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Abstract 

This study set to examine the effect of ethicality culture themes on the auditor’s im-

partiality in the light of the moderating role of transformational leadership of the 

auditor’s partners. This study was an applied research project that was carried out 

through a descriptive-correlational method in a time span of 6 months. The sample 

of the study was comprised of 211 auditors working in the Iranian Auditing Organi-

zation and the private auditing companies that were selected through simple random 

sampling. In order to collect data, first the validity and reliability of a questionnaire 

was confirmed and then it was used to collect the data. To analyze the data and test 

the study hypotheses, partial least squares (PLS) regression was used. The results 

indicated that the ethical culture in auditing firms has a significant, positive effect 

(4.76) on the auditor’s impartiality. Moreover, it was revealed that as a moderating 

variable, the transformational leadership of the auditor’s partner strengthens (4.37) 

the positive effect of ethicality culture on the auditor’s impartial behavior.   
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طرفی حسابرس:  بی مداری بر فرهنگ اخالق های مضمون تأثیر

 گرا تحولتحلیلی بر ادراک رهبری 
 

 3، حسن ولیان۲یمحمدرضا عبدل، ۱اسماعیل کاووسی

 ریزی امور فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران . دانشیار، گروه مدیریت برنامه۱
 واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمی، شاهرود، ایران . دانشیار، گروه حسابداری،۲

 ، ایرانشاهرود، دانشگاه آزاد اسالمی، شاهرود. گروه مدیریت، واحد ۳

 (50/50/3133 تاریخ پذیرش:ـ  31/50/3131 )تاریخ دریافت:

 چکیده

 ةکننـد  لینقـش تدـد   توجه بـه  باحسابرس  یطرف یبر ب یمدار فرهنگ اخالق یها مضمون ریتأث یبررس هدف با حاضر پژوهش
اسـت و در   یبستگمهـ    یفیو به صورت توص یپژوهش از نوع کاربرد نیا .گرفت صورت حسابرس یشرکا یگرا تحول یرهبر
سسـات  ؤمنفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و  033 پژوهش شامل یآمار ةجامد. گرفت انجام ماه شش یزمان ةباز

هـا از   داده یآور جمـ   جهـت . انتخـا  شـدند  سـاده   یتصادف یریگ نمونه روش از فادهاست با که بودحسابرسی بخش خصوصی 
ـ تحل از پژوهش یها هیفرض آزمون و لیتحل منظور به و دییأآن ت ییایو پا ییروااستفاده شد که  پرسشنامه  مربدـات  حـدالل  لی

 0۷/۴ با شـدت  حسابرس ةطرفان یب رفتار بر یسابرسح سساتؤم در یاخالل فرهنگ داد نشان جینتا. شد استفاده( PLS) یجزئ
 تشـد کننـده بـا    لیتدـد  ریمتغ منزلة بهحسابرس  کیشر یگرا تحول یرهبر دشمشخص  ،نیمثبت و مدنادار دارد. همچن ریتأث
 .کند یم تیرا در جهت مثبت تقو حسابرس ةطرفان یب رفتار بر یمدار اخالقمثبت فرهنگ  ریتأث 10/۴

 گانکلیدواژ

 .فرهنگ اخاللی گرا، رهبری تحول طرف حسابرس، بی رفتار
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 مقدمه

دخيل    يكي از عوامل  ثر ؤمبر اين نكته كه رهبري و مديريت ها  پردازان امور سازمان بيشتر نظريه

از جانل    سلنن و اقلدامي   و گونه عم  هر ،. در واقعر دارندظن اتفاق در موفقيت سازماني است

 ماهيت عم  و رفتلار  اساس برگيرد و به دنبال آن،  مي قرار كاركنانتوجه  رهبران و مديران مورد

 Yammarino et al) گيلرد  ملي  قلرار ثير أتل )و حتي سنن(، ادراكات و احساسات كاركنان تحت 

تواند از طريل  تیييلر    مي كه داردهايي  و ويژگيها  خصيصه ةبه واسط رهبري  سبک(. 695 :2008

سلب   و شلود  كاركنلان  گذشلتة  باعث تیيير رفتارهاي يندي و محتوايي يک سازمان ادر اركان فر

. يكلي  شلود  سو هم نظر رهبر هاي مورد رفتار افراد با خواسته ،رهبري  سبکحس  نوع  بر ،شود

يک بعلد از  منزلة  بهفرهنگ سازمان . است فرهنگ سازمان رهبري  سبکپذير از تأثيراز اين ابعاد 

تواند باعث پويايي بيشتر يک سلازمان   مي ،يريتيبسته به نوع رويكردهاي مد ،معيارهاي محتوايي

 كنلد  مسلير  هلم  سلازمان  نظلر  ملورد نوع فرهنگ با فردي كاركنان را هاي  و رفتارها و منششود 

 ارهلاي ياعتقلادات و مع  و اعملال  ۹ملداري  فرهنلگ اخل ق   (.۹۱۶ :۹۳۱۴ و خدامرادي حاجيها)

فرهنلگ   ريل نظ عناصلري  و شلام   رديگ مي را در برها  گروه ايمربوط به افراد  نادرست درست و

 و ،سلنشش عمکكلرد  هاي  ارتقا، نظامهاي  استيس ارزشمند، رفتارهاي  ،يتشوهاي  شركت، نظام

نقش رهبري در ايشلاد فرهنلگ اخ قلي مبتنلي بلر       ،تر ساده عبارت  به. است تيريمد رفتارهاي

 ملورد در مسلير   فلردي افلراد  هاي  شود فعاليت مي و محورهاي اخ قي است كه باعثها  ارزش

 بر حس  ماهيت عمکكردي و نقش اجتماعي هر سلازماني متفلاوت  ها  قرار گيرد. اين ارزش نظر

 (.Sweeney et al 2010: 533)است 

 بیان مسئله

الزاملات سلاختاري و محتلوايي    و  برسي همچون هر سلازماني از قواعلد  حسامؤسسات  ،امروزه

بنشلي  مثابة   به ،هاي فرهنگي رهبري و ويژگي انشِد مستثني نيستند و لزوم انتقال رفتار سازماني

. بايد توجله داشلت   كندها كمک  هاي آن تواند به ارتقاي سطح قابکيت مي، از اين الزامات و قواعد

اي  هبلار مسلالو ن   دليل    به ،بر فرهنگ اخ قي رهبري  سبکگذاري تأثيرحسابرسي مؤسسات در 
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اگلر پايبنلدي بله    . چلون  د، بسيار حائز اهميت اسلت عهده دارن نفعان بر ال جامعه و ذيبكه در ق

حسابرسلي در افلراد   مؤسسلات  در غال  فرهنگ اي  همحور و آيين رفتار حرف اخ قهاي  ارزش

 ،طرفلي حسابرسلان   بلي  همچلون ترديلد و   ،اي هنهادينه شود، باعث خواهد شد رفتارهلاي حرفل  

در اي  هرک اهميلت رفتلار حرفل   و مبتنلي بلر د  تر  اظهارنظرها مسالو نه شودتقويت شود و باعث 

چنللد وجللود قللوانين و هر (.۳ :۹۳۱۹و همكللاران رؤيللايي ت پللذيرد )محلليا اجتمللاعي صللور

 همچلون  ،حسابرسلان اي  هاخير بلر تقويلت رفتارهلاي حرفل    هاي  آور طي سال الزامهاي  نامه آيين

داق  كاران اين موضوع حل  تداخ  نقش حسابرس با صاح  دلي   بهاست، تأكيد كرده  ،طرفي بي

كارهلاي   م توجله بله راه  گلذار بلوده اسلت و للزو    تأثيردر عم  و بله صلورت دسلتوري كمتلر     

اگرچله  ، ملث ا (. Svanberg & Öhman 2016: 66)شلود   ملي  شلدت احسلاس   هبل  محلور  اخل ق 

در مقللام  ،شللركاي حسللابرس را، نظيللر قللوانين اخ قللي  ،اسللتانداردهاي حسابرسللي

 ل اي هحرفل  مکزم به بررسي و شناسايي تهديدهاي ،حسابرساناي  هحرف كنندگان جهت مسير تعيين

 ل و ... ،اي هفقلدان ترديلد رفتلار حرفل    هلا،   طرفي در بررسي بي رفتارهاي سوگيرانه، عدم همچون

حسابرسان تلدارک  اي  هرفتار حرفتوسعة مناسبي براي هاي  استراتژي از آن است و خواستهكرده 

مبتني بر تمركز بلر رفتلارگرايي در   رف نگري صِبعد تک دچارگذاران  نرسد قانو به نظر ميببينند، 

همچلون فرهنلگ    ،حسابرسلان اي  هگذار بر رفتار حرفل تأثيرتر  ابعاد ك ن به واند  هحسابرسي شد

بله   درسلد توجهلات بايل    به نظر ملي بر اين اساس (. Bauer 2015: 97)اند  هتوجه بود بي ،اخ قي

نظر از سلرعت بلا  يلا پلايين      معطوف شود كه صرف تري ك ن هاي سمت آن دسته از مكانيسم

 فرهنلگ اخ قلي بله    طرفي حسابرس مورد توجه قرار گيرد. بي همچون كاهش يبروز تهديدهاي

فرهنلگ  در واقلع،  تواند داشلته باشلد.    مي يكي از اين ابعاد نقش قاب  توجهي در اين زمينهمثابة 

بلالقوه قابکيلت    طلور   بهرسمي است كه  مي و غيرهاي رس بعدي بين نظاميک رابا چنداخ قي 

(. Victor & Cullen 1988: 104) اخ قي را دارنلد  ايشاد زمينه براي بروز رفتارهاي اخ قي و غير

 ؛Casey et al 2001 ؛Svanberg & Öhman 2016: 2017 همچلون )هاي گذشلته   هاي پژوهش يافته

Douglas et al 2001)  ر وجلود رابطله بلين فرهنلگ اخ قلي در      مبنلي بل   ،ايلن پلژوهش  فرضية

تأييلد  بله نقلش رهبلري كاريزماتيلک      توجله  بارا  ،طرفي حسابرس و بي حسابرسيهاي  مؤسسه
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اسلت كله فرهنلگ غالل  در     آن حلاكي از  نظلري  پيشلينة  ، شواهد موجلود در  ننستكند.  مي

و بله   گلذار اسلت  تأثير و كارآمد در حسابرسلي اي  هبر بروز رفتارهاي حرف حسابرسيمؤسسات 

همچنلين شلواهد   (. Casey et al 2001: 104) بهبود كيفيت خدمات حسابرسي منشر خواهد شلد 

رفتلاري و عمکكلردي   هلاي   وجلود خصيصله  واسلطة  بله   ،گرا تحول رهبري سبکدهد  نشان مي

 تلأثير فرهنلگ اخ قلي   شلود   مي باعث ،به دلي  ايشاد باورهاي اعتماد زيردستان بر مدير ،مديران

در بلا    پژوهشلي پيشلينة  دوم، (. Kaptein 2011: 844داشته باشلد ) اي  هرهاي حرفرفتامثبتي بر 

زماني از فرهنلگ سلا   ثرأمتل تصميمات اخ قي حسابرسلان   دهد مي نشانحسابرسي  موضوعات

(Douglas et al 2001: 118)    حسابرسلي  مؤسسلات  و فرهنلگ اخ قلي(Sweeney et al 2010: 

طرفلي در   به حسابرسان مبني بر افزايش سطح رفتار بلي  افزايش سطح الزامات است. سوم، (547

قلرار گيلرد و فلرد     تلأثير هلاي فلردي تحلت     شود انگيزه مي مالي باعثهاي  صورتهاي  بررسي

 ايشلاد ارزشِ  رو، . ازيلن از خلود نشلان دهلد    سرخورده در اين مسير ناكارآمدي رفتاري بيشتري

 ،بک مديريتي كارآمد و اثلربنش حسابرسي توسا سمؤسسات محوري در غال  فرهنگ  اخ ق

توانلد بله مراتل  بلر افلزايش اثربنشلي حسابرسلي و بلروز          ملي  ،همچون رهبري كاريزماتيک

 اسلاس  (. بلر Svanberg & Öhman 2017: 114)باشلد  ملؤثر  طرفانه در ايلن حرفله    بي رفتارهاي

تبلاط  در ارگلرا   رهبري تحلول كنندة  تعدي نقش شده، هدف اين پژوهش بررسي  توضيحات داده

 است.حسابرس  يطرف يب ي برمدار فرهنگ اخ ق تأثير با

 مباني نظری
 طرفي ارتباط فرهنگ اخالقي با بي

 ارهلاي ياعتقلادات و مع  و عملال اَ بعد مهم از فرهنلگ سلازماني بله     يکمنزلة  ي بهفرهنگ اخ ق

هلاي   مفرهنگ شركت، نظلا  رينظ عناصري و شام اشاره دارد ها  گروه ايافراد  نادرست درست و

 تيريملد  رفتارهلاي  و ،هاي سنشش عمکكرد هاي ارتقا، نظام استيس ارزشمند، رفتارهاي  ،يتشو

از  كلرد، ( معرفلي  ۹۱۱۱) ۹تِروينلو كه  ،(. فرهنگ اخ قي۹۱۱ :۹۳۱۴)حاجيها و خدامرادي  است

، شلام  ميلزان   اسلت دو بعد تشكي  شده است. بعد ننست، كه مبتني بر محياِ اخ قيِ عمومي 
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شلده بلراي    اخ قي، ميزان تشلويقات درنظرگرفتله   شده براي رفتارهاي غير هاي درنظرگرفته تنبيه

. اين بعد وجلوه  استو هنشارهاي اخ قي  ،سازي نقش از سوي رهبران رفتارهاي اخ قي، مدل

نظيلر   ،منلدتر  و همچنلين تلأثير سلاختارهاي قاعلده    ، سازمانرأس چون فضاي اخ قي  ،منتکف

مسلالو ن  گيلرد. بعلد دوم مربلوط بله اطاعلت از       را در بر مي ،هاي پاداش امها و نظ دستورالعم 

 کشلود. يل   شده از سوي مقامات با تر مشلن  ملي   اساس ميزان تمكين تعريف شود كه بر مي

كله   راهلي  قبول رفتاري و مورد کمشتر هاي ويژگي بهحسابرسي مؤسسات در ي  قاخ گفرهن

توجله  رغلم   بله . كنلد  رند اشلاره ملي  يگ وجه قرار ميتمورد  مؤسساتي در  قهاي اخ عوضآن مو

محملدآبادي و نلادي     پور برخي از مطالعات به تأثير فرهنگ اخ قي بر رفتارهاي اخ قي )حسين

تلأثير  دربلارة  چنلداني   ةهاي سلازماني، مطالعل   در حوزه ،(Windsor & Ashkanasy 1996؛ ۹۳۱۱

صورت نپذيرفته اسلت.   ،در داخ  كشورحداق   ،طرفي حسابرس احتمالي فرهنگ اخ قي بر بي

 زمة شود كه  حسابرسي محسو  ميحرفة طرفي حسابرس نوعي نگرش در  از طرف ديگر، بي

آن وجود ذهني پرسشگر و نقادانه در برخورد با شرايطي است كه احتمال وجود اشتباه ناشلي از  

داوري در  ر گونله پليش  ها وجود دارد و نيز بله معنلاي ارزيلابي خلالي از هل      خطا يا تقک  در آن

در حمايلت از مفهلوم    (.۴۱ :۹۳۱۱رضلايي و حسلني    )غ ماست هاي حسابرسي  بررسيعرصة 

داري داشلته   خلود جانل    نگلرش  گونه تحکي  شده است كه حسابرسلان نبايلد در   طرفي، اين بي

ري )زودباوري( سلوگي  مثبت بودن( يا  ها نبايد در جهت منفي )مشكوک باشند؛ به اين معنا كه آن

رفتلار  مكانيسلم  طرفلي حسابرسلي    بلي  ،(. در واقلع ۹۷۱ :۹۳۱۱زاده و همكاران  عکي )رج  كنند

هلايي كله    خصوص در وضعيت به ،هاي مالي هاي صورت كه در بررسياست دروني حسابرسان 

توانلد اثربنشلي    طرفلي حسلابرس ملي    ريسک حسابرسي با تري وجود دارد، معيار رفتاري بي

توانلد نيرويلي تکقلي     طرفي ملي  . بنابراين، بيكندهاي مالي را تقويت  هاي صورت كيفيت بررسي

معمولي بالقوه و بررسلي انحرافلات    شود كه حسابرسان را وادار به شناسايي خطاها و موارد غير

اي براي داشتن حسابرسلي   طرفي و ترديد حرفه كند. اين بدان معناست كه سطح مناسبي از بي مي

هلاي اخ قلي در    اعتقاد به ايشاد ارزش ،(. در واقعZhou 2017: 15با كيفيت با  ضروري است )

مؤسسلات  زمان هم به رهبري هم به فرهنگ اخ قلي   طور هم  حسابرسي، كه بهرأس مؤسسات 
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همچلون   ،مشنصلي بلر بلروز رفتارهلاي اخ قلي در حسابرسلان       حسابرسي اشاره دارد، تلأثير 

مؤسسللة كلله  (. در صللورتيJenkins et al 2008: 51خواهللد داشللت ) ،طرفللي حسابرسللي بللي

همچلون پلذيرفتن    ،زدن قلوانين  بُرها به منظلور دور  حسابرسي فضاي مناس  براي انتنا  ميان

گاه حسابرسان بيشتر از هلر زملاني    را فراهم سازد، آن ،كار حسابرسي ةشد بيشتر از ساعات تعيين

موضوعاتي همچلون   ون. چكيفيت حسابرسي را خواهند داشتكاهندة احتمال ارتكا  اقدامات 

شلدت باعلث كلاهش     و اين موضوع بله دهد  ميها را افزايش  ريسک بررسي زماني بودجة فشار 

داراي  (. در مقابل ، ملديرانِ  Pierce & Sweeney 2005: 342)شلود   ملي طرفلي حسابرسلي    بلي 

 ،اخ قلي  با نكوهش رفتارهاي غيلر  ،حسابرسيمؤسسات در  ،مدارانه رويكردهاي فرهنگ اخ ق

واسلطة  حسابرسلان، بله   حرفلة  هاي اخ قي در متن كلار و   سازي ارزش كنند با نهادينه ش ميت 

همچلون   ،مدارانله  باعث افزايش رفتارهلاي اخل ق   ،ايشاد انگيزهو  رفتاري  ابزارهايي مث  تقويت

(. زيلرا وجلود ايلن رويكردهلا در     Finn et al 1988: 610)شلوند   ،حسابرسلي حرفة طرفي در  بي

بايلد   ،هلاي ذهنلي   فلر   گونله پليش   فلار  از هلر   ،اين است كه يک حسابرسنزلة ممديران به 

منظلور ايشلاد ايلن شلرايا       كاران انشام دهد و بله  عمکكرد صاح زمينة هاي  زم را در  بررسي

پايبندي رفتاري و اخ قي خود را بله اسلتانداردهاي حسابرسلي نشلان دهلد. بله        كند ت ش مي

ضلمن افلزايش سلطح اثربنشلي      ،ها و رفتارهاي سلازماني  ارزشگرايي در  عبارت ديگر، اخ ق

 بينشاملد كلاري   اي در محيا تواند به انسشام بيشتر پايبندي به اصول حرفه مي ،كاركردهاي فردي

هاي تنصصلي   و در بررسيكنند اي را رعايت  تر اخ ق حرفه و باعث شود حسابرسان متعهدانه

گيري و قضاوت كنند. تحت اين شلرايا   تصميم ،يهاي ذهن فر  به دور از هيشان و پيش ،خود

هلا كملک    گيري كاركردهاي تنصصي حسابرسان در تصميمتوسعة تواند به  باورهاي اخ قي مي

 :شدشك  تدوين بدين پژوهش فرضية (. بر اين اساس، Svanberg & Öhman 2016)كند 

 دگذار ميتأثير مثبت  حسابرسان ةطرفان يب فرهنگ اخ قي بر رفتارهاي. 

 طرفي حسابرس فرهنگ اخالقي و بيو  گرا ارتباط رهبری تحول

بلر  حسابرسي، حرفة همچون  ،مداري هاي اخ ق هايي با ويژگي تالوري رهبري در ماهيت سازمان

تأثيرگلذاري بلر   واسلطة  ممكن است به  ،يعني شركاي حسابرسي ،است كه رفتارهاي رهبرانآن 
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(. تالوري رهبري بلراي  Shamir et al 1993: 579اشد )اثر بمنشأ هاي فردي حسابرسان  خودانگاره

. شلود  ملي نظلر حاصل     ها تأثير ملد  كند كه از طري  آن ايشاد اين هويت دو مكانيسم معرفي مي

تلر جکلوه دادن    اي و اجتماعي و در نتيشله مهلم   يابي رابطه ها افزايش هويت يكي از اين مكانيسم

ركنان است. اين مكانيسم باعث ارتقاي جايگلاه  اي خاص در نظر كا يک هويت اجتماعي يا رابطه

زمينلة  و شلود   ملي فلردي حسابرسلان   خودانگلارة  هاي موجلود در   يک هويت ميان انواع هويت

 Van Knippenberg et alسلازد )  اي حسابرسان را فراهم ملي  تأثيرگذاري بيشتر آن بر رفتار حرفه

اي موجلود بلا اسلتفاده از     رابطله (. مكانيسم ديگر نيلز ارتقلاي هويلت اجتملاعي يلا      823 :2004

آن تأثير هويلت مربوطله بلر رفتلار حسلابرس در يلک بافلت        نتيشة هاي محيطي است كه  نشانه

هلاي اخ قلي    محلوري حسلابرس ارزش   در يک محيا مبتني بر اخ ق مث اخاص خواهد بود. 

ن را ادراک اي خلود آ  پلذيرد و در مسلير حرفله    يک نملاد ملي  مثابة  شده در سازمان را به نهادينه

كم يكي از اين دو مكانيسم قلرار بگيلرد احتملال دارد از     دستكند. حسابرسي كه تحت تأثير  مي

محلوري موضلوعي اسلت كله      فرهنلگ اخل ق   . از طرف ديگلر، متأثر شودتصميمات مديريت 

. رهبلر بله   اسلت تر در يک محيا اجتماعي نظيلر سلازمان    نيازمند تدوين در قال  فرهنگ ك ن

 هلاي عملدتاا   آل كند محيطلي منطبل  بلا ايلده     هايي كه دارد ت ش مي ردها و ويژگيرويكواسطة 

هايي كه با ديگران دارد محيا فرهنگي متفلاوتي   و بسته به تفاوت ويژگيكند فکسفي خود ايشاد 

( به نقش فعال يلک رهبلر   ۱۰۰۹)و همكارانش  Douglasرا براي افراد زيردست خود رقم بزند. 

ايلن  دهنلدة   تلروي  تلرين   رهبري مدير را مهلم   قي صحه گذاشتند و سبکدر ايشاد فرهنگ اخ 

هلاي   كردنلد ايلن تیييلرات بلا ايشلاد ارزش     اعل م  فرهنگ در فضا و اتمسفر سازمان دانستند و 

و شلود   تبلدي   اي رفتاري در افلراد  تواند به رويه شده در سازمان در بکندمدت مي اخ قي نهادينه

دهنلد   هلا نشلان ملي    اي شود. پژوهش كارآمدي رفتارهاي حرفه اين موضوع باعث افزايش سطح

اي كه يلک ملدير از    گرايانه و تنص مآبانه  رفتارهاي  توجه به ويژگي با ،گرا رهبري تحول  سبک

توانلد باعلث تقويلت     و ايلن موضلوع ملي    سلت گيرابسليار  دهلد، بلراي افلراد     خود نشان ملي 

چنلد دليل  مهلم    . شلود اي افراد  ي حرفههاي فرهنگي در جهت ارتقاي سطح كارآمد زيرساخت

حسابرسلان  طرفانلة   بيگرايي و رفتار  حسابرسي بر اخ قمؤسسات گرا  براي تأثير رهبري تحول



646  ،8911 زمستان، 4، شمارة 81دورة مديريت فرهنگ سازماني 

كوشند منلافع   گرا قرار دارند مي كه تحت تأثير يک رهبر تحولمؤسساتي وجود دارد. حسابرسان 

فداكاري نشلان دهنلد، هويلت    از خود ها  مأموريت، در كنندشنصي خود را فداي منافع جمعي 

مؤسسلات  ملديران   در جايگاهشده از سوي شركاي حسابرسي  انداز طرح با چشمسو  هم را خود

و در  ،شك  دهند، وابستگي عاطفي شديد خود بله رويكردهلاي رفتلاري ملدير را نشلان دهنلد      

هلور  ظمنصلة  ها و اهداف را به  نهايت تعهدات و پايبندي اخ قي و شنصي قوي خود به ارزش

 حسابرسلي( مؤسسلة  احترام و تكلريم رهبلري گلروه )   و  به فزوني ستايششرايا بگذارند. اين 

شلده از   ( كه خود تقويت اعتماد به اط علات ارائله  Walumbwa et al 2004: 517)شود  مي منشر

 :اين استدوم پژوهش فرضية بر اين اساس  .را در پي داردسوي رهبر 

 را  حسابرسلان  ةطرفانل  يبل  يبلر رفتارهلا   يگ اخ قل فرهنمثبت  گرا تأثير رهبري تحول

 كند. تقويت مي

 ۹شلك    درشلده، ملدل مفهلومي پلژوهش      هاي مطلرح  اساس مباني نظري و فرضيه بر

 .تدوين شد

 
 چارچوب نظری پژوهش .1شکل 

 طرفانة حسابرسان رفتار بی

 وجو ش برای جستتال

 وقفه در عامل قضاوت

 عامل ذهن پرسشگر

 عامل اعتماد به نفس

 محوری  فرهنگ اخالق

 گرای شرکا رهبری تحول

H1 

 ترغیب ذهنی
 نفوذ آرمانی مالحضات فردی

H
2

 

 بخش الهام انگیزة 
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 تجربيپیشینة 

Barrainkua & Espinosa-Pike (۱۰۹۱)  تعهد به استق ل رفتلاري و   يرتأث»پژوهشي تحت عنوان

انشلام دادنلد. در    «اي حسابرسلان  حسابرسي بر ارتقاي سطح رفتارهاي حرفله مؤسسات فرهنگ 

رفتلار  نشلان داد   نتلاي  و نفلر از حسابرسلان كشلور اسلپانيا حضلور داشلتند        ۹۱۱اين پژوهش 

در  طرفلي  بلي  و تعهلد  حسابرسي باعث افزايشيكپارچة مؤسسة فرهنگ  تأثيرحسابرسي تحت 

شناسللايي »( پژوهشللي تحلت عنللوان  ۱۰۹۱) Ismail & Yuhanis شللود. ملي  حسابرسلليحرفلة  

در انشام دادنلد.   «اي حسابرسان بنش دولتي كشور مالزي معيارهاي اخ قي در محيا كار حرفه

نتلاي    اسلاس  بلر نفر از حسابرسان دولتي كشلور ملالزي حضلور داشلتند      ۳۱۱اين پژوهش كه 

معنويلت و   دو مؤلفة گرايي اخ قمحور در ارتقاي سطح  ارزشلفة هشده مؤاز بين  شدمشن  

 ل و ... ،همچون محيا عمکكردي، ارتباطات كلاري هال  مؤلفهمتعهدانه نسبت به ساير هاي  آموزش

فلردي،  هاي  ويژگي»پژوهشي تحت عنوان  (۱۰۹۷)و همكارانش  Holtbrügge .اند داراي اولويت

حرفلة  شناسلي اجتملاعي در    حسابرس با هدف شلناخت اخ قي هاي  و ويژگي ،شرايا محيطي

اعضلاي  بله منزللة   حسابرس كشور ليتلواني   ۹۱۱انشام دادند. در اين پژوهش تعداد  «حسابرسي

فلردي و شلرايا محيطلي بلا     هلاي   نتاي  نشلان داد بلين ويژگلي    مشاركت داشتند.هدف جامعة 

 Svanberg & Öhman د.رتبلاط مثبلت و معنلادار وجلود دار    حسابرسلي ا حرفلة  در  گرايي اخ ق

طرفلي   بلي  حسابرسلي بلر  مؤسسة فرهنگ اخ قي  تأثيربررسي »( پژوهشي تحت عنوان ۱۰۹۶)

حسابرسلي كشلور سلوئد بلود.     مؤسسلات  آماري اين پلژوهش  جامعة انشام دادند.  «حسابرسي

رفتلار اخ قلي    ،مداري در آنشا حاكم است هايي كه اخ ق ها نشان داد حسابرسان در محيا يافته

، ردهنشارهاي اخ قي در آنشلا روا  دا  شود، مياخ قي با تنبيه پاسخ داده  ا تشوي  و رفتار غيرب

نيسلت  رئيس و مرئوس در آنشا چنلدان حلاكم   رابطة و است، مدار در آنشا حاكم  رهبري اخ ق

ي بله بررسلي   پژوهشل ( در ۹۳۱۱) شمهد و همكاران بنيكنند.  تري اتناذ مي طرفانه تصميمات بي

بيانگر اين واقعيلت   پژوهشكاري حسابرسان پرداختند. نتاي    بين فرهنگ سازماني و تعهد رابطة

كلاري رابطله     هافستد تنها بين ميزان اجتنا  از علدم اطمينلان بلا تعهلد    هاي  كه از بين متیيربود 

كاري حسلابرس كلاهش    تنا  از عدم اطمينان افزايش يابد تعهدچه اج همچنين هر .وجود دارد
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فرهنگ اخ قي سلازمان  ثير أتبررسي »( پژوهشي تحت عنوان ۹۳۱۱ي و هوشمند )ومهد .يابد مي

نتلاي   داد.  يآماري پژوهش را حسابرسان ارشد تشكي  مل  ةجامعانشام دادند.  «بر رفتار حسابرس

 درک حسابرسان از فرهنگ اخ قي مؤسسه بر رفتار حسابرسان تأثير ندارد. دادپژوهش نشان 

 پژوهش شناسي روش

، اين تحقي  از نظر هدف بودبين متیيرهاي پژوهش تأثير كه هدف پژوهش حاضر تعيين  از آنشا

سلازي    كاربردي و از نظر گردآوري اط عات توصيفي و به صورت همبستگي و مبتني بلر ملدل  

 ازيل ن مورد يها داده( است. همچنين، PLS) ۹معاد ت ساختاري با رويكرد حداق  مربعات جزئي

. دشل پرسشلنامه اسلتفاده    کياساس، از  ني. بر اندشد يآور جمع يشيمايپ يبررس کياساس  بر

بزرگ  ةنمون کي انيمها از  داده يآور در جمعثر ؤم يروش نيشيپ يها از پژوهش يرويبه پ چون

 يمبلان   ةمطالعل  و يا كتابنانله  از روش يتالور يمبان يآور جمع يبرا ،نيهمچن. شود يمحسو  م

 ةجامعل  نيبل  ۹۳۱۷ سلال  ملاه اول  شلش  يزمان ةدورمشابه استفاده شد و در  يها هشپژو ينظر

 سساتؤم و حسابرسي سازمان در شاغ  حسابرسان پژوهش نيا يآمار ةجامع .شد عيتوز هدف

 پژوهش اين در آماري ةجامع نكهيا به توجه با بودند. ۹۳۱۷ سال در خصوصي بنش حسابرسي

 .شد استفاده ۹ ةرابط از ونهنم حشم نييتع يبرا است، نامحدود

(۹) 
2 2 2 2

α/2

2  2

 Z . σ 1.96  . 0.741
n    211         

e 0.1
   

 انسيل وار:  ،۱۶/۹علدد   يعنيمقدار نرمال استاندارد  : ،: حشم نمونه ۹ة رابط در

 اريل انحلراف مع  يآزمون و بررسل  شيبا استفاده از پ ستيمشن  ن نكهيا  يدل به كه است جامعه

 ۹/۰ معلادل  معملو ا  كه است پژوهش در نظر مورد دقت:  ،دست آمده استه ب ييتا سي ةوننم

ه نفلر بل   ۱۹۹، حشم نمونه ۹ ةرابطتوجه به  (. با۹۳۱۶ همكاران و مهد ي)بن شود يم گرفته نظر در

 صلورت  بله حسابرسلان   انيل پرسشنامه م ۱۳۰اعتبار پژوهش تعداد  شيدست آمد كه جهت افزا

 قلرار  يآملار   يل تحک يمبنلا  وشد  افتيدر پرسشنامه ۱۹۹ تعداد تينها در و دش عيتوز يادفتص

هلاي   هاي پلژوهش پرسشلنامه بلود. بلر ايلن اسلاس از پرسشلنامه        آوري داده ابزار جمع .گرفت

                                                                                                                                        
1. Partial Least Squares (PLS) 
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سلنشش   يبراHurtt (۱۰۹۰ ) ،گرا تحول يسنشش رهبر يبرا Bass & Avolio (۹۱۱۱)استاندارد 

 بلا املا   .شلد  اسلتفاده  يسنشش فرهنگ اخ قل  يبراShafer & Wang (۱۰۹۰ ) و ،يطرف يرفتار ب

پرسشلنامه را از نظلر روايلي و پايلايي     دوباره سلؤا ت  به تفاوت محيا پژوهشي محققان  توجه

موافقم تلا   از كام ا ،اي ليكرت گزينه ۱از طري  مقياس ها  پرسشنامه سؤا ت همة . كردندبررسي 

هلا( در ايلن    شلده )پرسشلنامه   حد امكان، ابزارهاي استفاده شده بود. تا دادهترتي   ،منالفم كام ا

ه شلد ييلد  أقبکلي روايلي و پايلايي آن ت   هلاي   پژوهشهاي معتبري است كه در  از سنشه پژوهش

 پلژوهش در ايلن   شده از متیيرهاي استفادهيک ميزان با ي هر  ةدهند  بيشتر نشانهاي  نمرهاست. 

 .شود متیيرهاي پژوهش ارائه مي گيري اندازهنحوة . در ادامه است

 محوری فرهنگ اخالق

 ،(۹۱۱۱)و همكارانش  Trevino يا هيگو ۹۰ ةپرسشناماز  يبه منظور سنشش فرهنگ اخ ق

 كردنلد،  يسلاز  مناسل   يحسابرسل  ايمحل  يبراآن را Shafer & Wang (۱۰۹۰ )كه بعدها 

 يهلا  و پلاداش  هلا   يتشلو  با مضمون ييها هيگو يشك  از پرسشنامه حاو ني. ادشاستفاده 

 زمينةرهبران شركت در  يالگوساز زانيم ،يگروه رفتار ،ياخ ق يرفتارها يمنظورشده برا

 نيمطابقلت بل   گلر، يد کيل با  ياخ ق يمطابقت هنشارها و رفتارها زانيم ،ياخ ق يرفتارها

طاعلت  ا يانتظار از كارمنلدان بلرا   زانيو م ،يرسم ريغ يو هنشارها يا اخ ق حرفه نيقوان

اسلاس   بلر  خواهد يكنندگان م از شركت امهپرسشن نيوچرا از مقامات با تر است. ا چون يب

مبتني بر ايلن  سؤا ت محتواي  ،در واقع پاسخ دهند. ها هيبه گو يا نقطه ۱ كرتيل فيط کي

در و شركاي حسابرسي  شوند هاي اخ قي حمايت مي ارزشموضوع است كه تا چه اندازه 

حسابرسي پايبندي رفتاري و عمکلي خلود   مؤسسات سازماني در  ساختار رأسمديران مقام 

محقل  و  از سلوي  . اين پرسشنامه از نظر روايي محتلوايي  كنند ميگرايي حفظ  را به اخ ق

بر اساس كه  ،و ضري  آلفاي كرونباخ آن شدمتنصصان در چند مرحکه بازنگري و تعدي  

رآورده شلده بلود، بله دليل  تعلدي       بل  ۷۱/۰( حدود ۱۰۹۶) Svanberg & Öhmanپژوهش 

 محاسبه شد. ۱۹/۰ارزيابي و برابر با دوباره ، ها سؤالمحتواي 
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 حسابرسطرفانة  بيرفتار 

طرفلي   . هلارت مبنلاي بلي   يده شلد ( سلنش ۱۰۹۰) ۹بر اسلاس پرسشلنامة هلارت   اين متیير 

ت ملديري  ي وفکسلف و  شناسي هاي روان پژوهشهاي  ديدگاه براي را  حسابرس در كار حرفه

اي حسابرسي در عين حلال   و با نگاه حفظ ماهيت حرفهقرار داد رفتار سازماني و بازرگاني 

كاران بود. اين پرسشنامه كه  صاح  بارةهاي قبکي حسابرس در فر  به دنبال شكستن پيش

عام  بود از نظر روايي محتوايي مورد جرح و تعدي  متنصصان قلرار   ۴در قال  سؤال  ۹۹

ايشلاد شلود. همچنلين     كننلدگان  مشلاركت بلراي    ساده و قاب  فهملي گرفت تا درک نظري 

 قرار گرفت.تأييد مورد  ۱۷/۰ضري  آلفاي كرونباخ برابر 

 شرکای حسابرس یگرا تحولرهبری 

چنلدعامکي   يگلرا  رهبلري تحلول  پرسشلنامة  شلركاي حسلابرس از    يگرا به منظور سنشش تحول

(. بله ايلن   Bass & Avolio 1995)شلد  اي اسلتفاده  هل  (با اندكي جرح و تعدي  در گويله )

موجود در پرسشنامه منطب  بر محليا حسابرسلي قلرار گرفتنلد. ايلن پرسشلنامه       گوية  ۹۱ترتي ، 

و  ،(ذهنلي )  (، ترغي بنش ) الهام انگيزة(، آرماني ) متشك  از چهار بنش نفوذ

قبکي نشان داده چهلار بعلد موجلود در    هاي  پژوهشاست. تشكي  شده ( فردي ) م حظات

  هلا  برخي پلژوهش  اساس برديگر برخوردارند و پايايي آن  اين پرسشنامه از همبستگي با يي با يک

(Schaubroeck et al 2007 ؛Walumbwa et al 2008 در حدود )اس ايلن  يل شده است. مقتأييد  ۱۳/۰

 .است ،(۹منالفم ) ( تا كام ا۱موافقم ) از كام اپن  گزينه،  آمد،كه  طور همان ،پرسشنامه

 پژوهشهای  تحلیل يافته

نتلاي  از منظلر   سلپس  و  شناختي آمار جمعيتبه منظور شروع تحکي  نتاي  ابتدا  زم است 

 .ندشوآزمون ها  تحکي  استنباطي، فرضيه اساس بر ،و در نهايت شوندآمار توصيفي بررسي 

كننلده در ايلن پلژوهش از     نفر مشلاركت  ۱۹۹شود از مشموع  ر كه مشاهده ميطو همان

درصد، كه با ترين ميزان فراواني است، مربوط به حسابرسلان   ۰۹/۳۶منظر سمت سازماني 

                                                                                                                                        
1. Hurtt 
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درصلد اسلت. از ميلان     ۱۳/۱حسابرس يعني  ارشد و كمترين ميزان فراواني مربوط به كمک

درصلد سلاير    ۴۱/۱۷و جامعة حسابرسي و درصد حسابرسان عض ۱۹/۷۱كنندگان  مشاركت

سال اسلت كله    ۹۱تا  ۹۰حسابرسان بودند. با ترين فراواني از منظر تشربة كاري مربوط به 

كنندگان در ايلن پلژوهش نيلز بايلد      درصد است. از منظر مدرک تحصيکي مشاركت ۷۶/۱۱

درصلد را بله خلود     ۴۰/۱۶گفت با ترين فراواني مربلوط بله ملدرک ليسلانس اسلت كله       

كننلدگان داراي ملدرک دكتلرا بودنلد.      درصد از مشاركت ۳۳/۳اختصاص داده است و تنها 

 شود. استفاده مي ۱حال به منظور بررسي توصيفي متیيرهاي پژوهش از جدول 

 شناختی فراوانی متغیرهای جمعیت .1 جدول

 فراوانی تعداد عوامل معیار فراوانی تعداد عوامل معیار

 ادسمت افر

 ۱۳/۱ ۹۱ حسابرس كمک
 كاري تشربة 

 ۹۰كمتر از 
 سال

۶۱ ۱/۳۰ 

 ۷۶/۱۱ ۹۱۴ سال ۹۱تا  ۹۰ ۳۷/۱۰ ۴۳ حسابرس
 ۴۴/۹۰ ۱۱ سال ۱۰تا  ۹۱ ۰۹/۳۶ ۷۶ حسابرس ارشد

 ۹۰۰ ۱۹۹ جمع ۴۳/۹۱ ۴۹ سرپرست حسابرسي
سرپرست ارشد 
 حسابرسي

۳۳ ۶۶/۹۱ 
مدرک 
 تحصيکي

 ۴۰/۶۱ ۹۳۱ ليسانس

 ۱۷/۳۹ ۶۶ فوق ليسانس ۹۰۰ ۱۹۹ جمع

عضويت 
 جامعه

 ۳۳/۳ ۷ دكترا ۱۹/۷۱ ۹۱۳ حسابرسان عضو جامعه
حسابرسان غيرعضو 

 جامعه
۱۱ ۴۱/۱۷ 

 ۹۰۰ ۱۹۹ جمع
 ۹۰۰ ۱۹۹ جمع

 

 پژوهشآمار توصیفی متغیرهای  .۲جدول 

 ماکزیمم مینیمم انحراف معیار میانگین متغیرها
۹۱/۴ نفوذ آرماني  ۳۱/۰  ۰۱/۹  ۱ 

بنش الهام انگيزة  ۰۱/۴  ۶۱/۰  ۰۱/۹  ۱ 
۷۶/۳ ترغي  ذهني  ۱۴/۰  ۹ ۱ 

فرديهاي  م حظه  ۰۱/۴  ۴۱/۰  ۹ ۱ 
جوو ت ش براي جست  ۹۰/۴  ۱۱/۰  ۹ ۱ 

۷۱/۳ وقفه در عام  قضاوت  ۴۹/۰  ۹۱/۹  ۱ 
 ۱ ۰۴/۹ ۱۱/۰ ۰۱/۴ عام  ذهن پرسشگر

نفس عام  اعتمادبه  ۱۱/۳ ۰۱/۹ ۹۱/۹ ۱ 
محوري فرهنگ اخ ق  ۹۷/۴ ۷۱/۰ ۹ ۱ 
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و متیيرهلاي پلژوهش مربلوط بله     ها  مؤلفهبا ترين ميانگين بين  گفتنتاي  بايد  اساس بر

 ةدهنلد  . اين عدد نشان۹۷/۴برابر با  است؛ ،محوري يعني فرهنگ اخ ق ،متیير مستق  پژوهش

 بلا شلود و   ملي  محسلو   كنندگان مشاركتمهم بين  ياست كه متیير فرهنگ اخ قي عامکآن 

 اسلاس  بلر نظلرات   دهلد  نشان مينحراف معيار اين متیير در حد معقول است به اينكه ا توجه

عام  متیير رهبلري  منزلة  بهنفوذ آرماني مؤلفة . همچنين ندارندطيف ليكرت پراكندگي زيادي 

گلرا در   بلارزترين نقلش رهبلري تحلول     اسلت كله   آنكننلده   بيلان  ۹۱/۴گرا با ميانگين  تحول

ارزشي است كله   ةنقش ايشادكنند كنندگان مشاركتر حسابرسي از منظمؤسسات ساختارهاي 

كنلد   مي هاي فردي و تنصصي كه دارد در زيردستان خود ايشاد ويژگيواسطة به  يکيک شر

همچنين با ترين  .كنندشده حركت  تعييناخ قي هاي  اولويت سو با ها هم شود آن مي و باعث

نفلس   ( و عام  اعتمادبله ۹۱/۹قضاوت )وقفه در عام   مؤلفةميزان انحراف معيار مربوط به دو 

دهد تلا چله انلدازه پراكنلدگي      مي كه نشاناست  طرفي حسابرسي بي ( مربوط به متیير۹۱/۹)

پاسلخ  هلاي   نظلرات طيلف  اي  هگزينل  ۱طيف ليكرت  اساس برزياد است و مؤلفه اين دربارة 

 را در بر گرفته است. ،منالفم موافقم تا كام ا از كام ا ،متفاوتي

 پژوهشهای  هیو فرض يمدل مفهوم نآزمو
 گیری آزمون مدل اندازه يبررس

حداق  مربعلات   كرديبا رو يمعاد ت ساختار سازي پژوهش از روش مدلهاي  داده  يتحک يبرا

 يلة پابلر   يمعاد ت سلاختار  سازي كه از مدل ييافزارها استفاده شد. نرم و  يجزئ

نرملال نبلودن    و مسلتق   يرهلا يمتی خطلي  مانند هم يطيشرا با كنند استفاده مي يروش آمار نيا

 شلاخ   پايايي از گيري هسنشش برازش مدل انداز براي. ها و كوچک بودن نمونه سازگارند داده

كردنلد   معرفلي  م ک ها، سه اعتبار سازه يبررس براي. شد استفاده واگرا روايي و همگرا روايي و

 انسواريل  متوسلا  هلا و  از سازه کي( هر ) يبيترك ييايپاو  ها هياز گو کيكه شام  اعتبار هر 

 يبلرا  ۱/۰از  شتريب ،يعامک يبارها  يضرا يبرا ۴/۰از  شتريب ري. مقاداست( شده ) استنرا 

رازش بل  انگريل ( بمركل  )  ييايل پا يبرا ۷/۰از  شتريب، (شده ) استنرا  انسيمتوسا وار



  646     گرا طرفي حسابرس: تحلیلي بر ادراک رهبری تحول مداری بر بي های فرهنگ اخالق تأثیر مضمون

 نيل ا  ينتلا . همگلرا هسلتند   يلي و روا ييايل از نظلر پا  نكله يو ا انلد  گيري اندازههاي  مناس  مدل

 .است آمده ۳ جدول ها در شاخ 
 (CFA)ی دییتأ یعامل لیحاصل از تحل جینتا .۳ جدول

 AVE C.R (FLعاملی ) بار متغیرهای آشکار متغیر مکنون

 فرهنگ اخ قي

 

OBJECT1 ۱۱/۰ 

۶۱/۰ ۱۶/۰ 

OBJECT2 ۱۱/۰ 

OBJECT3 ۱۰/۰ 

OBJECT4 ۱۱/۰ 

OBJECT5 ۷۷/۰ 

OBJECT6 ۱۷/۰ 

OBJECT7 ۱۱/۰ 

OBJECT8 ۱۹/۰ 

OBJECT9 ۱۴/۰ 

OBJECT10 ۷۱/۰ 

 طرفانه رفتار بي

جوو ت ش براي جست  ۱۰/۰ 

۷۱/۰ ۱۱/۰ 
 ۱۱/۰ وقفه در عام  قضاوت

 ۱۱/۰   ذهن پرسشگرعام

 ۱۱/۰ نفس عام  اعتمادبه

 شركا يگرا رهبري تحول

 ۱۱/۰ نفوذ آرماني

۱۰/۰ ۱۱/۰ 
 ۱۱/۰ بنش الهامانگيزة 

 ۱۱/۰ ترغي  ذهني

فرديم حظات   ۱۹/۰ 

 

 آملد،  ۳حاصل  از آن در جلدول     يكله نتلا   ي،دأييل ت يعامک  ياز انشام دادن تحک پس

 انسيلل، متوسللا وار۴/۰بللا تر از ملل ک  يعللامک بللار يداراا هلل هيللگو همللةمشللن  شللد 

و  اريل مع نيل كه مناسل  بلودن ا   هستند ۱/۰ يمرك  با  ييايو پا ،۷/۰ يبا  ةشد استنرا 

 .دهد را نشان ميگيري  اندازههاي  مناس  مدل ييايپا

واگراي قاب  قبول يک مدل بيانگر آن است كله يلک سلازه در ملدل نسلبت بله        روايي

 قابل   سلطح  در وقتلي  واگلرا  روايلي . دارد هلايش  تعام  بيشتري با شاخ  اي ديگره سازه

 وبراي هر سلازه بيشلتر از واريلانس اشلتراكي ميلزان بلين آن سلازه         AVE كه است قبولي
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 هلاي ايلن   كله خانله   گيرد امر توسا ماتريسي صورت مي نياباشد.  مدل در هاي ديگر سازه

مربلوط بله هلر     AVE  مقادير جذر وها  سازه نبي همبستگي ضراي  مقادير حاوي ماتريس

قلرار داده   ۴كله روي قطلر جلدول     ،AVE جذر ها و اساس نتاي  همبستگي سازه است. بر

  ركر نتيشه گرفت. ل   روايي واگراي مدل را در سطح سازه از نظر معيار فورن  توان مي شد،

 AVEمکنون و مقادیر  میان متغیرهایهای  یهمبستگ .۴ جدول

  
فرهنگ 

 محوری اخالق

رفتار 

 طرفانه بی

رهبری 

 گرا تحول

فرهنگ  × گرا رهبری تحول

 محوری اخالق

 ۱۳/۰ محوري فرهنگ اخ ق
   

 ۱۹/۰ ۴۱/۰ طرفانه رفتار بي
  

 ۱۷/۰ ۴۹/۰ ۴۴/۰ گرا رهبري تحول
 

فرهنگ ×  گرا رهبري تحول

 محوري اخ ق
۰۱/۰- ۱۴/۰ ۹۰/۰- ۶۱/۰ 

 

 ساختاری مدل يابيارز

 نيروابلا بل    يل از طر ياختارسل  ملدل  ،گيلري  مدل انلدازه  ييايو پا يياز سنشش روا پس

  ي( و ضلر ) نييتع  يضر اريشد. در پژوهش حاضر از دو مع يابيمكنون ارز يرهايمتی

 .استفاده شد ()بيني  قدرت پيش

R) نییتع بيضر
Qبیني ) قدرت پیش بي( و ضر2

2) 

مطلاب    .دهلد  را نشان ملي  زا درون ريمتی کي بر زا برون ريمتی کياست كه تأثير  ياريمع 

مناس  بلودن   توان پژوهش محاسبه شد كه مي يزا هاي درون سازه يبرا ، مقدار ۱شك  

بينلي ملدل از    قلدرت پليش   يضمن، به منظور بررس ر. دكرد دييرا تأ يبرازش مدل ساختار

 شله ينت تلوان  ملي  ۱ در جلدول  اريل مع نيا  يتوجه به نتا استفاده شد. با با عنوان  ياريمع

 دارد. «قوي»بيني  گرفت كه مدل قدرت پيش
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 (Q2) بینی قدرت پیش بی( و ضرR2) نییتع بیضر ریمقاد .۵ جدول

  R2 
Q2 

 ۱۱/۰ ۳۹/۰ حسابرسان ةطرفان بيرفتار 

 ۹۱/۰ ۹۱/۰ شركا يگرا رهبري تحول

 ۷۰/۰ ۱۱/۰ بنش الهام ة انگيز

 ۶۱/۰ ۷۷/۰ نفس اعتمادبه

 ۷۷/۰ ۱۶/۰ فرديات ظم ح

 ۷۴/۰ ۱۱/۰ نفوذ آرماني

 ۶۰/۰ ۱۱/۰ جوو ت ش براي جست

 ۷۴/۰ ۱۶/۰ ترغي  ذهني

 ۶۰/۰ ۱۴/۰ وقفه در عام  قضاوت

 ۶۱/۰ ۷۶/۰ ذهن پرسشگر

 

مدل پلژوهش حاضلر، بله منظلور كنتلرل       يگيري و ساختار از برازش بنش اندازه پس

 ۳۶/۰و  ۱۱/۰ و ۰۹/۰كه سه مقدار  استفاده شد ۹با عنوان  يارياز مع ،مدل يبرازش كک

كملک  بله   اريل مع نيل شده است. ا يمعرف آن يبرا يمتوسا و قو و فيضع ريمقاد منزلة به

 شود. محاسبه مي ۱رابطة 

(۱) 2GOF Communalities R  

 Communalities دآي مكنون پژوهش به دست مي يرهايمتی ياشتراك ريمقاد نيانگياز م. 

مدل در حلد   يبه دست آمده است، برازش كک ۷۷/۰مقدار  GOF اريمع نكهيبه ا توجه با

 يافزار بعلد از آزملون ملدل مفهلوم     نرم يخروج پس از برازش مدل، شود. مي دأييت «يقو»

دو بنش آزمون ملدل   يبررس  ينتا ادامه در. شده است داده نشان ۳و  ۱پژوهش در شك  

 .آيد مي  صيبه تف ساختاري گيري و آزمون مدل اندازه

 

 

                                                                                                                                        
1. Goodness of Fit 
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 پژوهشهای  ریمتغ یبرازش مدل کل جینتا .۶ جدول

Communality متغیرهای مکنون  R2  Communality   GOF 

محور فرهنگ اخ ق  ۶۱/۰  ۰۰۰/۰   

۷۱/۰  ۷۷/۰  ۷۷/۰  

حسابرسان ةطرفان بيرفتار   ۱۳/۰  ۳۹/۰   

شركا يگرا رهبري تحول  ۱۶/۰  ۹۱/۰   

شركا يگرا رهبري تحول  * 

محور فرهنگ اخ ق  
۶۰/۰  ۰۰۰/۰   

بنش مالهاة انگيز  ۷۱/۰  ۱۱/۰   

نفس اعتمادبه  ۱۱/۰  ۷۷/۰   

فرديات ظم ح  ۱۳/۰  ۱۶/۰   

۱۰/۰ نفوذ آرماني  ۱۱/۰   

جوو ت ش براي جست  ۷۱/۰  ۱۱/۰   

۷۱/۰ ترغي  ذهني  ۱۶/۰   

۶۱/۰ وقفه در عام  قضاوت  ۱۴/۰   

۱۰/۰ ذهن پرسشگر  ۷۶/۰   

 
 های پژوهش( )منبع: یافته استاندارد در حالت پژوهش یمدل مفهوم .۲ شکل
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 های پژوهش( )منبع: یافته (T-values) یمعنادار بیهمراه با ضرا پژوهشی مدل مفهوم .۳ شکل

 ةدهند )نشان گيري اندازههاي  از مدل يبتركي معمول طور  به يمعاد ت ساختارهاي  مدل

 يرهلا يمتی نيروابلا بل   ةدهنلد  )نشان يارساختهاي  مكنون( و مدلهاي  ريمتیهاي  لفهؤمريز

 مستق  و وابسته( هستند.

 ها هیفرض آزمون

و داشلتن بلرازش مناسل      سلاختاري  و ملدل  گيلري  اندازههاي  برازش مدل ياز بررس پس

هر  يبرا يمعنادار  يضرا  يو آزمون شد. در ادامه، نتا يهاي پژوهش بررس هفرضيها،  مدل

  يو نتلا  ،هلا  هياز فرضل  کيمربوط به هر  يرهايمس ةشدداستاندار  يضراها،  هياز فرض کي

 .است آمده ۷درصد در جدول  ۱۱ نانياطم سطحدر  هيفرض يحاص  از بررس

 پژوهشهای  هیآزمون فرض .۷ جدول

 ی بین متغیرهای پژوهشروابط علّ فرضیه
 ضریب مسیر

() 

  معناداریضریب 

(T-value) 

 ةنتیج

 آزمون

 
 تاييد ۷۶/۴ ۱۱/۰ يفرهنگ اخ ق---حسابرسان  ةطرفان يب يرفتارها

 

 ةطرفان يب يرفتارها × گرا متیير تعديکگر رهبري تحول

 يفرهنگ اخ ق---حسابرسان 
 تاييد ۳۷/۴ ۱۶/۰
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  يضلرا  كهنيبه ا توجه بااست.  آمده ۷و جدول  ۳ در شك  هاريمتی يمعنادار  يضرا

 شوند. يم دأييتها  هيفرض است ۱۶/۹در مطک  از ق شتريبها ريمتی داريمعنا

  نتیجهبحث و 

 يملدار  حسابرس از فرهنلگ اخل ق   ةطرفان يبرفتار  يريپذتأثير يبررسهدف اين پژوهش 

 ،حسلابرس  يشلركا  يگرا تحول يرهبر ةكنند  يتوجه به نقش تعد با ،يحسابرسسسات ؤم

حسابرسلي مشلاركت   سسات مؤنفر از حسابرسان فعال در  ۱۹۹. در اين پژوهش تعداد بود

اول مشن  سلاخت  فرضية (، آزمون PLSداشتند. بر مبناي تحکي  حداق  مربعات جزئي )

پذيري مثبتي دارد. در واقلع فرهنلگ   تأثيرحسابرسان از فرهنگ اخ قي طرفانة  بي رفتارهاي

تقلاي سلطح   تواند بلر ار  مي در مسير شیکي حسابرساناي  هحرففکسفة يک به مثابة اخ قي 

 شلود گلذار باشلد و باعلث    تأثيربسليار  اي  هرفتارهاي متعهدانه مطاب  بلا آيلين رفتلار حرفل    

بيش پايبندي اخ قي  زم را كاران  عمکكرد صاح  بارةو قضاوت در حسابرسان در بررسي

ارزشلي در  هلاي   فرهنگ اخ قي از طري  تیيير رويله  ،از پيش از خود نشان دهند. همچنين

دهلد و بلا    ملي  حسابرسي را تیييلر حرفة اشتباه در  ةگرفت شك هاي  اکرادحسابرسي حرفة 

بيشلتري در  هاي  انگيزه و ... ،سرايي، شعار، نمادسازي همچون داستانهايي  استفاده از روش

و كنلد   ملي  ايشلاد  ،طلرف  همچون داشتن رفتار بي ،حسابرساناي  هاجراي عمکكردهاي حرف

حسابرسلي تیييلر   مؤسسلات  بازار هاي  و استراتژيعمکكردي آنان را در جهت منافع  منشِ

شلود حسابرسلان    ملي  مدارانه در فرهنگ حسابرسي باعث هاي اخ ق دهد. وجود ارزش مي

 د و با تقويت رفتارهلاي نهاي ذهني مرجعي كه برايشان ايشاد شده است را بشكن فر  پيش

 بللاط بللادر ارتطللرف بلله حسابرسللان بياموزنللد كلله بللدون هلليی سللوگيري و گرايشللي  بللي

اي  هحرفل هاي  و بر اين اساس قضاوتكنند ها را بررسي  كاران عمکكردهاي مالي آن صاح 

 ( و۱۰۹۱) Barrainkua & Espinosa-Pike پلژوهش  نتيشلة  اين فرضيه بانتيشة . انشام دهند

Alleyne  دوم پلژوهش نيلز   نتيشلة فرضلية    اسلاس  بلر مطابقت دارد.  (۱۰۹۳)و همكارانش

حسابرسان از فرهنگ اخ قلي را  طرفانة  بي پذيري رفتارتأثير گرا تحولرهبري  شدمشن  

بنا به ماهيت رفتاري  گرا تحولديگر رهبري  عبارت  بهكند.  مي بيشتر در جهت مثبت تقويت
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دسلتان برخلوردار   تلوجهي بلر عمکكردهلاي زير     فوذ قابل  و عمکكردي كه دارد از قدرت ن

محوري  كردهاي رهبري بر فرهنگ اخ قگذاري رويتأثيرضمن  ،خواهد بود و اين موضوع

. شلود طرفي حسابرسان  بي تواند باعث تقويت رفتار مي ،حسابرسيمؤسسة در عمکكردهاي 

 كند ميدهد و ت ش  مي منافع جمعي را به منافع خود ترجيح گرا تحولدر واقع يک رهبري 

يرش صلورت حسلابرس قلدرت پلذ     در ايلن  كند.باور به عدالت را در حسابرسان تقويت 

به دلي  اعتمادي است كه در زيردسلتان   كند و اين موضوع صرفاا مي بيشتري از رهبري پيدا

به  توجه با ،شريک حسابرسشود  باعث مي گرا تحول. در واقع وجود رهبري شود مي ايشاد

صادرشلده از شلريک   هلاي   فلردي حسابرسلان در پلذيرش ارزش   هلاي   باز بلودن ذهنيلت  

حسابرسلي داشلته باشلند و ايلن     مؤسسة يشتري با اهداف پذيري ب حسابرس، قدرت تطبي 

 سلبک محور در ادراک شلريک حسابرسلي داراي    موضوع تحت وجود يک رويكرد اخ ق

و كنلد  حسابرسي كمک طرفانة  بي رفتارهاي متعهدانه وتوسعة تواند به  مي گرا تحول رهبري 

 & Svanberg پلژوهش  نتيشةاين فرضيه با نتيشة  تقويت شود.ها  كيفيت بررسي شودباعث 

Öhman (۱۰۹۶ و )Sweeney   دهللد ملي  نتلاي  نشللان  مطابقللت دارد. (۱۰۹۰)و همكلارانش 

احتمال  ،يشيمايپ يها پژوهش يكک يها تيمحدود ري)نظ ها تيمحدود ياگرچه وجود برخ

قلرار دهلد،    تلأثير ممكلن اسلت نتلاي  پلژوهش را تحلت      ( و ... ،سوگيرانههاي  پاسخارائة 

اي  هبله ماهيلت حرفل    توجله  بلا طرفانله   گذاري اخ قي بلر رفتارهلاي بلي   يرتأثتوان از  نمي

 زم است با درک نتاي   كرد وبر استانداردهاي اخ قي تمركز  حسابرسي غاف  شد و صرفاا

تحکيل   نوآورانة درستي و با رويكردهاي  ها به شده در اين پژوهش مسير آتي پژوهش كس 

 در آينده بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

 است: پيشنهاد قاب  ارائه چندنتاي   اساس بر

حسابرسلي بلا ارزيلابي    مؤسسلات  شود  مي اول پژوهش پيشنهادنتيشة فرضية  اساس بر

الگوهلاي ذهنلي حسابرسلان را بلا معيارهلاي      كننلد  محورانه تل ش   ابعاد فرهنگي و ارزش

زاري و بلا برگل  كننلد  و ... تسلنير   ،پلذيري، تعهلد، هويلت    طرفلي، مسلالوليت   بلي  همچون

از تلري   باورهاي فرهنگلي غنلي   ،همچون روز حسابدار ،منتکفهاي  به مناسبتهايي  برنامه
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مؤسسة حسابرسان شاغ  در در د ننفعان دار كه در قبال ذيهايي  كار حسابرسي و مسالوليت

 بلراي نهادينله شلود و    هلا  آناي  هدر محتواي كار حرفها  تا اين ارزش ايشاد كنندحسابرسي 

 سلبک شلود   مي دوم پژوهش پيشنهادنتيشة فرضية  اساس بر ،. همچنينكنندسعي تداوم آن 

دائلم   و مديريتي شريک حسابرس براي حسابرسان با تعريلف معيارهلاي مشلن     رهبري 

تواننلد از طريل     ملي  به وجود بازار رقابتي شركاي حسابرسلي  توجه بامرور شود. در واقع 

بله حسابرسلان   اسلت   ي و در حال تیييررقابتهاي  كه مناس  محيا گرا تحول رهبري  سبک

ملديريت و علدالتي كله در    نحلوة  د و از طري  ايشاد اطمينان به نشاغ  زيردست انگيزه ده

اي  هحرفل هاي  پذيرش نقشآمادة را ها  آن كنند مي براي حسابرسان ايشاداي  هحرفهاي  رويه

. اسلت  هاي حسابرسيو استاندارداي  هكه مطاب  رعايت آيين رفتار حرفكنند اي  هشد تعريف

 شود مي و باعثكند  مي شده كمک روابا كاري تقويتتوسعة به  رهبري  سبکدر واقع اين 

بله رهبلري و    . زيراكاري خود پايبند باشندهاي  در عرصهها  حسابرسان به حفظ اين ارزش

 مديريت شريک حسابرسي اعتماد دارند.
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 منابع
كلاري   سلازماني و تعهلد    رابطلة بلين فرهنلگ    بررسلي  (. »۹۳۱۱مهد، بهمن؛ اميلر نشلاتي )   بني

 .۹۳۷ل  ۹۹۱(، ص  ۳۰) ۱، هاي حسابداري مالي و حسابرسي پژوهش، «حسابرسان

 اخل ق ، «حسابرسان عمکكرد نقش فرهنگ اخ قي در(. »۹۳۱۴) حاجيها، زهره؛ الهه خدامرادي

 .۹۳۰ل  ۹۱۱(، ص  ۳) ۹۹ ،فنّاوري و عکوم در

 وي سلازمان ي اخ قل  فرهنلگ  نيب ةرابط(. »۹۳۱۱مدعکي نادي )پور محمدآبادي، زهره؛ مح حسين

 .۹۰۴ل  ۱۱(، ص  ۱) ۹۹، اخ ق در عکوم و فناوري، «و كاركنان رانيمدي اخ ق هاي ميتصم

دو بُعلد   نيبل  ةرابط يبررس»(. ۹۳۱۱باقرپور )ي عک محمد؛ رضا حصارزاده ؛جواد ،زاده يعک رج 

 يحسابدار يها يبررس ،«حسابرس يا وت حرفهبا قضا يا حرفه ديترد يِطرف يو ب تيشكاك
 .۹۱۱ل  ۹۷۳ ، ص (۱) ۱۳ ،يحسابرس و

و  ي،اخ قلل يهللا نقللش طللرز تفكللر، ارزش»(. ۹۳۱۶) يمحمللد حسللن ؛محسللن يي،رضللا غلل م

در  يكلاربرد  يهلا  پلژوهش  ،«حسابرسلان  يا حرفله  ديل ترد زانيل در م يرفتلار  يها انحراف

 .۱۴ل  ۴۷ ، ص (۱) ۶ ،يمال يگزارشگر

ثير فرهنلگ اخ قلي سلازمان بلر     أبررسي ت(. »۹۳۱۱حسين؛ عبدالحميد هوشمند ) غ ممهدوي، 

 .۱۴ل  ۹(، ص  ۱) ۱۹، ۹۳، س دانش حسابرسي، «رفتار حسابرس
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