راستای در شد. استفاده تهران استان در حاضر رسمی حسابداران

 و درصد پنج خطای سطح در کوکران فرمول دسترس، در گیرینمونه از پیشین، موارد مشابه نیز آماری

 گردید. استفاده تهران استان در فعال حسابداران از نفر 384 بنابراین،

 های پژوهشیافته

 منظوربه فلش خوانایی شاخص محاسبه از عبارتند حاضر، مطالعه در استفاده مورد اصلی هایروش

 مطرح سؤاالت پاسخ به دستیابی منظوربه که کلوز شاخص و استانداردها دشوارترین و ترینساده شناسایی

 روش طبق بر استاندارد هر خوانایی درجه نخست، گام در ترتیب، این به است. شده گرفته کاربه شده،

 هر انتهایی و میانی ابتدایی، هایبخش از ایکلمه صد نمونه سه بررسی، این انجام برای شد. ارزیابی فلش،

 استاندارد فرایند با مطابق سپس گردید. شمارش نمونه هر هجاهای و هاجمله تعداد و انتخاب استاندارد،

 از استفاده دالیل مهمترین شد. محاسبه استاندارد، هر خوانایی درجه همان یا فلش امتیاز فلش، روش

 این دلیل به دوم .]16[ است خوانایی قبلی مطالعات در تکنیک پرکاربردترین اینکه اول فلش، فرمول

 تحقیقات نتایج با هایافته مقایسه امکان و است پذیرش مورد گسترده طوربه که است روشی که حقیقت

 کند.می ایجاد صد تا صفر بندیرتبه مبنای بر را خوانایی امتیاز یک فرمول این سوم دارد. وجود قبلی
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 دشواری دهنده نشان تر،پایین سطح و خواندن برای متن بودن ترآسان دهندهنشان باالتر امتیاز سطح

 . ]15[ است خواندن برای متن

 سازمان عمومی مجمع در که عمومی بخش حسابداری استاندارد 14 هر متن ابتدا تحقیق، این انجام برای 

 هایبخش از ایکلمه صد )متن( نمونه سه استاندارد هر از گردید. تهیه اندشده ابالغ و تصویب حسابرسی

 نمونه هر برای و گردید انتخاب استاندارد کل به موضوع تعمیم منظور به آن انتهایی و میانی ابتدایی،

 همچنین و هاجمله طول متوسط آنها اساس بر و شمارش هجاها تعداد و هاجمله تعداد انتخابی، )متن(

 روش برای شده ارائه فرمول با مطابق سپس است. شده محاسبه نمونه هر هایکلمه طول متوسط

 آن فلش امتیاز نمونه، سه هر فلش امتیاز میانگین و محاسبه نمونه هر برای فلش امتیاز فلش/دیانی،

 تمامی داد نشان آن از حاصل نتایج شد. تعیین استاندارد هر خوانایی سطح شده، گرفته نظر در استاندارد

 در ایساده یا معمولی استاندارد هیچ و هستند دشوار سطح در دولتی، حسابداری استانداردهای

 های)دارایی هفت شماره حسابداری استاندارد ترتیب،اینبه ندارد. وجود دولتی حسابداری استانداردهای

 سیزده شماره حسابداری استاندارد و (211/28 خوانایی سطح )با دارد قرار سطح دشوارترین در نامشهود(

 خوانایی سطح )با دارد قرار دشوار( )قدری دشواری سطح ترینپایین در ارز(، تبدیل نرخ در تغییر )آثار

 مراحل انجام برای سیزده، شماره و هفت شماره دولتی حسابداری استانداردهای ترتیب، این به (.267/51

 گرفتند. قرار استفاده مورد آماری هایآزمون و هابررسی بعدی

 شاخص خوانایی کلوز

 نتایج تاکنون که گردید ارایه 1تیلور ویلسون توسط که است "کلوز"روش به موسوم دیگر پرکاربرد فرمول

 معتبری معیار شده، آزموده روش یک عنوان به کلوز روش است. مرتبط فلش امتیازهای با شدت به آن

 محکم تحقیقات انواع طریق از کلوز رویه فهمد.می و کندمی درک را موضوع خواننده آیا اینکه برای است

 متن یک بودن فهم قابل آزمون هایروش ترینپیشرفته و فراگیرترین از یکی و شده پشتیبانی قوی، و

  است.

 از: عبارتست کلوز روش مزایای

 پذیر است.سازی، کنترل و امتیازبندی توجیهآمادهآزمون کلوز آسان و از لحاظ  .1

 عناصر کلوز در خود متن جاسازی و تعبیه شده و از تأثیرات پژوهشگر در اجرای آزمون به دور است. .2

عنوان معیاری از خوانایی نسبی موضوع متن از لحاظ امتیازبندی خوانایی و اعتبار، قوی آزمون کلوز به .3

 است.

 .]19[ طور عینی امتیازبندی شودو به تواند سادهها میپاسخ .4

 موضوعات از مطلب درک شده استاندارد امتیازهای با کلوز خوانایی امتیازهای مقایسه طریق از کلوز روش

 باالتر کلوز امتیاز با خوانندگان که اندبرده پی محققین است. یافته اعتبار یکسان خوانندگان برای یکسان

 امتیازات واقع در دارند. تری()پایین باالتر امتیاز نیز خواندن درک شده استاندارد هایآزمون در تر()پایین

                                                           
1 Taylor, W. L 
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 باشد. مطلب درک به استناد برای معیاری تواندمی که است همبسته مطلب درک امتیازات با آنقدر کلوز

 است. مطلب درک برای "عینی و اتکا قابل بسیار معیاری" روش این که دهدمی نشان کلوز رویه آزمون

 خوانایی سنجش برای آنها پایایی و روایی شده، گفته هایمزیت و هاویژگی شدید، همبستگی به توجه با لذا

 .است گرفته قرار تأیید مورد محققان توسط متون

 روانی فشار سطح مستقل، آموزش نظر از متون ارزیابی نگرکل رویکرد یک عنوانبه روش این اصلی هدف

 پی دشواری یا سادگی نظر از متون سطح به توانمی روش این با دیگر، عبارت به است. آموزشی سطح و

 محتوا تحلیل و ارزیابی کار مراحل هستند. سطحی چه در فراگیری برای مطالب که نمود مشخص و برد

 است: زیر فرایند و مراحل تابع شاخص، این در

 اند.شده دیده کمتر که هاییقسمت از متن چندین انتخاب .1

 اولیه. و کامل صورتبه متن هر جمله اولین نوشتن .2

 جاهای تعداد چین.نقطه صورتبه شده انتخاب متون در کلمه پنج هر از کلمه یک گذاشتن خالی .3

 باشد. نوسان در 100 و  75 ،50 ،25 ،20 از تواندمی فراگیران توانایی میزان اساس بر خالی

 جاهای در مفهوم ترینمناسب نوشتن برای مربوطه، مخاطبان بین شده چیننقطه هایمتن توزیع .4

 خالی.

 درصد. به تبدیل و هاآن به نمره دادن و اوراق تصحیح و آوریجمع .5

 است. مخاطبان توسط متن فهم میزان از معیاری عنوانبه آمده دستبه امتیاز .6

 متن که گرفت نتیجه توانمی باشد، درصد چهل تا صفر بین صحیح هایپاسخ میانگین اگر اساس، این بر

 ندارند. را مطالب صحیح درک و مطالعه توان فراگیران و است ناامیدی و روانی فشار سطح در موردنظر

 سطح در موردنظر متن باشد، درصد شصت تا ویکچهل بین صحیح هایپاسخ میانگین اگر همچنین

 صحیح هاپاسخ میانگین اگر هستند، راهنما کمک با مطالب درک به قادر فراگیران و است میانه و متوسط

 راهنما، کمک بدون فراگیران و است مستقل سطح در موردنظر متن باشد، درصد صد تا ویکشصت بین

 هستند. آن یادگیری به قادر
 شاخص کلوز ازیمتن بر اساس امت ییسطح خوانا نییتع

 توضیح سطح خوانایی متن امتیاز خوانایی کلوز

 در سطح فشار روانی و ناامیدیمتن  ( درصد0 – 40بین )
فراگیران توان مطالعه و درک صحیح 

 مطالب را ندارند

 متن در سطح متوسط و میانه ( درصد41 - 60بین )
فراگیران قادر به درک مطالب با کمک 

 راهنما هستند

 متن در سطح مستقل ( درصد61 – 100بین )
فراگیران بدون کمک راهنما، قادر به 

 یادگیری آن هستند



 119 .  ...یبخش عموم یحسابدار یفهم استانداردها تیقابل یبررس

 

 

 استانداردهای متن خوانایی بررسی برای شده ذکر هایشاخص به توجه با که است توضیح به الزم

 از عبارتند که متون خوانایی سطح تعیین و بررسی برای موردنیاز متغیرهای است ضروری حسابداری،

 نماییم. تعریف نیز را هاجمله و ها()واژه کلمات هجاها،

 :شود.می ادا قطع بدون و فاصلهبی زدن دم یک با که است گفتار واحد مجموعه کوچکترین هجا 

 :)عدد صفت، اسم، فعل، هر دهد.می تشکیل را گفتار واحد یک که است حروفی مجموعه کلمه )واژه 

 شود.می محسوب کلمه دارد، بیشتر یا حرف دو که ایاضافه حرف یا

 :کامل معنی با پیام یک کمدست و است ؛( و ! و ؟ و ). طوالنی سکوت دو بین هایواژه مجموعه جمله 

 رساند.می را

 نتایج روش کلوز

 روش ازآنجاکه است. شدهاستفاده وز کل خوانایی سنجش روش از پژوهش، سؤاالت به گوییپاسخ برای

 و توزیع امکان است، آزمودنی هایگروه توسط آن تکمیل و ساخته محقق فرم طراحی مستلزم وز، کل

 به است. نبوده مقدور عمل در دولتی بخش حسابداری استانداردهای همه برای وز کل فرم آوریجمع

 روش برمبنای که استانداردهای دو تنها کلوز، و فلش روش از حاصل نتایج مقایسه جهت به و دلیل همین

 با مطابق کلوز، فرم و شده انتخاب بودند، شده ارزیابی استاندارد ترینآسان و دشوارترین عنوانبه فلش

 الزم شد. داده قرار آزمودنی هایگروه اختیار در و طراحی استاندارد دو این متون برای شده، ارائه فرایند

 باال تحصیالت سطح دارای افراد و ساالنبزرگ را پژوهش این هایآزمودنی که آنجا از که است ذکر به

 و آموزشی مدیریت رشته کارشناسان و مدرسان از راهنمایی کسب و مشاوره ضمن دهند،می تشکیل

 زیر موارد کلوز، فرم تهیه در مشاور، و راهنما مدرسان هایراهنمایی همچنین و کلوز فرم تهیه متخصصان

 است: شده گرفته نظر در

 شد. استفاده خالی جاهای برای تاییده هایفاصله از .1

 باشد. تخصصی اصطالحات و هاواژه نوع از شده حذف لغات شد سعی .2

 مشکالت آن بودن زیاد که آنجا از اما است، تردقیق ارزیابی باشد، بیشتر خالی جاهای تعداد هرچه .3

 کم دیگر، طرف از و دارد همراه به رابطه گوییپاسخ در دقتیبی و مشارکت عدم خستگی، به مربوط

 مطلوب خالی جای 40 استاندارد هر برای گردد، اتکا غیرقابل و ساده ارزیابی شودمی موجب آن بودن

 شد. داده تشخیص

 جریان مثل مالی هایصورت عناوین یا شده تمام بهای مانند تخصصی اصطالحات برخی که آنجا از .4

 گو،پاسخ گمراهی از جلوگیری جهت است. شده حذف و گرفته نظر در واژه یک عنوانبه نقد وجوه

 شد. داده قرار آنان اختیار در نامنظم صورتبه متن از شده حذف لغات همه حاوی جدولی

 شد. تعیین متن خواندن زمان متوسط برابر دو معادل فرم، تکمیل برای الزم زمان حداکثر .5

 کلیه کلوز امتیازات میانگین و محاسبه فرد، هر کلوز امتیاز ها،فرم تصحیح و آوریجمع از پس

 محاسبه حسابرسان، و حسابداران مدرسان، دانشجویان، شامل هاآزمودنی از گروه هر در گویانپاسخ

 )متن( نمونه سه سیزده و هفت حسابداری استانداردهای متن از کلوز، فرم تهیه برای منظور بدین شد.
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 صورت به پرسشنامه در انتخابی )متون( هاینمونه گردید. انتخاب استاندارد هر از تصادفی صورت به

 از شده انتخاب نمونه سه هر خالی هایجا تعداد استاندارد، هر برای که شد گرفته نظر در خالی جای

 و آوریجمع از پس باشد.می عدد 40 مجموعاً سوم(، و دوم اول، نمونه خالی جاهای )مجموع آن

 جداول شرح به آزمودنی گروه هر به مربوط کلوز روش نتایج شده، توزیع هایپرسشنامه تصحیح

  باشد.می بیان قابل دو و یک شماره

 هاکلوز به تفکیک هر استاندارد، هر متن نمونه و هر گروه از آزمودنی. امتیاز 1جدول 

 شماره استاندارد

 نمونه )متن(

 انتخاب شده از

 متن استاندارد

 امتیاز هر گروه

 دانشجویان مدرسان حسابداران حسابرسان

کل 

-آزمودنی

 ها

7 

 632/0 321/0 802/0 581/0 822/0 اول

 566/0 332/0 692/0 5/0 74/0 دوم

 558/0 289/0 664/0 532/0 746/0 سوم

 586/0 314/0 722/0 539/0 771/0 کل

 %6/58 %4/31 %2/72 %9/53 %1/77 امتیاز کلوز )درصد(

13 

 649/0 402/0 76/0 666/0 77/0 اول

 669/0 4/0 798/0 644/0 834/0 دوم

 644/0 409/0 741/0 666/0 76/0 سوم

 656/0 403/0 77/0 657/0 794/0 کل

 %6/65 %3/40 %77 %7/65 %4/79 امتیاز کلوز )درصد(

 های پژوهشمنبع: یافته
 ها برای استانداردهادست آمده از گروه. امتیاز و سطح خوانایی کلوز به2جدول 

گروه 

 نمونه

استاندارد 

 نمونه

امتیاز خوانایی کلوز 

 )میانگین امتیازات(
 توضیح سطح خوانایی

حساب

 رسان

 متن ساده است 771/0 7
فراگیر قادر به آموزش مستقل 

 است

 متن ساده است 794/0 13
فراگیر قادر به آموزش مستقل 

 است

حسابدا

 ران
7 539/0 

متن خوب است و در 

 سطح آموزشی
 فراگیر قادر به درک مطالب است
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گروه 

 نمونه

استاندارد 

 نمونه

امتیاز خوانایی کلوز 

 )میانگین امتیازات(
 توضیح سطح خوانایی

 متن ساده است 657/0 13
فراگیر قادر به آموزش مستقل 

 است

مدرس

 ان

 ساده استمتن  725/0 7
فراگیر قادر به آموزش مستقل 

 است

 متن ساده است 77/0 13
فراگیر قادر به آموزش مستقل 

 است

دانشجو

 یان

7 314/0 
متن در سطح ناامیدی و 

 فشار روانی

فراگیر توان مطالعه و درک صحیح 

 مطالب را ندارد

13 403/0 
متن خوب است و در 

 سطح آموزشی
 استفراگیر قادر به درک مطالب 

کل 

 هاگروه

7 587/0 
متن خوب است و در 

 سطح آموزشی
 فراگیر قادر به درک مطالب است

 متن ساده است 656/0 13
فراگیر قادر به آموزش مستقل 

 است

 های پژوهشمنبع: یافته

 ایجاد باعث و مطالب دشواری بیانگر باشد، درصد چهل تا صفر بین نمرات میانگین اگر کلوز روش طبق

 ندارند. را مطالب صحیح درک و مطالعه توان فراگیران، و که است روانی فشار و ناامیدی استرس، نوعی

 نسبتاً  سطح و است خوب مطالب که است این بیانگر باشد، درصد شصت تا چهل بین نمرات میانگین اگر

 بیانگر باشد، درصد صد تا شصت بین اگر و است آموزشی سطح در و است داشته فراگیران برای مناسبی

 شود.می یاد مستقل آموزش به آن از که است آموزش و معلم به نیاز عدم و مطالب بودن ساده

 شود:می مشاهده (2) شماره جدول در که طورهمان

 درصد شصت باالی مدرسان، و حسابرسان هایگروه در استاندارد دو هر برای کلوز، خوانایی امتیاز 

  هستند. مستقل آموزش به قادر مذکور، افراد و است ساده متن خوانایی، سطح نظر از لذا است، (60%)

 سطح نظر از است، %( 41-60 )بین هفت استاندارد برای حسابداران گروه در کلوز، خوانایی امتیاز 

 نظر از متن است، %( 61-100 )بین سیزده استاندارد برای و آموزشی سطح در و خوب متن خوانایی

  هستند. مستقل آموزش به قادر و بوده ساده خوانایی سطح

 سطح نظر از %(، 41-60 )بین سیزده شماره استاندارد برای دانشجویان برای کلوز، خوانایی امتیاز 

 برای %( 0-40 )بین هفت شماره استاندارد تنها و است آموزشی سطح در و خوب متن خوانایی

  دارد. قرار روانی فشار و ناامیدی سطح در متن خوانایی سطح نظر از دانشجویان،

 آموزشی سطح در و است خوب هفت شماره استاندارد متن کلی، بندیجمع در که است حالی در این

 نتایج یا فلش روش در برآوردی دشواری سطح گرچه است. ساده سیزده، شماره استاندارد متن و است
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 از دشوارتر هفت، شماره استاندارد که نتیجه این همچنان اما نیست منطبق کلوز، روش در آمده دستبه

 است. یکسان کلوز، و فلش روش هردو در و باشدمی پایدار است، سیزده شماره استاندارد

 نمونه کل نیز و گروه هر تفکیک به آزمودنی هایگروه از آمده دستبه کلوز امتیازات توصیفی هایآماره

 است. شده ارائه سه شماره جدول در

 

 ها برای استانداردهادست آمده از گروهتوصیفی امتیازات کلوز به. آمار 3جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین استاندارد نمونه گروه نمونه

 حسابرسان
7 771/0 75/0 000/1 575/0 125/0 548/0 412/2 

13 794/0 36739 000/1 575/0 107/0 266/0 818/2 

 حسابداران
7 539/0 525/0 75/0 375/0 067/0 908/0 647/4 

13 657/0 65/0 36739 36647 076/0 36586 183/2 

 مدرسان
7 725/0 725/0 875/0 36647 081/0 15/0- 082/3 

13 77/0 775/0 875/0 65/0 057/0 35/0- 214/2 

 دانشجویان
7 314/0 325/0 475/0 175/0 065/0 197/0 718/2 

13 403/0 36617 575/0 25/0 086/0 19/0 459/2 

 هاکل گروه
7 587/0 587/0 668/0 518/0 036/0 125/0 227/2 

13 656/0 65/0 36739 581/0 047/0 679/0 517/3 

 های پژوهشمنبع: یافته

 به مرکزی شاخص ترینمهم و تریناصلی میانگین، است. کلوز امتیاز همان واقع در مشاهدات، میانگین

 شش شماره جدول در که طورهمان است. توزیع ثقل مرکز و تعادل نقطه دهندهنشان که آیدمی شمار

 است. 771/0 هفت، شماره استفاده مورد در حسابرسان کلوز امتیازات میانگین مقدار شود،می مشاهده

 درصد 50 دیگر، عبارتیبه نماید.می تقسیم مساوی قسمت دو به را نمونه یک که است اینقطه میانه

 شده داده نشان سه جدول در که طورهمان دارند. قرار آن از بعد مشاهدات درصد 50 و قبل مشاهدات

 کلی، طوربه است. 75/0 هفت، شماره استفاده مورد در حسابرسان کلوز امتیازات میانه مقدار است،

 مقایسه و بررسی میانگین حول را مشاهدات پراکندگی که هستند معیارهایی پراکندگی، معیارهای

 معیار این فوق، جدول به توجه با باشد.می معیار انحراف پراکندگی، معیارهای ترینمهم از یکی نمایند.می

 مقدار بیشترین است گفتنی است. 125/0 ،هفت شماره استفاده مورد در حسابرسان کلوز امتیازات یبرا

 575/0 با برابر آن مقدار کمترین و یک با برابر هفت شماره استفاده مورد در حسابرسان کلوز امتیازات

 است. 412/2 و 548/0 برابر ترتیب به نیز مذکور متغیر کشیدگی و چولگی است.
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 آزمون سؤال اول تحقیق

 متن خوانایی نظر از مختلف هایگروه بین آیا کهاین بر مبنی تحقیق اول سؤال آزمون راستای در

 به مربوط نتایج گردد.می استفاده اینمونهدو t آزمون از خیر، یا دارد وجود معناداری تفاوت استانداردها

 است. گردیده ارائه چهار شماره جدول در استاندارد، دشوارترین سطح در آزمون، این

 

 خوانایی متن دشوارترین استاندارد –ای دونمونه t. آزمون 4جدول 

 برابری میانگین tآزمون 
 گروه میانگین

 tآماره  معناداری

000/0 043/26- 
 دانشجویان 314/0

 مدرسان 725/0

 برابری میانگین tآزمون 
 گروه میانگین

 tآماره  معناداری

000/0 57/15- 
 دانشجویان 314/0

 حسابداران 539/0

 برابری میانگین tآزمون 
 گروه میانگین

 tآماره  معناداری

000/0 369/24- 
 دانشجویان 314/0

 حسابرسان 771/0

 برابری میانگین tآزمون 
 گروه میانگین

 tآماره  معناداری

000/0 769/11- 
 حسابداران 539/0

 مدرسان 725/0

 برابری میانگین tآزمون 
 گروه میانگین

 tآماره  معناداری

000/0 18/11- 
 حسابداران 539/0

 حسابرسان 771/0
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 برابری میانگین tآزمون 
 گروه میانگین

 tآماره  معناداری

064/0 892/1 
 حسابرسان 771/0

 مدرسان 725/0

 های پژوهشمنبع: یافته

 گردیده ارائه پنج شماره جدول در استاندارد، ترینساده سطح در آزمون، این به مربوط نتایج همچنین،

 است.
 ترین استانداردخوانایی متن ساده –ای دونمونه t. آزمون 5جدول 

 گروه میانگین برابری میانگین t آزمون 

 t آماره  معناداری

 دانشجویان 403/0 -023/24 000/0

 مدرسان 77/0

 گروه میانگین برابری میانگین t آزمون 

 t آماره  معناداری

 دانشجویان 403/0 -388/16 000/0

 حسابداران 657/0

 گروه میانگین برابری میانگین t آزمون 

 t آماره  معناداری

 دانشجویان 403/0 -528/22 000/0

 حسابرسان 794/0

 گروه میانگین برابری میانگین t آزمون 

 t آماره  معناداری

 حسابداران 657/0 -181/8 000/0

 مدرسان 77/0

 گروه میانگین برابری میانگین t آزمون 

 t آماره  معناداری

 حسابداران 657/0 -343/7 000/0

 حسابرسان 794/0

 گروه میانگین برابری میانگین t آزمون 
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 t آماره  معناداری

 حسابرسان 794/0 55/1 128/0

 مدرسان 77/0

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 از بزرگتر آزمون آماره مدرسان، و دانشجویان مقایسه در است، مشخص فوق جداول نتایج در که همانطور

 گیرد.می قرار هامیانگین برابری فرض رد ناحیه در که است 05/0 از کوچکتر آن معناداری سطح و -965/1

 میانگین مقادیر کهاین به توجه با و دارد وجود معناداری تفاوت گروه، دو این میانگین بین بنابراین،

 است. دانشجویان از بیشتر مدرسان، منظر از خوانایی سطح است، دانشجویان از بزرگتر مدرسان

 آن معناداری سطح و -965/1 از بزرگتر آزمون آماره حسابداران، و دانشجویان مقایسه در براین، عالوه

 این میانگین بین بنابراین، گیرد.می قرار هامیانگین برابری فرض رد ناحیه در که است 05/0 از کوچکتر

 دانشجویان از بزرگتر حسابداران میانگین مقادیر کهاین به توجه با و دارد وجود معناداری تفاوت گروه، دو

 دانشجویان مقایسه در دیگر، سوی از است. دانشجویان از بیشتر حسابداران، منظر از خوانایی سطح است،

 رد ناحیه در که است 05/0 از کوچکتر آن معناداری سطح و -965/1 از بزرگتر آزمون آماره حسابرسان، و

 و دارد وجود معناداری تفاوت گروه، دو این میانگین بین بنابراین، گیرد.می قرار هامیانگین برابری فرض

 حسابرسان، منظر از خوانایی سطح است، دانشجویان از بزرگتر حسابرسان میانگین مقادیر کهاین به توجه با

 و حسابداران مقایسه در است، مشخص فوق جداول نتایج در که همانطور است. دانشجویان از بیشتر

 رد ناحیه در که است 05/0 از کوچکتر آن معناداری سطح و -965/1 از بزرگتر آزمون آماره مدرسان،

 و دارد وجود معناداری تفاوت گروه، دو این میانگین بین بنابراین، گیرد.می قرار هامیانگین برابری فرض

 مدرسان، منظر از خوانایی سطح است، حسابداران از بزرگتر مدرسان میانگین مقادیر کهاین به توجه با

 است. حسابداران از بیشتر

 آن معناداری سطح و -965/1 از بزرگتر آزمون آماره حسابرسان، و حسابداران مقایسه در براین، عالوه

 این میانگین بین بنابراین، گیرد.می قرار هامیانگین برابری فرض رد ناحیه در که است 05/0 از کوچکتر

 حسابداران از بزرگتر حسابرسان میانگین مقادیر کهاین به توجه با و دارد وجود معناداری تفاوت گروه، دو

 حسابرسان مقایسه در دیگر، سوی از است. حسابداران از بیشتر حسابرسان، منظر از خوانایی سطح است،

 رد ناحیه در که است 05/0 از بزرگتر آن معناداری سطح و ±965/1 از کوچکتر آزمون آماره مدرسان، و

 ندارد. وجود معناداری تفاوت گروه، دو این میانگین بین بنابراین، گیرد.نمی قرار هامیانگین برابری فرض

 آزمون سؤال دوم تحقیق

 دشوارترین و ترینساده بین خوانایی نظر از آیا کهاین بر مبنی تحقیق دوم سؤال آزمون راستای در

-می استفاده اینمونهدو t آزمون از خیر، یا دارد وجود معناداری تفاوت مختلف هایگروه در استانداردها

 است. گردیده ارائه شش شماره جدول در آزمون، این به مربوط نتایج گردد.
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 ترین و دشوارترین استانداردمقایسه خوانایی متن ساده –ای دونمونه t. آزمون 6جدول 

 برابری میانگین tآزمون 
 گروه میانگین

 دانشجویان
 tآماره  معناداری

002/0 289/3- 
 دشوارترین استاندارد 725/0

 ترین استانداردساده 77/0

 برابری میانگین tآزمون 
 گروه میانگین

 حسابداران
 tآماره  معناداری

000/0 308/7- 
 دشوارترین استاندارد 539/0

 ترین استانداردساده 657/0

 برابری میانگین tآزمون 
 گروه میانگین

 حسابرسان
 tآماره  معناداری

1/0 674/1- 
 دشوارترین استاندارد 771/0

 ترین استانداردساده 794/0

 برابری میانگین tآزمون 
 گروه میانگین

 مدرسان
 tآماره  معناداری

000/0 407/6- 
 دشوارترین استاندارد 314/0

 ترین استانداردساده 403/0

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 و -965/1 از بزرگتر t هایآزمون هایآماره مورد، سه در است، مشخص فوق جدول نتایج در که همانطور

 گیرد.می قرار هامیانگین برابری فرض رد ناحیه در که است 05/0 از کوچکتر هاآن معناداری سطوح

 حسابرسان، منظر از و مورد یک در تنها و دارد وجود معناداری تفاوت گروه، دو این میانگین بین بنابراین،

 مطلق اکثر در که کرد گیرینتیجه طوراین کلی طوربه توانمی بنابراین شود.نمی مشاهده معناداری تفاوت

 دارد. وجود استاندارد ترینساده و دشوارترین بین توجهی قابل تفاوت موارد،

 گیرینتیجه

 از شد. استفاده کلوز خوانایی سنجش روش از حاضر، تحقیق سؤاالت برای پاسخی به دستیابی منظوربه

 امکان است، آزمودنی هایگروه توسط آن تکمیل و ساخته محقق فرم طراحی مستلزم کلوز، روش که آنجا

 است. نبوده مقدور عمل در دولتی بخش حسابداری استانداردهای همه برای کلوز فرم آوریجمع و توزیع

 که استانداردهایی از مورد دو تنها کلوز، و فلش روش از حاصل نتایج مقایسه جهت به و دلیل همینبه
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 فرم و شده انتخاب بودند، شده ارزیابی استاندارد ترینآسان و دشوارترین عنوانبه فلش روش برمبنای

 قرار آزمودنی هایگروه اختیار در و طراحی استاندارد دو این متون برای شده، ارائه فرایند با مطابق کلوز،

 کلیه کلوز امتیازات میانگین و محاسبه فرد، هر کلوز امتیاز ها،فرم تصحیح و آوریجمع  از پس شد. داده

 شد. محاسبه حسابرسان، و حسابداران مدرسان، دانشجویان، شامل هاآزمودنی از گروه هر در گویانپاسخ

 براساس لذا و است بوده شصت باالی مدرسان، و حسابرسان هایگروه از آمده دستبه کلوز خوانایی امتیاز

 خوانایی امتیاز همچنین، هستند. مستقل آموزش به قادر مذکور، افراد و است ساده متن آنان، هایپاسخ

 باشد.می ساده سطح در سیزده، استاندارد برای و خوب سطح در هفت، استاندارد برای حسابداران برای کلوز

 شماره استاندارد تنها و است خوب سطح در سیزده شماره استاندارد نیز دانشجویان برای براین، عالوه

 بندیجمع در که است حالی در این دارد. قرار روانی فشار و ناامیدی سطح در دانشجویان، برای هفت

 سیزده، شماره استاندارد متن و است آموزشی سطح در و است خوب هفت شماره استاندارد متن کلی،

 منطبق کلوز، روش در آمده دستبه نتایج یا فلش روش در برآوردی دشواری سطح گرچه است. ساده

 پایدار است، سیزده شماره استاندارد از دشوارتر هفت، شماره استاندارد که نتیجه این همچنان اما نیست

 نظر از کلوز، روش طبق که گفت توانمی کلی طوربه است. یکسان کلوز، و فلش روش هردو در و باشدمی

 از یکی دانشجویان، دیدگاه از تنها و هستند خوب و ساده سطح در استانداردها تمامی دهندگانپاسخ

 خوانایی نظر از مشخصاً خالصه، صورتبه ترتیب، این به است. روانی فشار و ناامیدی سطح در استانداردها

 هایرده در دانشجویان و حسابداران و دارند قرار سطح باالترین در مدرسان و حسابرسان استانداردها، متن

 نیز حسابداران و است دانشجویان به متعلق خوانایی سطح ترینپایین دیگر، عبارتبه دارند. قرار بعدی

  ندارند. استانداردها خوانایی لحاظ از مطلوبی بسیار وضعیت

 و خواندن در خواننده موفقیت احتمال از تخمینی معنایبه خوانایی که است توضیح به الزم رابطه این در

 پیچیدگی درجه سنجش به که است ابزارهایی از یکی متون خوانایی گیریاندازه است. نوشته یا متن درک

 علوم و آموزشی ریزیبرنامه و مدیریت چون هاییحوزه در موضوع این پردازد.می متن زبانی دشواری یا

 مهارتی خواندن، شود.می محسوب محتوا تحلیل هایتکنیک از یکی و داشته کاربرد شناسیروان و تربیتی

 و کنندمی فرض بدیهی نسبتاً امری را آن آیند،برمی خواندن عهده از که افرادی و است پیچیده بسیار

 چندانی تناسب تولیدشده، متون لذا دارند. مردم خواندن آمادگی سطح از نادرستی تصور هم نویسندگان

 سرانجام، و نیست فهم قابل سادگی به مخاطب، برای نهایی خروجی واقع، در ندارند. خود مخاطبان سطح با

 کشد.می دست آن خواندن از خواننده باشد، دشوارتر فرد خواندن توانایی سطح از متن یک کههنگامی

 آشناتر، و ترکوتاه لغات گذارد.می تأثیر خوانایی بر که است عاملی سند، یا نوشته یک در واژگان انتخاب

 خواندن، برای را سند یا متن یک دشوارتر، و ترطوالنی لغات کهحالی در هستند ترآسان خواندن، برای

 امکان بلندتر، جمله یک است. جمله پیچیدگی از معیاری جمله، یک لغات کند.می ترسخت و دشوارتر

 پیامی رمزگشایی از فرایندی خواندن همچنین، کند.می ترمشکل خواننده برای را جمله مفهوم برداشت

 ترکیب ساختاری و نحوی قواعد و لغات و واژگان دانش کارگیریبه با و نوشتاری زبان طریق از که است

 که است جریان در ارتباطی کنش یک روانشاختی، منظر یک از خواندن، است. شده رمزگذاری هاآن
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 معنی استخراج نتیجه در و ابهام کاهش برای زبان یک در اضافه هاینشانه و سخنان سیستم از رمزگشا،

 قابلیت چنانچه است. آسان باال بینیپیش قابلیت دارای پیام یک خواندن و کندمی استفاده چاپی صفحه

 درست کارگیریبه بود. خواهد تواناتر پیام، فهم در رمزگشا یابد، کاهش ابهام و افزایش بینیپیش

 یادگیری و فهم قابلیت و درک مستلزم مطلوب، گزارشگری هدف یا عمومی بخش حسابداری استانداردهای

 نشان مختصر و خالصه طوربه حاضر پژوهش نتایج است. کنندگاناستفاده توسط هاآن از استفاده نحوه

 یا معمولی استاندارد هیچ و هستند دشوار متونی دارای استانداردها ساختاری، لحاظ از گرچه که داد

 از مناسبی خوانایی درک عموماً دهندگانپاسخ ندارد، وجود دولتی حسابداری استانداردهای در ایساده

 همچنین، اند.کرده ارزیابی دشوار را متون موارد، برخی در دانشجویان تنها و اندداشته استانداردها تمامی

 و حسابداران و ندابوده استانداردها متون از خوانایی درک باالتر سطوح دارای مدرسان و حسابرسان

 اند.داشته استانداردها متون خوانایی از تریپایین درک دانشجویان،

 در استانداردها دشوارترین و ترینساده بین خوانایی نظر از که داد نشان هابررسی نتایج براین، عالوه

 که دهدمی نشان نتیجه این دارد. وجود معناداری تفاوت حسابرسان(، از غیر)به مختلف هایگروه

 آنان برای استاندارد، خوانایی درک برای و هستند استانداردها متون از مناسبی درک دارای حسابرسان

 پیشنهادهای آمده، دستبه نتایج به توجه با ندارد. وجود استاندارد دشوارترین و ترینساده بین تفاوتی

 باشند:می زیر شرح به حاضر مطالعه

 خوانایی درک عموماً دهندگانپاسخ کهاین بر مبنی حاضر مطالعه در آمده دستبه نتایج به توجه با .1

 ارزیابی دشوار را متون موارد، برخی در دانشجویان تنها و اندداشته استانداردها تمامی از مناسبی

 منظوربه که گرددمی پیشنهاد مربوطه هایرشته سایر و حسابداری رشته دانشجویان به اند،کرده

 زمینه در تمرین و تکرار با عمومی، بخش حسابداری استانداردهای خوانایی از خود درک سطح افزایش

 خود درک سطح که کنند تالش حسابداری، استانداردهای سایر همچنین و استانداردها این مطالعه

 حسابرسان، با متناسبی درک سطح به طریق، این به تا دهند افزایش توجهی قابل میزان به را متون از

 در که شودمی پیشنهاد نیز هادانشگاه مدرسان به رابطه، همین در آیند. نائل حسابداران و مدرسان

 توجه جلب برای را بیشتری تالش ها،آن خوانایی قابلیت و متون از دانشجویان درک بهبود راستای

 از بسیاری در است نیاز که باشند داشته نظر در و کنند اعمال مصوب استاندارهای به دانشجویان

 استانداردهای خود به را دانشجویان شده،فراوری مطالب و شده خالصه متون از استفاده جایبه موارد،

 یابد. بهبود حسابداری، استانداردهای از آنان درک کیفیت طریق، این از تا دهند ارجاع مصوب

 استانداردهای متون خوانایی درک سطح که داد نشان حاضر مطالعه در گرفته صورت هایبررسی نتایج .2

 ضرورت موضوع، این که است مدرسان و حسابرسان از کمتر حسابداران، در عمومی بخش حسابداری

 دقت و مطالعه و حسابداری مصوب استانداردهای متن با ارتباط برقراری برای حسابداران بیشتر تالش

 پیشنهاد حسابداران به ترتیب، این به کشد.می تصویر به را آنان توسط استانداردها این در بیشتر نظر

 به رجوع پیوندد،می وقوعبه آنها برای عملیاتی و اجرایی امور در که متعددی موارد در که شودمی

 دهند. قرار خود برنامه در را هاآن متون دقیق تحلیل و تجزیه و حسابداری استانداردهای
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 پژوهش، این در و گیردمی کاربه خوانایی سنجش در را مخاطب مستقیم، طوربه کلوز روش که آنجا از .3

 گرفتند، قرار ارزیابی مورد کلوز روش به عمومی بخش حسابداری استانداردهای از مورد دو تنها

 و گرفته قرار ارزیابی مورد فوق، روش با نیز استانداردها سایر فهم قابلیت و خوانایی شودمی پیشنهاد

 شوند. مقایسه نتایج،

 مختلف مقاطع در حسابداری درسی و تخصصی متون فهم قابلیت و خوانایی ارزیابی و محتوا تحلیل .4

 شناسایی هدف با شده ترجمه یا اصلی متون با هاآن مقایسه و دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی،

 باشد. مؤثر و مفید تواندمی آموزش، جهت مناسب درسی منابع کاربرد و

 منابع فهرست

. تهران: انتشارات دانشگاه عالمه حسابداری پیشرفته بخش عمومی(. 1394باباجانی، جعفر. ) .1

 طباطبایی.

سازی استانداردها در کشورها و دالیل به کار هماهنگ"(. 1394باغومیان، رافیک و جوادی، نوید. ) .2

 .80-70، 80، نشریه حسابرس. "هایی از استانداردهانگرفتن بخش

خوانایی سنجی کتاب فارسی "(. 1396سجادی، شهره سادات؛ صدیقی فر، زهره و علوی مقدم، بهنام ) .3

، های آموزشیفصلنامه نوآوری. "به سه شیوه فوگ، فرای و فلش 96-95پایه هفتم سال تحصیلی 

62 (16 ،)126-105. 

خوانایی گزارشگری مالی: توانایی مدیریت و "(. 1397نوئی، یاسر. )صفری گرایلی، مهدی و رضایی پیته .4

 .191-218(، 2)9، دانش حسابداری. "دهیآزمون نظریۀ عالمت

ارزیابی خوانایی و قابلیت "(. 1397اله؛ سروی، اعظم؛ پورزمانی، زهرا و جهانشاد، آزیتا. )نیا، قدرتطالب .5

. "ش و کلوزهای فلفهم استانداردهای حسابداری از منظر حسابداران و حسابرسان با استفاده از شاخص

 .241-274(، 13)7، های کاربردی در گزارشگری مالیپژوهش

المللی ارزیابی استانداردهای بین"(. 1399گر، پریناز. )پورزمانی، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا و کوزه .6

کنندگان: با تأکید بر نقش نگرش ( از منظر قابلیت فهم توسط استفادهIFRSگزارشگری مالی )

 نامه دکترا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری. . پایان"فلسفی

های سنجش سطح اعتبار سنجی روش"(. 1395قادری مقدم، محمدابراهیم و سبحانی نژاد، ابراهیم ) .7
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If the public sector accounting standards established by policy makers in accounting 

do not have the necessary intelligibility and readability, their application by various 

user groups will be difficult and inconsistent. In the meantime, measuring readability 

of texts is one of the tools used to measure the degree of complexity or difficulty of a 

text. The study is applied type in terms of goal and the research type is content 

analysis. Main method used, Flesch readabilitity index and close index that were used 

to obtain answers to the questions. The statistical population consists of all active 

students, accounting instructors, accountants and auditors; according to Cochran’s 

formula at 5% error level, the sample size is set at 384. 

The result showed that accounting standard No, 7 (intangible assets) with readability 

level  of 28/211 is the most difficult level and accounting standard No, 13 (effects of 

changes in exchange rates) with readability level of 51/267 is a little difficult. Also 

according to the Flesch method of all accounting standards, the results of studies 

showed that auditors and instructors have higher levels of readabilitity comprehension 

of standards texts and accountants and students have lower levels of readabilitity 

comprehension of standards texts. Understanding the readabilitity of a standard for 

them. There is on difference between the simplest and the most difficult standard. 
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