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Abstract:
The culture of any organization is one of the major factors affecting its performance, the 

impact of organizational culture on the members of the organization is so great that it can be 
understood by examining its angles regarding the behavior, feelings, views and attitudes of 
the members of the organization. The purpose of this research is to investigate the impact of 
organizational culture, corporate governance and audit quality on auditors' performance. The 
statistical population of this research is all the members of the public accountants society of 
Iran. Using Cochran's sampling, 196 people were selected as a statistical sample. The current 
research is in the category of applied research and in terms of research method, it is descriptive 
and survey type. In this research, the library method was used to collect data and information, 
and the tool for collecting information was a questionnaire. Smart PLS software was used 
for statistical analysis. The results of the research show that organizational culture, corporate 
governance, and audit quality affect auditors' performance.
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چکیده
فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمده ی اثرگذار بر عملکرد آن است، تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان 
اعضای  نگرش  و  دیدگاه ها  احساسات،  رفتار،  چگونگی  به  نسبت  آن  زوایای  بررسی  با  می توان  که  است  به حدی 
سازمان پی برد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی، حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد 
حسابرسان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. که با استفاده 
از نمونه گیری کوکران، تعداد 196 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی 
این پژوهش برای جمع آوری داده ها و  از نوع پیمایشی می باشد. در  از نظر روش تحقیق، توصیفی و  قرار دارد  و 
تجزیه  جهت  است.  بوده  پرسشنامه  اطالعات  گرد آوری  ابزار  و  است  شده  استفاده  کتابخانه ای  روش  از  اطالعات، 
فرهنگ سازمانی،  که  نشان می دهد  تحقیق  نتایج  است.  استفاده شده   Smart PLS نرم افزار  از  آماری  تحلیل  و 

حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان تاثیرگذار است. 
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1-مقدمه
امروزه، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی مدیریت را تشکیل 
داده است. فرهنگ سازمانی عبارت است از الگوی منحصر به فرد از مفروضات، ارزش ها، هنجارهای 
مشترک که فعالیت های جامعه پذیری، زبان، سمبل ها و عملیات سازمان را شکل می دهد. مقصود از 
آن سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب 
تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود. آگاهی از فرهنگ برای مدیران اهمیت ویژه ای دارد زیرا آنها 
می توانند از نتایج این شناخت بهره ببرند و با آگاهی بیشتر از عناصر فرهنگی، راه مقابله آسان تر با 
تغییرات فرهنگی را دریابند. بی تردید تمایز بین فرهنگ ها، امری معمول است و توجه به این تمایز، 
ما را در شــناخت بهتر ســازمان یاری می  دهد. عالوه بر این، توجه به این تمایز موجب دسته بندی 
فرهنگ  ها می شــود. یکی از مهم ترین مزایای دسته بندی فرهنگ ها این است که توان مقایسه آنها 
را افزایش می دهد. جدایی مالکیت و مدیریت در شــرکت های سهامی به دلیل عدم تقارن اطالعاتی 
ناشی از ساختار فعالیت اقتصادی در شرکت های سهامی بزرگ و تضاد منافع احتمالی میان مدیران و 
مالکان ایجاب می نماید به منظور کاهش هزینه های نمایندگی، گزارش های تهیه شده توسط مدیریت 
توسط اشخاص مستقل و با صالحیت حسابرسی شود. ورشکستگی شرکت هایی نظیر انرون، ورلد کام 
و پارماالت به همراه بانک های بزرگی همچون لهمان برادرز، نورتن راک  و ... در سال های اخیر منجر 
به نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حرفه حسابداری شد. در این مورد الزام مؤسسات حسابرسی به 
تغییر دوره ای صاحب کاران خود به عنوان راه حلی برای بهبود استقالل حسابرسان مورد توجه قرار 
گرفت. چرا که بســیاری از افراد به ویژه قانون گذاران اعتقاد داشــتند روابط طوالنی مدت حسابرس 
و صاحبکار، توان نظارتی حســابرس و همچنین کیفیت حسابرســی را کاهش می دهد )جعفری و 
همــکاران، 1391(. حاکمیت شــرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبرد شــرکت ها و حقوق 
ســهامداران تأکید داشت، مطرح گردید و نقش آن در کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران 
اســت. تحقیقاتی که به طور روتین در مورد حاکمیت شــرکتی صورت گرفته است عمدتا از تئوری 
نمایندگی پیروی می کند، با این استدالل که مدیران با توجه به وظایفی که در قبال سهام داران دارند 
باید منافع آنها را نسبت به سایر موارد و منافع سایر ذی نفعان در اولویت قرار دهند. این دیدگاه سنتی 
بیان می کند که مکانیزم حاکمیت شرکتی تنها برای سهام داران معنا دارد. این موضوع توسط تئوری 
ذینفعان که شرکت را به عنوان یک منبع مسئولیت در قبال طیف وسیعی از منافع ذینفعان در نظر 

می گیرد به چالش کشیده شده است )یگانه و همکاران، 1391(.

٢-مبانینظریوتوسعهفرضیهها
 حاکمیت شــرکتی سیستمی اســت که موجب دســتیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، 
عدالت و رعایت حقوق دینفعان می شــود. در این راستا کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ارکان 
حاکمیت شــرکتی مسئولیت نظارت برفرآیند گزارشــگری مالی و افشا را بر عهده دارد. شکست 
مالی شرکت انرون در سال 2001 سرآغاز وضع مقررات گسترده ای در ارتباط با کمیته حسابرسی 
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در ایالت متحده و ســایر نقاط بود. واضح ترین پاسخ توســط مجلس نمایندگان ایاالت متحده در 
ســال 2002 در قالب قانون ساربینزآکسلی برای حمایت از سرمایه گذاران و متعاقبا ترمیم اعتماد 
بــه بازارهای مالی صــورت گرفت. در ایران نیز اجرای ماده 10 دســتورالعمل کنترل های داخلی 
برای ناشــران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و تصویب منشور کمیته 
حسابرسی در تاریخ 1391/11/23 در 14 ماده و2 تبصره به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس 
اوراق بهادار تهران و ماده 15 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 1397/04/27مبنی بر تشکیل 
ونظارت بر کمیته های حسابرســی مطابق ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و اصالح نهادی حاکمیت 
شرکتی تاکید مجددی بر نقش و جایگاه کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها 
می باشد. )حیدری نژاد و همکاران،1400( گروه کثیری از استفاده کنندگان اطالعات حسابداری، 
به اطالعاتی اتکا می کنند که به شــکل صورت های مالی و یادداشت های توضیحی توسط مدیران 
تهیه و ارائه می شــوند. در بسیاری از موارد هدف تهیه کنندگان اطالعات مالی، با استفاده کنندگان 
آنها یکسان نیست و این موضوع ناشی از تضاد منافع بین گروه های ذینفع در شرکت هاست. بنابراین 
جهت کاهش تضاد منافع گروه های مذکور، استفاده کنندگان اطالعات حسابداری به خدمات افراد 
صاحب نظر با صالحیت و مستقل برای اعتبار دهی به اطالعات حسابداری نیاز دارند، به نحوی که 
اطالعات مذکور را باور کنند. نیاز به خدمات حسابرســان مســتقل در این استدالل نهفته است و 
فلسفه وجودی حسابرسان مستقل ایفای وظیفه اعتبار دهی و اظهار نظر حرفه ای نسبت به میزان 
اعتبار این اطالعات می باشد. بنابراین حرفه حسابرسی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و 
جلب و حفظ اعتماد عمومی به حرفه ی حسابداری در یک جامعه، مستلزم آن است که اطالعاتی که 
حسابداران حرفه ای فراهم می کنند معتبر و از باالترین کیفیت ممکن برخوردار باشد. حسابرسان 
برای اعتباردهی و اظهار نظر موظفند برنامه های حسابرســی خود را در چارچوب اســتانداردهای 
حسابرسی که به عنوان معیار ارزیابی کیفیت کار حسابرسان شناخته می شود، تدوین واجرا کنند. 
عالوه بر این حسابرسان ملزم به رعایت اخالق حرفه ای و رفتارهای حرفه ای در ایفای وظایف خود 
می باشــند، زیرا انجام رفتارهای غیر حرفه ای می تواند کیفیت حسابرسی را کاهش داده و اعتماد 
عموم را به حرفه حســابداری و حسابرســی از بین برده و به حیثیت کل حرفه لطمه وارد سازد. 
مجموعه این موارد را می توان در تعهدکاری حسابرســان نســبت به حرفه و ذینفعانی است که از 
خدمات حرفه ای حسابرســان استفاده می کنند، جستجو نمود. اخالق حرفه ای، رفتارهای حرفه ای 
و تعهد کاری حسابرســان می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر فرهنگ، احساسات، دیدگاه ها 
و نگرش اعضای ســازمان قرار گرفته و نهایتا بــا تاثیر پذیری از این عوامل منجر به رعایت یا عدم 
رعایت رفتار حرفه ای و تعهد کاری در بین حسابرسان شود. از بین این عوامل، ارزش های اخالقی 
و ارزش هــای فرهنگی تاثیری متقابل بر یک دیگر دارند. فرهنگ ســازمانی، ارزش های اخالقی را 
تحت تاثیر خود قرار می دهد. رابطه مســتقیم میان ارزش های اخالقی و فرهنگی سازمان موجب 
آن می شــود که کارکنان ســازمان برای تأمین منافع سازمان و ذینفعان آن، رفتاری اخالق محور 
داشته باشند )آرمســترانگ، 2016(. کیفیت فرآیند حسابرسی می تواند بر توانایی حسابرسان در 



 |       |76

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالسوم |شمارهدهم|بهار1402

تشخیص تحریفات مهم تأثیر بگذارد و اگر یک شرکت کیفیت باالیی از روند حسابرسی را تضمین 
نکند انتظار می رود که این امر موجب کاهش اعتماد سهامداران به ارقام سود و زیان گزارش شده 
شود. در نتیجه ریسک سرمایه گذاری و هزینه ی سرمایه صاحبان سهام را افزایش می دهد )مرادی 
و همکاران1401( در شرایط رقابت تنگاتنگ امروزی، یک حسابرس باید همیشه به منظور حفظ 
کیفیت حسابرســی مراقب عملکرد خودش باشد. حســابرس باید کار را مطابق با استانداردهای 
حرفه ای انجام دهد به نحوی که اعتماد به حســابرس حفظ شــود، این استانداردها بر انجام کلیه 
بخش های فرایند حسابرســی اعم از برنامه ریزی، ارزیابی کنترل های داخلی، جمع آوری و ارزیابی 
شــواهد و نهایتاً گزارشگری حسابرسی حاکم اســت. رعایت استانداردهای حرفه ای زمینه مساعد 
را برای ارائه خدمات اثربخش و باکیفیت حسابرســی فراهم می نماید عالوه بر موارد ذکر شــده، 
تداوم اعتبار و اعتماد جامعه به حرفه حسابرســی و تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای 
حرفه به ضوابط رفتاری و اخالقی بستگی دارد. )رستمی و همکاران 1401( فلسفه وجودی حرفه 
حسابرســی نیاز جامعه و مردم کشور می باشــد و همانطور که مردم برای دریافت خدمات اعتبار 
بخشــی به حسابرسان نیاز دارند، حسابرســان نیز برای حفظ، بقاء و ادامه فعالیت خود به جامعه 
و مردم نیازمند هســتند. بنابراین، حسابرسان جزئی متشــکل از افراد جامعه می باشند که از آن 
تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارند. درنتیجه، عملکرد حسابرسان در بخش های مختلف، عالوه 
بر تأثیر آن بر ســایر زمینه های مختلف حســابداری و گزارشگری و ...، موجب تأثیرات مستقیم یا 

غیرمستقیم در تمامی بخش های جامعه می شود. )مومنی و پور زمانی،1401(
هستة اصــلی فرهنگ سازمانی را ارزش هایی تشکیل می دهند که اعضای سازمان همگی با هم 
در آن مشترک هستند و بر اساس این ارزش ها، رفتارهای درون سازمانی شکل می گیرند )مرادی، 
1397( مورگان معتقد اســت که فرهنگ هر ســازمان یکی از عوامل عمده ی اثرگذار بر عملکرد 
آن اســت )مورگان،2017(. از نظر بارون و گرینبرگ، تاثیر فرهنگ ســازمانی بر اعضای سازمان 
به حدی اســت که می توان با بررسی زوایای آن نســبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاه ها 
و نگرش اعضای ســازمان پی برد و واکنش احتمالی آنــان را در قبال تحوالت مورد نظر ارزیابی، 
پیش بینی و هدایت کرد. با اهرم فرهنگ ســازمانی، به ســادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل 
کرد و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد. )بارون و گرینبرگ، 2016(. سازمان چیزی 
بیش از سطوح افقی و عمودی، واحدها و سلسله مراتب است. یک سازمان همانند یک فرد دارای 
شخصیت است، شخصیتی که دارای ویژگی های انعطاف پذیری، محافظه کاری و نوآوری و ... است 
در سازمان کارکنان نسبت به یک الگوی خاص رفتاری با هم توافق می کنند و این همان فرهنگ 
ســازمانی است، لذا، از آنجا که در هر سازمانی، فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که 
به افراد شــیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد، از فرهنگ سازمانی می توان به 
عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. از جمله مسایل مهم 
در سازمان  های امروزی، کم کاری، تمارض، عدم تعهد کاری، بیزاری از کار و سرانجام ترک خدمت 
کارکنان می  باشــد. ضرورت دارد که مدیران همواره در پی یافتن علت این پدیده ها و این که چه 
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عامل  هایی موجب دلســردی و بیگانگی کارکنان نسبت به ســازمان می شوند، باشند. )مصطفوی، 
1389(. بنابراین فرهنگ ســازمانی می تواند نقش بسزایی در تعیین چارچوب های رفتار حرفه ای 
یک سازمان یا موسسه حسابرسی داشته باشد. از این رو مساله اصلی تحقیق حاضر تاثیر فرهنگ 

سازمانی، حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان می باشد.
در بسیاری از تعریف ها از فرایند حسابرسی و موضوع کیفیت حسابرسی، نقش عـاملی فردی را 
مهم پنداشته و تصمیم گیری و قضاوت به وسیله این توانایی را پررنگ نشان داده بـه طـوری کـــه 
دیآنجلو )1981(، چارچوبی نظری در خصوص کیفیت حسابرسی فراهم داشته؛ و کیفیت حسابرسی 
را به عنوان احتمال مشترک آنکه حسابرس، تحریفـات بـا در صورت های مالی صاحبکاران را کشف 
و گزارش نماید، تعریف می کند. درســت نمایی آنکه حســابرس، تحریفات با اهمیت را شناسایی 
نماید، به عنوان تابعی از صالحیت حسابرس، از جمله تجربه، دانش خاص نسبت بـه صاحبکار، و 
توانایی او می توان تلقی نمود. همچنین دیآنجلو )1981(، کیفیت حسابرسی را به عنوان فرایندی 
دوگانه تعریف می کند که به موجب آن، حسابرســی، در کشف تحریفات با اهمیت، قرین موفقیت 

یا مواجه با شکسـت می گردد. )یایزدی و همکاران،1401( 
همانند افراد، ســازمان ها نیز دارای شخصیت هایی می باشــند، که این قالب شخصیتی سازمان را، 
فرهنگ آن ســازمان می گویند )قدمــی و آذری، 1389(. وجود هویت فرهنگــی، باورها، ارزش ها و 
هنجارهای رفتاری مشترک اعضای سازمان ها، موجب انسجام و یکپارچگی در کوشش ها، تعهد درونی 
به ســازمان و درک روشن از فلســفه وجودی و جهت گیری اقدامات و در نتیجه موفقیت سازمان ها 
می شود. به عبارت دیگر موفقیت چشمگیر سازمان ها در عوامل غیرملموس قدرتمند فرهنگ سازمانی، 
در ارزش ها و باورهای کارکنان نهفته است )زاهدی، 1391(. در یک سازمان فرهنگ نقش های متفاوتی 
را ایفا می کند؛ نخست اینکه فرهنگ، تعیین کننده مرز سازمان است. دوم اینکه، نوعی احساس هویت 
در وجود اعضای سازمان تزریق می کند. سوم فرهنگ باعث می شود که در افراد نوعی تعهد نسبت به 
چیزی به وجود آید که بسیار بیشتر از منافع شخصی اهمیت دارد )اعرابی، 1396(. هدف حسابرسان، 
حفاظت از منافع ســهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی 
است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه 
خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. نگرانی ناشی از آثار روابط طوالنی مدت حسابرس و 
صاحبکار بر استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این 
روابط شده است. درحالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقالل 
و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است،  شواهد متناقضی در حمایت 
از آن وجود دارد. اظهار نظر گزارش حسابرسی تحت تاثیر عوامل مختلفی است که در تحقیقات زیادی 
به آن توجه شده است یکی از این عوامل چرخش حسابرس است. اظهار نظر گزارش حسابرسی تحت 
تاثیر عوامل مختلفی است که در تحقیقات زیادی به آن توجه شده است یکی از این عوامل چرخش 
موسسات حسابرسی است. در یک سازمان چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تاثیر 
می گذارد. بدین صورت که کیفیت حسابرسی با توجه به افزایش چرخش موسسات حسابرسی کاهش 
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می یابد )گنزالز و همکاران1، 2014(. از طرفی چرخش کوتاه مدت موسسات حسابرسی نیز به دلیل 
هزینه بر بودن می  تواند منجر به افزایش عدم تقارن اطالعاتی شده و بطور منفی بر کیفیت حسابرسی 
تاثیرگذار باشد )جانسون و همکاران2، 2012(. در یک سازمان، فرهنگ نقش های متفاوتی ایفا می  کند 

و وظایف گوناگونی دارد. این وظایف عبارتند از: 
فرهنگ سازمانی به کارکنان سازمانی هویتی ســازمانی می بخشد: آنچه که سازمان های موفق 
را برجســته می سازد و آنها را از دیگران متمایز می  کند، توانایی آنها در جذب، پرورش و نگهداری 
کارکنان بااســتعداد و خالق اســت و کارکنان نیز به نوبة خود وابستگی عمیقی نسبت به سازمان 

پیدا خواهند کرد. 
فرهنگ سازمانی تعهد گروهی را آسان می  سازد: سازمان هایی که دارای فرهنگ قوی و توانمند 
هســتند، کارکنان نسبت به ارزش ها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت می کنند. منظور 
از تعهد سازمانی، پیوند و وابستگی روانی به سازمان است. که در آن احساس درگیر بودن شغلی، 
وفاداری و باور به ارزش های ســازمانی جای دارد )عطایی، 1396(. فرهنگ قوی مشــخص کنندة 
توافق در میان اعضای یک ســازمان در اهمیت به باورها و ارزش های فرهنگ اســت. اگر رضایت 
و توافــق در مورد اهمیت ارزش ها و باورها وجود داشــته باشــد، آن فرهنگ یک فرهنِگ قوی و 
اگر توافق اندک باشــد، فرهنگ ضعیف است. بنابراین سازمان هایی که در آنها ارزش های کلیدی 
ســازمان بیشتر مورد قبول واقع گردد و باعث شود کارکنان تعهدشان به آن ارزش ها بیشتر شود، 
آن فرهنگ قوی  تر اســت. تمامی این موارد خود را بایســتی در عملکرد حسابرس نشان دهند؛ به 

خصوص این موضوع بایستی در عملکرد حسابرسان شرکت نمود داشته باشد )طوسی، 1397(.
احمدزاده و همکاران )1400( نگرشــها و رفتارحرفه ای حسابرســان را مورد بررسی قرار داده 
بودند. نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که تعهد حسابرســان نســبت به منافع عموم می تواند 
عاملی در جهت کاهش رفتارهای غیراخالقی حسابرســان باشــد. همچنین الزام به اســتقالل در 

حسابرسان، تعهد این افراد نسبت به منافع عمومی را افزایش می دهد.
 شــیخی گرجان و همکاران )1399( به بررسی رابطه بین راهبرد تجاری و کیفیت حسابرسی 
با در نظرگرفتن عوامل محیطی پژوهش پرداختند. نتایج نشــان داد که تعیین کیفیت حسابرسی 
)یا فقدان آن( بدون شــناخت محیط حسابرسی و کسب و کار شرکت ها ناقص بوده و در مباحث 
مربوط به تصمیم گیری باعث گمراهی خواهد شــد. همچنین ســرمایه گذاران و استفاده کنندگان 
گزارش های مالی می توانند بینش و آگاهی خود را نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت ها از طریق 

ایجاد ارتباطی منطقی با نوع راهبرد کسب و کار شرکت ها توسعه دهند.
میرجلیلی )1398( به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمان و تاثیر تکنیک کیفیت به 
عنوان متغیری میانجی بر این رابطه در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد پرداخت. جامعه 
آماری پژوهش شامل کلیه پرسنل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد بود که تعداد آنها حدود 
125 نفر اســت. با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه از فرمول کوکران برای تعیین حجم 
نمونه استفاده شد. با قرار دادن حجم جامعه در فرمول کوکران، حجم نمونه، 95 نفر تعیین گردید. 
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باتوجه به این که تمام اعضای جامعه آماری تحقیق در یک ســازمان حضور دارند. در این پژوهش 
پرسشــنامه ها از طریق نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. به منظور گرد آوری داده ها و اطالعات از 
هر دو روش میدانی و فیش برداری استفاده شد. روش فیش برداری شامل مطالعه انواع متون فارسی 
و انگلیســی در رابطه با ادبیات مربوط به فرهنگ ســازمانی، تکنیک های کیفیــت. و عملکرد بود. 
برای ســنجش هریک از متغیرهای تحقیق به منظور بررسی فرضیات از پرسشنامه استاندارد بیان و 
همکاران )2015( استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیات از رویکرد 
معادالت ســاختاری با نرم افزار PLS استفاده شــد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد فرهنگ 
سازمانی و عملکرد عملیانی رابطه معناداری دارند؛ همچنین تکنیک کیفیت. رابطه فرهنگ سازمانی 

و عملکرد عملیاتی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد را تعدیل می کند.
بهارمقدم و جوکار )1397( به بررســی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران در 
بازار پرداخته اند؛ بدین منظور، نمونه ای متشکل از 560 سال- شرکت طی سال های 1394-1387 
با اســتفاده از رگرســیون چند متغیره تعدیل شده بررسی شده اســت. نتایج پژوهش نشان داد 
گزارشــات حسابرس اعتماد سرمایه گذاران به اطالعات حسابداری را تقویت می کند و بر تمایالت 
سرمایه گذاران در قیمت گذاری سهام تاثیر می گذارد؛ اما اندازه حسابرس دارای اثر تعدیل کنندگی 

نمی باشد و تاثیری بر تمایالت سرمایه گذاران در بازار سرمایه ندارد.
حســاس یگانه و همکاران )1397( ضمن تأکید بر حسابرسی عملکرد مدیریت، به شناسایی علل 
و راه های عالج بیم از دســت دادن صاحبکار حسابرسان پرداختند. نتایج بررسی ها نشان داد که کم 
بودن تعداد صاحبکارها، گزینش حســابرس توســط مدیریت و تعدد موسسات حسابرسی کوچک، 
مهمترین علل ایجاد و افزایش بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان هستند. از سوی دیگر، ادغام 
موسسات حسابرسی کوچک و تشکیل موسسات بزرگ، ایجاد کمیته حسابرسی مستقل در شرکت و 
محدودسازی ایجاد موسسات حسابرسی جدید، مهمترین راه های کاهش بیم از دست دادن صاحبکار 

حسابرسان می باشند.
بنی مهد و نجاتی )1395( به بررســی رابطه بین فرهنگ ســازمانی و تعهد کاری حسابرســان 
پرداختند. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت اســت که از بین متغیرهای هافســتد تنها بین میزان 
اجتنــاب از عدم اطمینــان با تعهد کاری رابطه وجود دارد. نتایج تحقیق نشــان می دهد  هر چه 
اجتنــاب از عدم اطمینان افزایش یابد، تعهد کاری حســابرس، کاهش می یابد. هم چنین هرگاه 
حسابرس مرد باشد، تعهد کاری او نیز افزایش می یابد. اگر محل کار حسابرس، موسسات خصوصی 
حسابرســی باشد، تعهد کاری افزایش خواهد یافت. از آنجایی که متغیر سابقه کار، رابطه ای مثبت 
با تعهد کاری دارد، لذا می توان نتیجه گرفت که هر چه ســابقه افراد در حرفه حسابرسی افزایش 

یابد، تعهد آن ها به کار حسابرسی افزایش می یابد. 
دو و الی3 )2020( بــه بررســی تاثیر کیفیت حسابرســی بــر رابطه بیــن درماندگی مالی و 
فرصت های سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیقات آنان حاکی از آن بود که بین درماندگی مالی 
و فرصت های ســرمایه گذاری ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین کیفیت حسابرسی بر رابطه بین 
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درماندگی مالی و فرصت های سرمایه گذاری تاثیرگذار است.
خودهایر و همکاران )2019( به بررســی تاثیر مشــخصات هیئت مدیــره و ویژگی های کمیته 
حسابرســی بر کیفیت حسابرســی پرداختند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مکانیسم های 
حکمرانی داخلی و خارجی مانند اندازه هیئت مدیره، مســتقل بودن کمیته حسابرســی، تخصص 
کمیته حسابرسی و جلسات کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های منتخب است. 
نتایج نشــان می دهد که بین کیفیت حسابرسی و درصد مدیران غیر اجرایی در کمیته حسابرسی 

رابطه مثبتی وجود دارد.
ســامی و همکاران )2019( به بررســی تاثیر کیفیت حسابرســی، حاکمیت شرکتی و فرهنگ 
ســازمانی بر عملکرد حسابرســان پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود کیفیت حسابرسی بر 
عملکرد حسابرســان تاثیرگذار اســت. حاکمیت شرکتی بر عملکرد حسابرســان تاثیرگذار است. 

فرهنگ سازمانی بر عملکرد حسابرسان تاثیرگذار است.
هایتاش و همکاران4 )2019( به بررســی رابطه بین حق الزحمه حسابرســی و کیفیت حسابرسی 
پرداختنــد. هدف از این پژوهش بررســی رابطه بین حق الزحمه پرداختی به حسابرســان و کیفیت 
حسابرسی طی دوره زمانی 2000 الی 2017 می باشد. طبق تحلیالت انجام شده نتایج پژوهش بیانگر 
این مطلب است که همبستگی معنادار آماری و مثبتی بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی 
در طول سال مورد مطالعه وجود داشته است. بطور کلی این نتایج با توجه به مسائل اقتصادی، عامل 

تعیین کننده رفتار حسابرسان بدون توجه به نگرانی درباره اعتبار و شهرت حسابرسان می شود.
ایکرو و مت5 )2019( تاثیر متغیر فرهنگ ســازمانی را بر وفاداری و عملکرد مشتریان در بانک 
تایلنــد جنوبی بررســی کرده اند. نتایج تحقیق آنها نشــان می دهد کــه اوال، فقط متغیر فرهنگ 
ســازمانی اثر مســتقیم بر وفاداری مشتریان دارد. ثانیاً فرهنگ ســازمانی تاثیر مثبتی بر رضایت 

مشتریان دارد. ثالثا فرهنگ سازمانی، تاثیر مثبت بر تعهد دارند. 
دیمترادز6 )2018( در تحقیقات خود عنوان می کند که فرهنگ سازمانی تاثیر مثبتی بر حق الزحمه 

حسابرسی دارد. همچنین، فرهنگ سازمانی به طور محسوسی با کیفیت حسابرسی ارتباط دارد. 
ســایروس و سایمونیک7 )2018( به بررســی رابطه بین اندازه موسســه حسابرسی و کیفیت 

حسابرسی با توجه به اهمیت تکنولوژی حسابرسی پرداختند. 
هدف از این پژوهش بررســی چگونگی ارتباط کیفیت حسابرســی با اندازه حسابرسی و ساختار 
صنعت حسابرسی می باشد. همچنین در این پژوهش مدل رقابت شرکت حسابرسی ارائه می شود که 
نشــان می دهد کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی درون زا هستند. طبق تحلیالت انجام 
شــده نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه 
معنادار وجود داشته و تکنولوژی و فناوری در حسابرسی نقش مرکزی و بااهمیتی در این رابطه ایفا 

می کند.
با توجه به مبانی نظری، پیشینه پژوهش )داخلی و خارجی( و چارچوب نظری پژوهش و برای 

دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیات پژوهش به شرح زیر تدوین شدند:
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فرضیه 1: کیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان تاثیرگذار است.
فرضیه 2: حاکمیت شرکتی بر عملکرد حسابرسان تاثیرگذار است.
فرضیه 3: فرهنگ سازمانی بر عملکرد حسابرسان تاثیرگذار است.

3-روششناسیپژوهش
ازنظر تئوری این پژوهش مربوط به حوزه تحقیقات حسابرسی می باشد که درصدد تاثیر کیفیت 
حسابرســی، حاکمیت شرکتی و فرهنگ ســازمانی بر عملکرد حسابرسان می باشد. قلمرو مکانی 
تحقیق شامل مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی و حسابداران مستقلی که 
به عنوان شریک یا مدیر و یا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی خصوصی معتبر شاغل هستند 
و لیست اســامی آن ها از طرف سازمان حسابرسی  ایران منتشر شده است می باشد. قلمرو زمانی 
مورد مطالعه در این تحقیق، سال 1400 می باشد. این تحقیق با توجه به تقسیم بندی تحقیقات بر 

حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی محسوب می گردد.
جامعه آماری تحقیق به مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی و حسابداران 
مستقلی که به عنوان شریک یا مدیر و یا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی خصوصی معتبر 
شــاغل هستند و لیست اسامی آنها از طرف سازمان حسابرســی ایران منتشر شده است محدود 
می شــود. جامعه آماری )محدود( شــامل 81 نفر مدیر، 365 نفر سرپرست و 328 نفر حسابرس 

ارشد که جمعا 774 نفر می باشد. 
اگر نســبت موفقیت یا تأئید فرضیه های تحقیق 60% و نسبت شکست یا رد و آنها %40 )%60 
P = و P%40 =( بر آورد شــود با ســطح اطمینان 95% و خطای برآورد 10% می توان تعداد نمونه 

مورد نظر را از فرمول زیر بدست  آورد 

که در این فرمول:
                                                                

N= اندازه جامعه که بر اســاس اطالعات کسب شده از ســازمان حسابرسی در فهرست اسامی 
ارائه شده در سایت سازمان حسابرسی مدیر 81 نفر،سرپرست 365 نفر وحسابرس ارشد 328 نفر 

که جمعا 774 نفر می باشد.
n= اندازه نمونه      P = نسبت موفقیت فرضیه ها و      q = نسبت شکست فرضیه ها 

e- خطای بر آورد نمونه

با توجه به نتیجه فرمول فوق تعداد نمونه انتخابی حدود 196 نفر می باشد.
مدل تحقیق
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عملکرد حسابرسان

کیفیت حسابرسی

حاکمیت شرکتی

فرهنگ سازمانی

شکل 1 - مدل مفهومی تحقیق
تعریفمتغیرهایتحقیق

عملکرد حسابرســی: عملکرد حسابرســی هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج اســت. 
رفتارها؛ از اجراکننده )حســابرس( ناشی می شوند و عملکرد وی را از یک مفهوم انتزاعی به عمل 
تبدیل می کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیســتند، بلکه به نوبه خود نتیجه به حســاب 
می آیند )محصول تالش فیزیکی و ذهنی که برای وظایف اعمال شــده است( و می توان جدای از 

نتایج در مورد آنها قضاوت کرد )کاظمی و همکاران، 1389(.
حاکمیت شــرکتی: حاکمیت شرکتی، شــامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که 
ســمت و سوی حرکت و عملکرد شــرکت ها را تعیین می کند. عناصری که در این صحنه حضور 
دارند، عبارتند از ســهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیئت مدیره و ترکیب آن، مدیریت 
شــرکت که توســط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و ســایر ذینفع ها که امکان 

اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند )حساس یگانه و معیری، 1387(. 
کیفیت حسابرسی: احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت های مالی که حسابرس بتواند آنها 

را کشف و گزارش کند، را کیفیت حسابرسی می گویند )اردوف و همکاران8، 2012(.
فرهنگ ســازمانی: در یک تعریف کلی فرهنگ ســازمانی مجموعــه ای از باورها و ارزش های 

مشترکی است که بر رفتار و اندیشه های اعضاء سازمان اثرگذار است )یگانه و همکاران، 1393(.
یکی از نقش های حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. ساختار 
مالکیت در حاکمیت شــرکتی باعث کاهش مدیریت ســود و در نتیجــه باعث کاهش هزینه های 
نظــارت و کاهش تضاد منافع بین ســهامداران و مدیران می شــود. درصد مالکیت بیشــتر باعث 
افزایــش اختیارات می گردد. رفتار و ســاختار هیئت مدیره در شــرکت، تمرکز مالکیت و ترکیب 
ســهامداران عمده و نظارت آنها بر رفتار شرکت و نقش سهامداران نهادی در مدیریت می تواند بر 
سیاست های مالی شرکت تاثیرگذار باشد. )مهدوی و تقوی، 1394( توزیع سهام بین سهامداران و 
نیز انواع سهامداران می تواند بر تصمیمات شرکت تاثیر بگذارد. سهامداران بسته به نوعشان اهداف 
متفاوتــی را دنبال می کنند، گروهی معتقدند که تعداد اعضای هیئت مدیره باید محدود باشــد تا 
امکان بحث و تبادل نظر در خصوص مســائل و مشکالت شرکت مهیا گردد و هیئت مدیره بزرگتر 
از قــدرت کمتری برخور دارنــد و در این گونه هیئت مدیره ها توافق و اجماع در مورد یک موضوع 
خاص بســیار دشوار اســت. درصد ترکیب هیات مدیره نیز بستگی به درصد مالکیت سهام شرکت 
دارد و در شــرکت هایی تعداد اعضای هیات مدیره آن محدودتر باشد اختیارات بیشتری نیز دارند. 
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)صبوحی و محمد زاده، 1397( با توجه به آنکه سهامداران نقش اساسی در مکانیزم های حاکمیت 
شرکتی دارند ترکیب مختلف آنها در شرکت ها می تواند اثرهای متفاوتی را بر عملکرد شـرکت ها، 
همچنین نحوه ی انعکاس اطالعات شــرکت در بازار داشــته باشد. سهامداران نهادی به حاکمیت 
شــرکتی به صورت کاماًل متفاوت از سهامداران حقیقی می نگرند، زیرا موسسه ها اساساً مالک های 
ارزشمندتری نسبت به اشخاص حقیقی داشته و انگیزه های الزم، برای توسعه، گسترش و نظارت 
بر سرمایه گذاری ها را با منظری کارشناسانه دارند و در صورتی که شرکت دچار مشکل گردد و رو 

به افول باشد، تغییراتی را در ترکیب هیات مدیره بـه وجود می آورند. )ملکیان و دریایی،1390(
جزئیاتابعادپرسشنامه

تعداد ابعاد پرسشنامه
گویه ها

شماره 
منبعگویه ها

فرهنگ سازمانی

3-31درگیرشدن در کار

دنیسون و همکاران )2003(
6-34یکپارچگی
9-37سازگاری
12-310رسالت

حاکمیت شرکتی
16-413مالکیت مدیریتی

دوانی )1393( 20-417مالکیت سهامداران
24-421مالکیت هیئت مدیره

بهدانی )1395(29-525کیفیت حسابرسی 
باقرپور و عارف نیا )1393(36-730عملکرد حسابرسان

روشوابزارگردآوریدادهها
جمع  آوری اطالعات مورد نیاز برای این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای، مراجعه به اســناد و 
مدارک و میدانی اســت. روش کتابخانه ای شامل بررســی و مطالعه انواع متون فارسی و انگلیسی 
)کتب، مقاالت و ...( در رابطه با سواد مالی، اختالفات مالی مدیران می باشد. برای کسب اطالعات 
و مدارک مربوطه مراجعه شــده است و در روش میدانی، محقق با طراحی پرسشنامه و توزیع آن 
در بین نمونه آماری، داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق را، جمع آوری کرده اســت. ســپس با 

استفاده از داده های جمع آوری شده، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. 
پرسشنامه9

بــرای گردآوری اطالعات در این تحقیق از روش کتابخانه ای مانند پایان نامه ها، مقاالت علمی- 
پژوهشــی، کتاب ها، فصلنامه ها، مجالت و ... به منظور تدوین مبانی نظری تحقیق اســتفاده شده 

است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
 - روایی )اعتبار(

برای بررسی روایی محتوا )به رغم اعتبار پرسشنامه های مورد استفاده( در اختیاران صاحب نظران 
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مرتبط با موضوع تحقیق از اساتید و خبرگان )قبل از انجام پیش مطالعه(. تا نظرات و پیشنهادات 
خود را درباره پرسشــنامه متناســب با هدف تحقیق ارایه دهند. اگر ســوال های ابزار اندازه گیری 
معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد، آزمون 

دارای روایی محتوا است. 
- پایایی

در این مطالعه نیز همانند بسیاری از مطالعات دیگر برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای 
کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ عددی است بین صفر و یک. ضریب آلفای کمتر 
از 0/6 نشان دهنده ی پایایی ضعیف است. آلفای باالی 0/7 تا 0/8 نشان دهنده ی پایایی نسبتاً خوب 

و آلفای باالتر از 0/8 نشان از پایایی باالی ابزار اندازه گیری دارد )سکاران10، 1380(.
جدول1-ضریبآلفایکرونباخمتغیرهایتحقیق

ضریبآلفایکرونباختعدادسئواالتمتغیرهایتحقیق
50.919کیفیت حسابرسی
120.880حاکمیت شرکتی
120.902فرهنگ سازمانی

70.901عملکرد حسابرسان
4-یافتههایپژوهش

آمارتوصیفی
از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ جنسیت، 83 درصد مرد و 17 درصد زن بوده اند. از 
لحاظ ســطح تحصیالت، 58 درصد لیسانس و32 درصد فوق لیسانس و 10 درصد دکترا بوده اند. از 
لحاظ سابقه کار، 33 درصد زیر 10 سال، 54 درصد بین 11 تا 20 سال، 14 درصد 21 سال بیشتر 
بوده اند. از لحاظ سن، 6 درصد کمتر از 30 سال، 81 درصد بین 31 تا 45 سال، 13 درصد بیش از 

45 سال بوده اند.

بررسیمدلنظریتحقیق
بــرای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاســبه ضرایب تأثیــر از روش مدل یابی معادالت 
ســاختاری بوسیله نرم افزار PLS استفاده شده اســت. مدل یابی معادالت ساختاری یک تکنیک 
تحلیل چند متغیری بســیار کلی و نیرومند از خانواده رگرســیون چند متغیری و به بیان دقیق تر 
بسط »مدل خطی کلی11« است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون 
را بگونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون 
فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشــاهده شده و پنهان اســت. در میان تمامی شیوة تحلیل 
چند متغیره تنها روش معادالت ســاختاری است که همزمان هم از تحلیل رگرسیون چندگانه و 
هم از تحلیل عاملی اســتفاده می کند. برای پاســخ به پرسش اصلی این تحقیق، از روش معادالت 

ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شده است.
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جدول٢-آمارتوصیفیمتغیرهایتحقیق
واریانس انحراف 

معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد 
مشاهده عالمت 

اختصاری متغیر
آماره آماره خطای معیار آماره آماره آماره آماره
.912 .95481 .06820 2.6888 5.00 1.00 196 AQ کیفیت حسابرسی
.905 .95106 .06793 3.0723 5.00 1.00 196 CG حاکمیت شرکتی
1.100 1.04879 .07491 3.1131 5.00 1.00 196 OC فرهنگ سازمانی
.954 .97648 .06975 3.0153 5.00 1.00 196 AP عملکرد حسابرسان

شکل1-مدلساختاریفرضیهتحقیقهمراهباضرایببارهایعاملی

شکل٢-مدلساختاریفرضیهتحقیقهمراهباضرایبمعناداری
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برازشمدل
جهت بررســی برازش مدل، از برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ســاختاری و برازش کلی 

مدل استفاده می کنیم. 
برازشمدلهایاندازهگیری

پایایی12  
به منظور بررســی پایایی مدل اندازه گیری تحقیق، به بررســی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب 

آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی13 می پردازیم.
سنجش بارهای عاملی

جدول3-ضرایببارهایعاملی
بار عاملیشاخصعامل

کیفیت حسابرسی

AQ10.974
AQ20.989
AQ30.964
AQ40.902
AQ50.740

حاکمیت شرکتی

CG10.831
CG20.969
CG30.916
CG40.789
CG50.956
CG60.971
CG70.953
CG80.966
CG90.959
CG100.813
CG110.747
CG120.984

فرهنگ سازمانی

OC10.850
OC20.913
OC30.955
OC40.926
OC50.919
OC60.943
OC70.945
OC80.925
OC90.894
OC100.764
OC110.774
OC120.644
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عملکرد حسابرسان

AP10.988
AP20.959
AP30.857
AP40.977
AP50.972
AP60.886
AP70.843

 مقدار مالک برای مناســب بودن ضرایب بارهای عاملی، 0.4 می باشــد. در جدول فوق تمامی 
اعداد ضرایب بارهای عاملی سؤاالت از 0.4 بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد.

جدول4-نتایجمعیارآلفایکرونباخوپایاییترکیبیمتغیرهایپنهانتحقیق

ضریبآلفایکرونباخعالمتاختصاریمتغیرهایمکنون
)Alpha>0.7(

ضریبپایاییترکیبی
)CR>0.7(

AQ0.9190.962کیفیتحسابرسی
CG0.8800.892حاکمیتشرکتی
OC0.9020.965فرهنگسازمانی

AP0.9010.956عملکردحسابرسان
بــا توجه به اینکه مقدار مناســب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 0.7 اســت و مطابق با 
یافته هــای جدول فوق این معیارها در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناســبی را اتخاذ نموده اند، 

می توان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تأیید نمود.
روایی همگرا14

معیار دوم از بررســی برازش مدل های اندازه گیری، روایی همگرا اســت که به بررســی میزان 
همبستگی هر سازه با سؤاالت )شاخص ها( خود می پردازد.

جدول5-نتایجرواییهمگرامتغیرهایپنهانتحقیق

میانگینواریانساستخراجیعالمتاختصاریمتغیرهایمکنون
)AVE>0.5(

AQ0.836کیفیتحسابرسی
CG0.822حاکمیتشرکتی
OC0.768فرهنگسازمانی

AP0.852عملکردحسابرسان
با توجه به اینکه مقدار مناســب برای  15AVE، 0.4 است و مطابق با یافته های جدول فوق این 
معیار در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناســبی را اتخاذ نموده اند، در نتیجه مناسب بودن روایی 
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همگرای پژوهش تأیید می شود.
برازشمدلساختاری

)t_values ضرایب معناداری )مقادیر
با توجه به شــکل شــماره 4-2، چون ضرایب t برای فرضیه های تحقیق بیشتر از 1.96 بدست 

آمده اند، لذا در سطح اطمینان 95% معنادار بودن آنها تأیید می شود.
R2 یا R Squares معیار

دومیــن معیار برای بررســی برازش مدل ســاختاری در یک پژوهش ضرایــب R2  مربوط به 
متغیرهای پنهان درون زای )وابســته( مدل است. R2  معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر 
برون زا بر یک متغیر درون زا دارد و ســه مقــدار 0.19، 0.33 و 0.67 به عنوان مقدار مالک برای 
مقادیر ضعیف، متوســط و قوی R2 در نظر گرفته می شود. مطابق با شکل 4-1، مقدار R2 برای 
ســازه های درونزای پژوهش محاسبه شده اســت که با توجه به سه مقدار مالک، می توان مناسب 

بودن برازش مدل ساختاری را تأیید ساخت.

جدول4-13-نتایجمعیارR2برایسازهدرونزا
R٢عالمتاختصاریمتغیرهایمکنون

AP0.316عملکردحسابرسان

برازشمدلکلی
 16GOF معیار

برای بررســی برازش مدل کلی از معیار GOF استفاده می شــود که سه مقدار 0.01، 0.25 و 
0.36 به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی شده است.

این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:
 

Communalities از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش به دست می آید.

جدول6-میزانCommunalityوR2متغیرهایتحقیق
CommunalityR2عالمتاختصاریمتغیرهایمکنون

AQ0.8360.000کیفیتحسابرسی
CG0.8220.000حاکمیتشرکتی
OC0.7680.000فرهنگسازمانی

AP0.8520.316عملکردحسابرسان
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جدول7-نتایجبرازشمدلکلی
CommunalitiesR2GOF

0.8200.3160.509
با توجه به مقدار بدســت آمده برای GOF به میزان  0/509، برازش بســیار مناسب مدل کلی 

تأیید می شود.

جدول8-نتایجرابطةمستقیموضرایبمعناداریفرضیاتفرعیمدلپژوهش
عالمتروابطعلیبینمتغیرهایپژوهشفرضیه

اختصاری
ضریب
)β(مسیر

معناداری
)T-Value(نتیجهآزمون

عملکردحسابرساناول تاییدفرضیهAQ---AP0.2804.819کیفیتحسابرسی
اول

عملکردحسابرساندوم تاییدفرضیهCG---AP0.3965.955حاکمیتشرکتی
دوم

عملکردحسابرسانسوم تاییدفرضیهOC---AP0.1312.042فرهنگسازمانی
سوم

5-بحثونتیجهگیری
فرضیهاول

  با توجه به شــکل 1 و 2، می توان گفت ضریب اســتاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر 
)کیفیت حسابرســی بر عملکرد حسابرسان( β=0/280 می باشــد. و ضریب معناداری )آماره تی( 
بین این دو متغیر نیز t=4/819 بوده )بیشــتر از قدرمطلق 1.96( که نشان می دهد معنادار است. 
بنابراین فرضیه H0رد و فرضیه H1 تأیید می شــود و می توان نتیجه گرفت کیفیت حسابرســی بر 
عملکرد حسابرســان تاثیرگذار است. حسابرسان برای اعتباردهی و اظهار نظر موظفند برنامه های 
حسابرســی خود را در چارچوب اســتانداردهای حسابرسی که به عنوان معیار ارزیابی کیفیت کار 
حسابرســان شناخته می شود، تدوین و اجرا کنند. عالوه بر این حسابرسان ملزم به رعایت اخالق 
حرفه ای و رفتارهای حرفه ای در ایفای وظایف خود می باشــند، زیرا انجام رفتارهای غیر حرفه ای 
می تواند کیفیت حسابرســی را کاهش داده و اعتماد عموم را به حرفه حســابداری و حسابرســی 
از بیــن برده و به حیثیت کل حرفه لطمه وارد ســازد. نتایج ایــن پژوهش با تحقیقات  هایتاش و 

همکاران )2019( و سایروس و سایمونیک )2018( و ساوان و آلساکا )2017( همسو می باشد.
فرضیهدوم

بــا توجــه به شــکل 1 و 2 ، می توان گفت ضریب اســتاندارد شــده )ضریب مســیر( بین دو 
متغیر)حاکمیت شــرکتی بر عملکرد حسابرسان( β=0/396 می باشــد. و ضریب معناداری )آماره 
تی( بین این دو متغیر نیز t=5/955 بوده )بیشــتر از قدرمطلق 1.96( که نشــان می دهد معنادار 
است. بنابراین فرضیه H0رد و فرضیه H1 تأیید می شود و می توان نتیجه گرفت حاکمیت شرکتی 
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بر عملکرد حسابرسان تاثیرگذار اســت. حاکمیت شرکتی سیستمی است که موجب دستیابی به 
هدف های پاســخگویی، شــفافیت، عدالت و رعایت حقوق دینفعان می شود. در این راستا کمیته 
حسابرســی به عنوان یکی از ارکان حاکمیت شرکتی مسئولیت نظارت برفرآیند گزارشگری مالی 
و افشــا را بر عهده دارد. حاکمیت شــرکتی با وجود کمیته های حسابرســی فعال و کوشاتر نقش 
مهمی را در تاثیر گذاری بر فرآیند حسابرسی ایفا می کند.؛ چرا که کمیته حسابرسی ضمن داشتن 
تخصــص و قدرت کافی در انجام وظایــف محوله، نقش مهمی را در نظارت بر کنترل های داخلی، 
تمرکز بر کیفیت گزارشگری، شناسایی ریسک، پرسیدن سؤاالت چالش برانگیز و نظارت بر فرآیند 
افشــا بر عهده دارد و لذا بر این اســاس حسابرســان هنگام ارزیابی ریسک حسابرسی تحت تاثیر 
مباحث و جلســات برگزار شده با کمیته حسابرسی قرار می گیرند. نتایج این پژوهش با تحقیقات 

سامی و همکاران )2019( حیدری نژاد و همکاران)1400( همسو می باشد.

فرضیهسوم
با توجه به شــکل 1 و 2، می توان گفت ضریب اســتاندارد شــده )ضریب مسیر( بین دو متغیر 
)فرهنگ ســازمانی بر عملکرد حسابرسان( β=0/131 می باشد. و ضریب معناداری)آماره تی( بین 
این دو متغیر نیز t=2/042 بوده)بیشتر از قدرمطلق 1.96( که نشان می دهد معنادار است. بنابراین 
فرضیه H0رد و فرضیه H1 تأیید می شــود و می توان نتیجه گرفت فرهنگ ســازمانی بر عملکرد 
حسابرسان تاثیرگذار است. فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمده ی اثرگذار بر عملکرد آن است 
از نظر بارون و گرینبرگ، تاثیر فرهنگ ســازمانی بر اعضای ســازمان به حدی است که می توان با 
بررسی زوایای آن نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاه ها و نگرش اعضای سازمان پی برد 
و واکنــش احتمالی آنان را در قبال تحوالت مورد نظــر ارزیابی، پیش بینی و هدایت کرد. با اهرم 
فرهنگ ســازمانی، به ســادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیری های جدید را 
در ســازمان پایدار کرد. از آنجا که در هر سازمانی، فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد 
که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد، از فرهنگ سازمانی می توان 
به عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار ســازمانی استفاده نمود. از جمله مسایل 
مهم در ســازمان  های امروزی، کم کاری، تمارض، عدم تعهد کاری، بیزاری از کار و سرانجام ترک 
خدمت کارکنان می  باشــد. ضرورت دارد که مدیران همواره در پی یافتن علت این پدیده ها و این 
که چه عامل  هایی موجب دلسردی و بیگانگی کارکنان نسبت به سازمان می شوند، باشند. بنابراین 
فرهنگ ســازمانی می تواند نقش بســزایی در تعیین چارچوب های رفتار حرفه ای یک سازمان یا 
موسســه حسابرسی داشته باشــد. نتایج این پژوهش با تحقیقات ایکرو و مت )2019(، دیمترادز  

)2018( و میر جلیلی )1398( همسو می باشد.

پیشنهادهایمبتنیبرنتایج
بر اســاس نتایج به دســت آمده از فرضیه اول، »کیفیت حسابرســی بر عملکرد حسابرســان 
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تاثیرگذار اســت.« باتوجه به رقابتی بودن فضای کاری مؤسســات حسابرسی و نیز تأثیر کیفیت 
حسابرســی بر عملکرد حسابرســان، کیفیت حسابرســی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اندازه 
موسســه حسابرسی، تنوع، تخصص و شهرت موسسه می تواند بر عملکرد حسابرسان تاثیر بگذارد. 
بنابراین به شــرکت ها پیشنهاد می گردد از موسسات حسابرسی بزرگتر که شهرت خوبی هم دارند 

در انجام امور حسابرسی استفاده نمایند.
بر اساس نتایج به دست آمده از فرضیه دوم، »حاکمیت شرکتی بر عملکرد حسابرسان تاثیرگذار 
است.« از نتایج این تحقیق می توان در تدوین آیین نامه راهبری شرکت ها در ایران بهره برد. نتایج 
این تحقیق می تواند مورد توجه مجامع و هیئت مدیره های شــرکت ها جهت شــناخت راهکارهای 
افزایش ســطح عملکرد قرار گیرد. به ســهامدارن پیشــنهاد می گردد در هنگام سرمایه گذاری در 
شرکت هایی که تعداد اعضای هیات مدیره کمتری دارند و سهامداران نهادی بیشتری دارند، توجه 

بیشتری گردد. زیرا این شرکت ها اختیاران بیشتری دارند و تضاد منافع در آنها کمتر می باشد.
بر اساس نتایج به دست آمده از فرضیه سوم، »فرهنگ سازمانی بر عملکرد حسابرسان تاثیرگذار 
اســت.« با توجه به یافته های حاصل از تحقیق، می توان گفت: سازمان یا گروه وجامعه ای با اجتناب 
از عدم اطمینان باال، سازمان یا گروهی است که در آن نظم، انسجام، ثبات رویه، قوانین و رویه های 
مدون و دستورالعمل های مشخص برای کاهش ریسک و عدم اطمینان ها وجود دارد و در انجام امور 
بر آنها تاکید می شــود. در چنین سازمان هایی به تنوع افکار و آزادی در رفتار اهمیت داده نمی شود. 
حرفه حسابرسی نیز این گونه است. حرفه حسابرسی، اساساً برای کاهش ریسک های مرتبط به کار 
حسابرســی، دستورالعمل های مدون و مشخصی دارد و آزادی رفتار را از حسابرسان سلب می نماید. 
بنابراین با افزایش اجتناب از عدم اطمینان، انتظار بر آن اســت که آزادی رفتار حسابرســان کاهش 
یابد و این موضوع احتماال موجب کاهش تعهدکاری به حرفه توســط حسابرسان شود. از این رو به 
جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی پیشنهاد می شود تا به منظور ارتقاء فرهنگ سازمانی، 
کارکنان به میزان بیشــتری در کارها و فعالیت ها مشارکت داشته باشند. تیم های کاری قوی ایجاد 

شود و پروژه های کاری بر اساس هماهنگی و تخصص تیم های انجام شود.

پیشنهادهایآتی
پیشنهاد می گردد عوامل موثر فرهنگ سازمانی بر خروج حسابرسان از حرفه بررسی شود.

پیشنهاد می گردد نقش فرهنگ سازمانی بر اظهارنظر حسابرس بررسی شود.
پیشنهاد می گردد ویژگی های ساختار هیات مدیره بر عملکرد حسابرسان بررسی شود.
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