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Abstract 

An Auditor's self-efficacy is a feature derived from social cognition theories that 

enhances the quality of auditing as a factor affected by the professional performance 

of audit. In addition to reducing financial transparency, this attracts investment in 

the capital market because of the enhancement of transparency that results from the 

improvement of information symmetry. The purpose of this study is to investigate 

the relationship between auditors' self-efficacy and audit quality based on the 

mediating role of the individualist culture. In this study, 294 auditors working in the 

Audit Organization and private audit institutions participated. The study was 

conducted during the second six months of 2018. The data collection instrument was 

a questionnaire, and the collected data was analyzed using partial least squares 

analysis in order to test the research hypotheses. The results of the study showed that 

the auditors’ self-efficiency improves the quality of the audit. It was also found that 

the individualist culture positively affects the quality of audit work and improves 

this relationship. 
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: حسابرسی کیفیت بر خودکارآمدی های گزاره تأثیر بررسی

 فردگرایی فرهنگ فهم بر تحلیلی
3ولیانحسن،2مهدیصفریگرایلی،1سلیمیاکبرعلی

 یرانبندرگز، ا ی،واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسالم گروه حسابداری، دارش دانشجوی کارشناسی .1

 یرانبندرگز، ا ی،واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسالم ی،گروه حسابدار یاردانش .2
 یرانشاهرود، ا ی،، دانشگاه آزاد اسالمواحد شاهرود مدیریت،گروه  یاراستاد .3

 (03/05/1398 تاریخ پذیرش:ـ  11/02/1398 )تاریخ دریافت:

 چکیده

منزلة کیفیت حسابرسی به شود  میکه باعث است  ناخت اجتماعیشهای  از تئوریبرخاسته حسابرس یک ویژگی  خودکارآمدی
مـالی،  هـای   وـم  کـاهش شـفافیت    ،و ایـ  مووـو    حسابرسـی توویـت شـود   ای  هاز عملکردهای حرفتأثیرپذیر یک عامل 
ارتبـا    یبررسـ ایـ  پـژوهش    از . هدفکند می توویت افزایش شفافیتگذاری در بازار سرمایه را به دلیل  سرمایههای  جذابیت

نفـر   29۴. در ای  پژوهش تعداد بود ییفرهنگ فردگرا ةکنند لیبر نوش تعد یمبتن یحسابرس تیفیحسابرس با ک یخودکارآمد
زمـانی  بـازة  در و پـژوهش   کردندمشارکت بخش خصوصی حسابرسی   سساتؤمو  یحسابرسان شاغل در سازمان حسابرساز 

هـای پـژوهش از    صورت پذیرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه بود و به منظور تحلیل و آزمـون فروـیه   139۷ماه دوم سال شش 
حسـابرس باعـث    خودکارآمـدی های پـژوهش نشـان داد    ه. نتایج آزمون فرویشدروش تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده 

بـا کیفیـت    خودکارآمـدی فرهنـگ فردگرایـی ارتبـا  م بـت      شدمشخص  ،شود. همچنی  می ارتوای سطح کیفیت حسابرسی
 شود. می دهد و باعث توویت م بت ای  ارتبا  می قرارتأثیر حسابرسی را تحت 
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 مقدمه

ْ  منااف    و وجاود تاااد   ،ارتباطاا   یفنااور  ةتوسع ،یاقتصاد یگسترش روزافزون واحدها

نفعان در دریافا    سطح انتظارا  ذی شود میو باعث  آورد می وجود را به ینظارت یازهاین

 یکننادگان بارا   اساتفاد  و  باد هاای اطالعااتی افازای  یا    تقاارن   اطالعا  و کااه  عاد   

 ازیا ن ،یاقتصااد های  بنگا  ةدربار یاز جمله اطالعا  مال ،به اطالعا  مختلف گیری تصمیم

ی و ع)م ع ا  توسا  حسابرساان اعتباربخ ای شاد  باشاد      داطالعاتی که بای داشته باشند؛

 محساو   یمجموعاه اطالعاا  ماال    نیتار  مهام  یماال های  صور  (.۴۳۴: ۱۳۹۷همکاران 

شد  اس  که از تاااد  ادیاطالعا   یاتکا  یقابل در زمینة دیمهم ترد موضوع ،. اماشود می

 یدسترسا  عاد   دیا از قب ،یگار ی. عالو  بر تااد منااف ، مساا د د  ردیگ می مناف  سرچ مه

مساتقد شاد     یخدما  حسابرسا  یکنندگان به اطالعا ، موجب تقاضا برا استفاد  میمستق

اطالعاا     یفیک یابیارز یحسابرس . در واق ، نق (۸۸: ۱۳۹۷)حاتمیان و همکاران  اس 

از   یبا  یحسابرسا  ةحرف ةژیو گا یو جا  یاهم ،بدین ترتیب. کنندگان اس  استفاد  یبرا

 یحسابرسا  ةحرفا باه   ی. در هر جامعه، جلب و حفظ اعتماد عماوم شود می م خص  یپ

حسابرساان معتبار و از    ةدیرسدییتأ حسابداران و به ةشد اس  که اطالعا  فراهم آن مستلز 

و عوامد  میبه منظور شناخ  مفاهباید توجه داش   .باشد برخوردار ممکن  یفیک نیباالتر

 پژوه گران انجاا  گرفتاه   توس ی مطالعا  گوناگون یحسابرس  یفیبر ک رگذاریثأتمتعدد 

اما گساتردگی مفهاومی    .ک ف شود گرید یرهایو متغ یحسابرس  یفیک نیب ةرابطاس  تا 

 ای هفرهنگ و فردگرایای هار جامعا    الگوهای اساس بر کیفی  حسابرسی به حدی اس  که

حسابرسای  های  پژوه گران عرصهدر واق ،  .(Svanberg et al 2018: 2)کند تواند تغییر  می

همچاون  هاا،   فرهنگی را در کنار سایر ویژگای های  اخیر لزو  توجه به ویژگیهای  طی سال

مورد   حتواییمیند ایک فرمنزلة حسابرسی به  گیری تصمیمرفتاری و فردی، در های  ویژگی

بررسای حسابرساان قلماداد     و آن را عاملی برای افزای  ساطح کیفیا   اند   توجه قرار داد

ارتباا  باا   چاه در   ،حساابرس حرفاة  شناخ  فرهنگی را عااملی تعااملی در    اند. زیرا کرد 

 دانند. می ،کاران صاحب ارتبا  بانفعان چه  ذی
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 لهئمسبیان 

که در این پاژوه  نقا  آن بار کیفیا       اس  فردیهای  خودکارآمدی یک بعد از ویژگی

حسابرساان  ای  هحرفا  ةتوسعدر  یو مهم یدینق  کل . خودکارآمدیشدحسابرسی بررسی 

 در یاجتمااع ا  یشاناخت  یةنظر یمرکز ةکه هست ،یخودکارآمد یهااورب  . زیراکند می بازی

ود سطح بین  ش می و باعثگذارد  می ریتأث حسابرسانای  هحرفبر عملکرد  ،نظر گرفته شد 

در ایان حرفاه    و الزاما  محتوایی اخالقی، تخصصیهای  ویژگینسب  به  ،و ادراک فردی

( خودکارآمادی را ناوعی   ۲۰۰۶) و اِردِن ۱. پاجاارس (Afifah et al 2015: 208) افزای  یابد

شاود فارد باه دلیاد      می که باعثکند  می عملکرد خود تعریف در زمینةقااو  حسابرس 

ود از کیفیا  عملکاردی و رفتااری بااالتری نساب  باه ساایر حسابرساان         خ دا م ارزیابی

منظور از خودکارآمدی در حسابرس ایجاد نوعی شناخ  درونای   ،برخوردار باشد. در واق 

و ای   خدما  م ااور ارا ة به منظور ارتقای سطح اس  فردی های  و توانمندیها  از ویژگی

ضاامن درک بهتاار  ،فااردشااود  ماای باعااث ؛ کااهاظهارنظرهااای تخصصاای در حسابرساای

. (Ji et al 2017: 128) بی اتر لاذ  ببارد   رفتاری و تخصصی، از شغد خاود   یاستانداردها

 اسااس  برفرد  شود می موجب تر در شغد ادراک مطلو  . زیرا،توجه به این نکته مهم اس 

دارد و  تری از ارتقای سطح کیفی  حسابرسی گا  بار  انگیزشی در مسیر مطلو های  محرک

خودکارآمدی حساابرس از   ،تر چار انحراف و انحطا  در این مسیر ن ود. به عبار  ساد د

تاأثیر  هاا   شود به طور متقاباد بار آن   می پذیرد و باعث میاو تأثیر  ای حرفه  رفتارانگیزش و 

اش  بگذارد و سطوح باالی آن موجب افزای  م ارک  فرد در تکالیف و رفتارهای شاغلی 

تواناد عاماد    مای  از طرف دیگر، فرهناگ فردگرایای   .(۱۰۵: ۱۳۹۵ن )اکبری و همکارا شود

ابتدا بهتر اس  مفهاو  فردگرایای    ،امامهمی در تقوی  خودکارآمدی فردی به حسا  آید. 

 شناخ  نق  فرهنگ بر یاز ابعاد بررس یکی ،. در واق شودیک بعد فرهنگی ارا ه منزلة به 

 کاه  سا  گرا جم های  مقابد ارزش در ردگرافهای  ارزش یها و شباه ها  تفاو  ْ ادراک و

 ،یشناخ  عاطف ن،یریسا شامد شناخ  فرد، شناخ  از گرو  وا  افراد شناخ  بر تواند می

                                                                                                                                            
1. Pajares 
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اناداز   شاامد چ ام  ا  اشاخا   بر ادراک نیو همچن ا یحسهای  شناخ   ،یشناخ  از مح

 رگاذار یتأثا  یریا گ میتصام  ةنحاو خاطرا ،  ،یبند طبقه ،یشناخت سبک قااو ، ةنحوها،  آن

ی حسابرساان  ریا گ میتصم ةنحودر ها  و تفاو ها  شباه  مسلماً بر زین موضوع نیباشد و ا

شاود اساتقالل و    مای  فردگرایی باعاث  ،. در واق (Cline et al 2017: 288) بود خواهدمؤثر 

پیادا کناد    معنا حسابرسدر شغد ای  هرفتاری و حرففلسفة یک منزلة دوری از وابستگی به 

فردی خاود بی اتر متکای باشاد تاا اینکاه       های  بر قابلی ای  هدر مسیر حرف ودموجب شو 

و  نیپاورپرو  انیاحاد ) بگیارد   تصامیم و  اقادا  کناد   بخواهد به صور  جمعی به بررسای 

(. فرهنگ فردگرایی نوعی از فرهنگ جوامعی اس  که رواب  بسیار محادود  ۱۳۹۷ نوروزی

تمرکاز بار   باه صاور    در م االد  آن ة شااکل دارناد و     شاد  و مبتنی بر چارچو  تعریف

از همبساتگی  ای  هشود و کمتار در آن درجا   می رفتاری و تخصصی فرد تعریفهای  ویژگی

قالاب اجتمااعی در یاک    آزاداناة  فردگرایی همبستگی  ،شود. در واق  می فردی م اهد  بین

میازان  شاود   مای  دهاد و باعاث   مای  تارجیح  گرایای  جما  باه   جامعه یا حتی یک حرفاه را 

 باشاد  گرایاناه  جما  متفااو  از عملکردهاای   ها  این ویژگیتأثیر ردهای فردی تح  عملک

 (.۱۰۶۸: ۱۳۹۵زاد   )حاجیها و تقی

  تادوین  ئا هی ۱شامارة  اساتاندارد  اس  کاه  آن اهمی  این پژوه  از منظر کاربردی 

 و امریکا ادار استاندارد قانون بورس اوراق به ،۲۰۰۱ژانویة ( در ISBاستانداردهای استقالل )

 باورس و اوراق بهاادار   ونیسا یکمو  ،(Sabenes – Oxley Act) اکسالی ا  سااربینزز  قاانون 

(Securities and ExchangevCommission)  منزلاة  استقالل حسابرس باه   رعای هموار  بر

استقالل . این استانداردها اند نمود  تأکید حسابرسی های  یک معیار خودکارآمدی در بررسی

مستقد  یو حسابرس کنند می تلقیمستقد  یسابرسو روح ح یوجود ةفلسف در حسابرس را

در فرهناگ اصاطالحا    . دانناد  مای ای  هحرفا و مفهاو    یفاقد معنا  عمالً را بدون استقالل

عااملی  ، خودکارآمدی فاردی  معیاریک منزلة به  ،آکسفورد، استقالل حسابرسان یحسابدار

هام در ظااهر    ،دیباحسابرسان » آمد :اساس مفهومی جام   و برشد   تعریف یادیبنمهم و 

  یئا ه«. قااو  کنند ینیب و واق  یکار درس  نیمستقد باشند تا بتوانند با ع ،هم در باطن
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پاسا  باه    نیبهتار  انیب یبرا امداقتدار ک نیز کایمرا یدولت یحسابدار یاستانداردها نیتدو

و آن را  ددانا  یاستقالل حسابرسان م ةالزمرا  ،گونه نفوذ و ف ار فارغ از هر نفعان، یذ همة

 .کناد  مای  معیاری برای ارزیابی توانمندی رفتاری و تخصصی در قالب خودکارآمدی معرفی

حرفاة  در و نقاا  ضاعفی کاه    هاا   فاارغ از محادودی    ،فردگرایای فرهنگ  از طرف دیگر،

فاردی باه میازان بسایار زیااد      هاای   توانمنادی توسعة تواند در رشد و  می دارد،حسابرسی 

شاود   مای  و باعثکند  متکی می و تخصص خودها  رد را به توانمندیف . زیراباشدتأثیرگذار 

مبتنای بار پاساخگویی     ،یبخا  عماوم   یحسابرسا ة اساسانام  ۳۵مطابق با اصد ها   تصمیم

 اسااس  بار  ،از منظار پژوه ای   ،همچنین اتخاذ شود. ،حسابرس و مسئولی  در برابر قانون

و  ۳و دیلاوری  ،(۱۹۹۸) فاناد  و گیل ۲تریانادی  (، ۲۰۰۴)  و همکااران  ۱ماا و های  پژوه 

فرهنگ فردگرایی میزان خودکارآمادی فاردی را تقویا     شد م خص ( ۱۹۹۷)  همکاران

باه   توجه با خود برسد.حرفة از محتوای تری  فرد به ادراک منسجمشود  می و باعثکند  می

ایان پاژوه  باه دنباال بررسای نقا         گفا  پژوه اگران در  شد ، بایاد   توضیحا  ارا ه

 .بودند فرهنگ اخالقی بر ارتبا  خودکارآمدی حسابرس با کیفی  حسابرسیة کنند تعدید

 پژوهشفرضیة و و پیشینه  مباني نظری
 خودکارآمدی حسابرس

 رالگو ب نیاس . ا یمبتنو فرد   یمح و رفتار ةجانب سه یعلّ یبر الگو یشناخ  اجتماع یةنظر

 یکارکردهاا  فیتوصا  یراک فرد بارا که به اد ،یو عوامد فرد یطیمحآثار  و رفتار نیارتبا  ب

جانباه بار    ساه   یافراد در نظا  علّ ه،ینظر نیا اساس بر. کند می دی، تأکپردازد می یشناخت روان

 یحسابرس ،گری. از طرف د(۵۱: ۱۳۹۷و همکاران  )باقری گذارند می و رفتار خود اثر زشیانگ

باه رفتاار وابساته     یبه نوع و اس کار  بر رفتار حسابرس و صاحب یمبتنای  هرشته و حرف زین

مانناد شاناخ     ،یرفتاار هاای   هیا نظر با تواند می یهمچون حسابرسای  هحرف ،نیاس . بنابرا

 یماال هاای   صاور   .شود می ارتبا  تنگاتنگ داشته باشد که در ادامه به آن پرداخته ،یاجتماع

                                                                                                                                            
1. Mao 

2. Triandis 

3. Dilorio 
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 نفعان یذ ریسا و گذاران سرمایه گیری تصمیممنظور  به یکسب اطالعا  مال مهم از مناب  یکی

ی قاباد اتکاا باشاد تاا موجاب گمراها       دیبا یمالهای  اطالعا  مندرج در صور  ،اما .اس 

 ةفا یوظاشخا  متخصاص و مساتقد،    در جایگا  ،حسابرسان ،نین ود. بنابرا کنندگان استفاد 

)رضاایی و   مالی را بر عهد  دارناد های  مندرج در صور  اطالعا   یمطلوب دییو تأ یبررس

شاد  را باه    محاول  فیحسابرسان وظاا  همة ایاس  که آ نیاما سؤال ا. (۲۰۱: ۱۳۹۷ همکاران

رد دای به عواماد متعادد بساتگ    فیوظااین به  عمد ،یطور کل به ؟دهند انجا  مینحو  نیبهتر

 یخودکارآماد . اسا   یحسابرسا  ةحرفا حساابرس باه    خودکارآمدی زانیم ها آناز  یکی که

. (Parker 1998: 838) خاا  اسا    فیوظاا  عماد باه  در انتظار هر فرد از خود  ةدهند ن ان

و  یساازمانده زمیناة  خاود در   ییتواناا  دربارةقااو  افراد  را یخودکارآمد (۱۹۸۶) ۱بندورا

شد  تعریاف کارد  اسا .     ی تعیینبه اهداف و عملکردها یابیدست به منظورالز  های   یفعال

در فارد  های  قااو  ایباورها  به و اس  م تق شد  یشناخ  اجتماع یةنظراز  یخودکارآمد

کاه   یافاراد . کناد  مای اشاار   هاا    یو مسائول  فیوظاا  پرداختن بهخود در های  ییتوانا زمینة

 ّترناد؛  مصار  شد  نییبه اهداف تع یابیدست به منظوربر تالش خود  دارندباالتری  یخودکارآمد

 یافاراد  ،بیترت نیممواجه باشند. به ه (تااد) زیانگ دشوار و چال   یکه با وضع یزمان یحت

به  دین یدارند در مواجهه با م کال  ممکن اس  از تالش خود برا یکمتری که خودکارآمد

کاه هماوار     ،حسابرساان خودکارآماد   رود می انتظار ن،یبنابرا .شد  دس  بک ند نییاهداف تع

 ریهساتند، نساب  باه ساا     یحسابرسا  ةحرفا  باه اهاداف   دیدنبال ن سخ  به  یدر شرا یحت

یاک مفهاو  بنیاادین     خودکارآمدی داشته باشند. یحسابرس ةحرفبه  ی تریان تعهد بحسابرس

در  ،. در حقیقا ، اللاب  کارد ( معرفای  ۱۹۸۶شناخ  اجتماعی اس  کاه بنادورا )  نظریة در 

اناه،  ّ حسب اهداف گزین ی و چال ای، تاالش مجاد    بر خودکارآمدینف ،  هارتبا  با اعتمادب

تسل  بار کاار، تحقاق هادف، و پاف ااری هنگاا        انتخا  وظایف م کد، حرک  به سم  

ناد از  ا پاذیرد کاه عباار     می خودکارآمدی از چهار منب  اثر شود. مواجهه با موان  عملیاتی می

ترلیاب  ، شود می اجتماعی فراهمهای  مدلوسیلة تجربیا  شخصی، تجربیا  جان ینی که به 
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شاناختی   و حال  زیس ، ودش می دریاف  خود های دیگران در خصو  تواناییاز کالمی که 

توجه به این نکتاه حاا ز اهمیا     . کند میافراد از حال  جسمی و هیجانی اشار  آگاهی که به 

 Bozeman et alمهمای بارای کااوش شاغلی )     ةکنناد  بینای  که خودکارآمدی شغلی پی  اس 

 رود. می و عملکرد شغلی به شمار ،ثبا  در الگوهای شغلی ،بالندگی شغلی(، 2001

 فردگرايي فرهنگ

 زیارا بخ ای از   .آن م اکد اسا    ةپیچیاد تعریف فرهنگ سازمانی باه دلیاد م خصاا     

 و قابد م اهد  نیس . با وجود این سختی، به نظار  اس های فرهنگ لیر ملموس  صور 

 محاوری و  ةنقطا که فرهنگ سازمانی  نظر دارند رسد بی تر نویسندگان بر این نکته اتفاق می

فرهنگ عامد قدرتمندی در رفتار فردی  (.Hofsted 1998: 119)مرکز عملکرد سازمان اس  

هاای   از معاانی و ارزش ای  هفرهنگ در بعاد کاالن خاود شاامد مجموعا     گروهی اس .  و

شاود نظاا     مای  و باعاث دهد  می دیگر پیوند م ترک اس  که اعاای یک جامعه را به یک

 Arpaci)آورد  ه وجود میرا بفردی  بینهای  ارزشی حاکم بر جامعه را شکد دهند و تفاو 

et al 2018: 90).  به صاور    دهند می حیترجای اس  که اعاای آن   جامعه فردگرا جامعه

نگاران    اتر یافراد ب فردگرا، از گرو . در جوام  یعاو در مقا  نکهیکنند تا ا اقدا ی انفراد

شاد    به جوام  فرد مهم اس  و به حقوق هر شخص نیا در خود هستند. ةخانوادخود و 

 احتارا   یو انتخاا  فارد    یا اولو باه  کنند می های سازمان تالش ستمیشود. س بها داد  می

. (Kyriacou 2016: 93) باشاد  توافق افاراد   اساس برو پاداش کارمندان  یابیو ارز بگذارند

متفااوتی بار   آثاار  تواند  می ،اجتماعی در هر حرفههای  بسته به محرک ،فردگرایی در جوام 

شود حساابرس   می حسابرسی فرهنگ فردگرایی باعثحرفة فردی بگذارد. در عملکردهای 

مارور زماان در او نهادیناه شاد      باه  و نمادهای تلویحی و م خصی که ها  بر حسب ارزش

ادراک  کناد. زیارا  ریزی  مستقد خود برنامههای  خود را مبتنی بر توانمندیهای  اس  بررسی

رفتن زمان و کاه  کیفی  دس  ا چیزی جز از تیمی ر محی  فردگرایانه اس  و کار از او

 . فرهنگ فردگرایای در حسابرسای باعاث   (Hope et al 2008: 359) کند تلقی نمیها  بررسی

منااف    ر  خاود را ارجاح با   یا ضمن توجه به مناف  خود، اعتباار و حی   حسابرس،شود  می
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تحلیلگاران،   کااران،  صااحب ا  دیگاران  هو بر ایان مبناا وابساتگی چنادانی با      بدانددیگران 

قاباد دفااع را بارای خاود و     نتیجاة  و رسایدن باه    نداشته باشد ا گذاران سرمایه ،سهامداران

 . فردگرایای حساابرس باعاث   (Marc 2016: 22)کناد   تر از هر چیز قلمداد عملکردش مهم

نهادیناه شاد    وجاودش  که طی ساالیان در   ،دلید استقالل ذهنی و تخصصیه باو، شود  می

ای  ههویا  حرفا   بار اسااس   ،خاود را متعهداناه  ای  هملکردهاای حرفا  ع کناد اس ، تالش 

ضمن افازای  احتماال موفقیا      وضعی ،این  .به نمای  بگذاردوجودش، گرفته در  شکد

 منجر شود.او به افزای  سطح رضای  روانی  ، ممکن اس شغلیکارراهة حسابرس در 

 پژوهشپیشینة 

بررساای ارتبااا  خودکارآماادی »ن ( پژوه اای تحاا  عنااوا۲۰۱۸)  و همکاااران ۱دجادانااگ

انجاا  دادناد.    «فرهنگ فردگرایای  ةکنند به نق  تعدید توجه باحسابرس با کیفی  حسابرسی 

باه ایان نتیجاه    و کردند بررسی را نفر از حسابرسان ک ور مالزی  ۱۹۶ خود در پژوه ها  آن

 .شاود کیفی  بررسای حسابرسای تقویا     شود  می خودکارآمدی حسابرس باعث رسیدند که

شود ارتبا  م ب  ایان   میموجب گرایی در حسابرسان وجود معیارهای فرهنگ فرد ،همچنین

طلباناه کیفیا     خودکارآمادی در جها  منفعا     ثیرأرابطه در جه  منفی تعادید شاود و تا   

تاأثیر  »( پژوه ای تحا  عناوان    ۲۰۱۸)  و همکااران  . اساوانبر  را کاه  دهد حسابرسی

نفار از  ه تصاد  کاه   نتایج پژوه  ای اان، جا  دادند. ان «طرفی خودکارآمدی حسابرس بر بی

حسابرس خودکارآمدی ن ان داد سطح باالی  کردند،م ارک   در آن حسابرسان ک ور سو د

در ای  هشود و هر قدر هویا  حرفا   می طرفی در حسابرسی در مذاکر  باعث افزای  سطح بی

در او را  فای طر بای خودکارآمادی فاردی حساابرس ساطح      شاود حسابرسان بی تر تقویا   

، خاود را وابساته باه    کااران  بارای تعاماد باا صااحب     ،فارد  دهد. چون می افزای  حسابرسی

 .کناد  مای  عماد  ،رفتااری خاود  های  بر مبنای ویژگی ،داند و مستقد نمی مؤسسا  حسابرسی

اساتقالل رفتااری و    هتعهاد با  تاأثیر  »( پژوه ی تح  عنوان ۲۰۱۸و اسپیناسوپیک ) ۲باریناکو
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انجا  دادناد. در   «حسابرسانای  هحسابرسی بر ارتقای سطح رفتارهای حرفمؤسسا  فرهنگ 

نتاایج ن اان داد تعهاد باه     و نفر از حسابرسان ک ور اسپانیا حاور داشتند  ۱۲۲این پژوه  

حسابرسای بار تقویا  و ارتقاای     مؤسسا  اخالقی در های  استقالل رفتاری و وجود فرهنگ

افزای  تعهد به استقالل الزمة  ،. همچنینگذارد می  م بتأثیر حسابرسان ای  هسطح رفتار حرف

. در نهایا  م اخص   کردندحسابرسی قلمداد مؤسسا  رفتاری را لزو  یک فرهنگ قوی در 

در  طرفای  بای فرهنگ و تعهد به رفتار مستقالنه تأثیر رفتار حسابرسی تح   ترین شد برجسته

و  ۱بِار   هالا  رار گرفتناد.  بعدی قا های  و هوی  و تردید در اولوی اس   حسابرسیحرفة 

هاای   و ویژگی ،فردی، شرای  محیطیهای  ویژگی»پژوه ی تح  عنوان  (۲۰۱۷)  همکاران

انجا  دادند. در ایان   «حسابرسیحرفة شناسی اجتماعی در  اخالقی حسابرس با هدف شناخ 

. کردناد م اارک   هادف  جامعة اعاای منزلة حسابرس ک ور لیتوانی به  ۱۲۵پژوه  تعداد 

حسابرسای  حرفاة  گرایای در   فردی و شرای  محیطی با اخالقهای  یج ن ان داد بین ویژگینتا

که با الها  از تئوری هوی  اجتمااعی   ،ارتبا  م ب  و معنادار وجود دارد و شناخ  اجتماعی

گرایای در   فردی با اخالقهای  بین شرای  محیطی و ویژگیتری  سنج  شد  بود، ارتبا  قوی

 ریتاأث »پژوه ی تح  عناوان   (۱۳۹۷)  و همکاران م ع عی. کند مید حسابرسی ایجا ةحرف

ّ  جاو  یساازگار  یانجیا نقا  م  یها: بررسا  آن یا حسابرسان بر تعهد حرفه یفرد یها تفاو 

حسابرساان )منبا  کنتارل     یفارد  یهاا  تفااو  داد پژوه  ن ان  جینتاانجا  دادند.  «یاخالق

 ن،ی. همچنا گاذارد  مای اثار م با  و معناادار    هاا   آن یا ( بر تعهد حرفهیو خودکارآمد یدرون

 یفرد یها تفاو  نیم ب  ب ةرابط  یسبب تقو ،یانجیم ریمتغ منزلة به ،یاخالق ّ جو یسازگار

وجود   یاهم یایآمد  از پژوه  گو دس  به ةجینت. شود یها م آن یا حسابرسان و تعهد حرفه

 ةژیا واسا  کاه توجاه     یسا حسابر یها و مؤسسه یمناسب در سازمان حسابرس یاخالق ّ جو

 بررسای آثاار   به ( نیز در تحقیقی۱۳۹۴)  و همکاران حاجیها. طلبد یحوز  را م نیمسئوالن ا

 ،حسابرسای  کیفیا   حسابرسای،  زماانی  بودجة حسابرسان )ف ار عملکرد در اخالقی فرهنگ

 هاا ن اان داد باین    حسابرسی( پرداختند و نتایج پاژوه  آن  زمان کردن گزارش واق  از کمتر

                                                                                                                                            
1. Holtbrügge 
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 وجاود  باین  و معناادار  و م با   رابطة حسابرسی گزارش کیفی  بهبود با اخالقی فرهنگ وجود

 رابطاة  حسابرسای  زمان کردن گزارش واق  از کمتر و حسابرسی زمانی با ف ار اخالقی فرهنگ

 دارد. وجود معنادار و منفی

 ی پژوهشها فرضیه

( ۱۹۸۶کاه بنادورا )  شاناخ  اجتمااعی اسا     نظریاة  یک مفهو  بنیادین در  خودکارآمدی

بارای میازان اعماال ف اار و میازان       اسا   مهمکنندة  تعیین. این واژ  یک عامد کردمعرفی 

و  هاا   یا فرد به ظرف کی باوربه  یخودکارآمدهای مهم.  مقاوم  افراد در مواجهه با چال 

 Djaddang) شاود  یکار م خص گفته م کی زیآم  یموفق دادن خود در انجا  یها یتوانمند

et al 2018: 4758 ،یچگونگ زمینة در  به قااو  حسابرسی مدآخودکار(. به عبار  دیگر 

 در زمیناة  او باورهاای باه   نیو همچنا  ای حرفاه  یهاا   یا امور مربو  باه موقع  دادن انجا 

 باه منظاور  و اقاداما  الز    یمناب  شاناخت  و ز یانگ کردنمنسجم  یخود برا یها یتوانمند

( کاه از آن باه عناوان    Wood et al 2000: 433) شاود  یما ق خود اتال یتیموقع یازهایرف  ن

در (. Lunenburg 2011: 3شود ) می حسابرسی یادحرفة  پرداختن بهنف  در  نوعی از عز 

. در کناد تواند انگیزش و عملکرد را به طرق مختلاف تساری     ، درک کارایی میزمینههمین 

  و همکااران  ۲شایهه (، ۲۰۰۴) ۱رانادهاوا پاژوه    نظیار هاایی   در پژوه حقیق ، اللب 

حسب اهداف گزین ی و چال ی،  بر خودکارآمدی( ۱۹۹۸و لوتانز ) ۳و استیکویچ، (۲۰۰۹)

انه، انتخا  وظایف م کد، حرک  به سم  تسال  بار کاار، تحقاق هادف، و      ّ تالش مجد

در  خودکارآمادی . نقا   اسا   ماورد توجاه قارار گرفتاه    پاف اری هنگا  مواجهه با موان  

. بر این اساس، اس  حسابرس موضوعی بسیار مهم و قابد توجه  کیفی  کار افزای  سطح 

فرد بار شارای  باه منظاور تحقاق      تأثیرگذاری سبب تقوی  باور  خودکارآمدیمیزان باالی 

( ۲۰۱۵و بااگوزی )  ۴شاود. ساکارکا   ویاژ  تحا  شارای  ریساک، مای      نظر، به نتایج مورد
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ای بر شارای  موجاود    شود فرد تا انداز  خاطرن ان کردند باور به توانمندی فردی سبب می

. تاری ارا اه دهاد    و بار ایان مبناا اظهارنظرهاای قاباد توجاه       تسل  و کنترل داشاته باشاد  

و اساتقالل   یخودکارآماد  نیبا  ةرابطا کاه   افتناد یدر زیا ( ن۲۰۰۸) ندساور یو و ۱ینسکیبیسِ

اهم فار  یحسابرسا   یا فیو ک یحسابرس یها متفاو  از حوز  یدرک جادیا ةنیزمحسابرس 

وجاود   در زمینةکه فرد  ،های فردی مهار  مبتنی بر های قااو  ،به عبار  دیگر. سازد یم

شاناختی باعاث شاود     روانتأثیرگذاری  اساس برتواند  می ،ها به خودباوری رسید  اس  آن

اسااس   و بار  آنچه آماد به  توجه با فرد افزای  یابد. نف  بهدلید اعتماده بها  کیفی  بررسی

 شود: می چنین مطرح پژوه  اولفرضیة اجتماعی  شناخ نظریة 

  کیفیت حسابرسي ارتباط معنادار دارد با خودکارآمدی: اولفرضیة. 

شود که بار   می از طرف دیگر فرهنگ فردگرایی یک بعد از ابعاد فرهنگی هافستد محسو 

. در دکنا  تأکید مای شد  در فرد  و باورهای نهادینهها  نق  رویکردهای فردی مبتنی بر ارزش

خود مستقد و به ای  هشود حسابرس در عملکردهای حرف می فرهنگ فردگرایی باعث ،واق 

ترین نف  شخصی خاود در فرهناگ    از مهم بکوشدو بر این مبنا  کندصور  انفرادی اقدا  

وجاود  آنجاا کاه   از  ،تار  . به عباار  سااد   کنددفاع  ،یعنی اعتبار و حی ی  خود ،فردگرایی

به دنباال کساب    ای هشود افراد در عملکردهای اجتماعی و حرف می ثفرهنگ فردگرایی باع

 ساو باا   کناد هام   مای  مناف  شخصی خود باشند، یک حسابرس دارای فرهنگ فردگرا تالش

نی داشته باشد تا ّ ریزی مستقد و مدو برنامه اش برای حفظ اعتبار شغلیخود  ای ههوی  حرف

ماالی عملکارد قاباد    هاای   صور  ضمن کاه  ف ارهای شغلی و ریسک ناشی از بررسی

 رفتاار شاود   می فرهنگ فردگرایی باعث که اس بر آن ( ۲۰۱۶مارک ). ارا ه دهدتری  توجه

 ،در حسابرسیای  ههمچون هوی  حرف ،شناخ  اجتماعیهای  فرد مبتنی بر ارزش ای حرفه 

هاای   رفتار فردی در بررسیهای  شود تبعی  از اِلمان موجب میشکد بگیرد و این موضوع 

تعارضا  شغلی در کار حسابرسی کاه  یابد و  در نتیجهمالی تقوی  شود و های  صور 

خودکارآمدی  اعال  کرد( ۲۰۱۱النبر  ) این موضوع باعث افزای  کیفی  حسابرسی شود.

                                                                                                                                            
1. Cybinski & Windsor 
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هاای   ، در فرهناگ اسا   فارد در حسابرسای  های  که ناشی از ارزیابی توانمندی ،حسابرس

دهاد و   مای  قارار تاأثیر  حسابرس را تح  ای  هعملکرد حرف تر شد  فردگرا به مراتب تقوی 

و اظهارنظرهای حسابرس افزای  یاباد و تقاارن اطالعااتی    ها  کیفی  بررسی شود می باعث

 :شود چنین مطرح میدو  پژوه  فرضیة . بر این اساس شودبی تر ایجاد 

  ابرسي فرهنگ فردگرايي ارتباط بین خودکارآمدی حسابرس با کیفیت حس: دومفرضیة

 .دهد مي قرارتأثیر را تحت 

 ۱شاکد   صاور   به پژوه  مفهومی مدل شد ، مطرح های فرضیه و نظری مبانی اساس بر

 .اس  شد  تدوین

 

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 شناسي پژوهش روش

 باا  تحقیاق  . ایان اسا   کااربردی  اهداف تحقیق و مسئله ماهی  و نوع نظر از حاضر تحقیق

. رود به شامار مای   همبستگیا  پیمای ی نوع از توصیفی اطالعا  آوری جم  به روش توجه

. بار ایان   شادند آوری  اساس بررسی پیمای ی جما   های مورد نیاز بر به عبار  دیگر، داد 

در ماؤثر  روشای   ،هاای پی این   به پیروی از پژوه  شد. زیرا،اساس، از پرس نامه استفاد  

 خودکارآمدی

باور 

 فردی

باور 

 جمعی

پیامد 

 فردی

پیامد 

 جمعی

 یکیفیت حسابرس

 فرهنگ فردگرایی

H1 

H
2
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آوری  بارای جما    ،شود. همچناین    میبزر  محسونمونة ها از میان یک  آوری داد  جم 

های م اابه اساتفاد  شاد و     مبانی نظری پژوه   مطالعةو ای  کتابخانه مبانی تئوری از روش

آوری  هادف توزیا  شاد. ابازار جما      جامعة بین  ۱۳۹۷ سال ما  دو ش  زمانی دورة در 

  یا و کنا ۱زگا یرهای استاندارد  های پژوه  پرس نامه بود. بر این اساس از پرس نامه داد 

هاا(   شد  )پرس انامه  ابزارهای استفاد  ( استفاد  شد. تا حد امکان،۱۹۹۸هافستد ) و (۱۹۹۴)

ییاد  أهای معتبری اس  که در تحقیقا  قبلای روایای و پایاایی آن ت    در این تحقیق از سنجه

 در ایان  شد  از متغیرهای استفاد یک  میزان باالی هر ةدهند بی تر ن انهای  نمر   اس . شد

داد که در حفاظ و انت اار   تعهد اخالقی کنندگان  محقق به م ارک  ،. همچنیناس تحقیق 

توزیا    نیاز، هنگاا   شاود.   اطالعاا  توجاه مای   و محرماناه باودن    ا اخالقیا  به اطالعا 

خواسته شد آزاداناه  کنندگان  م ارک از  ،ماهی  پژوه   دربارةضمن توضیح  ،ها پرس نامه

درسا  یاا للطای وجاود       گزینةهیچ  الزاماً کنند. زیراانتخا  نظر خود را  های مورد پاس 

زمانی گاردآوری  بازة از یک منب  و در یک ها  همة داد این اس  که  قابد توجه   نکتةندارد. 

کنند  و معیاری را در یک زماان کاماد    بینی پی های  همة پرس نامهکنند   )هر شرک ند شد

 .شود یرهای پژوه  ارا ه میمتغ گیری انداز نحوة  ،(. در ادامهکرد

 خودکارآمدی 

ریگاز و  اساتاندارد  پرس انامة  از  ،خودکارآمادی به منظور سنج  متغیار   ،در این پژوه 

 ۲مقیاس باورهاای خودکارآمادی فاردی    خرد  که مبتنی بر چهارشد ( استفاد  ۱۹۹۴کنای  )

«PE» ،۳انتظار پیامدهای فردی «POE » ،۴آمدی جمعیباورهای کار «CE»،    انتظاار پیامادهای

از یااک  کااه هااردوازد  سااؤال اساا  . ایاان پرس اانامه حاااوی  اساا  «COE» ۵جمعاای

مقیاس لیکر   اساس بررا به خود اختصا  دادند. این پرس نامه سؤال سه ها  مقیاس خرد 

( ۱) «مخاالفم  کاامالً »و  ،(۲) «مخاالفم »(، ۳) «نظر  بی»(، ۴) «موافقم»(، ۵) «موافقم کامالً»از 

                                                                                                                                            
1. Riggs 

2. Efficacy beliefs of individual 

3. Collective efficacy beliefs 

4. Expected personal consequences 

5. collective of Expected outcomes 
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 ۸۷/۰( حادود  ۱۹۹۴اعتبار این پرس نامه در مطالعا  ریگز و کنایا  )  .ت کید شد  اس 

 .کردندیید أمتخصصان ترا گزارش شد  اس  و روایی آن 

 کیفیت حسابرسي

 بار ال ؤسا  َ  دکه حااوی  د ش( استفاد  ۱۹۹۸)  و همکاران ۱بیکر ةپرس ناماین پژوه  از   در

 «مخاالفم  کاامالً »تاا   «ماوافقم  کاامالً »از  ساؤاال   ای باود و  گزیناه  پانج یف لیکار   ط اساس

در گزارش حسابرسای  »س  از: ا این پرس نامه عبار  سؤاال برخی از بندی شد  بود.  دسته

 مراحاد کاار  هماة  »، «.حسابرسای م اخص باشاد   دامناة  و  ،باید روش حسابرسای، اهاداف  

گزارش حسابرسی بایاد دقیاق، کاماد،    »، .«شود حسابرسی باید توس  حسابرس ارشد بررسی

 رسید.یید متخصصان أتبه این پرس نامه از نظر روایی  «. .موق  باشد و به ،هدفمند، مختصر

 گراييفرهنگ فرد

که به وابساتگی انادک   اس   عد ابعاد فرهنگی هافستدبُچهار از  بُعد یک فردگراییفرهنگ 

. در کناد  اشاار  مای  زمان یا مرد  یاک جامعاه   افراد یا اعاای یک گرو  یا کارکنان یک سا

باشد و کمتر به منااف  دیگاران    خودمناف  انتظار بر این اس  که هر ک  به فکر  فردگرایی

توجاه قارار    گرایانه چنادان ماورد   جم های  شود ارزش می و این موضوع باعث کند توجه

پانج  در قالاب   (۱۹۹۸) تدهافسای  هگزین پنج استانداردپرس نامة  اساس برنگیرد. این متغیر 

 حسابرسای  سازمان در شالد حسابرسان پژوه  این آماری جامعة  .شود می سنجید سؤال 

 ایان  در آمااری  جامعاة باه اینکاه    توجاه  با .بودند خصوصی بخ  حسابرسی مؤسسا   و

 استفاد  شد: ۱رابطة برای تعیین حجم نمونه از  بود،نامحدود  تحقیق

(۱) 
 

مقادار نرماال اساتاندارد یعنای عادد      دهندة  ن ان ، بیانگر حجم نمونه ، ۱ة در رابط

آزماون و   با استفاد  از پای   نبودنبیانگر واریان  جامعه اس  که به دلید م خص  ، ۹۶/۱

دقا  ماورد نظار در    دهنادة   ن ان ، دس  آمد  اس ه تایی ب نمونة سیبررسی انحراف معیار 

                                                                                                                                            
1. Becker 
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 توجه با (.۱۳۹۵مهد و همکاران  شود )بنی نظر گرفته می در ۱/۰پژوه  اس  که معموالً معادل 

 ۳۵۰تحقیاق تعاداد    دس  آمد کاه جها  افازای  اعتباار    ه ر بنف ۲۱۱، حجم نمونه ۱رابطة به 

پرس انامه   ۲۹۴نهایا  تعاداد    و درشاد  تصادفی توزی  به صور  پرس نامه میان حسابرسان 

 نیاز  شد  گردآوری های داد  نهایی وتحلید و مبنای تحلید آماری قرار گرف . تجزیهشد دریاف  

 گرف . صور  PLS افزار نر  و ساختاری معادال  سازی مدل  روش از استفاد  با

 های پژوهش يافته
 آمار توصیفي

افزار  نر  های پژوه  از معادال  ساختاری با استفاد  از در این پژوه  برای آزمون فرضیه

PLS   روش  اسااس  بار ابتدا پایایی و روایی متغیرهای پاژوه    ،. در این روششداستفاد

ها آزماون   با استفاد  از برازش مدل، فرضیه ،و سپ  شود حداقد مربعا  جز ی بررسی می

 :(۱ جدول) شود شوند. اما ابتدا آمار توصیفی متغیرهای پژوه  ارا ه می می

 ر توصیفی متغیرهای پژوهشآما. 1جدول  

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین ها شاخص
 ۵ ۰۵/۱ ۵۱/۱ ۶۳/۳ باورهای خودکارآمدی فردی

 ۵ ۱ ۲۳/۱ ۸۹/۳ انتظار پیامدهای فردی
 ۵ ۱۱/۱ ۳۹/۱ ۳۶/۳ باورهای کارآمدی جمعی
 ۵ ۱ ۲۹/۱ ۴۱/۳ انتظار پیامدهای جمعی

 ۵ ۱ ۴۹/۱ ۴۸/۲ کیفی  حسابرسی
 ۵ ۱ ۰۶/۱ ۷۴/۳ ردگراییفرهنگ ف

 (های پژوه  منب : یافته)

که مقیاس لیکار    ،مقیاس پرس نامه اساس بر ن ان دادآمد  از آمار توصیفی  دس  هنتایج ب

متغیار  منزلاة مؤلفاة   مربو  به انتظار پیاماد فاردی باه    میانگین ای بود، باالترین میزان  گزینه پنج

دهاد   دسا  آورد. ایان نتیجاه ن اان مای     ه را ب ۸۹/۳که میانگین  ؛خودکارآمدی حسابرس بود

 ،. ایان پیامادها  اسا   اساس خودکارآمدی به دنبال افزای  سطح پیامدهای فردی حسابرس بر

هاای   محارک حساابرس  شاوند   می باعث ،حسابرسیحرفة رفتاری در های  ضمن حفظ محرک
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ارآمدی به فرد خودک . زیرا تری، همچون انگیز  و عالقه به شغد، کسب کند. شغلی قابد پذیرش

. همچناین  کناد  مای  کماک تر  شغلی منعطفکارراهة و حفظ تر  بخ  لذ های  در کسب تجربه

ایان   ةکنناد  بعدی قارار دارد کاه بیاان   رتبة در  ۷۴/۳فرهنگ فردگرایی با میانگین  شدم خص 

. گیارد  مای  فردگرا بی تر مورد توجه قرارحرفة یک منزلة حسابرسی به که حرفة موضوع اس  

، امکان حفظ گیری تصمیمضمن کاه  سرع  عمد در  ،گرایی جم کن اس  با وجود مم زیرا

قارار دهاد.   تأثیر را تح  او ای  هها عملکرد حرف استقالل حسابرس کاه  یابد و وجود واسطه

 خودکارآمادی بااالترین میازان انحاراف معیاار مرباو  باه باورهاای        شاد  م خص  ،همچنین

وجود باورهاای   در زمینةکنندگان  م ارک  هد دیدگا د می . این موضوع ن اناس  حسابرسان

 معماوالً ای  هگزینا  پانج طیاف لیکار     اسااس  بار و اس   زیادی متفاو  تا حد خودکارآمدی

 .ندا پراکندگی داشتهها  دیدگا 

 تحلیل استنباطي

 یکاه ناوع   ،آلفاای کرونباا    روش از ،هاا  پرس نامه ییایسنج  پا یحاضر، برا قیدر تحق

 ،۰کرونبا  از ی آلفا  یقابل بضری دامنة معمول طور استفاد  شد. به ،س ا یدرون یهمسان

آماد    دس  قدر عدد به و هر اس  ،ارتبا  کامد یبه معنا ،۱تا  ،عد  ارتبا  م ب  یبه معنا

(. ۱۳۹۲ رضاازاد   )داوری وشاود   مای   اتر یاعتماد پرس انامه ب   یباشد قابلتر  کینزد ۱به 

 ییایا هر پرس انامه بار پا   یبرا ۷/۰ یباال یآلفا زانیم دهد مین ان  ۲که جدول  طور همان

 دارد.دالل   قیتحق نیشد  در ا استفاد  ةپرس نام سهمناسب هر 

 جزئیات پرسشنامه. 2جدول 

 (Alpha>0.7)آلفای کرونباخ  متغیرهای مکنون
۸۵/۰ باورهای خودکارآمدی فردی  

۷۹/۰ انتظار پیامدهای فردی  

۷۳/۰ باورهای کارآمدی جمعی  

۷۲/۰ انتظار پیامدهای جمعی  

۹۰/۰ کیفی  حسابرسی  

۷۷/۰ فرهنگ فردگرایی  

 (های پژوه  منب : یافته)
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 ها فرضیه آزمون نتايج

حاداقد   کارد یباا رو  یمعاادال  سااختار   سازی از روش مدل قیتحقهای  داد  دیتحل یبرا

 یمعادال  ساختار سازی که از مدل ییافزارها استفاد  شد. نر   Smart Pls و یمربعا  جز 

مستقد، نرماال   یرهایمتغ خطی مانند هم یطیشرا با کنند استفاد  می یروش آمار نیا یةپابر 

افازار بعاد از آزماون مادل      نار   یخروجا  .و کوچک بودن نموناه ساازگارند   ،ها داد نبودن 

دو بخا  آزماون مادل     یبررس جینتا ادامه در. اس  آمد  ۳ و ۲پژوه  در شکد  یمفهوم

 ارا ه شد  اس . دصیتفبه  ساختاری و آزمون مدل گیری داز ان

 
 های پژوهش( )منبع: یافته در حالت استاندارد قیتحق یمدل مفهوم. 2 شکل

 
 (T-values) یمعنادار بیهمراه ضرا قی تحقیمدل مفهوم .3 شکل
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 گیری اندازهآزمون مدل  يبررس

 واگارا  روایای  و ،همگارا  روایای  ص،شااخ  پایایی از گیری انداز سنج  برازش مدل  برای

از  کیند که شامد اعتبار هر ا  کرد معرفی مالک ها سه اعتبار ساز  یبررس برای. شد استفاد 

( AVEشاد  )  اساتخراج  ان واری متوس  و ،ها از ساز  کی( هر CR) یبیترک ییایپاها،  هیگو

 ان یمتوس  وار یبرا ۵/۰از   تریب ،یعامل یاباره بیضرا یبرا ۴/۰از   تریب ری. مقاداس 

بارازش مناساب    انگریا ب (CRمرکاب )  ییایا پا یبارا  ۷/۰از   اتر یب ،(AVEشد  ) استخراج

(. Holland 1999) همگرا هساتند  ییو روا ییایاز نظر پا نکهیو ا اس  یرگی انداز های  مدل

 .اس  آمد  ۳ جدول ها در شاخص نیا جینتا

 (CFA) یدییتأ یعامل لیتحل جینتا .3 جدول
 AVE CR (عاملی ) بار متغیرهای آشکار متغیر مکنون

 خودکارآمدی

۱ ۰.۸۳ 

۰.۶۱ ۰.۹۵ 

۲ ۰.۸۵ 
۳ ۰.۷۱ 
۴ ۰.۷۳ 
۵ ۰.۷۳ 
۶ ۰.۸۳ 
۷ ۰.۸۶ 
۸ ۰.۸۲ 
۹ ۰.۸۵ 
۱۰ ۰.۷۲ 
۱۱ ۰.۶۹ 
۱۲ ۰.۷۳ 

 کیفی  حسابرسی

۱۳ ۰.۷۴ 

۰.۶۶ ۰.۹۵ 

۱۴ ۰.۸۶ 
۱۵ ۰.۸۱ 
۱۶ ۰.۸۶ 
۱۷ ۰.۸۰ 
۱۸ ۰.۷۴ 
۱۹ ۰.۸۵ 
۲۰ ۰.۸۰ 
۲۱ ۰.۸۵ 
۲۲ ۰.۸۰ 

 فرهنگ فردگرایی

۲۳ ۰.۷۷ 

۰.۶۸ ۰.۹۱ 
۲۴ ۰.۸۹ 
۲۵ ۰.۸۶ 
۲۶ ۰.۸۱ 
۲۷ ۰.۸۰ 
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هاا   هیا گو همةم خص شد  آمد، ۳آن در جدول  جینتاکه  ی،دأییت یعامل دیاز تحل پ 

 ییایا و پا ،۷/۰ یبااال  ةشاد  استخراج ان ی، متوس  وار۴/۰باالتر از مالک  یعامل بار یدارا

را  گیری انداز های  مناسب مدل ییایو پا اریمع نیکه مناسب بودن ا هستند ۵/۰ یمرکب باال

قارار داد    ۴ جادول که روی قطار   AVE جذر ها و اساس نتایج همبستگی . بردهد ن ان می

 الرکر نتیجه گرف . ا روایی واگرای مدل را در سطح ساز  از نظر معیار فورند توان می شد

 AVEمیان متغیرهای مکنون و مقادیر های  یهمبستگ .۴ جدول

 متغیرهای پژوهش 
فرهنگ 

 فردگرایی

*فرهنگ خودکارآمدی

 فردگرایی

کیفیت 

 حسابرسی
 خودکارآمدی

 ۸۲/۰ فرهنگ فردگرایی
   

 ۶۴/۰ ۱۵/۰ *فرهنگ فردگراییخودکارآمدی
  

 ۸۱/۰ ۳۹/۰ ۲۷/۰ کیفی  حسابرسی
 

 ۷۸/۰ ۲۷/۰ ۲۰/۰ ۳۳/۰ خودکارآمدی
 

 نیروابا  با   قیا از طر یاختارسا  مدل ،گیری انداز مدل  ییایو پا ییاز سنج  روا پ 

 بی( و ضار R2) نییتع بیضر اریشد. در پژوه  حاضر از دو مع یابیمکنون ارز یرهایمتغ

 .استفاد  شد (Q2) ینبی  یقدر  پ

R) نییتع بيضر
Q) ينیب شیقدرت پ بي( و ضر2

2) 

 R2 مطاابق  . دهاد  را ن ان مای  زا درون ریمتغ کی بر زا برون ریمتغ کی ریاس  که تأث یاریمع

پژوه  محاسبه شد که مناسب باودن بارازش    یزا درونهای  ساز  یبراR2 ، مقدار ۲شکد 

باا   یاریمدل از مع ینبی  یقدر  پ یضمن، به منظور بررس . درکرد دییرا تأ یمدل ساختار

گرف  که مدل  جهینت توان می ۵ در جدول اریمع نیا جیبه نتا توجه بااستفاد  شد. Q2 عنوان 

 دارد. «قوی» ینبی  یقدر  پ

 (Q2) ینیب شیقدرت پ بی( و ضرR2) نییتع بیضر ریمقاد .۵جدول

Q
2 

R
2  

 فرهنگ فردگرایی ۱۱/۰ ۰۷/۰

 کیفی  حسابرسی ۲۲/۰ ۱۴/۰
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مدل پاژوه  حاضار، باه منظاور کنتارل       یو ساختار یرگی از برازش بخ  انداز  پ 

و  ۲۵/۰ و ۰۱/۰کاه ساه مقادار     اساتفاد  شاد    GOF با عنوان یاریاز مع ،مدل یبرازش کل

باا   اریا مع نیا شد  اسا . ا  یمعرف آن یبرا یمتوس  و قو و فیضع ریمقاد ترتیببه  ۳۶/۰

 :شود میمحاسبه  ۲رابطة 

(۲) 
 

 .دآی مکنون پژوه  به دس  می یرهایمتغ یاشتراک ریمقاد نیانگیاز م 

 قیتحقهای  ریمتغ یبرازش مدل کل جینتا .۶ جدول

  R2  متغیرهای مکنون
 R2 GOF 

     ۱۱/۰ ۰.۷۳ فرهنگ فردگرایی

 ۰.۸۲ *فرهنگ فردگراییخودکارآمدی

۲۲/۰ 

 ۵۹/۰  ۱۶۹/۰ ۳۱۵/۰ 

      ۰.۶۲ کیفی  حسابرسی

     ۰.۷۱ خودکارآمدی

 

 مادل در حاد   یبارازش کلا    به دس  آمد ۳۱۵/۰مقدار   GOF  اریمع نکهیبه ا توجه با

 شود. می دأییت «یقو» تا« متوس »

بارازش مناساب    وجودو  ساختاری و مدل گیری انداز های  برازش مدل یاز بررس پ 

از  کیا هار   یبرا یمعنادار بیضرا جیو آزمون شد. نتا یهای پژوه  بررس هها، فرضی مدل

 یحاصاد از بررسا   جیو نتا ،ها هیاز فرض کیهر  یرهایمس ةشدداستاندار بیضراها،  هیفرض

 ارا ه شد  اس . ۷ جدولدرصد در  ۹۵ نانیاطم سطحدر  هیفرض

 پژوهشهای  هیآزمون فرض .۷ جدول

 ی بین متغیرهای پژوهشروابط علّ فرضیه
ضریب 

 مسیر
آمارة 

t 
 نتیجه

 
 تأیید ۴۳/۲ ۱۵/۰ با کیفی  حسابرسی ارتبا  معنادار دارد. خودکارآمدی

 

رس با کیفی  فرهنگ فردگرایی ارتبا  بین خودکارآمدی حساب

 دهد. می قرارتأثیر حسابرسی را تح  
 تأیید ۵۲/۷ ۳۳/۰
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 بیضارا  کهنیبه ا توجه بااس .  آمد  ۷و جدول  ۳ در شکد هاریمتغ یمعنادار بیضرا

 شوند. یم دأییتها  هیفرض اس  ۹۶/۱از قدر مطلق   تریبها ریمتغ داریمعنا

 بحث و نتیجه

بار نقا     یمبتنا  یحسابرسا   یا فیا کحساابرس با   یارتباا  خودکارآماد  در این پژوه  

 گفا  اول پژوه  بایاد  نتیجة فرضیة  اساس بر. شدبررسی  ییفرهنگ فردگرا ةکنند دیتعد

ایان   ةکنناد  با کیفی  حسابرسی ارتبا  م ب  و معنادار دارد. این نتیجاه بیاان   خودکارآمدی

 در زمیناة رویکردهاای فاردی    تغییار ساطح  شاود   می باعث خودکارآمدیواقعی  اس  که 

قرار دهد و فرد برای رسیدن تأثیر حسابرس را تح  های  تحلید و بررسینحوة حسابرسی 

چاه در بعاد فاردی چاه در بعاد اجتمااعی،        ،خودکارآمدیرفتاری نهفته در های  به محرک

ی حساابرس  ماد آخودکاربهترین عملکرد را از خود ن ان دهد. به عبار  دیگر، کند  تالش

 ،ای حرفاه  یهاا   یامور مربو  به موقع دادن انجا  یونگچگ ةدربار  قااو  شود می باعث

 یهاا  یتوانمناد  شاود و حساابرس دارای خودکارآمادی   تر  لنی ،فردیهای  مبتنی بر انگیز 

گیرد تاا بار ایان مبناا      می به کار یمناب  شناخت و ز یانگ کردنمنسجم  یبرا را خود یشخص

. در انجاا  دهاد  کااران   صااحب  عملکرد مالی در زمینةتری  و تخصصیتر  دقیقهای  بررسی

خود، توانمندی کنترل دربارة توان انتظار داش  حسابرس، فاقد احساس م ب   حقیق ، نمی

آن کیفی  حسابرسی را بااال   اساس برداشته باشد و را استرس در شرای  بحران تر  منعطف

تواند  یمبتنی بر تجربه یا تخصص در یک صنع  نم حسابرسان صرفاً های زیرا بررسی. ببرد

این فرضیه با تحقیق نتیجة باشد.  ها آنحسابرسی اثربخ ی کیفی  کار ارتقای  ةکنند تامین

 ،مطابقاا  دارد. همچنااین( ۲۰۰۸) ندسااوریو و ینسااکیبیسِ( و ۲۰۱۵سااکارکا و باااگوزی )

باا کیفیا     خودکارآمادی دو  پژوه  ن اان داد فردگرایای ارتباا  م با      بررسی فرضیة 

دهاد. در واقا  فرهناگ     مای  قرارتأثیر و تح  کند  می  تقوی  حسابرسی را در جه  م ب

خود مستقد و به صاور  انفارادی   ای  هشود حسابرس در عملکرد حرف می فردگرایی باعث

یعنای   ،ترین نف  شخصی خود در فرهنگ فردگرایای  از مهم بکوشداین مبنا  و بر کنداقدا  

 فرهناگ فردگرایای باعاث    آنجاا کاه  ز ا ،تر . به عبار  ساد کنددفاع  ،اعتبار و حی ی  خود
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خود به دنباال کساب منااف  شخصای خاود      ای  هشود افراد در عملکرد اجتماعی و حرف می

خاود   ای ههویا  حرفا   سو با کند هم می باشند، یک حسابرس دارای فرهنگ فردگرا تالش

ن داشاته باشاد تاا ضامن کااه       ّ ریازی مساتقد و مادو    برنامه اش برای حفظ اعتبار شغلی

تاری در   مالی عملکارد قاباد توجاه   های  ای شغلی و ریسک ناشی از بررسی صور ف اره

 اند کاه  بر آن( ۲۰۰۳)  و همکاران ۱. چانارا ه دهدجه  افزای  سطح کیفی  حسابرسی 

فردگرایای باه    شود. زیرا می حسابرس خودکارآمدیفرهنگ فردگرایی باعث افزای  سطح 

موجاب  کناد و   مای  کماک   هاای  و ظرفی ها  افزای  سطح تمرکز حسابرس بر توانمندی

مدیری  کاردن   برایبه دلید تمرکز باالتر، قدر  بی تری  ، در برابر ف ارهای وارد شود می

فارد   ای حرفاه   رفتاار شاود   می . به عبار  دیگر، فرهنگ فردگرایی باعثداشته باشدشرای  

شکد بگیارد   ،در حسابرسیای  ههمچون هوی  حرف ،شناخ  اجتماعیهای  مبتنی بر ارزش

ماالی  هاای   صاور    رفتار فردی در بررسیهای  شود تبعی  از اِلمانموجب و این موضوع 

 و کیفیا  حسابرسای  یاباد  کاه   تقوی  شود و میزان تعارضا  شغلی در کار حسابرسی

و النبار    ،(۲۰۱۶مارک )(، ۲۰۰۳)  این فرضیه با تحقیق چان و همکاراننتیجة . باال برود

 د.( مطابق  دار۲۰۱۱)

محاور   توساعه برنامة یک منزلة شود خودکارآمدی حسابرس به  می نتایج پی نهاد اساس بر

هاای   مورد توجه قرار گیرد و برنامهمربوطه و نهادهای ها  سازماناز سوی حسابرسی حرفة در 

تا از ایان  شود های شغلی حسابرسان مدون  استراتژیمنزلة ای به  های دور  آموزشی و ارزیابی

بهتاری  هاای حسابرسای کیفیا      گازارش  ، ای گرایی حرفه کنار ارتقای سطح اخالق در ،طریق

ای و  و منبا  معیارهاایی همچاون تردیاد حرفاه     من اأ  توان  . خودکارآمدی را میداشته باشند

نظریاة   اسااس  بار  کارد. زیارا  با استانداردهای حسابرسای قلماداد   سو  همطرفی حسابرس  بی

تری داشته باشد و بر این  شغلی مطلو کارراهة یز  و شود فرد انگ شناخ  اجتماعی باعث می

بی اتر در  تجرباة  هاای تخصصای مبتنای بار      ضمن حفظ استقالل حسابرسای، قاااو    ،مبنا

هاای   اِلماان  ها و با تقوی  ارزش ،شود پی نهاد می ،. همچنینارا ه دهدهای حسابرسی  بررسی

                                                                                                                                            
1. Chan 
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بود کیفی  حسابرسی کماک  حسابرسی، عملکرد حسابرسان تقوی  و به بهحرفة فرهنگی در 

ای حسابرسای   حرفاه   هاای فرهنگای در آیاین رفتاار     شود گازار   توصیه می ،. بر این مبناشود

 خود ضمن شناخ  و درک بهتر جایگا  شغلی ،و حسابرسان از این طریقشود تر  گرایانه واق 

 ،این اسااس  د. برنتری به نمای  بگذار شد  ای تقوی  آن بر اجتماع، عملکردهای حرفهتأثیر و 

هاای فرهنگای، عماق     هاای جمعای و برناماه    از طریق اتکا به قدر  نفوذ رساانه  ،الز  اس 

ای،  ضمن رعای  اصول اخالقای و حرفاه   ،تا حسابرسداد  شود حسابرسی حرفة بی تری به 

 .کندهای شغلی تعبیر  جذابی  های آن را لذ  ببرد و چال  خود از شغد
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 منابع
و   یریمد یاثرا  متقابد اطالعا  حسابدار»(. ۱۳۹۷) ینوروز نیپرو ؛ایدن ،نیپورپرو انیاحد

گارا و   جما   یفرهنگا  یهاا  باا ارزش  ییهاا  در ساازمان  دیا بر عملکرد تول دیتول یتکنولوژ

 .۱۰۲ا ۸۱ (، صص۳۹)۱۲ ،یفرهنگ  یریمد ،«فردگرا

ر عوامد ماؤثر بار رفتاا    یبررس»(. ۱۳۹۵رضوان هوشمند ) ی؛رضا محفوظ لال  ؛محسن ی،اکبر

، (۳)۵ ،یحساابدار  یتجربا  یهاا  پاژوه   ،«شغد حسابرساان  رییآن بر تغ ریناکارآمد و تأث

 .۱۲۶ا ۱۰۳ صص

 یو خودکارآماد  یجاان یرابطة هوش ه(. »۱۳۹۷جویی؛ الها  ساعی ) باقری، حدیث؛ دامون رز 

 .۵۶ا ۵۰(، صص ۱)۲۲، شناسی روان، «کارکنان یبر عملکرد شغل یمبتن

 در شناسای  روش و تجربای  های پژوه (. ۱۳۹۵) پور شیوا حسن عربی؛ مهدی بهمن؛ مهد، بنی
 .ترمه تهران، ،حسابداری

های  صور  ةثیر قابلی  مقایسأررسی تب(. »۱۳۹۷نژاد ) حاتمیان، وحید؛ مریم بابازاد ، نوید خاتم

هاای   کیاد بار کیفیا  حسابرسای در شارک      أمالی بر ضریب واکن  سود حسابداری با ت

(، صص ۴)۱۰۴، انداز حسابداری مدیری  چ م، «وراق بهادار تهرانشد  در بورس ا پذیرفته

 .۱۰۱ا ۸۷

 اخالق، «حسابرسان عملکرد نق  فرهنگ اخالقی در(. »۱۳۹۴) حاجیها، زهر ؛ الهه خدامرادی

 .۱۳۰ا ۱۲۵(، صص ۳)۱۱ ،فناوری و علو  در

های  اعمال روش بررسی رابطة فرهنگ سازمانی و میزان(. »۱۳۹۵زاد  ) حاجیها، زهر ؛ زهرا تقی

مادیری   ، «شد  در بورس اوراق بهاادار تهاران   های پذیرفته مدیری  در شرک  حسابداری
 .۱۰۸۹ا ۱۰۶۷(: صص ۴، )فرهنگ سازمانی

، ۲چ  ،PLS افازار  نار   باا  سااختاری  معادال  سازی مدل(. ۱۳۹۲) رضازاد  علی؛ آرش داوری،

 .دان گاهی جهاد تهران، انت ارا 

 ای حرفه ثیر هوی  سازمانی و أت(. »۱۳۹۷مهد؛ سید حسین حسینی ) نیرضایی، نرگ ؛ بهمن ب

 .۱۹۹ا ۱۷۵(، صص ۲)۷۱، دان  حسابرسی، «ای حسابرس مستقد بر تردید حرفه

 یفارد  یها تفاو  ریتأث»(. ۱۳۹۷) یفرول وشیدار ی؛عباس هاشم دیس ؛محمد دیس ی،م ع ع
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 یها یبررس ،«یاخالق ّ جو یزگارسا یانجینق  م یها: بررس آن یا حسابرسان بر تعهد حرفه
 .۴۳۲ا ۴۱۵ ص، ص(۳)۲۵ ،یحسابرس و یحسابدار
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