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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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بررسی تأثیر گزارههای خودکارآمدی بر کیفیت حسابرسی:
تحلیلی بر فهم فرهنگ فردگرایی
علیاکبرسلیمی،1مهدیصفریگرایلی،2حسنولیان 3

 .1دانشجوی کارشناسیارشد گروه حسابداری ،واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرگز ،ایران
 .2دانشیار گروه حسابداری ،واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرگز ،ایران
 .3استادیار گروه مدیریت ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران

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

چکیده
خودکارآمدی حسابرس یک ویژگی برخاسته از تئوریهای شناخت اجتماعی است که باعث میشود کیفیت حسابرسی به منزلة
یک عامل تأثیرپذیر از عملکردهای حرفهای حسابرسـی توویـت شـود و ایـ مووـو  ،وـم کـاهش شـفافیتهـای مـالی،
جذابیتهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه را به دلیل افزایش شفافیت توویت میکند .هدف از ایـ پـژوهش بررسـی ارتبـا
خودکارآمدی حسابرس با کیفیت حسابرسی مبتنی بر نوش تعدیلکنندة فرهنگ فردگرایی بود .در ای پژوهش تعداد  29۴نفـر
از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی مشارکت کردند و پـژوهش در بـازة زمـانی
شش ماه دوم سال  139۷صورت پذیرفت .ابزار پژوهش پرسشنامه بود و به منظور تحلیل و آزمـون فروـیههـای پـژوهش از
روش تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شد .نتایج آزمون فرویههای پـژوهش نشـان داد خودکارآمـدی حسـابرس باعـث
ارتوای سطح کیفیت حسابرسی میشود .همچنی  ،مشخص شد فرهنـگ فردگرایـی ارتبـا م بـت خودکارآمـدی بـا کیفیـت
حسابرسی را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث توویت م بت ای ارتبا میشود.

کلیدواژگان

خودکارآمدی ،فرهنگ فردگرایی ،کیفیت حسابرسی.

 رایانامة نویسندة مسئولMehdi.safari83@yahoo.com :
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مقدمه
گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی ،توسعة فنااوری ارتباطاا  ،و وجاود تاااد منااف ْ
نیازهای نظارتی را به وجود میآورد و باعث میشود سطح انتظارا
اطالعا

عاد تقاارن هاای اطالعااتی افازای

و کااه

تصمیمگیری به اطالعا

مختلف ،از جمله اطالعا

ذینفعان در دریافا

یاباد و اساتفاد کننادگان بارای

مالی دربارة بنگا های اقتصاادی ،نیااز

داشته باشند؛ اطالعاتی که باید توسا حسابرساان اعتباربخ ای شاد باشاد (م ع اعی و
همکاران  .)۴۳۴ :۱۳۹۷صور های ماالی مهامتارین مجموعاه اطالعاا
میشود .اما ،موضوع مهم تردید در زمینة قابلی

اتکای اطالعا

ماالی محساو

یادشد اس

که از تاااد

مناف سرچ مه میگیرد .عالو بر تااد منااف  ،مساا د دیگاری ،از قبیاد عاد دسترسای
مستقیم استفاد کنندگان به اطالعا  ،موجب تقاضا برای خدما
اس

(حاتمیان و همکاران  .)۸۸ :۱۳۹۷در واق  ،نق

برای استفاد کنندگان اس  .بدین ترتیب ،اهمی
پی

از

م خص میشود .در هر جامعه ،جلب و حفظ اعتماد عماومی باه حرفاة حسابرسای

مستلز آن اس
باالترین کیفی

ممکن برخوردار باشد .باید توجه داش

متعدد تأثیرگذار بر کیفی
کیفی

حسابرسی ارزیابی کیفی

اطالعاا

و جایگا ویژة حرفة حسابرسای بای

که اطالعا

اس

حسابرسای مساتقد شاد

تا رابطة بین کیفی

فراهمشدة حسابداران و بهتأییدرسیدة حسابرساان معتبار و از
حسابرسی مطالعا

به منظور شناخ

مفاهیم و عوامد

گوناگونی توس پژوه گران انجاا گرفتاه

حسابرسی و متغیرهای دیگر ک ف شود .اما گساتردگی مفهاومی

حسابرسی به حدی اس

که بر اساس الگوهای فرهنگ و فردگرایای هار جامعاهای

میتواند تغییر کند ( .)Svanberg et al 2018: 2در واق  ،پژوه گران عرصههای حسابرسای
طی سالهای اخیر لزو توجه به ویژگیهای فرهنگی را در کنار سایر ویژگایهاا ،همچاون
ویژگیهای رفتاری و فردی ،در تصمیمگیری حسابرسی به منزلة یک فرایند محتوایی مورد
توجه قرار داد اند و آن را عاملی برای افزای
کرد اند .زیرا شناخ

ساطح کیفیا

بررسای حسابرساان قلماداد

فرهنگی را عااملی تعااملی در حرفاة حساابرس ،چاه در ارتباا باا

ذینفعان چه ارتبا با صاحبکاران ،میدانند.
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بیان مسئله
خودکارآمدی یک بعد از ویژگیهای فردی اس
حسابرسی بررسی شد .خودکارآمدی نق

که در این پاژوه

آن بار کیفیا

نقا

کلیدی و مهمی در توسعة حرفاهای حسابرساان

بازی میکند .زیرا باورهای خودکارآمدی ،که هستة مرکزی نظریة شاناختی ا اجتمااعی در
نظر گرفته شد  ،بر عملکرد حرفهای حسابرسان تأثیر میگذارد و باعث میشود سطح بین
و ادراک فردی ،نسب

به ویژگیهای تخصصی و الزاما

محتوایی اخالقی ،در ایان حرفاه

افزای

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

قااو

حسابرس در زمینة عملکرد خود تعریف میکند که باعث میشاود فارد باه دلیاد

ارزیابی دا م خ ود از کیفیا

باه ساایر حسابرساان

عملکاردی و رفتااری بااالتری نساب

برخوردار باشد .در واق  ،منظور از خودکارآمدی در حسابرس ایجاد نوعی شناخ
از ویژگیها و توانمندیهای فردی اس

به منظور ارتقای سطح ارا ة خدما

درونای

م ااور ای و

اظهارنظرهااای تخصصاای در حسابرساای؛ کااه باعااث ماایشااود فاارد ،ضاامن درک بهتاار
استانداردهای رفتاری و تخصصی ،از شغد خاود بی اتر لاذ

ببارد (.)Ji et al 2017: 128

توجه به این نکته مهم اس  .زیرا ،ادراک مطلو تر در شغد موجب میشود فرد بر اسااس
محرکهای انگیزشی در مسیر مطلو تری از ارتقای سطح کیفی
دچار انحراف و انحطا در این مسیر ن ود .به عبار

حسابرسی گا باردارد و

ساد تر ،خودکارآمدی حساابرس از

انگیزش و رفتار حرفهای او تأثیر میپذیرد و باعث میشود به طور متقاباد بار آنهاا تاأثیر
بگذارد و سطوح باالی آن موجب افزای

م ارک

فرد در تکالیف و رفتارهای شاغلیاش

شود (اکبری و همکاران  .)۱۰۵ :۱۳۹۵از طرف دیگر ،فرهناگ فردگرایای مایتواناد عاماد
مهمی در تقوی

خودکارآمدی فردی به حسا

آید .اما ،ابتدا بهتر اس

به منزلة یک بعد فرهنگی ارا ه شود .در واق  ،یکی از ابعاد بررسی نق

مفهاو فردگرایای
فرهنگ بر شناخ

و ادراکْ تفاو ها و شباه های ارزشهای فردگرا در مقابد ارزشهای جم گراسا
میتواند بر شناخ

افرادا شامد شناخ

فرد ،شناخ

از گرو و سایرین ،شناخ

کاه

عاطفی،
1. Pajares
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از محی  ،شناخ های حسیا و همچنین بر ادراک اشاخا

ا شاامد چ اماناداز

آنها ،نحوة قااو  ،سبکشناختی ،طبقهبندی ،خاطرا  ،نحاوة تصامیمگیاریا تأثیرگاذار
باشد و این موضوع نیز مسلماً بر شباه ها و تفاو ها در نحوة تصمیمگیاری حسابرساان
مؤثر خواهد بود ( .)Cline et al 2017: 288در واق  ،فردگرایی باعاث مایشاود اساتقالل و
دوری از وابستگی به منزلة یک فلسفة رفتاری و حرفهای در شغد حسابرس معنا پیادا کناد
و موجب شود در مسیر حرفهای بر قابلی های فردی خاود بی اتر متکای باشاد تاا اینکاه
بخواهد به صور

جمعی به بررسای اقادا کناد و تصامیم بگیارد (احادیانپاورپروین و

نوروزی  .)۱۳۹۷فرهنگ فردگرایی نوعی از فرهنگ جوامعی اس
و مبتنی بر چارچو

که رواب بسیار محادود
تمرکاز بار

تعریفشاد دارناد و شااکلة آن در م االد باه صاور

ویژگیهای رفتاری و تخصصی فرد تعریف میشود و کمتار در آن درجاهای از همبساتگی
بینفردی م اهد میشود .در واق  ،فردگرایی همبستگی آزاداناة قالاب اجتمااعی در یاک
جامعه یا حتی یک حرفاه را باه جما گرایای تارجیح مایدهاد و باعاث مایشاود میازان
عملکردهای فردی تح

تأثیر این ویژگیها متفااو

از عملکردهاای جما گرایاناه باشاد

(حاجیها و تقیزاد .)۱۰۶۸ :۱۳۹۵
اهمی

این پژوه

از منظر کاربردی آن اس

کاه اساتاندارد شامارة  ۱هیئا

تادوین

استانداردهای استقالل ( )ISBدر ژانویة  ،۲۰۰۱استاندارد قانون بورس اوراق بهادار امریکا و
قاانون سااربینززا اکسالی ( ،)Sabenes – Oxley Actو کمیسایون باورس و اوراق بهاادار
( )Securities and ExchangevCommissionهموار بر رعای

استقالل حسابرس باه منزلاة

یک معیار خودکارآمدی در بررسیهای حسابرسی تأکید نمود اند .این استانداردها استقالل
در حسابرس را فلسفة وجودی و روح حسابرسی مستقد تلقی میکنند و حسابرسی مستقد
بدون استقالل را عمالً فاقد معنای و مفهاو حرفاهای مایدانناد .در فرهناگ اصاطالحا
حسابداری آکسفورد ،استقالل حسابرسان ،به منزلة یک معیار خودکارآمدی فاردی ،عااملی
مهم و بنیادی تعریف شد و بر اساس مفهومی جام آمد « :حسابرسان باید ،هام در ظااهر
هم در باطن ،مستقد باشند تا بتوانند با عین درس کاری و واق بینی قااو

کنند» .هیئا
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تدوین استانداردهای حسابداری دولتی امریکا نیز اقتدار کامد برای بیان بهتارین پاسا باه
همة ذینفعان ،فارغ از هر گونه نفوذ و ف ار ،را الزمة استقالل حسابرسان میداناد و آن را
معیاری برای ارزیابی توانمندی رفتاری و تخصصی در قالب خودکارآمدی معرفی مایکناد.
از طرف دیگر ،فرهنگ فردگرایای ،فاارغ از محادودی هاا و نقاا ضاعفی کاه در حرفاة
حسابرسی دارد ،میتواند در رشد و توسعة توانمنادیهاای فاردی باه میازان بسایار زیااد
تأثیرگذار باشد .زیرا فرد را به توانمندیها و تخصص خود متکی میکند و باعث مایشاود
تصمیم ها مطابق با اصد  ۳۵اساسانامة حسابرسای بخا
حسابرس و مسئولی

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

پژوه های ماا و ۱و همکااران
همکاران

عماومی ،مبتنای بار پاساخگویی

( ،)۲۰۰۴تریانادی  ۲و گیلفاناد ( ،)۱۹۹۸و دیلاوری ۳و

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

میکند و باعث میشود فرد به ادراک منسجمتری از محتوای حرفة خود برسد .با توجه باه
توضیحا

ارا هشد  ،بایاد گفا

پژوه اگران در ایان پاژوه

باه دنباال بررسای نقا

تعدیدکنندة فرهنگ اخالقی بر ارتبا خودکارآمدی حسابرس با کیفی

حسابرسی بودند.

مباني نظری و پیشینه و فرضیة پژوهش
خودکارآمدی حسابرس

نظریة شناخ

اجتماعی بر الگوی علّی سهجانبة رفتار و محی و فرد مبتنی اس  .این الگو بر

ارتبا بین رفتار و آثار محیطی و عوامد فردی ،که به ادراک فرد بارای توصایف کارکردهاای
روانشناختی میپردازد ،تأکید میکند .بر اساس این نظریه ،افراد در نظا علّی

ساهجانباه بار

انگیزش و رفتار خود اثر میگذارند (باقری و همکاران  .)۵۱ :۱۳۹۷از طرف دیگر ،حسابرسی
نیز رشته و حرفهای مبتنی بر رفتار حسابرس و صاحبکار اس

و به نوعی باه رفتاار وابساته

اس  .بنابراین ،حرفهای همچون حسابرسی میتواند با نظریاههاای رفتااری ،مانناد شاناخ
اجتماعی ،ارتبا تنگاتنگ داشته باشد که در ادامه به آن پرداخته میشود .صاور هاای ماالی
1. Mao
2. Triandis
3. Dilorio
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یکی از مناب مهم کسب اطالعا
اس  .اما ،اطالعا

مالی به منظور تصمیمگیری سرمایهگذاران و سایر ذینفعان

مندرج در صور های مالی باید قاباد اتکاا باشاد تاا موجاب گمراهای

استفاد کنندگان ن ود .بنابراین ،حسابرسان ،در جایگا اشخا
اطالعا

بررسی و تأیید مطلوبی

متخصاص و مساتقد ،وظیفاة

مندرج در صور های مالی را بر عهد دارناد (رضاایی و

همکاران  .)۲۰۱ :۱۳۹۷اما سؤال این اس

که آیا همة حسابرسان وظاایف محاولشاد را باه

بهترین نحو انجا میدهند؟ به طور کلی ،عمد به این وظایف به عواماد متعادد بساتگی دارد
که یکی از آنها میزان خودکارآمدی حساابرس باه حرفاة حسابرسای اسا  .خودکارآمادی
ن اندهندة انتظار هر فرد از خود در عماد باه وظاایف خاا
بندورا )۱۹۸۶( ۱خودکارآمدی را قااو

اسا

(.)Parker 1998: 838

افراد دربارة تواناایی خاود در زمیناة ساازماندهی و

فعالی های الز به منظور دستیابی به اهداف و عملکردهای تعیینشد تعریاف کارد اسا .
اجتماعی م تق شد اس

خودکارآمدی از نظریة شناخ

و به باورها یا قااو های فارد در

زمینة تواناییهای خود در پرداختن به وظاایف و مسائولی هاا اشاار مایکناد .افارادی کاه
خودکارآمدی باالتری دارند بر تالش خود به منظور دستیابی به اهداف تعیینشد مصارّترناد؛
دشوار و چال انگیز (تااد) مواجه باشند .به همین ترتیب ،افارادی

حتی زمانی که با وضعی

که خودکارآمدی کمتری دارند در مواجهه با م کال
اهداف تعیینشد دس
حتی در شرای سخ

ممکن اس

از تالش خود برای نید به

بک ند .بنابراین ،انتظار میرود حسابرساان خودکارآماد ،کاه هماوار
به دنبال نید باه اهاداف حرفاة حسابرسای هساتند ،نساب

باه ساایر

حسابرسان تعهد بی تری به حرفة حسابرسی داشته باشند .خودکارآمدی یاک مفهاو بنیاادین
در نظریة شناخ

اجتماعی اس

کاه بنادورا ( )۱۹۸۶معرفای کارد .در حقیقا  ،اللاب ،در

ارتبا با اعتمادبهنف  ،خودکارآمدی بر حسب اهداف گزین ی و چال ای ،تاالش مجادّاناه،
انتخا

وظایف م کد ،حرک

به سم

تسل بار کاار ،تحقاق هادف ،و پاف ااری هنگاا

مواجهه با موان عملیاتی میشود .خودکارآمدی از چهار منب اثر میپاذیرد کاه عباار اناد از
تجربیا

شخصی ،تجربیا

جان ینی که به وسیلة مدلهای اجتماعی فراهم میشود ،ترلیاب
1. Bandura
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میشود ،و حال

زیس شاناختی

کالمی که از دیگران در خصو
که به آگاهی افراد از حال
اس

جسمی و هیجانی اشار میکند .توجه به این نکتاه حاا ز اهمیا

که خودکارآمدی شغلی پی

 ،)2001بالندگی شغلی ،ثبا

تواناییهای خود دریاف

بینایکننادة مهمای بارای کااوش شاغلی ( Bozeman et al

در الگوهای شغلی ،و عملکرد شغلی به شمار میرود.

فرهنگ فردگرايي
تعریف فرهنگ سازمانی باه دلیاد م خصاا
صور های فرهنگ لیر ملموس اس

پیچیادة آن م اکد اسا  .زیارا بخ ای از

و قابد م اهد نیس  .با وجود این سختی ،به نظار

میرسد بی تر نویسندگان بر این نکته اتفاقنظر دارند که فرهنگ سازمانی نقطاة محاوری و
مرکز عملکرد سازمان اس

( .)Hofsted 1998: 119فرهنگ عامد قدرتمندی در رفتار فردی

و گروهی اس  .فرهنگ در بعاد کاالن خاود شاامد مجموعاهای از معاانی و ارزشهاای
م ترک اس

که اعاای یک جامعه را به یکدیگر پیوند میدهد و باعاث مایشاود نظاا

ارزشی حاکم بر جامعه را شکد دهند و تفاو های بینفردی را به وجود میآورد (
 .)et al 2018: 90جامعه فردگرا جامعهای اس

Arpaci

که اعاای آن ترجیح میدهند به صاور

انفرادی اقدا کنند تا اینکه در مقا عاوی از گرو  .در جوام فردگرا ،افراد بی اتر نگاران
خود و خانوادة خود هستند .در این جوام فرد مهم اس

و به حقوق هر شخص بهشاد

بها داد میشود .سیستمهای سازمان تالش میکنند باه اولویا

و انتخاا

فاردی احتارا

بگذارند و ارزیابی و پاداش کارمندان بر اساس توافق افاراد باشاد (.)Kyriacou 2016: 93
فردگرایی در جوام  ،بسته به محرکهای اجتماعی در هر حرفه ،میتواند آثاار متفااوتی بار
عملکردهای فردی بگذارد .در حرفة حسابرسی فرهنگ فردگرایی باعث میشود حساابرس
بر حسب ارزشها و نمادهای تلویحی و م خصی که باه مارور زماان در او نهادیناه شاد
اس

بررسیهای خود را مبتنی بر توانمندیهای مستقد خود برنامهریزی کناد .زیارا ادراک

او از محی فردگرایانه اس

و کار تیمی را چیزی جز از دس

رفتن زمان و کاه

کیفی

بررسیها تلقی نمیکند ( .)Hope et al 2008: 359فرهنگ فردگرایای در حسابرسای باعاث
میشود حسابرس ،ضمن توجه به مناف خود ،اعتباار و حی یا

خاود را ارجاح بار منااف
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دیگران بداند و بر ایان مبناا وابساتگی چنادانی باه دیگارانا صااحبکااران ،تحلیلگاران،
سهامداران ،سرمایهگذارانا نداشته باشد و رسایدن باه نتیجاة قاباد دفااع را بارای خاود و
عملکردش مهمتر از هر چیز قلمداد کناد ( .)Marc 2016: 22فردگرایای حساابرس باعاث
میشود او ،به دلید استقالل ذهنی و تخصصی ،که طی ساالیان در وجاودش نهادیناه شاد
اس  ،تالش کناد عملکردهاای حرفاهای خاود را متعهداناه ،بار اسااس هویا
شکدگرفته در وجودش ،به نمای

بگذارد .این وضعی  ،ضمن افازای

حسابرس در کارراهة شغلی ،ممکن اس

به افزای

سطح رضای

حرفاهای

احتماال موفقیا

روانی او منجر شود.

پیشینة پژوهش
دجادانااگ ۱و همکاااران
حسابرس با کیفی
آنها در پژوه

( )۲۰۱۸پژوه اای تح ا

حسابرسی با توجه به نق

عنااوان «بررساای ارتبااا خودکارآماادی

تعدیدکنندة فرهنگ فردگرایای» انجاا دادناد.

خود  ۱۹۶نفر از حسابرسان ک ور مالزی را بررسی کردند و باه ایان نتیجاه

رسیدند که خودکارآمدی حسابرس باعث میشود کیفی

بررسای حسابرسای تقویا

همچنین ،وجود معیارهای فرهنگ فردگرایی در حسابرسان موجب میشود ارتبا م ب
رابطه در جه

منفی تعادید شاود و تاأثیر خودکارآمادی در جها
دهد .اساوانبر

حسابرسی را کاه

و همکااران

حسابرسان ک ور سو د در آن م ارک
در مذاکر باعث افزای
حسابرسان بی تر تقویا
حسابرسی افزای
مؤسسا

ایان

منفعا طلباناه کیفیا

( )۲۰۱۸پژوه ای تحا

خودکارآمدی حسابرس بر بیطرفی» انجا دادند .نتایج پژوه

شاود.

عناوان «تاأثیر

ای اان ،کاه ه تصاد نفار از

کردند ،ن ان داد سطح باالی خودکارآمدی حسابرس

سطح بیطرفی در حسابرسی میشود و هر قدر هویا

حرفاهای در

شاود خودکارآمادی فاردی حساابرس ساطح بایطرفای او را در

میدهد .چون فارد ،بارای تعاماد باا صااحبکااران ،خاود را وابساته باه

حسابرسی نمیداند و مستقد ،بر مبنای ویژگیهای رفتااری خاود ،عماد مایکناد.

باریناکو ۲و اسپیناسوپیک ( )۲۰۱۸پژوه ی تح

عنوان «تاأثیر تعهاد باه اساتقالل رفتااری و
1. Djaddang
2. Barrainkua
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فرهنگ مؤسسا
این پژوه

حسابرسی بر ارتقای سطح رفتارهای حرفهای حسابرسان» انجا دادناد .در

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

استقالل رفتاری و وجود فرهنگهای اخالقی در مؤسسا
سطح رفتار حرفهای حسابرسان تأثیر م ب

رفتاری را لزو یک فرهنگ قوی در مؤسسا
شد برجستهترین رفتار حسابرسی تح
حرفة حسابرسی اس
همکاران

و هوی

( )۲۰۱۷پژوه ی تح

حسابرسای بار تقویا

میگذارد .همچنین ،الزمة افزای

و ارتقاای

تعهد به استقالل
م اخص

حسابرسی قلمداد کردند .در نهایا

تأثیر فرهنگ و تعهد به رفتار مستقالنه بایطرفای در

و تردید در اولوی های بعدی قارار گرفتناد .هالا بِار  ۱و
عنوان «ویژگیهای فردی ،شرای محیطی ،و ویژگیهاای

اخالقی حسابرس با هدف شناخ شناسی اجتماعی در حرفة حسابرسی» انجا دادند .در ایان
پژوه

کردناد.

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

نتایج ن ان داد بین ویژگیهای فردی و شرای محیطی با اخالقگرایای در حرفاة حسابرسای
ارتبا م ب
سنج

و معنادار وجود دارد و شناخ

اجتماعی ،که با الها از تئوری هوی

اجتمااعی

شد بود ،ارتبا قویتری بین شرای محیطی و ویژگیهای فردی با اخالقگرایای در

حرفة حسابرسی ایجاد میکند .م ع عی و همکاران

( )۱۳۹۷پژوه ی تح

تفاو های فردی حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها :بررسای نقا
اخالقی» انجا دادند .نتایج پژوه

عناوان «تاأثیر

میاانجی ساازگاری جاوّ

ن ان داد تفااو هاای فاردی حسابرساان (منبا کنتارل

درونی و خودکارآمدی) بر تعهد حرفهای آنهاا اثار م با

و معناادار مایگاذارد .همچناین،

سازگاری جوّ اخالقی ،به منزلة متغیر میانجی ،سبب تقوی

رابطة م ب

بین تفاو های فردی

حسابرسان و تعهد حرفهای آنها میشود .نتیجة بهدس آمد از پژوه

وجود

گویای اهمی

جوّ اخالقی مناسب در سازمان حسابرسی و مؤسسههای حسابرسای اسا
مسئوالن این حوز را میطلبد .حاجیها و همکاران

کاه توجاه ویاژة

( )۱۳۹۴نیز در تحقیقی به بررسای آثاار

فرهنگ اخالقی در عملکرد حسابرسان (ف ار بودجة زماانی حسابرسای ،کیفیا
کمتر از واق گزارش کردن زمان حسابرسی) پرداختند و نتایج پاژوه

حسابرسای،

آنهاا ن اان داد باین
1. Holtbrügge
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وجود فرهنگ اخالقی با بهبود کیفی

گزارش حسابرسی رابطة م با

و معناادار و باین وجاود

فرهنگ اخالقی با ف ار زمانی حسابرسی و کمتر از واق گزارش کردن زمان حسابرسای رابطاة
منفی و معنادار وجود دارد.
فرضیههای پژوهش
خودکارآمدی یک مفهو بنیادین در نظریاة شاناخ
معرفی کرد .این واژ یک عامد تعیینکنندة مهم اسا
مقاوم

کاه بنادورا ()۱۹۸۶

اجتمااعی اسا

بارای میازان اعماال ف اار و میازان

افراد در مواجهه با چال های مهم .خودکارآمدی به باور یک فرد به ظرفیا هاا و

توانمندیهای خود در انجا دادن موفقی آمیز یک کار م خص گفته میشاود
 .)et al 2018: 4758به عبار

دیگر ،خودکارآمدی حسابرس به قااو

( Djaddang

در زمینة چگونگی

انجا دادن امور مربو باه موقعیا هاای حرفاهای و همچناین باه باورهاای او در زمیناة
توانمندیهای خود برای منسجم کردن انگیز و مناب شاناختی و اقاداما

الز باه منظاور

رف نیازهای موقعیتی خود اتالق مایشاود ( )Wood et al 2000: 433کاه از آن باه عناوان
نوعی از عز نف

در پرداختن به حرفة حسابرسی یاد میشود ( .)Lunenburg 2011: 3در

همین زمینه ،درک کارایی میتواند انگیزش و عملکرد را به طرق مختلاف تساری کناد .در
حقیق  ،اللب در پژوه هاایی نظیار پاژوه

رانادهاوا ،)۲۰۰۴( ۱شایهه ۲و همکااران

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

وظایف م کد ،حرک

به سم

تسال بار کاار ،تحقاق هادف ،و

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

سطح کیفی

خودکارآمادی در

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

میزان باالی خودکارآمدی سبب تقوی
نتایج مورد نظر ،بهویاژ تحا

باور تأثیرگذاری فرد بار شارای باه منظاور تحقاق
۴

شارای ریساک ،مای شاود .ساکارکا و بااگوزی ()۲۰۱۵
1. Holtbrügge
2. Shih
3. Stajkovic
4. Sekerka
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خاطرن ان کردند باور به توانمندی فردی سبب میشود فرد تا انداز ای بر شارای موجاود
تسل و کنترل داشاته باشاد و بار ایان مبناا اظهارنظرهاای قاباد توجاهتاری ارا اه دهاد.
سِیبینسکی ۱و ویندساور ( )۲۰۰۸نیاز دریافتناد کاه رابطاة باین خودکارآمادی و اساتقالل
حسابرس زمینة ایجاد درکی متفاو
میسازد .به عبار

از حوز های حسابرسی و کیفیا

حسابرسای فاراهم

دیگر ،قااو های مبتنی بر مهار های فردی ،که فرد در زمینة وجاود

آنها به خودباوری رسید اس  ،میتواند بر اساس تأثیرگذاری روانشاناختی باعاث شاود
کیفی

بررسیها به دلید اعتمادبهنف

نظریة شناخ

فرد افزای

اجتماعی فرضیة اول پژوه

یابد .با توجه به آنچه آماد و بار اسااس

چنین مطرح میشود:

 فرضیة اول :خودکارآمدی با کیفیت حسابرسي ارتباط معنادار دارد.

از طرف دیگر فرهنگ فردگرایی یک بعد از ابعاد فرهنگی هافستد محسو
نق

میشود که بار

رویکردهای فردی مبتنی بر ارزشها و باورهای نهادینهشد در فرد تأکید مایکناد .در

واق  ،فرهنگ فردگرایی باعث میشود حسابرس در عملکردهای حرفهای خود مستقد و به
صور

انفرادی اقدا کند و بر این مبنا بکوشد از مهمترین نف شخصی خاود در فرهناگ

فردگرایی ،یعنی اعتبار و حی ی

خود ،دفاع کند .به عباار

سااد تار ،از آنجاا کاه وجاود

فرهنگ فردگرایی باعث میشود افراد در عملکردهای اجتماعی و حرفهای به دنباال کساب
مناف شخصی خود باشند ،یک حسابرس دارای فرهنگ فردگرا تالش مایکناد هامساو باا
هوی

حرفهای خود برای حفظ اعتبار شغلیاش برنامهریزی مستقد و مدوّنی داشته باشد تا

ضمن کاه

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

توجهتری ارا ه دهد .مارک ( )۲۰۱۶بر آن اس
حرفهای فرد مبتنی بر ارزشهای شناخ

که فرهنگ فردگرایی باعث میشاود رفتاار

اجتماعی ،همچون هوی

شکد بگیرد و این موضوع موجب میشود تبعی
صور های مالی تقوی
این موضوع باعث افزای

شود و در نتیجه تعارضا
کیفی

حرفهای در حسابرسی،

از اِلمانهای رفتار فردی در بررسیهاای
شغلی در کار حسابرسی کاه

حسابرسی شود .النبر

یابد و

( )۲۰۱۱اعال کرد خودکارآمدی
1. Cybinski & Windsor
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حسابرس ،که ناشی از ارزیابی توانمندیهای فارد در حسابرسای اسا  ،در فرهناگهاای
فردگرا به مراتب تقوی شد تر عملکرد حرفهای حسابرس را تح
باعث میشود کیفی

بررسیها و اظهارنظرهای حسابرس افزای

بی تر ایجاد شود .بر این اساس فرضیة دو پژوه

تاأثیر قارار مایدهاد و
یاباد و تقاارن اطالعااتی

چنین مطرح میشود:

 فرضیة دوم :فرهنگ فردگرايي ارتباط بین خودکارآمدی حسابرس با کیفیت حسابرسي
را تحت تأثیر قرار ميدهد.

بر اساس مبانی نظری و فرضیه های مطرحشد  ،مدل مفهومی پژوه

به صاور

شاکد ۱

تدوین شد اس .
فرهنگ فردگرایی

باور
فردی

پیامد
فردی

H2
کیفیت حسابرسی

H1

خودکارآمدی
پیامد
باور

جمعی

جمعی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسي پژوهش
تحقیق حاضر از نظر نوع و ماهی

مسئله و اهداف تحقیق کااربردی اسا  .ایان تحقیاق باا

توجه به روش جم آوری اطالعا

توصیفی از نوع پیمای یا همبستگی به شامار مایرود.

به عبار

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

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

بررسي تأثیر گزارههای خودکارآمدی بر کیفیت حسابرسي :تحلیلي بر فهم فرهنگ فردگرايي

محسو

جم آوری داد ها از میان یک نمونة بزر
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میشود .همچناین ،بارای جما آوری

مبانی تئوری از روش کتابخانهای و مطالعة مبانی نظری پژوه های م اابه اساتفاد شاد و
در دورة زمانی ش
داد های پژوه

ما دو سال  ۱۳۹۷بین جامعة هادف توزیا شاد .ابازار جما آوری
پرس نامه بود .بر این اساس از پرس نامههای استاندارد ریگاز ۱و کنایا

( )۱۹۹۴و هافستد ( )۱۹۹۸استفاد شد .تا حد امکان ،ابزارهای استفاد شد (پرس انامههاا)
در این تحقیق از سنجههای معتبری اس

که در تحقیقا

قبلای روایای و پایاایی آن تأییاد

شد اس  .نمر های بی تر ن اندهندة میزان باالی هر یک از متغیرهای استفاد شد در ایان
تحقیق اس  .همچنین ،محقق به م ارک کنندگان تعهد اخالقی داد که در حفاظ و انت اار
اطالعا

به اخالقیاا

و محرماناه باودن اطالعاا

پرس نامهها ،ضمن توضیح دربارة ماهی
پاس های مورد نظر خود را انتخا
ندارد .نکتة قابد توجه این اس

توجاه مایشاود .نیاز ،هنگاا توزیا

پژوه  ،از م ارک کنندگان خواسته شد آزاداناه

کنند .زیرا الزاماً هیچ گزینة درسا

یاا للطای وجاود

که همة داد ها از یک منب و در یک بازة زمانی گاردآوری

شدند (هر شرک کنند همة پرس نامههای پی بینیکنند و معیاری را در یک زماان کاماد
کرد) .در ادامه ،نحوة انداز گیری متغیرهای پژوه

ارا ه میشود.

 خودکارآمدی

در این پژوه  ،به منظور سنج
کنای

متغیار خودکارآمادی ،از پرس انامة اساتاندارد ریگاز و

( )۱۹۹۴استفاد شد که مبتنی بر چهار خرد مقیاس باورهاای خودکارآمادی فاردی

۲

« ،»PEانتظار پیامدهای فردی ،» POE« ۳باورهای کارآمدی جمعی ،»CE« ۴انتظاار پیامادهای
جمعاای »COE« ۵اساا  .ایاان پرس اانامه حاااوی دوازد سااؤال اساا
خرد مقیاسها سه سؤال را به خود اختصا

کااه هاار یااک از

دادند .این پرس نامه بر اساس مقیاس لیکر

از «کامالً موافقم» (« ،)۵موافقم» (« ،)۴بینظر » (« ،)۳مخاالفم» ( ،)۲و «کاامالً مخاالفم» ()۱
1. Riggs
2. Efficacy beliefs of individual
3. Collective efficacy beliefs
4. Expected personal consequences
5. collective of Expected outcomes
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ت کید شد اس  .اعتبار این پرس نامه در مطالعا
گزارش شد اس

ریگز و کنایا

( )۱۹۹۴حادود ۰/۸۷

و روایی آن را متخصصان تأیید کردند.

کیفیت حسابرسي

از پرس نامة بیکر ۱و همکاران

در این پژوه

اساس طیف لیکار

( )۱۹۹۸استفاد شد که حااوی دَ ساؤال بار

پانجگزیناهای باود و ساؤاال

دستهبندی شد بود .برخی از سؤاال

از «کاامالً ماوافقم» تاا «کاامالً مخاالفم»

این پرس نامه عبار

اس

از« :در گزارش حسابرسای

باید روش حسابرسای ،اهاداف ،و دامناة حسابرسای م اخص باشاد« ،».هماة مراحاد کاار
حسابرسی باید توس حسابرس ارشد بررسی شود« ،».گزارش حسابرسی بایاد دقیاق ،کاماد،
هدفمند ،مختصر ،و بهموق باشد .».این پرس نامه از نظر روایی به تأیید متخصصان رسید.
فرهنگ فردگرايي

فرهنگ فردگرایی یک بُعد از چهار بُعد ابعاد فرهنگی هافستد اس

که به وابساتگی انادک

افراد یا اعاای یک گرو یا کارکنان یک سازمان یا مرد یاک جامعاه اشاار مایکناد .در
فردگرایی انتظار بر این اس

به فکر مناف خود باشد و کمتر به منااف دیگاران

که هر ک

توجه کند و این موضوع باعث میشود ارزشهای جم گرایانه چنادان ماورد توجاه قارار
نگیرد .این متغیر بر اساس پرس نامة استاندارد پنجگزینه ای هافستد ( )۱۹۹۸در قالاب پانج
سؤال سنجید میشود .جامعة آماری این پژوه
و مؤسسا

حسابرسی بخ

حسابرسان شالد در سازمان حسابرسای

خصوصی بودند .با توجاه باه اینکاه جامعاة آمااری در ایان

تحقیق نامحدود بود ،برای تعیین حجم نمونه از رابطة  ۱استفاد شد:
()۱
در رابطة ،۱
،۱/۹۶

بیانگر حجم نمونه،

بیانگر واریان

جامعه اس

ن اندهندة مقادار نرماال اساتاندارد یعنای عادد
که به دلید م خص نبودن با استفاد از پای آزماون و

بررسی انحراف معیار نمونة سیتایی به دس

آمد اس  ،ن اندهنادة دقا

ماورد نظار در
1. Becker
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پژوه

که معموالً معادل  ۰/۱در نظر گرفته میشود (بنیمهد و همکاران  .)۱۳۹۵با توجه

اس

به رابطة  ،۱حجم نمونه  ۲۱۱نفر به دس
پرس نامه میان حسابرسان به صور
دریاف

آمد کاه جها

افازای

اعتباار تحقیاق تعاداد ۳۵۰
تعاداد  ۲۹۴پرس انامه

تصادفی توزی شاد و در نهایا

شد و مبنای تحلید آماری قرار گرف  .تجزیهوتحلید نهایی داد های گردآوریشد نیاز

با استفاد از روش مدلسازی معادال ساختاری و نر افزار  PLSصور گرف .
يافتههای پژوهش
آمار توصیفي

در این پژوه

برای آزمون فرضیههای پژوه

ساختاری با استفاد از نر افزار

از معادال

 PLSاستفاد شد .در این روش ،ابتدا پایایی و روایی متغیرهای پاژوه
حداقد مربعا

بار اسااس روش

جز ی بررسی میشود و سپ  ،با استفاد از برازش مدل ،فرضیهها آزماون

میشوند .اما ابتدا آمار توصیفی متغیرهای پژوه

ارا ه میشود (جدول :)۱

جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

شاخصها

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

باورهای خودکارآمدی فردی

۳/۶۳

۱/۵۱

۱/۰۵

۵

انتظار پیامدهای فردی

۳/۸۹

۱/۲۳

۱

۵

باورهای کارآمدی جمعی

۳/۳۶

۱/۳۹

۱/۱۱

۵

انتظار پیامدهای جمعی

۳/۴۱

۱/۲۹

۱

۵

حسابرسی

۲/۴۸

۱/۴۹

۱

۵

فرهنگ فردگرایی

۳/۷۴

۱/۰۶

۱

۵

کیفی

(منب  :یافتههای پژوه )

نتایج بهدس آمد از آمار توصیفی ن ان داد بر اساس مقیاس پرس نامه ،که مقیاس لیکار
پنجگزینهای بود ،باالترین میزان میانگین مربو به انتظار پیاماد فاردی باه منزلاة مؤلفاة متغیار
خودکارآمدی حسابرس بود؛ که میانگین  ۳/۸۹را به دسا
حسابرس بر اساس خودکارآمدی به دنبال افزای

آورد .ایان نتیجاه ن اان مایدهاد

سطح پیامدهای فردی اسا  .ایان پیامادها،

ضمن حفظ محرکهای رفتاری در حرفة حسابرسی ،باعث میشاوند حساابرس محارکهاای
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شغلی قابد پذیرشتری ،همچون انگیز و عالقه به شغد ،کسب کند . .زیرا خودکارآمدی به فرد
در کسب تجربههای لذ بخ تر و حفظ کارراهة شغلی منعطفتر کماک مایکناد .همچناین
م خص شد فرهنگ فردگرایی با میانگین  ۳/۷۴در رتبة بعدی قارار دارد کاه بیاانکننادة ایان
که حرفة حسابرسی به منزلة یک حرفة فردگرا بی تر مورد توجه قرار مایگیارد.

موضوع اس

با وجود جم گرایی ،ضمن کاه

زیرا ممکن اس

استقالل حسابرس کاه

عمد در تصمیمگیری ،امکان حفظ

سرع

یابد و وجود واسطهها عملکرد حرفهای او را تح

تأثیر قارار دهاد.

همچنین ،م خص شاد بااالترین میازان انحاراف معیاار مرباو باه باورهاای خودکارآمادی
حسابرسان اس  .این موضوع ن ان میدهد دیدگا م ارک کنندگان در زمینة وجود باورهاای
خودکارآمدی تا حد زیادی متفاو اس

پانجگزیناهای معماوالً

و بار اسااس طیاف لیکار

دیدگا ها پراکندگی داشتهاند.
تحلیل استنباطي

در تحقیق حاضر ،برای سنج

پایایی پرس نامههاا ،از روش آلفاای کرونباا  ،کاه ناوعی

همسانی درونی اس  ،استفاد شد .به طور معمول دامنة ضریب قابلی
به معنای عد ارتبا م ب  ،تا  ،۱به معنای ارتبا کامد ،اس
به  ۱نزدیکتر باشد قابلی

آلفای کرونبا از ،۰

و هر قدر عدد بهدس آماد

اعتماد پرس انامه بی اتر مایشاود (داوری و رضاازاد .)۱۳۹۲

همانطور که جدول  ۲ن ان میدهد میزان آلفای باالی  ۰/۷برای هر پرس انامه بار پایاایی
دارد.

مناسب هر سه پرس نامة استفاد شد در این تحقیق دالل
جدول  .2جزئیات پرسشنامه

متغیرهای مکنون

آلفای کرونباخ ()Alpha>0.7

باورهای خودکارآمدی فردی

۰/۸۵

انتظار پیامدهای فردی

۰/۷۹

باورهای کارآمدی جمعی

۰/۷۳

انتظار پیامدهای جمعی

۰/۷۲

حسابرسی

۰/۹۰

کیفی

فرهنگ فردگرایی

۰/۷۷

(منب  :یافتههای پژوه )
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نتايج آزمون فرضیهها

برای تحلید داد های تحقیق از روش مدلسازی معاادال
مربعا

سااختاری باا رویکارد حاداقد

جز ی و  Smart Plsاستفاد شد .نر افزارهایی که از مدلسازی معادال

ساختاری

بر پایة این روش آماری استفاد میکنند با شرایطی مانند همخطی متغیرهای مستقد ،نرماال
نبودن داد ها ،و کوچک بودن نموناه ساازگارند .خروجای نار افازار بعاد از آزماون مادل
مفهومی پژوه

در شکد  ۲و  ۳آمد اس  .در ادامه نتایج بررسی دو بخا

انداز گیری و آزمون مدل ساختاری به تفصید ارا ه شد اس .

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد (منبع :یافتههای پژوهش)

شکل  .3مدل مفهومی تحقیق همراه ضرایب معناداری ()T-values

آزماون مادل
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بررسي آزمون مدل اندازهگیری

برای سنج

برازش مدل انداز گیری از پایایی شااخص ،روایای همگارا ،و روایای واگارا

استفاد شد .برای بررسی اعتبار ساز ها سه مالک معرفی کرد اند که شامد اعتبار هر یک از
گویهها ،پایایی ترکیبی ( )CRهر یک از ساز ها ،و متوس واریان

اساتخراجشاد ()AVE

اس  .مقادیر بی تر از  ۰/۴برای ضرایب بارهای عاملی ،بی تر از  ۰/۵برای متوس واریان
استخراجشد ( ،)AVEبی اتر از  ۰/۷بارای پایاایی مرکاب ( )CRبیاانگر بارازش مناساب
مدلهای انداز گیری اس

و اینکه از نظر پایایی و روایی همگرا هساتند (.)Holland 1999

نتایج این شاخصها در جدول  ۳آمد اس .
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی تأییدی ()CFA

متغیر مکنون

خودکارآمدی

کیفی

حسابرسی

فرهنگ فردگرایی

متغیرهای آشکار
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷

بار عاملی ( )
۰.۸۳
۰.۸۵
۰.۷۱
۰.۷۳
۰.۷۳
۰.۸۳
۰.۸۶
۰.۸۲
۰.۸۵
۰.۷۲
۰.۶۹
۰.۷۳
۰.۷۴
۰.۸۶
۰.۸۱
۰.۸۶
۰.۸۰
۰.۷۴
۰.۸۵
۰.۸۰
۰.۸۵
۰.۸۰
۰.۷۷
۰.۸۹
۰.۸۶
۰.۸۱
۰.۸۰

AVE

CR

۰.۶۱

۰.۹۵

۰.۶۶

۰.۹۵

۰.۶۸

۰.۹۱
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از تحلید عاملی تأییدی ،که نتایج آن در جدول  ۳آمد ،م خص شد همة گویاههاا

پ

استخراجشادة بااالی  ،۰/۷و پایاایی

دارای بار عاملی باالتر از مالک  ،۰/۴متوس واریان

مرکب باالی  ۰/۵هستند که مناسب بودن این معیار و پایایی مناسب مدلهای انداز گیری را
ن ان میدهد .بر اساس نتایج همبستگیها و جذر  AVEکه روی قطار جادول  ۴قارار داد
شد میتوان روایی واگرای مدل را در سطح ساز از نظر معیار فورندا الرکر نتیجه گرف .
جدول  .۴همبستگیهای میان متغیرهای مکنون و مقادیر AVE

خودکارآمدی

کیفیت

خودکارآمدی*فرهنگ

فرهنگ

حسابرسی

فردگرایی

فردگرایی

۰/۷۸

پ

از سنج

۰/۸۲

فرهنگ فردگرایی

۰/۶۴

۰/۱۵

خودکارآمدی*فرهنگ فردگرایی

۰/۸۱

۰/۳۹

۰/۲۷

۰/۲۷

۰/۲۰

۰/۳۳

کیفی

حسابرسی

خودکارآمدی

روایی و پایایی مدل انداز گیری ،مدل سااختاری از طریاق روابا باین

متغیرهای مکنون ارزیابی شد .در پژوه
قدر

متغیرهای پژوهش

حاضر از دو معیار ضریب تعیین ( )R2و ضاریب

پی بینی ( )Q2استفاد شد.

ضريب تعیین ( )R2و ضريب قدرت پیش بیني ()Q2

 R2معیاری اس

که تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا را ن ان مایدهاد .مطاابق

شکد  ،۲مقدار  R2برای ساز های درونزای پژوه

محاسبه شد که مناسب باودن بارازش
پی بینی مدل از معیاری باا

مدل ساختاری را تأیید کرد .در ضمن ،به منظور بررسی قدر

عنوان  Q2استفاد شد .با توجه به نتایج این معیار در جدول  ۵میتوان نتیجه گرف
قدر

که مدل

پی بینی «قوی» دارد.
جدول .۵مقادیر ضریب تعیین ( )R2و ضریب قدرت پیشبینی ()Q2

R2

2

Q

فرهنگ فردگرایی

۰/۱۱

۰/۰۷

حسابرسی

۰/۲۲

۰/۱۴

کیفی
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انداز گیری و ساختاری مدل پاژوه

از برازش بخ

حاضار ،باه منظاور کنتارل

برازش کلی مدل ،از معیاری با عنوان  GOFاساتفاد شاد کاه ساه مقادار  ۰/۰۱و  ۰/۲۵و
 ۰/۳۶به ترتیب مقادیر ضعیف و متوس و قوی برای آن معرفی شد اسا  .ایان معیاار باا
رابطة  ۲محاسبه میشود:
()۲
از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مکنون پژوه

میآید.

به دس

جدول  .۶نتایج برازش مدل کلی متغیرهای تحقیق

R2

متغیرهای مکنون
فرهنگ فردگرایی

۰.۷۳

خودکارآمدی*فرهنگ فردگرایی

۰.۸۲

کیفی

۰.۶۲

حسابرسی

خودکارآمدی

R2

GOF

۰/۱۱
۰/۵۹

۰/۳۱۵

۰/۱۶۹

۰/۲۲

۰.۷۱

با توجه به اینکه معیار  GOFمقدار  ۰/۳۱۵به دس

آمد بارازش کلای مادل در حاد

«متوس » تا «قوی» تأیید میشود.
پ

از بررسی برازش مدلهای انداز گیری و مدل ساختاری و وجود بارازش مناساب

مدلها ،فرضیههای پژوه

بررسی و آزمون شد .نتایج ضرایب معناداری برای هار یاک از

فرضیهها ،ضرایب استانداردشدة مسیرهای هر یک از فرضیهها ،و نتایج حاصاد از بررسای
فرضیه در سطح اطمینان  ۹۵درصد در جدول  ۷ارا ه شد اس .
جدول  .۷آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه

روابط علّی بین متغیرهای پژوهش
خودکارآمدی با کیفی

حسابرسی ارتبا معنادار دارد.

فرهنگ فردگرایی ارتبا بین خودکارآمدی حسابرس با کیفی
حسابرسی را تح

تأثیر قرار میدهد.

ضریب

آمارة

مسیر

t

۰/۱۵

۲/۴۳

تأیید

۰/۳۳

۷/۵۲

تأیید

نتیجه
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ضرایب معناداری متغیرها در شکد  ۳و جدول  ۷آمد اس  .با توجه به اینکه ضارایب
معناداری متغیرها بی تر از قدر مطلق  ۱/۹۶اس

فرضیهها تأیید میشوند.

بحث و نتیجه
در این پژوه

حسابرسای مبتنای بار نقا

ارتباا خودکارآمادی حساابرس باا کیفیا

تعدیدکنندة فرهنگ فردگرایی بررسی شد .بر اساس نتیجة فرضیة اول پژوه
خودکارآمدی با کیفی
واقعی

اس

حسابرسی ارتبا م ب

بایاد گفا

و معنادار دارد .این نتیجاه بیاانکننادة ایان

که خودکارآمدی باعث میشاود تغییار ساطح رویکردهاای فاردی در زمیناة

حسابرسی نحوة تحلید و بررسیهای حسابرس را تح

تأثیر قرار دهد و فرد برای رسیدن

به محرکهای رفتاری نهفته در خودکارآمدی ،چاه در بعاد فاردی چاه در بعاد اجتمااعی،
تالش کند بهترین عملکرد را از خود ن ان دهد .به عبار
باعث میشود قااو

دیگر ،خودکارآمادی حساابرس

دربارة چگونگی انجا دادن امور مربو به موقعی هاای حرفاهای،

مبتنی بر انگیز های فردی ،لنیتر شاود و حساابرس دارای خودکارآمادی توانمنادیهاای
شخصی خود را برای منسجم کردن انگیز و مناب شناختی به کار میگیرد تاا بار ایان مبناا
بررسیهای دقیقتر و تخصصیتری در زمینة عملکرد مالی صااحبکااران انجاا دهاد .در
حقیق  ،نمیتوان انتظار داش

حسابرس ،فاقد احساس م ب

دربارة خود ،توانمندی کنترل

منعطفتر استرس در شرای بحران را داشته باشد و بر اساس آن کیفی

حسابرسی را بااال

ببرد .زیرا بررسیهای حسابرسان صرفاً مبتنی بر تجربه یا تخصص در یک صنع
تامینکنندة ارتقای اثربخ ی کیفی

کارحسابرسی آنها باشد .نتیجة این فرضیه با تحقیق

سااکارکا و باااگوزی ( )۲۰۱۵و سِیبینسااکی و ویندسااور ( )۲۰۰۸مطابق ا
بررسی فرضیة دو پژوه
حسابرسی را در جه

مب

ن اان داد فردگرایای ارتباا م با
تقوی

نمیتواند

میکند و تح

دارد .همچنااین،

خودکارآمادی باا کیفیا

تأثیر قرار مایدهاد .در واقا فرهناگ

فردگرایی باعث میشود حسابرس در عملکرد حرفهای خود مستقد و به صاور

انفارادی

اقدا کند و بر این مبنا بکوشد از مهمترین نف شخصی خود در فرهنگ فردگرایای ،یعنای
اعتبار و حی ی

خود ،دفاع کند .به عبار

ساد تر ،از آنجاا کاه فرهناگ فردگرایای باعاث

318

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،18شمارة  ،2تابستان 1399

میشود افراد در عملکرد اجتماعی و حرفهای خود به دنباال کساب منااف شخصای خاود
باشند ،یک حسابرس دارای فرهنگ فردگرا تالش میکند همسو با هویا

حرفاهای خاود

برای حفظ اعتبار شغلیاش برنامهریازی مساتقد و مادوّن داشاته باشاد تاا ضامن کااه
ف ارهای شغلی و ریسک ناشی از بررسی صور های مالی عملکارد قاباد توجاهتاری در
افزای

جه

سطح کیفی

حسابرسی ارا ه دهد .چان ۱و همکاران

فرهنگ فردگرایی باعث افزای
افزای

سطح خودکارآمدی حسابرس میشود .زیرا فردگرایای باه

سطح تمرکز حسابرس بر توانمندیها و ظرفی هاای

میشود در برابر ف ارهای وارد  ،به دلید تمرکز باالتر ،قدر
شرای داشته باشد .به عبار
مبتنی بر ارزشهای شناخ
تقوی

اجتماعی ،همچون هوی

بی تری برای مدیری

کاردن

حرفهای در حسابرسی ،شکد بگیارد

از اِلمانهای رفتار فردی در بررسی صاور هاای ماالی
شغلی در کار حسابرسی کاه

باال برود .نتیجة این فرضیه با تحقیق چان و همکاران
( )۲۰۱۱مطابق

کماک مایکناد و موجاب

دیگر ،فرهنگ فردگرایی باعث میشاود رفتاار حرفاهای فارد

و این موضوع موجب شود تبعی
شود و میزان تعارضا

( )۲۰۰۳بر آناند کاه

یاباد و کیفیا

حسابرسای

( ،)۲۰۰۳مارک ( ،)۲۰۱۶و النبار

دارد.

بر اساس نتایج پی نهاد میشود خودکارآمدی حسابرس به منزلة یک برنامة توساعهمحاور
در حرفة حسابرسی از سوی سازمانها و نهادهای مربوطه مورد توجه قرار گیرد و برنامههاای
آموزشی و ارزیابیهای دور ای به منزلة استراتژیهای شغلی حسابرسان مدون شود تا از ایان
طریق ،در کنار ارتقای سطح اخالقگرایی حرفهای ،گازارشهاای حسابرسای کیفیا

بهتاری

داشته باشند .خودکارآمدی را میتوان من اأ و منبا معیارهاایی همچاون تردیاد حرفاهای و
بیطرفی حسابرس همسو با استانداردهای حسابرسای قلماداد کارد .زیارا بار اسااس نظریاة
شناخ

اجتماعی باعث میشود فرد انگیز و کارراهة شغلی مطلو تری داشته باشد و بر این

مبنا ،ضمن حفظ استقالل حسابرسای ،قاااو هاای تخصصای مبتنای بار تجرباة بی اتر در
بررسیهای حسابرسی ارا ه دهد .همچنین ،پی نهاد میشود ،با تقوی

ارزشها و اِلماانهاای
1. Chan
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فرهنگی در حرفة حسابرسی ،عملکرد حسابرسان تقوی

و به بهبود کیفی
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حسابرسی کماک

شود .بر این مبنا ،توصیه میشود گازار هاای فرهنگای در آیاین رفتاار حرفاهای حسابرسای
واق گرایانهتر شود و حسابرسان از این طریق ،ضمن شناخ

و درک بهتر جایگا شغلی خود

و تأثیر آن بر اجتماع ،عملکردهای حرفهای تقوی شد تری به نمای
الز اس  ،از طریق اتکا به قدر

نفوذ رساانههاای جمعای و برناماههاای فرهنگای ،عماق

بی تری به حرفة حسابرسی داد شود تا حسابرس ،ضمن رعای
از شغد خود لذ

بگذارند .بر این اسااس،

اصول اخالقای و حرفاهای،

ببرد و چال های آن را جذابی های شغلی تعبیر کند.
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منابع
احدیانپورپروین ،دنیا؛ پروین نوروزی (« .)۱۳۹۷اثرا

متقابد اطالعا

حسابداری مدیری

و

تکنولوژی تولید بر عملکرد تولیاد در ساازمانهاایی باا ارزشهاای فرهنگای جما گارا و
فرهنگی ،)۳۹(۱۲ ،صص ۸۱ا .۱۰۲

فردگرا» ،مدیری

اکبری ،محسن؛ لال رضا محفوظی؛ رضوان هوشمند (« .)۱۳۹۵بررسی عوامد ماؤثر بار رفتاار
ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغد حسابرساان» ،پاژوه هاای تجربای حساابداری،)۳(۵ ،
صص ۱۰۳ا .۱۲۶
باقری ،حدیث؛ دامون رز جویی؛ الها ساعی (« .)۱۳۹۷رابطة هوش هیجاانی و خودکارآمادی
مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان» ،روانشناسی ،)۱(۲۲ ،صص ۵۰ا .۵۶

بنی مهد ،بهمن؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور ( .)۱۳۹۵پژوه های تجربای و روش شناسای در
حسابداری ،تهران ،ترمه.
حاتمیان ،وحید؛ مریم بابازاد  ،نوید خاتمنژاد (« .)۱۳۹۷بررسی تأثیر قابلی
مالی بر ضریب واکن

سود حسابداری با تأکیاد بار کیفیا

مقایسة صور های

حسابرسای در شارک هاای

پذیرفتهشد در بورس اوراق بهادار تهران» ،چ مانداز حسابداری مدیری  ،)۴(۱۰۴ ،صص
۸۷ا .۱۰۱
حاجیها ،زهر ؛ الهه خدامرادی (« .)۱۳۹۴نق

فرهنگ اخالقی در عملکرد حسابرسان» ،اخالق

در علو و فناوری ،)۳(۱۱ ،صص ۱۲۵ا .۱۳۰
حاجیها ،زهر ؛ زهرا تقیزاد (« .)۱۳۹۵بررسی رابطة فرهنگ سازمانی و میزان اعمال روشهای
حسابداری مدیری

در شرک های پذیرفتهشد در بورس اوراق بهاادار تهاران» ،مادیری

فرهنگ سازمانی :)۴( ،صص ۱۰۶۷ا .۱۰۸۹

داوری ،علی؛ آرش رضازاد ( .)۱۳۹۲مدل سازی معادال
تهران ،انت ارا

سااختاری باا نار افازار  ،PLSچ ،۲

جهاد دان گاهی.

رضایی ،نرگ ؛ بهمن بنی مهد؛ سید حسین حسینی (« .)۱۳۹۷تأثیر هوی

بر تردید حرفهای حسابرس مستقد» ،دان

سازمانی و حرفهای

حسابرسی ،)۲(۷۱ ،صص ۱۷۵ا .۱۹۹

م ع عی ،سید محمد؛ سید عباس هاشمی؛ داریوش فرولی (« .)۱۳۹۷تأثیر تفاو های فاردی
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 تحلیلي بر فهم فرهنگ فردگرايي:بررسي تأثیر گزارههای خودکارآمدی بر کیفیت حسابرسي

 بررسیهای،»جو اخالقی
ّ میانجی سازگاری

 بررسی نق:حسابرسان بر تعهد حرفهای آنها

.۴۳۲ ا۴۱۵  صص،)۳(۲۵ ،حسابداری و حسابرسی
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