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 دهکیچ
اصلی و اثرگذار در محیط کسب و کاار  هایمؤلفهاستانداردهای حسابداری از 

حسابرسای و  ة؛ حرفادهادمیمختلفی را تحت تأثیر خود قرار  هایحوزهاست که 

حسابرسان از جمله این موارد هستند. در ایان ژاهوهب باا اساتفاده از الزوساازی 

معادالت ساختاری به بررسی نقب رویکردهای تادوین اساتانداردهای حساابداری 

شاناختی روان هاایویهگی)استانداردهای مبتنی بر اصول و مبتنای بار قوا(ادر در 

ژاهوهب از یا   هاایدادهردآوری حسابرسان ژرداخته شده است. در راساتای گا

در دو  ،استفاده شده است که از نظار اساتاندارد حساابداری آزمایشیشبهسناریوی 

حاصا  از  هاییافتاه. اندشادهکاری سطح مبتنی بر اصول و مبتنی بر قوا(د دسات

ژهوهب بیانزر این است که استانداردهای مبتنی بر اصول در مقایسه با استانداردهای 

فرآیندی و انزیزش شناختی حسابرساان را  ژاسخزوییسطح باالتر  ،قوا(د مبتنی بر

های ژهوهب نشان داد ناو  اساتانداردهای حساابداری، چنین، یافتهدر ژی دارد. هم

معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرسان نادارد لایکن اساتانداردهای  تأثیر
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فرآینادی،  ژاساخزوییی گرمبتنی بر اصول به صورت غیرمستقیم از طریق میاانیی

 ژاسخزوییدهد. اثرگذاری مستقیم سطح شواهد درخواستی حسابرس را افزایب می

وجاود ژهوهب است. باا  هاییافتهفرآیندی بر سطح شواهد درخواستی نیز از دیزر 

، نتایج بیانزر آن است که انزیزش شناختی تاأثیر معنااداری بار ساطح شاواهد این

میمو ، نتایج این ژاهوهب حااکی از تاأثیر م بات درخواستی حسابرس ندارد. در 

فرآینادی و انزیازش  ژاسخزوییدر سطح  استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول

شناختی حسابرسان است. این نتییه مؤید این است که رویکرد مبتنی بر اصول باید 

گذاران در حوزه حساابداری و بیب از ژیب مورد توجه استانداردگذاران و سیاست

 سابرسی قرار گیرد.ح

انزیازش شاناختی، شاواهد  فرآینادی، ژاسخزوییاستانداردهای حسابداری، : یدیلک یهاواژه

 .حسابرسی

 مقدمه

دو رویکررد ا ر ی و فراریرر در  ،رویکرد مبتنی بر قواعد و رویکررد مبتنری برر ا رول

محررور، ترردویا اسررتانداردحای حسررابداری اسررت. اسررتانداردحای حسررابداری قاعرردهۀ حرروز

عینرری اسررت. در مقابررا، اسررتانداردحای  قرمزحررایاسررتانداردحایی مشرررود و دارای  رر  

حرای ا یرر بح  ةدر طری دو دحرمحور، استانداردحایی ک ی و مست زم قضاوت است. ا ول

زیادی در  صوص تأثیر رویکردحای تدویا استانداردحای حسرابداری )رویکررد مبتنری برر 

( بر کیفیت رزارشگری مالی و راحکارحرای عل ری مرورد 2دو رویکرد مبتنی بر قواع 1ا ول

از ابتردای . شده اسرت مطرداستفاده در فرآیند تجزیه و تح یا معامالت و رویدادحای مالی 

برر ا رول بره وسری ه  رویکررد مبتنریپرذیرش ای به سرلت میالدی، حرکت فزاینده 21قرن 

ایرا حرکرت در ایرران نیرز  است.کننده استانداردحای حسابداری آغاز شده نهادحای تدویا

الل  ی اسرت کره برر م لوس بوده و استانداردحای مصوب فع ی متلایا به استانداردحای بیا

(. ایرا تیییررات در 1392ساعی و حلکراران، اند )اساس رویکرد مبتنی بر ا ول تدویا شده

نزدیرر ، احلیررت تررأثیر  ةشررتحررای انجررام شررده در رذشررود کرره پ وح حررالی انجررام می

دحنرد )ماننرد حسابرسران را نشران می 3پاسرگگوییاستانداردحای حسابداری برر قضراوت و 



 67 /31پیاپی  /1396زمستان  /4مجله دانش حسابداری/ دورۀ هشتم/ ش 

 

 

 (.2013کرروحا و حلکرراران، ؛ و 2011آرور یررا و حلکرراران، ؛ 2009سرگوویا و حلکرراران، 

حای انجام شده در دا را کشرور بیرانگر آن حای بر ی پ وح یافتهاز سویی ، افزون بر ایا

ایلانی  ،تواند بر کیفیت حسابرسی اثررذار باشد )به عنوان نلونهاست که عواما محیطی می

ترریا اسرتانداردحای حسرابداری یکری از مهر  از سوی دیگرر، ( و1395برندق و حلکاران، 

  حاک  بر فضای حسابرسی است. متییرحای محیطی

تطراب  معرامالت و رویردادحای  ۀقضاوت  ود را دربرار که حسابرسان باید قادر باشند

رذاران، ناظران بازار حسابداری با استانداردحای حسابداری مربوط، در برابر ارزیابی سرمایه

پیتچروا و حلکراران، و باشرند )گگبه نحو مناسبی توجیه کرده و پاس ،سرمایه و مراجع قضایی

(. ایا در حالی است که اسرتانداردحای حسرابداری ملکرا اسرت از نررر  رراحت و 2014

یی براتتر وگگپیچیدری متفاوت باشد و از ایا رو مست زم قضراوت بیشرتر و در نهایرت پاسر

حسرابداری را برر قضراوت و  حای بسیاری اثر استانداردحای، پ وح باشد. در سایر کشورحا

انرد بررسی کرده آنان، 4و انگیزش پاسگگوییاز جل ه  شنا تی حسابرسانحای روانوی ری

سرگوویا و ؛ 2003نگ و تان، ؛ 1996حاکنبراک و ن سون، ؛ 1994ترامپیتر،  ،)به عنوان نلونه

برراون و حلکراران، ؛ 2014پیتچوا و حلکاران، ؛ 2013کوحا و حلکاران، ؛ 2009حلکاران، 

 اند. تناقضی نیز رسیده( و تا حدودی به نتایج م2016باکوف و حلکاران، و  2015

است که در ایران کلتر  گیزش حسابرسان از جل ه موضوعاتیویی و انگگموضوع پاس

حرای انردکی در  صروص آن انجرام شرده مورد توجه واقع شده اسرت و در نتیجره پ وح 

ی  تیییر مه  و  ةمحی  حسابداری و رزارشگری مالی ایران در حال تجرب ،چنیاح  است.

 5رزارشرگری مرالی الل  ریبیا کامرا اسرتانداردحای یعنی حرکت به سلت پرذیرش بنیادی

 ،. از ایرا رواندشردهبا رویکرد مبتنی بر ا ول تدویا  ی که تا حد امکاناستانداردحای ت؛اس

پ وح  حاضر برای نگستیا برار در ایرران، بره بررسری ایرا مسرئ ه پردا تره اسرت کره آیرا 

ثیری برر ترأ حسابداری )مبتنی بر ا ول یا مبتنی بر قواعد(رویکردحای تدویا استانداردحای 
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، انگیررزش و قضرراوت حسابرسرران در مررورد سررطخ شررواحد در واسررتی برررای پاسررگگویی

 ریری دارد یا  یر؟تصلی 

 ةنشراما پیشری ادبیرات پر وح  یرا  رورت اسرت کره در ابتردامقالره بره ا ةسا تار بقی

ه آن ارائربرا و مروارد مررتب   پر وح ریررد. پرا از آن روش مورد بح  قرار می پ وح 

د.  واحرد دا قسلت بعدی مقاله را تشکیا ،نتایج مرتب  با آمار تو یفی و استنباطی شود.می

 ریری مطرد  واحد شد.در انتها نیز بح  و نتیجه

 نظری مبانی
 رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری

قواعرد و مبتنری برر ا رول( از  رویکردحای تدویا استانداردحای حسابداری )مبتنی برر

میالدی مورد بح  و توجره بیشرتری  2000 ةحای مالی ایجاد شده در اوایا دحزمان رسوایی

حای ددر رویکرررد مبتنرری بررر قواعررد، اسررتاندار (.2009سررگوویا و حلکرراران، فررت )قرررار رر

قواعرد  .(2003ن سرون، است ) شدهشده بنا نهاده حسابداری بر اساس قواعدی از پی  تعییا

حای مشررگ ، محرردودیت در دامنرره، مرروارد اسررت نا، شرراما معیارحررای  رراص، حررد آسررتانه

در  .(2007مراینا، ) کارریری مشررود و غیرره اسرتحای جرایگزیا، راحنلرای برهاولویت

ملکا است تنها به شکا توجه شود و محتوا از دسرت بررود تدویا استاندارد بر پایه قواعد، 

شرود. در توجره می نیرز حرادر حالی که در تدویا استاندارد بر پایه ا ول به محتوا و واقعیت

تر نسربت بره اطالعراتی مربروط با استفاده از رویکرد مبتنی برر ا رول، رسدبه نرر می نتیجه،

رزارشرگری مرالی تهیره و ارائره شرود. در  حایرویکرد مبتنی برر قواعرد در راسرتای حردف

 تفسرریرحایکارریری و هبرر رحنلودحررایمبتنرری بررر ا ررول بایررد بسرریاری از  اسررتانداردحای

شرلول و  ةکاح  یابد. البته، ایرا اسرت ناحا ناشری از دامنر است ناحاو  دغیرضروری حذف شو

. رویکررد حسرابداری (1390نی و اکرمری، رحلا) ستا کارریری استانداردحارذار به ۀدور

امرا در عریا  ،سرازدمبتنی بر ا ول نیاز به وجود راحنلرا و تفسریر اسرتانداردحا را منتفری نلی

حای مهر  کارریری و تفسیر در مورد موضوعراحنلای به ةحال، حدف از ایا روش باید ارائ

 وارذار شود. و حسابرس ای حسابدارو بقیه به قضاوت حرفهباشد 
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معتقد است رویکرد مبتنی بر ا رول، در  6حیئت استانداردحای حسابداری مالی آمریکا

جایی که ا ول موجود در استانداردحای حسابداری با حسرا نیرت و در تطراب  برا حردف و 

 .(2011آرور یا و حلکاران، رود استاندارد به کار نرود، منجر به سوء استفاده  واحد شد )
 فرآیندی و رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری وییخگپاس

شناسران ایرا شناسری اسرت و روانویی از جل ره مفراحی  مطررد در زمینره روانگگپاس

دو نروع  (1996جاکوبز و یراتا )سیگاکنند. بندی میمفهوم را حداقا از دو بُعد مه  طبقه

. برر 8فرآینردی پاسرگگوییو  7پیامردی پاسرگگوییشرلارند: را برر می پاسگگوییمتفاوت 

پیامردی، فررد بایرد در قبرال کیفیرت  پاسرگگوییاساس تعریر  ارائره شرده از ایرا دو، در 

 پاسررگگویی روجری علرا انجرام شرده بره وسری ه وی توجیره مناسرب داشرته باشرد امرا در 

فرآیندی، افراد باید دلیا و توجیه مناسبی را در  صوص فرآیندی ارائه دحند، که منجرر بره 

 انتگاب اقدام یا علا انجام شده است.

انترررار دارنررد در قبررال ، 9فرآینرردی حسررتند پاسررگگوییافرررادی کرره دارای وی ررری 

ان، م رزم بره کننردردر برابرر ارزیابی حاریری فارغ از نتیجره ایرا تصرلی فرآیندحای تصلی 

 ةحای تجربرری در رشررتحا و یافترره(. نرریرره2004و حلکرراران،  لیبرریباشررند ) پاسررگگویی

فرآینرردی تفکررر چنررد بُعرردی، مطابقررت بررا  پاسررگگوییشناسرری مدیررد ایررا اسررت کرره روان

ریری را ارتقا بگشیده و اقدامات شنا تی و نیراز بره پرردازش استانداردحا و دقت در تصلی 

مررو و ؛ 1992سایلونسا و اسرتا، ؛ 1987تتالک و کی ، ) دحدمیکاما اطالعات را افزای  

شرود کره فرآیندی سبب می پاسگگویی(. 1996جاکوبز و یاتا، سیگاو  1995متوویدلو، 

و با دقت بیشرتری اطالعرات مربروط ارائره  دحندبیشتری را از  ود نشان  10افراد توجه نقادانه

نشران دادنرد کره  (2000دی درو و حلکراران )شده را مورد توجه قرار داده و تح یا کننرد. 

کنندران توجه مضاعفی به اطالعات رد و بدل شود مذاکرهفرآیندی موجب می پاسگگویی

 شده داشته باشند و اطالعات جدید را در درک بهتر از کار در حال انجام، د الت دحند.

 پاسرگگویی روانشناسری، ةحرای انجرام شرده در رشرتبا در نررر رررفتا نترایج پ وح 

فرآیندی حسابرس ملکا است تحت تأثیر رویکردحرای تردویا اسرتانداردحای حسرابداری 
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و بدون  بر ا ول، استانداردحایی ک یقرار ریرد. از آنجا که استانداردحای حسابداری مبتنی 

، حسابرسانی که با چنریا اسرتانداردحایی سرروکار حستندحای مشگ  حد آستانهبا قواعد و 

تری در انتگاب فرآیند مورد استفاده برای رسریدن بره یر  دارند، احتلاتً با محدودیت ک 

رود، زمرانی کره ار مری(. بر ایا اسراس انترر2014پیتچوا و حلکاران، ه حستند )تصلی  مواج

احسراس ، حسابرسران حای مناسب دارندون رویهیرامری پلت راحت و تجویز کاستانداردحا 

نیاز مضاعفی را در  صوص توجیه فرآیند مورد استفاده در رسیدن به ی  تصلی  مشرگ  

 پ وح  به شرد زیر ارائه شده است: فرضیة اول ،از ایا رو حسابرسی داشته باشند.

اری ای حسرابد: استانداردحای حسابداری مبتنی بر ا ول در مقایسه با استانداردحفرضیة اول

 داشت. فرآیندی حسابرسان را در پی  واحد پاسگگوییمبتنی بر قواعد، سطخ باتتر 
 انگیزش شناختی و رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری

حفر  درکری دقیر  و  را تلایا بره توسرعه و 11، انگیزش شنا تیشناسیحوزۀ رواندر 

پررردازش  ة(. بررر اسرراس نرریرر2006درو و حلکرراران، دیانررد )غنرری از حسررتی تعریرر  کرده

حررایی کرره افررراد اطالعررات را مررورد پررردازش قرررار شناسرری شررنا تی، راهدر روان 12دورانرره

توان از سب  سریع، کارآ و راحت ترا روش حدفلنرد، آراحانره و پرزحلرت دحند را میمی

بندی کرد. انگیزش شنا تی باعر   واحرد شرد افرراد بره  رورتی دقیر ، حدفلنرد و ترتیب

انگیزش شرنا تی را  (.2004ونک ی  و حلکاران، )متفکرانه درریر پردازش اطالعات شوند 

بره  چنریاح حای ذاتی افراد از قبیا میا به شنا ت و کنجکاوی بیشرتر و توان با مشگصهمی

 (.2014پیتچوا و حلکاران، مرتب  دانست ) عواما محیطی

عوامررا محیطرری، اسررتانداردحای  تررریامه کرراری حسابرسرران، یکرری از  ۀدر حرروز

از  حسابرسران ب،به عنوان ی  معیار معتبر و مصروّ حسابداری حاک  بر آن محی  است که

با توجره بره رویکررد  که ذکر شد، استانداردحای حسابداری رونهحلان. کنندمیاستفاده  آن

برر  توانردمیاز نرر  راحت و ابهام متفاوت حستند و ایرا امرر  ،آنهااستفاده شده در تدویا 

زیرا شواحد تجربی موجود به طور ضلنی بیانگر  ؛رذار باشدثیرانگیزش شنا تی حسابرس تأ

ثیر قررار انگیرزش فررد را تحرت ترأ ،ریرریآن است که میزان ابهام موجود به حنگام تصلی 
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انسران را موجرود  ،روانشناسری شرنا تی( و 2002حیرا و مروی رد،  ،عنوان نلونره)به  دحدمی

نررر بره اینکره اسرتانداردحای  ،بنرابرایا .کنردت قری می رشا هئمساطالعات و  ۀکنندپردازش

مبتنرری بررر ا ررول برره دلیررا ک رری بررودن و عرردم  ررراحت، از ابهررام بیشررتری در مقایسرره بررا 

در شررایطی کره تروان انتررار داشرت اعرد بر روردار اسرت، مریاستانداردحای مبتنری برر قو

انگیرزش شرنا تی بیشرتری از حسابرسران استانداردحای مبتنی بر ا ول مالک علرا اسرت، 

 پاسرگگوییبابرت از  توانردمری حسرابرس شرنا تی  ود نشان دحند. افزون بر ایا، انگیرزش

پیتچروا و حلکراران، فرآیندی ناشی از اسرتانداردحای مبتنری برر ا رول نیرز تحریر  شرود )

 شرد زیر است:به  پ وح  فرضیة دوم ،بنابرایا (.2014

ری ای حسابدااستانداردحای حسابداری مبتنی بر ا ول در مقایسه با استانداردح: فرضیة دوم

 شت.باتتر انگیزش شنا تی حسابرسان را در پی  واحد دامبتنی بر قواعد، سطخ 
 سطح شواهد درخواستی حسابرس

 سطخ کلی و کیفی شواحد حسابرسی از جل ه موضوعات بح  برانگیز در حسابرسری

اوت از قضراست و حسابرسان در راستای تعیریا ایرا دو بُعرد شرواحد حسابرسری در نهایرت 

ت حای محیطری و ذاتری نیرز ملکرا اسربر ی وی ریکنند حرچند ای  ود استفاده میحرفه

 میزان و کیفیت شواحد در واستی حسابرسان را تحت تأثیر قرار دحد.

است و ایا  نبیشتر حسابرسا  ایحرفه، مست زم قضاوت ستانداردحای با  راحت کلترا

 را افرزای  حرادادراهدعوی ع یه حسابرسران و محکومیرت آنران در  ة طر اقام تواندمیامر 

کره  اسرت متعددی در سراسرر جهران پیرامرون ایرا موضروع انجرام شرده حایپ وح  دحد.

کرادوس و و  2012دان سرون و حلکراران،  ،ست )به عنروان نلونرها عاحلگی رواه بر ایا مدّ

چنیا انترار داشت کره حسابرسران بره حنگرام مواجهره برا  توانمی ،از ایا رو(. 2012مرسر، 

در راسرتای  )که از  راحت کلتری بر وردارنرد( استانداردحای حسابداری مبتنی بر ا ول

بیشرتری را مرورد  کاح  ریسکی که متوجه آنان  واحد شد، شواحد و مردارک حسابرسری

 بررسی قرار دحند.
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دحررد کرره افررزای  نشرران می روانشناسرری ةی انجررام شررده در رشررتحرراتررایج پ وح ن

ریرندران را بره سرلت آزمرون و ارزیرابی بیشرتر اطالعرات و فرآیندی، تصلی  پاسگگویی

(. تررالش برررای بهبررود 1989تررتالک و برروتگر، دحررد )سرروق می ریریتصررلی شررواحد در 

و  شرواحد مربروط ةک یر ،شرود افرراد بره  رورتی حوشرلندانهفرآیندی سبب می پاسگگویی

(. افرزون برر 2004لیبری و حلکراران، قرار دحند )در کنار یکدیگر موجود را در نرر ررفته، 

نیرز افرزای   13تروجیهی-فرآینردی نیراز بره  رود پاسرگگوییایا، به دلیا اینکه با افرزای  

 توان انترار داشت در مجلوع نیاز به شواحد ح  بیشتر شود.یابد، میمی

و  ریرندهتصرلی رواب  مهلی بریا انگیرزش شرنا تی  ،(1989کرورالنسکی )ر از منر

 به شواحد وجود دارد. به اعتقاد وی افرادی که از انگیزش شنا تی براتیی بر وردارنرد، نیاز

 رود د الرت  ریریتصرلی جدید را به  ورت قابا توجهی در فرآیند  و شواحد اطالعات

زودرسری دارنرد کره  14ةافراد دارای انگیزش شنا تی ک ، حا نیراز بره  اتلراما  ،دحندمی

یرا  «15انجلراد»انگیزش آنان در برابر اطالعات و شواحد جدید ا طالحاً دچار  شودمیسبب 

نیرز بیرانگر آن  (1987مایسر ا و کرورالنسرکی )پ وح   حاییافتهشود. « 16انسداد ذحنی»

شود توجه و سبب می دحدمیپردازی را افزای  قدرت فرضیه ،بود که انگیزش شنا تی بات

و در نررر رررفتا  پردازیفرضیهجایگزیا تشدید شود. ایا در حالی است که  حایفرضیهبه 

. با توجه به مطالرب دحدمینیاز و تالش برای کسب شواحد را افزای   ،اجایگزی حایفرضیه

فرآینرردی و  پاسررگگویینرروع اسررتانداردحای حسررابداری،  آثررارمطرررد شررده در  صرروص 

 به شرد زیر ارائه شده است: حاییفرضیهانگیزش شنا تی بر نیاز به کسب شواحد، 

قایسره برا ماسرتانداردحای مبتنری برر ا رول در : حسابرسان به حنگرام اسرتفاده از فرضیة سوم

 کنند.شواحد بیشتری کسب می ،استانداردحای مبتنی بر قواعد

احد فرآیندی حسابرسران ترأثیر م برت و معنراداری برر سرطخ شرو پاسگگویی: فرضیة چهارم

 در واستی حسابرسان دارد.
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شررواحد  : انگیررزش شررنا تی حسابرسرران تررأثیر م بررت و معنرراداری بررر سررطخفرضرریة پررنج 

  واستی حسابرسان دارد.در

بداری و فرآیندی حسابرسان در رابطه بیا نوع استانداردحای حسرا پاسگگویی: فرضیة شش 

 سطخ شواحد در واستی آنان نق  میانجی دارد.

اری و : انگیزش شنا تی حسابرسران در رابطره بریا نروع اسرتانداردحای حسرابدفرضیة حفت 

 انجی دارد.سطخ شواحد در واستی آنان نق  می

وی ارائره شرده، الگر حایفرضریه چنریاح با توجه به مطالب مطرد شرده و  در مجلوع

 است: 1ۀ در نلودار شلار مفهومی به شکا ارائه شده

 
 . الگوی مفهومی پژوهش1ۀ نمودار شمار

 شناسی پژوهشروش
 روش پژوهش

 ،آن ۀاسرت. روش مرورد اسرتفاد یاربردکرا پ وح  از حی  حدف یر  پر وح  یا

آوری اطالعات از دو روش علده استفاده شده است. ابتردا روش آزمایشی است. برای جلع

آوری مبرانی نررری ای به جلعکتابگانه ۀبرای تبییا ادبیات نرری پ وح ، با استفاده از شیو

 ةحرای پر وح  و سرپا ارائرسناریو بره آزمودنی ةنرری، با ارائ ةت شد. پا از مطالعمبادر

حای حای مورد نیاز برای تجزیره و تح یرا فرضریهحا، دادهو کسب نرر از آزمودنی پرسشنامه

نوع استانداردهای 

 حسابداری

 گوییپاسخ

 فرآیندی

 انگیزش شناختی

سطح شواهد 

 درخواستی
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 اجراره یر  رویرداد بندیطبقه سناریوی ایا پ وح  در  صوص آوری شد.پ وح  جلع

حای ایا پ وح  شراما سره آوری دادهاست. ابزار جلع (ایسرمایهاجارۀ یا  اجارۀ عل یاتی)

توضریحاتی مگتصرر در  صروص موضروع پر وح ،  ةبگ  است. اولیا بگ  پا از ارائ

 ،کنرد. در بگر  دومحرای علرومی آزمرودنی مطررد مریحایی را در مرورد وی رریپرس 

در واسرت  از آزمرودنی ،سناریوی پ وح  که پیرامرون اجراره یر  سروله تولیردی اسرت

دقرت سرناریو و اسرتاندارد حسرابداری اجراره کره پیررو  کاما و برا ةشود تا پا از مطالعمی

در  ( را مشرگ  کنرد.ایاجارۀ سرمایهیا  اجارۀ عل یاتیسناریو ارائه شده است، نوع اجاره )

ریرری کره امرا معیرار تصرلی  ،حا یکسران اسرتآزمودنی ةواقع، سناریوی پ وح  برای ک ی

محرور و بررای بر ری حا قاعدهبرای بر ی آزمودنی ،استاندارد حسابداری اجاره استحلان 

ای ارائه شده است که از طریر  امهشندر بگ  سوم، پرس محور ارائه شده است.دیگر ا ول

 پاسرگگوییمحروری اسرتاندارد حسرابداری ارائره شرده، محروری یرا قاعردهآن میزان ا ول

حرای پر وح  سرنجیده فرآیندی، انگیزش شرنا تی و سرطخ شرواحد در واسرتی آزمرودنی

 .شودمی
 پژوهش نمونۀ آماریجامعه و 

رسرلی ایرران تشرکیا  جامعرة حسرابداراناعضرای  ةیر کا پ وح  را یا یآمار ةجامع

 اعضرایدحد. به منرور تعییا حج  نلونه مورد نیراز پر وح ، برا در نررر رررفتا تعرداد می

حای پر وح ، از فرمرول امهشرنپرس سرناریو و رسلی ایران در زمان توزیع حسابداران جامعة

پر وح   حایامهشنپرستعییا شده است. در زمان توزیع  ةکوکران استفاده شده و حج  نلون

بره شررد جردول  رسرلی جامعرة حسرابداراناینترنتی  درراهو بر اساس اطالعات مندرج در 

 2258به است نای افراد تع ی  یا لیو عضویت شده( برابرر برا ، مجلوع اعضای جامعه )1ۀ شلار

 نلونرة آمراری، تعرداد %6با استفاده از فرمرول کروکران در سرطخ  طرای  ،. بنابرایانفر بود

یا عردم بازرشرت  پاسگگوییبا توجه به احتلال عدم  نفر به دست آمد. 238پ وح  برابر با 

 328تعرداد ( یعنری 238مازاد بر تعداد مرورد نیراز ) پرسشنامهعدد  90حای ارسالی، پرسشنامه

حرای پیوسرت آن و پیگیرری حایپرسشنامهتوزیع سناریو و  از پا توزیع شد. پرسشنامهعدد 
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اطالعرات  و تح یرا شرد کره آوریجلرع ،قابرا اسرتفاده پرسشنامه 212در نهایت  چندباره،

 .ارائه شده است 1ۀ ها در جدول شلارمرتب  با آن
 . اطالعات جامعه و نمونۀ آماری پژوهش1شمارۀ جدول 

 سلت اعضا
 آوری شدهنلونه جلع تعداد توزیع شده جامعه

 در د تعداد در د تعداد در د تعداد

 39% 82 31% 103 41% 933 مدسسهشری  

 4% 9 7% 22 14% 310 شاغا در مدسسات عضو جامعه

 0% 0 3% 11 2% 53 شاغا انفرادی

 27% 58 22% 71 9% 212 حسابرسیشاغا در سازمان 

 30% 63 37% 121 34% 750 غیرشاغا

 100% 212 100% 328 100% 2258 جلع

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

حای پر وح  از حرا و آزمرون فرضریهدر پ وح  حاضر به منرور تجزیه و تح یرا داده

استفاده شده است. ایا رویکررد بره عنروان  17الگویابی معادتت سا تاری مبتنی بر واریانا

ای را بره روی پ وحشرگران ع روم حرای ترازهحای معادتت سرا تاری، اف دومیا نسا روش

افرزون برر ایرا، رویکررد  (.1393محسرنیا و اسرفیدانی، رفتاری و مدیریتی رشروده اسرت )

و حسابداری نیز مورد استفاده قرار ررفته  پ وحشگران حوزه مالی به وسی همذکور به تازری 

  (.1395 واجوی و کیامهر، و  1395دیانتی دی لی و حلکاران، است )مانند 
 آنهاو ابزارهای سنجش  متغیرهای پژوهش

مستقا پر وح  حاضرر نروع اسرتانداردحای حسرابداری اسرت. نروع  حایمتییریکی از 

کاری اسررتانداردحای حسررابداری، در دو سررطخ مبتنرری بررر قواعررد و مبتنرری بررر ا ررول دسررت

حای پ وح  )حسابرسان( در شرای  مواجهره برا اسرتانداردحای مبتنری برر . آزمودنیاندشده

بنردی اجراره صوص نحوه طبقها ول، با استانداردی ک ی و بدون    قرمزحای عینی در  

روبرو حستند و در شرایطی که با استانداردحای مبتنی بر قواعد سرر وکرار دارنرد، اسرتاندارد 

متییرر مرذکور، دو  سرازییکلبره منررور  ،چنریاح است.  شرط( 3) حای عینیدارای شرط

میزان قواعد و رحنلودحای مستتر در استاندارد حسابداری ارائره شرده و  پرس  در  صوص
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 مقیاسری )از  ی ری کر  ترا  ی ری زیراد( 5بر اساس طی  لیکررت  پ وح  حاییآزمودناز 

 است: ایا دو پرس  به شرد زیر نررسنجی شده است.

 است؟ اتیقواعد و جزئ یدارا زانیمذکور، تا چه م یه نرر شلا استاندارد حسابدار. ب1

 یمشررگ  برررا یرحنلررود زانیررمررذکور، تررا چرره م یبرره نرررر شررلا اسررتاندارد حسررابدار. 2

 ارائه کرده است؟ یریر یتصل

 و 5یاز امت « ی ی ک » ةحای پ وح ، به رزینتزم به ذکر است بر اساس نرر آزمودنی

ا امتیازحرای نزدی  بودن میرانگی ا تصاص داده شده است.  1امتیاز  ،« ی ی زیاد» ةبه رزین

رتی کره محوری استاندارد ارائه شرده اسرت و در  روبیانگر ا ول ،5به دست آمده به عدد 

محرروری اسررتاندارد اسررت. نزدیرر  باشررد، حرراکی از قاعررده 1میررانگیا مررذکور برره عرردد 

 ایا متییر مفهومی، در بگر  نترایج پر وح  مرورد بررسری قررار 18کاریحای دستوارسی

 ه است.ررفت

متییرر  فرضریة اولفرآیندی یکی دیگر از متییرحای پ وح  اسرت کره در  پاسگگویی

اسرت. بره منررور  رریرانجیممتییرر  فرضیة شش متییر مستقا و در  فرضیة چهارموابسته، در 

کرره در ادبیررات  ای اسررتفاده شررده اسررتپرسشررنامهفرآینرردی از  پاسررگگوییسررنج  متییررر 

، (1987ترتالک و کری  )حرای افررادی حلچرون ای در پ وح شناسی به طور رسرتردهروان

بره  (2014پیتچروا و حلکراران )و  (1996جاکوبز و یراتا )سیگا ،(1989الک و بوتگر )تت

 پاسگگویینگست آن مربوط به  ةرویه است که روی 5شاما  پرسشنامهکار رفته است. ایا 

حسرابرس  پاسرگگوییحای بعدی آن سرطخ در مورد چگونگی استفاده از استاندارد و رویه

ریری را در  صرروص فرآینررد و چگررونگی اسررتفاده از اطالعررات و شررواحد در تصررلی 

 اند.مقیاسی لیکرت سنجیده شده 5نیز براساس طی   پرسشنامهحای ایا رویه سنجد.می

نقر  متییرر  فرضریة دومانگیزش شنا تی نیز از جل ه متییرحای پ وح  اسرت کره در 

 . بررایکندیمرا ایفا  رریانجیممتییر  فرضیة حفت متییر مستقا و در  فرضیة پنج وابسته، در 

اسرتفاده  (2006و حلکراران ) درودیطراحی شده به وسری ه  پرسشنامه، از سنج  ایا متییر
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 پرسشرنامهنیز به کرار رفتره اسرت.  (2014پیتچوا و حلکاران )در پ وح   پرسشنامه. ایا شد

 بندی شده است.مقیاس مقیاسی( 5) اس طی  لیکرترویه است که بر اس 3مذکور دارای 

ریری رس متییر وابسته پ وح  است. بره منررور انردازهسطخ شواحد در واستی حساب

مررورد از  32سررطخ شررواحد در واسررتی حسابرسرران، فهرسررتی از شررواحد حسابرسرری شرراما 

بنردی یر  رویرداد اجراره اطالعات معلول در حسابرسی که ملکرا اسرت بره حنگرام طبقه

 یرزان احلیرتحای پ وح  ارائه شده و از آنان در  صروص ممدنرر قرار ریرد، به آزمودنی

نررسرنجی شرده  ریریی تصلشواحد مذکور در فرآیند  مقیاسی لیکرت( 5)بر اساس طی  

، جرز شرواحد تشگیصری و آنهرامورد از  8مورد شواحد حسابرسی، تعداد  32از تعداد  .است

جز شواحد غیرمرتب  برا تصرلی  اجراره  اجاره است و مابقی شواحد مذکور ی تصلمرتب  با 

و با کسب نرر از چند ترا از  (2014پیتچوا و حلکاران )است. ایا شواحد بر اساس پ وح  

سرازی برا شررای  ایرران انتگراب و حسرابداران رسرلی بره منررور برومی حسابرسی  برران

 اند.شده

 پژوهش هاییافته

 کاریهای دستوارسی

ا امر ری استانداردحای حسابداری آزمون شده است. ایاتکاثربگشی دس ،ایا بگ  در

زان کرره میرر برره دو پرسشری حراامتیرراز داده شرده توسرر  آزمررودنی مقایسررة میرانگیااز طریر  

 میرانگیا و انحررافکند، انجرام شرده اسرت. محوری را مشگ  میمحوری یا ا ولقاعده

 .است 2ۀ جدول شلارمعیار امتیازحای دو پرس  مذکور به شرد 

و  89/16و سررطخ معنرراداری آزمررون مقایسرة میررانگیا پرسرر  اول برره ترتیررب  tآمرارۀ 

حای داده شده بره پرسر  اول بره ( است و بیانگر تفاوت معنادار میانگیا امتیاز پاسخ000/0)

کننرده حرای دریافرتاستاندارد مبتنی بر ا ول و آزمودنیکننده حای دریافتوسی ه آزمودنی

و سطخ معنراداری آزمرون مقایسرة میرانگیا  tچنیا آمارۀ استاندارد مبتنی بر قواعد است. ح 

( است و حاکی از تفاوت معنادار میرانگیا امتیراز 000/0و ) 05/18پرس  دوم نیز به ترتیب 

بر اساس نتایج آزمرون و  ،وه است. بنابرایای داده شده به پرس  دوم در بیا دو ررحاپاسخ
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کاری استاندارد حسابداری اثربگ  بوده و حدف مردنرر حای به دست آمده، دستمیانگیا

 تحق  یافته است.
 استانداردمحوری محوری و قاعدهسنجش اصول های. میانگین و انحراف معیار پرسش2ۀ جدول شمار

 پرس  اول پرس  دوم
 

 میانگیا انحراف معیار میانگیا انحراف معیار

917/0  981/3 904/0  ولکننده استاندارد حسابداری مبتنی بر ا حای دریافتآزمودنی 796/3 

976/0  634/1 9165/0  اعدکننده استاندارد حسابداری مبتنی بر قوحای دریافتآزمودنی 682/1 

 آمار توصیفی

پر وح  ارائره شرده اسرت. از  حرایآزمودنی علرومی حایوی ری 3ۀ در جدول شلار

 در پر وح  کنندرانمشارکتسابقه کاری مناسب جل ه نکات قابا ذکر در ایا  صوص، 

حای پ وح  سرپرسرت و سرپرسرت ارشرد نفر از آزمودنی 60سلت شی ی چنیا، ح است. 

ذکرر شرده اسرت. ایررا امرر ناشری از ایررا اسرت کره حسررابداران رسرلی شراغا در سررازمان 

دسسرات منفر حسابدار رسلی شراغا در  9لت در حال فعالیت بودند. از حسابرسی با ایا س

ودنرد. نفر برا سرلت مردیر فنری مشریول ب 7نفر با سلت سرپرست ارشد و  2عضو جامعه نیز 

 حراینیآزمودعلرومی  حرایوی ریسایر موارد ارائه شده نیز حاکی از تنوع و مناسب بودن 

 پ وح  است.
 آزمون الگوهای پژوهش

پ وحشگران از ی  چارچوب واحد برای برازش الگوسازی معادتت سا تاری جلیع 

محسنیا اند )به شرد زیر پیروی کرده 19محور یا حلان روش حداقا مربعات جزئیواریانا

 (:1393و اسفیدانی، 

 .ریری انعکاسی یا ترکیبیارزیابی الگوی اندازه .1

 .. آزمون الگوی سا تاری2

 .یا حداقا مربعات جزئی PLS. آزمون الگوی ک ی 3
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 پژوهش هایآزمودنیعمومی  هایویژگی .3 ۀجدول شمار

 سطخ تحصیالت سلت شی ی کاری ةسابق سا

 مدرک تعداد سلت تعداد سال تعداد سال تعداد

 کارشناسی 112 سرپرست و سرپرست ارشد 60 10کلتر از  58 35تا  25بیا  45

 کارشناسی ارشد 92 مدیرفنی 7 15تا  10بیا  36 45تا  35بیا  84

28 20تا  15بیا  35 55تا  45بیا  78  دانشجوی دکتری 3 مدسسهشری   

 دکتری 5 غیر شاغا 63 20بی  از  83 55بی  از  5

 جلع 212 جلع 212 جلع 212 جلع 212

 )پایایی و روایی( گیریاندازهآزمون الگوی 

پرذیر و اسرت کره در آن روابر  بریا متییرحرای مشراحدهریری، الگرویی الگوی اندازه

(. در 1393 فیدانی،محسرنیا و اسرشرود )ریرری مریمکنون مورد توجه قرار ررفتره و انردازه

ریرری وجرود دارد: ادبیات الگوسازی معادتت سا تاری، سره دیردراه از الگوحرای انردازه

ریری ترکیبی یا سرازنده و الگروی سرا تاری برا ی اندازهریری انعکاسی، الگوالگوی اندازه

ون. در ایرا پر وح  برر اسراس معیارحرایی حلچرون تعرداد چندیا متییر مکنون و غیر مکنر

پرذیر بسرتگی بریا متییرحرای مشراحدهپذیر سنج  متییر پنهان و میزان ح متییرحای مشاحده

 حررای پنهررانمتییرشررده اسررت.  ریررری متییرحررای پنهرران مشررگ مررذکور، الگرروی انرردازه

انرد و برر اسراس الگروی انعکاسری سرنجیده شردهفرآیندی و انگیرزش شرنا تی  پاسگگویی

متییرحای پنهان نوع استانداردحای حسابداری و سطخ شواحد در واسرتی حسرابرس نیرز برر 

)سررازراری درونرری( در الگرروی  20انررد. پایرراییریررری شرردهمبنررای الگرروی ترکیبرری انرردازه

پرذیر ملکرا اسرت بستگی میران متییرحرای مشراحدهری ترکیبی، به ایا دلیا که ح ریاندازه

پرذیر ترکیبری چنیا مقادیر  طا در سرطخ متییرحرای مشراحدهم بت، منفی یا  فر باشد و ح 

رررا و حر  21شود، چندان معنادار نیستند و حتی مباحر  مربروط بره روایریریری نلیاندازه

بره نقرا از  1393محسرنیا و اسرفیدانی، الگوحرا کراربردی نردارد )تشگیصی نیز در ایا نوع 

 پایایی و روایی در ایا بگ  به بررسی ،بنابرایا(. 1989بولا، و  1991بارازی و حلکاران، 

ا تره شرده اسرت کره برا اسرتفاده از فرآیندی و انگیرزش شرنا تی پرد پاسگگوییمتییرحای 
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بررسی شرده اسرت. در  ریریاندازه یالگودر ابتدا پایایی  اند.الگوی انعکاسی سنجیده شده

استفاده شده اسرت. حرداقا سرطخ  32و پایایی مرکب 22ایا راستا از دو معیار آلفای کرونباخ

مقرادیر آلفرای کرونبراخ و پایرایی  4ۀ است. در جردول شرلار 7/0مناسب معیارحای مذکور 

حرای الگوپ وح  ارائره شرده و حراکی از پایرایی مناسرب  به متییرحای پنهانمربوط مرکب 

 است.ریری اندازه

 24، با اسرتفاده از معیرار متوسر  واریرانا اسرتگراج شرده4چنیا، در جدول شلارۀ ح 

(AVEبه بررسی روایی حلگرا )پردا تره شرده اسرت. منررور از شرا   روایری حلگررا  25

و  بررارک یپذیر آن اسررت )سررنج  میررزان تبیرریا متییررر پنهرران برره وسرری ه متییرحررای مشرراحده

(. حداقا مقدار مناسب برای معیار متوسر  واریرانا اسرتگراج شرده عردد 1995حلکاران، 

 است. 5/0
 پژوهش هایسازهو روایی همگرای  آزمون پایایی .4ۀ جدول شمار

 سطخ

 قابا قبول

متوس  واریانا 

 استگراج شده

 سطخ

 قابا قبول

پایایی 

 مرکب

 سطخ

 قابا قبول

آلفای 

 کرونباخ
 متییر پنهان پ وح 

5/0 
632/0 

7/0 
895/0 

7/0 
 فرآیندی پاسگگویی 852/0.

 انگیزش شنا تی 773/0 868/0 688/0
 

 آزمون الگوی ساختاری

الگروی  بریای پریب تعییا، ارتبراط قسلت با استفاده از معیارحایی حلچون ض در ایا

الگروی سرا تاری  کیفیت به بررسی آنهامربوط به  t یحاآمارهو  26ضرایب مسیرسا تاری، 

 حرایی روجکره از  2ۀ در نلرودار شرلار پردا ته شده است. پ وح  حاییهفرضو آزمون 

پر وح  ارائره شرده  یزادرونضرایب مسیر و ضریب تعییا متییرحای پنهان  است، افزارنرم

 زابررونتوس  متییرر  زادرونچند در د از تیییرات متییر  دحدیمضریب تعییا نشان  است.

)وابسررته( در  زادرونبرررای متییرحررای مکنررون  19/0و  33/0، 67/0. مقررادیر شررودیمتبیرریا 

رتیب قابا توجه، متوس  و ضعی  تو ی  شرده اسرت الگوی مسیر سا تاری )درونی( به ت

باشرد، مقرادیر  زابررونتعرداد معردودی متییرر  یرتأثتحت  زادرونولی چنانچه متییر مکنون 
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حنسر ر و به نقرا از  1393محسنیا و اسفیدانی، متوس  ضریب تعییا نیز قابا پذیرش است )

، ضررایب تعیریا 2ۀ بر اساس اطالعات مندرج در نلرودار شرلار ،بنابرایا (.2009ان، حلکار

حد مناسب و قابا قبرولی نلودار مشگ  است در  حاییرهدامتییرحای مکنون که در دا ا 

 .است

یرحای الگروی سرا تاری مسراطالعات مرتب  برا  3و نلودار شلارۀ  5در جدول شلارۀ 

مسریرحای الگروی  tپ وح  ارائره شرده اسرت. سرتون آ رر جردول مرذکور بیرانگر آمرارۀ 

شود. چنانچره مقردار یممشگ   آنهاسا تاری است و معناداری ضرایب مسیر با استفاده از 

تروان رابطره یرا ینلدر سطخ اطلینان مورد نرر باشد،  tبه دست آمده باتتر از حداقا آمارۀ 

ایرا مقردار بره ترتیرب برا  %99و  %95، %90مورد نرر را رد کرد. در سطخ معنراداری  ةفرضی

(. در ادامه، 1393محسنیا و اسفیدانی، شود )یممقایسه  58/2و  t 64/1 ،96/1حداقا آمارۀ 

حای اول ضریهبه بررسی فر 5جدول شلارۀ  2با استفاده از اطالعات مندرج در نلودار شلارۀ 

 پ وح  پردا ته شده است. تا پنج 
 

 
 ضریب تعیین متغیرهای پنهان پژوهشضرایب مسیر الگو و . 2ۀ نمودار شمار
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 ضرایب مسیر الگوی ساختاری پژوهش tآمارۀ . 3 ۀنمودار شمار

 مسیرهای الگوی ساختاری پژوهش tآمارۀ . 5 ۀجدول شمار

 مسیرحای الگوی سا تاری
Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

628/0 629/0 (پاسگگویی)نوع استاندارد   0425/0  779/14  

610/0 (انگیزش شنا تی) نوع استاندارد  612/0  0439/0  865/13  

-0035/0 (شواحد در واستی) نوع استاندارد  00316/0  1146/0  0305/0  

7196/0 (شواحد در واستی) پاسگگویی  7406/0  1042/0  907/6  

1481/0 (شواحد در واستی)انگیزش شنا تی   1619/0  10237/0  447/1  

اسرتانداردحای مبتنری برر ا رول در  رودیمرانترار  فرضیة مذکور: بر اساس فرضیة اول

فرآینردی براتتر حسابرسران را در پری  پاسرگگوییمقایسه با استانداردحای مبتنی برر قواعرد 

چنریا ( و ح 629/0فرآینردی ) پاسگگوییداشته باشد. ضریب مسیر نوع استاندارد به سلت 

ایرا فرضریه  %99ایا است که در سطخ اطلینان  مدید( 779/14مربوط به ایا مسیر ) tآمارۀ 
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ترر و ک ی ،ه شردهحرآنچره اسرتاندارد حسرابداری ارائر دحردیمشود. ایا نتیجه نشان رد نلی

پر وح  )حسابرسران(  حراییآزمودنمشگ  باشد )مبتنی بر ا ول(،  یحاآستانهبدون حد 

 .دحندیمفرآیندی باتتری را از  ود نشان  پاسگگویی

ر مقایسه دشد استانداردحای مبتنی بر ا ول  بینیی پ فرضیة دوم: بر اساس فرضیة دوم

 د.اشرته باشردتر حسابرسران را در پری با استانداردحای مبتنی بر قواعد انگیزش شرنا تی برات

بوط بره مر tآمارۀ  چنیاح ( و 610/0ضریب مسیر نوع استاندارد به سلت انگیزش شنا تی )

. شرودینلایرا فرضریه رد  %99ایرا اسرت کره در سرطخ اطلینران  مدید( 865/13ایا مسیر )

ه اری ارائراست که حرچه اسرتاندارد حسرابد آن حای حا ا از آزمون ایا فرضیه بیانگریافته

پ وح   حاییآزمودنمشگ  باشد )مبتنی بر ا ول(،  یحاآستانهو بدون حد  تریک  ،شده

 .دحندیمانگیزش شنا تی باتتری را از  ود بروز )حسابرسان( 

ر دشرد اسرتانداردحای مبتنری برر ا رول  بینریی پ فرضریة سروم: بر اساس فرضیة سوم

ن حسابرسرا ةبره وسری مقایسه با استانداردحای مبتنی بر قواعد، منجر به کسرب شرواحد بیشرتر 

 tآمرارۀ  چنریاح ( و 0-/004شود. ضریب مسیر نوع استاندارد به سلت شواحد در واستی )

بره  .شرودرد می فرضیة مذکورایا است که  مدید( 0305/0مربوط به ایا مسیر ))قدرمط  ( 

اردحای دحد کره حسابرسران در شررای  مواجهره برا اسرتاندعبارت دیگر، ایا نتیجه نشان می

حرای مشرگ ، رفترار متفراوتی را در  صروص کسرب حسابداری ک ی و بدون حد آسرتانه

از  رود  قایسه با شرایطی که با استانداردحای  رریخ و مشرروط روبررو حسرتند،شواحد در م

 دحند.نشان نلی

فرآینردی براتتر منجرر بره کسرب  پاسرگگویی فرضیة چهرارم: بر اساس فرضیة چهارم

حسابرسان  واحرد شرد. نترایج بره دسرت آمرده بیرانگر آن اسرت کره  به وسی هشواحد بیشتر 

فرآینردی بره  پاسرگگوییضرریب مسریر  ،ایا فرضیه را رد کرد. بره عبرارت دیگرر توانینل

ایا  مدید( 907/6مربوط به ایا مسیر ) tآمارۀ  چنیاح ( و 720/0) سلت شواحد در واستی

حسابرسران  دحردیم. ایا نتیجه نشان شودینلایا فرضیه رد  %99است که در سطخ اطلینان 
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فرآیندی در قبال تصلی  ررفته شده به دنبال دقرت و افرزای   پاسگگوییبه حنگام احساس 

 .کنندیمکیفیت تصلی   ود حستند و در ایا راستا شواحد بیشتری را کسب 

نبرال با افرزای  انگیرزش شرنا تی، حسرابرس بره د فرضیة پنج : بر اساس فرضیة پنج 

د کسررب شررواحد بیشررتری  واحررد بررود. ضررریب مسرریر انگیررزش شررنا تی برره سررلت شررواح

کره  ایرا اسرت مدیرد( 447/1مربوط به ایرا مسریر ) tآمارۀ  چنیاح ( و 148/0در واستی )

ا فرضریه، حا ا از آزمون ایر حاییافتهبر اساس  ،بنابرایا. شودیمپ وح  رد  فرضیة پنج 

ثیر معنرراداری بررر سررطخ شررواحد پرر وح  )حسابرسرران( تررأ حرراییآزمودنانگیررزش شررنا تی 

 در واستی آنان ندارد.
 فرآیندی و انگیزش شناختی پاسخگویی گرییانجیمآزمون نقش 

 ررییرانجیمبررسری نقر   بره شش  و حفت  پ وح  کره حاییهفرضبه منرور آزمون 

 واسرتی فرآیندی و انگیزش شنا تی در رابطه بیا نروع اسرتاندارد و شرواحد در پاسگگویی

ناداری اثرر . آزمون سوبا به منرور تعییا معاستفاده شد 72سوبا zآزمون ، از ا تصاص دارد

 96/1ایرا آزمرون از عرردد  z-value. در  رورتی کره مقرردار شررودیممتییرر میرانجی انجرام 

 معنادار  واحد بود. %95تر باشد، اثر متییر میانجی در سطخ اطلینان بزرگ
 پژوهش گریانجیمسوبل و سطح معناداری متغیرهای  z ۀ. آمار6 ۀجدول شمار

 Standard error z-value p-value متییر میانجی
 000/0 258/6 0723/0 فرآیندی پاسگگویی

 149/0 439/1 0628/0 انگیزش شنا تی

فرآینردی و  پاسرگگویی ررییانجیمنتایج مربوط به بررسی نق   6ۀ در جدول شلار

بر اسراس  انگیزش شنا تی در رابطه بیا نوع استاندارد و شواحد در واستی ارائه شده است.

فرآینردی در  پاسگگویی ررییانجیمپ وح  مبنی بر نق   فرضیة شش اطالعات مذکور، 

( و سرطخ 258/6) z-valueرابطه بیا نوع استاندارد و شواحد در واستی با توجره بره مقردار 

پ وح  مبنی بر نقر   فرضیة حفت  ،ایاوجود . با شودینل( رد 000/0تناظر آن )معناداری م
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انگیزش شنا تی در رابطه بیا نوع استاندارد و شواحد در واسرتی برا توجره بره  ررییانجیم

 .شودیم( رد 149/0( و سطخ معناداری متناظر آن )439/1) z-valueمقدار 
 الگوی ساختاری بینیشپارتباط 

سررا تاری و کیفیررت آن اسررت.  یالگرروشا صرری دیگررر در ارزیررابی  برریای پارتبرراط 

است که  82رریس-استون 2Qدر ایا  صوص شا   تریا معیار شدهتریا و شنا تهمعروف

 بینریی پانعکاسری را  زادرونباید نشانگرحای متییرحای مکنرون  الگوبر اساس ایا مالک، 

انرد و مقادیر مشاحده شده  وب بازسازی شدهدحند که باتی  فر نشان می 2Qکند. مقادیر 

حنسر ر و حلکراران، بره نقرا از  1393محسرنیا و اسرفیدانی، بینری دارد )توانرایی پری  الگو

 یزادرونریسرر متییرحرای پنهران -اسرتون 2Qشا   ( مقادیر 7در جدول شلاره )(. 2009

اسرت و  2Qسرتون آ رر جردول مرذکور بیرانگر مقرادیر  پ وح  ارائه شده اسرت. انعکاسی

نیرز در سرطخ مناسربی  بریای پپ وح  از منرر ارتبراط  یالگوحلانگونه که مشگ  است 

 قرار دارد.
 

 پژوهش یزادرونگیسر متغیرهای پنهان -استون 2Q. مقادیر 7 ۀجدول شمار

 SSO SSE 1-SSE/SSO متییر پنهان
 248/0 7/796 1060 فرآیندی پاسگگویی

 255/0 746/473 636 انگیزش شنا تی

 PLSکلی  یالگوآزمون 

برررر  رررالف روش  PLSمعرررادتت سرررا تاری بررره کلررر  روش  یالگوسرررازدر 

وجود ندارد ولی شا صی به نرام نیکرویی  الگومحور، شا صی برای سنج  کا کواریانا

ایا شرا   بره  پیشنهاد شده است. (2005نهاوس و حلکاران )تن( به وسی ه GOF) 92برازش

 شود:محاسبه می 1ة رابط ةوسی 
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بر اساس ایا رابطه، شا   نیکویی برازش از طری  مجذور ضرب دو مقردار متوسر  

بررای  36/0و  25/0، 01/0مقادیر  شود.محاسبه می یب تعییاامقادیر اشتراکی و متوس  ضر
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 .ه اسرتی ، متوس  و قوی در نررر ررفتره شردبه عنوان مقادیر ضع ،به ترتیب ،ایا شا  

بره دسرت آمرد  532/0ه، مقردار ک ی پ وح  پا از محاسب یالگوشا   نیکویی برازش 

 ک ی پ وح  از ایا منرر است. یالگوید کیفیت قوی که مد

 گیریبحث و نتیجه

در پ وح  حاضرر بره بررسری نقر  رویکردحرای تردویا اسرتانداردحای حسرابداری 

، انگیررزش و سررطخ شررواحد پاسررگگویی)مبتنرری بررر ا ررول در مقابررا مبتنرری بررر قواعررد( در 

م بررت پرر وح  حاضررر حرراکی از آثررار  حاییافتررهن پردا ترره شررد. در واسررتی حسابرسررا

 پاسرگگوییبرر استانداردحای مبتنی بر ا ول در مقایسره برا اسرتانداردحای مبتنری برر قواعرد 

، نتایج ایا پر وح  نشران تریئجزحسابرسان است. به  ورت  گیزش شنا تیان فرآیندی و

برودن  وگگپاسرادراک فردی حسابرسان را در  صروص  ،داد استانداردحای مبتنی بر ا ول

 پاسرگگوییمرورد اسرتفاده در رسریدن بره یر  تصرلی  مشرگ  ) در قبال کیفیت فرآینرد

 پ وحشرگرانیپر وح   حاییافتره. ایا نتیجره بره طرور ضرلنی برا دحدمیفرآیندی( افزای  

 امررایرا  در تطراب  اسرت. (2004لیبی و حلکراران )و  (2000و تتالک ) مامارکحلچون 

حسابرس را در صوص  حاینگرانی تواندمیکه استانداردحای مبتنی بر ا ول  دحدمینشان 

نترایج کرار حسابرسری  از کنندراناسرتفادهکسب رضایت ناظران، مراجرع قضرایی و دیگرر 

 پاسرگگوییکه به اثررذاری م بت  رسدمیبه نرر  ترقبولزمانی قابا  ادعاایا  افزای  دحد.

 - که از دیگر نتایج پر وح  حاضرر اسرت- استی حسابرسفرآیندی بر سطخ شواحد در و

 نیز توجه شود.

ثیررذاری م بت استانداردحای مبتنری برر ا رول برر انگیرزش شرنا تی حسابرسران از تأ

دیگررر نتررایج پرر وح  اسررت. ایررا امررر حرراکی از آن اسررت کرره بررا توجرره برره ک رری بررودن 

، ایحرفرهرذاشرتا دسرت حسرابرس در انجرام قضراوت ستانداردحای مبتنی بر ا رول و بازا

حسابرس انگیزه بیشتری در راستای شنا ت حرچه بیشتر ابعاد مگت   موضوع مورد تصرلی  

کرره  دحرردمیدر  صرروص شررواحد در واسررتی حسررابرس نیررز نتررایج نشرران  واحررد داشررت. 

فرآینردی  یپاسگگوی رریمیانجیاستانداردحای مبتنی بر ا ول به طور غیرمستقی  از طری  
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و سربب  دحردمریثیر قررار تحرت ترأ را رسریقضاوت حسابرس در مورد میزان شواحد حساب

 بیشتر باشد. به دنبال کسب شواحد شودمی

بررر  مرردثری عوامررا حاضررر نگسررتیا پرر وح  در ایررران اسررت کرره برره بررسرر پرر وح 

و نقرر  رویکردحررای ترردویا فرآینرردی و انگیررزش شررنا تی حسابرسرران  پاسررگگویی

با توجه به جدید بودن موضوع پر وح   ،از ایا رو پردا ته است.استانداردحای حسابداری 

ایرا پر وح  برا  حاییافتره ةمشابه در ایا زمینه، امکران تطبیر  و مقایسر حایپ وح و نبود 

شرنا تی اسرت،  شناسیحوزۀ روانمفاحی  مذکور که برررفته از  پ وحشی مشابه فراح  نشد.

روانشناسی مورد کنکاش قرار ررفته و فوایرد متعرددی  حایپ وح از منررحای مگت   در 

و حلکراران،  درودیو  1987مایسر ا و کرورالنسرکی، برای آنان ذکر شده است )ماننرد 

 ارائه کرد:حای زیر را پیشنهادتوان می ،پ وح  حاییافته(. با توجه به 2006

ی سرتانداردحابه عنوان متولی ا  ی تدویا ایا استانداردحای حسابداری ایران تدو ةکلیت. 1

، ترا لیرزارشگری مرا الل  یبیاتا زمان پذیرفتا کاما استانداردحای  حسابداری کشور

سرتور حد امکان رویکرد مبتنی بر ا رول را در تردویا اسرتانداردحای حسرابداری در د

واعرد قکار قررار داده و در اسرتانداردحای مصروب قب ری نیرز کره از رویکررد مبتنری برر 

 استفاده کرده است، تجدید نرر کند.

حای نامرهارسلی ایران بره عنروان مترولی ا ر ی تردویا و ارائره آئی جامعة حسابدارانبه  .2

حا اعلالدسرتور حا ونامرهشرود آئیاپیشنهاد میحسابداران رسلی، آور در  صوص الزام

حای سرتانهرا تا حد امکان با رویکرد مبتنی بر ا ول و بدون    قرمزحای عینی و حد آ

ن فرراح  و انگیزش باتتر حسابرسا پاسگگوییمشگ  ارائه کند تا از ایا طری  امکان 

 شود.

برررای و سررناریو مشررکا تصررنعی بررودن شرررای   در پایرران تزم برره ذکررر اسررت کرره

برود کره ملکرا اسرت نترایج  حراییچال و  حامحردودیتپر وح  از جل ره  حایآزمودنی

پ وح  ملکا است  حایآزمودنی ،پ وح  حاضر را دستگوش تیییر کند. به عبارت دیگر
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رفترار و  ،حاضرر در دنیای واقعی در مواجهه با شرای  تو ی  شرده در سرناریوی پر وح ِ

پ وحشگران سعی کردند با اسرتفاده از  ،ایاوجود متفاوتی از  ود نشان دحند. با  حاینگرش

استانداردسرازی حرداک ری سرناریو و ابزارحرای سرنج  متییرحرای  چنیاح نرر  برران و 

پ وح  باید جانب احتیراط  حاییافتهلیکا در تعلی   ؛پ وح  بر ایا محدودیت چیره شوند

 حرایپرسشرنامهمیان حای مستلری که انجام شد، از رغ  پیگیریچنیا، ع یح رعایت شود. 

آوری شرد کره برا قابا اسرتفاده جلرع پرسشنامه 212توزیع شده بیا جامعه مورد نرر، تعداد 

نررخ بازرشرت  ،پرسشرنامه 238یعنری  %6توجه به تعداد نلونه مرورد نیراز در سرطخ  طرای 

بود. از ایا رو، در تعلی  نترایج بایرد احتیراط کرافی را  %89حای توزیع شده حدود پرسشنامه

 لحاظ کرد.

 هایادداشت
1. Principle Based Approach  2. Rule Based Approach 

3. Accountability    4. Motivation 

5. International Financial Reporting Standards 

6. Financial Accounting Standards Board 7. Outcome Accountability 

8. Process Accountability   9. Process-accountable 

10. Critical Attention   11. Epistemic Motivation 

12. Dual‐Process Theory 

 و نا ودآرراه آن حرایپردازش نررام یر  در و شرده تشرکیا متفراوت و مجزا نرام دو از انسان ذحا نرریه، ایا ةپای بر

 دو ایرا چگونه که کندمی اثبات نرریه ایا. شودمی انجام  ریخ و  ودآراه  ورت به حاپردازش دیگری در و ضلنی

 حلکاران، و ونک ی  به بیشتر آراحی برای) کنند کنترل را انسان ذحنی حایحالت و رفتارحا ح ، کنار در توانندمی نرام

 (.کنید رجوع 2004

13. Self-justification   14. Need for Closure 

15. Freezing    16. Closed-minded 

17. Variance-based Structural Equation Modeling 

18. Manipulation Checks 

 اثربگشری نمیرزا کره دارد حراییآزمون به اشاره و است آزمایشی حایپ وح  در رایج حایعبارت جل ه از عبارت ایا

 .سنجندمی را پ وح  مستقا متییرحای در کاریدست

19. Partial least squares   20. Reliability 

21. Validity    22. Cronbach's alpha 

23. Composite reliability   24. Average variance extracted 

25. Convergent Validity   26. Path Coefficients 

27. Sobel-test    28. Stone-Geisser’s Q² 

29. Goodness of Fit index 
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