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2. Research Design

In a world with heterogeneous users and governance infrastructures there is no

undogmatic normative solution to the financial accounting measurement

problem (Demski, 1973). Hence, setting financial accounting standards is ulti-

mately a political process (Watts, 1977). This research project addresses a

descriptive research question: how do professional investors and their advisors

assess the decision usefulness of different financial accounting measurement

concepts?

We use survey methodology to address our research question. Balancing the

strengths and weaknesses of experimental (Kachelmeier and King, 2002;

Mains et al., 2006) as well as empirical archival research designs (Allee et al.,

2007; Holthausen and Watts, 2001), survey studies allow direct investigation

of subjects’ attitudes, thus avoiding the internal validity concerns of empirical

archival studies. In addition, it is not necessary to directly observe the action

of subjects, which substantially increases the feasibility of the research design.

Also, subjects are questioned about real-life behavior, which removes some of

the external validity concerns that threaten laboratory experiments.

2. طرح تحقیق 
در دنیایی با کاربران و زیرساختارھای حاکمیت ناھمگن، ھیچ گونه راه حل ھنجاری برای مسئله 

اندازه گیری حسابداری مالی وجود ندارد. بنابراین، تدوین استانداردھای حسابداری مالی، نھایتاً یک 
فرایند سیاسی تلقی می گردد. این پروژه تحقیقاتی سئوال تحقیق توصیفی را بررسی می کند: 

سرمایه گذاران حرفه ای و مشاورینشان به چه شکل سودمندی تصمیم مفاھیم مختلف اندازه 
؟  گیری حسابداری مالی را ارزیابی می کنند

در اینجا ما از روش نظرسنجی برای بررسی سئوال تحقیق استفاده می کنیم. با برقراری تعادل 
بین نقاط قوت و ضعف طرح ھای تحقیق بایگانی تجربی و آزمایشی، مطالعات نظرسنجی امکان 

تحقیق و پژوھش مستقیم نگرشھای افراد را فراھم آورده و بدین طریق مانع از بروز نگرانیھا و 
مسائل مربوط به اعتبار داخلی مطالعات بایگانی تجربی می شوند. به عالوه، مشاھده مستقیم 

عمل افراد ضروری نیست، این مسئله توجیه پذیری طرح تحقیق را به طور قابل توجھی ارتقاء می 
بخشد. ھمچنین از افراد سئواالتی در مورد رفتار زندگی واقعی مطرح گردید، که برخی از نگرانیھای 

اعتبار خارجی تھدید کننده آزمایشات آزمایشگاھی را حل و فصل می نماید. 
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