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Abstract
This study set to examine the effect of ethicality culture themes on the auditor’s impartiality 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 Organization 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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 .۱دانشیار ،گروه مدیریت برنامهریزی امور فرهنگی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .۲دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
 .۳گروه مدیریت ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران

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

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مضمونهای فرهنگ اخالقمداری بر بیطرفی حسابرس با توجه بـه نقـش تدـدیلکننـدة
رهبری تحولگرای شرکای حسابرس صورت گرفت .این پژوهش از نوع کاربردی و به صورت توصیفیـ همبستگی اسـت و در
بازة زمانی شش ماه انجام گرفت .جامدة آماری پژوهش شامل  033نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسـات
حسابرسی بخش خصوصی بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سـاده انتخـا شـدند .جهـت جمـ آوری دادههـا از
پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن تأیید و به منظور تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیـل حـدالل مربدـات
جزئی ( )PLSاستفاده شد .نتایج نشان داد فرهنگ اخاللی در مؤسسات حسابرسی بر رفتار بیطرفانة حسابرس با شـدت ۴/0۷
تأثیر مثبت و مدنادار دارد .همچنین ،مشخص شد رهبری تحولگرای شریک حسابرس به منزلة متغیر تدـدیلکننـده بـا شـدت
 ۴/10تأثیر مثبت فرهنگ اخالقمداری بر رفتار بیطرفانة حسابرس را در جهت مثبت تقویت میکند.

کلیدواژگان
رفتار بیطرف حسابرس ،رهبری تحولگرا ،فرهنگ اخاللی.

 رایانامة نویسندة مسئولMrab830@yahoo.com :
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مقدمه
بيشتر نظريهپردازان امور سازمانها بر اين نكته كه رهبري و مديريت مؤثر يكي از عوامل دخيل
در موفقيت سازماني است اتفاقنظر دارند .در واقع ،هر گونه عم و سلنن و اقلدامي از جانل
رهبران و مديران مورد توجه كاركنان قرار ميگيرد و به دنبال آن ،بر اساس ماهيت عم و رفتلار
(و حتي سنن) ،ادراكات و احساسات كاركنان تحت تلأثير قلرار مليگيلرد ( Yammarino et al

 .)2008: 695سبک رهبري به واسطة خصيصهها و ويژگيهايي كه دارد ميتواند از طريل تیييلر
در اركان فرايندي و محتوايي يک سازمان باعث تیيير رفتارهاي گذشلتة كاركنلان شلود و سلب
شود ،بر حس

نوع سبک رهبري ،رفتار افراد با خواستههاي مورد نظر رهبر همسو شلود .يكلي

از اين ابعاد تأثيرپذير از سبک رهبري فرهنگ سازمان است .فرهنگ سازمان به منزلة يک بعلد از
معيارهاي محتوايي ،بسته به نوع رويكردهاي مديريتي ،ميتواند باعث پويايي بيشتر يک سلازمان
شود و رفتارها و منشهاي فردي كاركنان را با نوع فرهنگ ملورد نظلر سلازمان هلممسلير كنلد
(حاجيها و خدامرادي  .)۹۱۶ :۹۳۱۴فرهنلگ اخل قملداري ۹اعملال و اعتقلادات و معيارهلاي
درست و نادرست مربوط به افراد يا گروهها را در بر ميگيرد و شلام عناصلري نظيلر فرهنلگ
شركت ،نظامهاي تشوي  ،رفتارهاي ارزشمند ،سياستهاي ارتقا ،نظامهاي سلنشش عمکكلرد ،و
رفتارهاي مديريت است .به عبارت سادهتر ،نقش رهبري در ايشلاد فرهنلگ اخ قلي مبتنلي بلر
ارزشها و محورهاي اخ قي است كه باعث ميشود فعاليتهاي فلردي افلراد در مسلير ملورد
نظر قرار گيرد .اين ارزشها بر حس

ماهيت عمکكردي و نقش اجتماعي هر سلازماني متفلاوت

است (.)Sweeney et al 2010: 533
بیان مسئله
امروزه ،مؤسسات حسابرسي همچون هر سلازماني از قواعلد و الزاملات سلاختاري و محتلوايي
رفتار سازماني مستثني نيستند و لزوم انتقال دانشِ رهبري و ويژگيهاي فرهنگي ،به مثابة بنشلي
از اين الزامات و قواعد ،ميتواند به ارتقاي سطح قابکيتهاي آنها كمک كند .بايد توجله داشلت
در مؤسسات حسابرسي تأثيرگذاري سبک رهبري بر فرهنگ اخ قي ،به دليل بلار مسلالو نهاي
1. Ethical Culture
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كه در قبال جامعه و ذينفعان بر عهده دارند ،بسيار حائز اهميت اسلت .چلون اگلر پايبنلدي بله
ارزشهاي اخ قمحور و آيين رفتار حرفهاي در غال

فرهنگ مؤسسلات حسابرسلي در افلراد

نهادينه شود ،باعث خواهد شد رفتارهلاي حرفلهاي ،همچلون ترديلد و بليطرفلي حسابرسلان،
تقويت شود و باعث شود اظهارنظرها مسالو نهتر و مبتنلي بلر درک اهميلت رفتلار حرفلهاي در
محلليا اجتمللاعي صللورت پللذيرد (رؤيللايي و همكللاران  .)۳ :۹۳۱۹هرچنللد وجللود قللوانين و
آييننامههاي الزامآور طي سالهاي اخير بلر تقويلت رفتارهلاي حرفلهاي حسابرسلان ،همچلون
بيطرفي ،تأكيد كرده است ،به دلي تداخ نقش حسابرس با صاح كاران اين موضوع حلداق
در عم و بله صلورت دسلتوري كمتلر تأثيرگلذار بلوده اسلت و للزوم توجله بله راهكارهلاي
اخل قمحلور بلهشلدت احسلاس مليشلود ( .)Svanberg & Öhman 2016: 66ملث ا ،اگرچله
اسللتانداردهاي حسابرسللي ،نظيللر قللوانين اخ قللي

 ،شللركاي حسللابرس را ،در مقللام

تعيينكنندگان جهت مسير حرفهاي حسابرسان ،مکزم به بررسي و شناسايي تهديدهاي حرفلهايل
همچون رفتارهاي سوگيرانه ،عدم بيطرفي در بررسيهلا ،فقلدان ترديلد رفتلار حرفلهاي ،و ...ل
كرده است و خواسته از آن استراتژيهاي مناسبي براي توسعة رفتار حرفهاي حسابرسان تلدارک
ببينند ،به نظر ميرسد قانونگذاران دچار تکبعدنگري صِرف مبتني بر تمركز بلر رفتلارگرايي در
حسابرسي شدهاند و به ابعاد ك نتر تأثيرگذار بر رفتار حرفلهاي حسابرسلان ،همچلون فرهنلگ
اخ قي ،بيتوجه بودهاند ( .)Bauer 2015: 97بر اين اساس به نظر مليرسلد توجهلات بايلد بله
سمت آن دسته از مكانيسمهاي ك نتري معطوف شود كه صرفنظر از سلرعت بلا يلا پلايين
بروز تهديدهايي همچون كاهش بيطرفي حسابرس مورد توجه قرار گيرد .فرهنلگ اخ قلي بله
مثابة يكي از اين ابعاد نقش قاب توجهي در اين زمينه ميتواند داشلته باشلد .در واقلع ،فرهنلگ
اخ قي يک رابا چندبعدي بين نظامهاي رسمي و غير رسمي است كه به طلور بلالقوه قابکيلت
ايشاد زمينه براي بروز رفتارهاي اخ قي و غير اخ قي را دارنلد (.)Victor & Cullen 1988: 104
يافتههاي پژوهشهاي گذشلته (همچلون Svanberg & Öhman 2016: 2017؛ Casey et al 2001؛
 )Douglas et al 2001فرضية ايلن پلژوهش ،مبنلي بلر وجلود رابطله بلين فرهنلگ اخ قلي در
مؤسسههاي حسابرسي و بيطرفي حسابرس ،را با توجله بله نقلش رهبلري كاريزماتيلک تأييلد
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ميكند .ننست ،شواهد موجلود در پيشلينة نظلري حلاكي از آن اسلت كله فرهنلگ غالل

در

مؤسسات حسابرسي بر بروز رفتارهاي حرفهاي و كارآمد در حسابرسلي تأثيرگلذار اسلت و بله
بهبود كيفيت خدمات حسابرسي منشر خواهد شلد ( .)Casey et al 2001: 104همچنلين شلواهد
نشان ميدهد سبک رهبري تحولگرا ،بله واسلطة وجلود خصيصلههلاي رفتلاري و عمکكلردي
مديران ،به دلي ايشاد باورهاي اعتماد زيردستان بر مدير ،باعث ميشلود فرهنلگ اخ قلي تلأثير
مثبتي بر رفتارهاي حرفهاي داشته باشلد ( .)Kaptein 2011: 844دوم ،پيشلينة پژوهشلي در بلا
موضوعات حسابرسي نشان ميدهد تصميمات اخ قي حسابرسلان متلأثر از فرهنلگ سلازماني
( )Douglas et al 2001: 118و فرهنلگ اخ

قلي مؤسسلات حسابرسلي ( Sweeney et al 2010:

 )547است .سوم ،افزايش سطح الزامات به حسابرسان مبني بر افزايش سطح رفتار بليطرفلي در
بررسيهاي صورتهاي مالي باعث ميشود انگيزههلاي فلردي تحلت تلأثير قلرار گيلرد و فلرد
سرخورده در اين مسير ناكارآمدي رفتاري بيشتري از خلود نشلان دهلد .ازيلنرو ،ايشلاد ارزشِ
اخ قمحوري در غال

فرهنگ مؤسسات حسابرسي توسا سبک مديريتي كارآمد و اثلربنش،

همچون رهبري كاريزماتيک ،ملي توانلد بله مراتل

بلر افلزايش اثربنشلي حسابرسلي و بلروز

رفتارهاي بيطرفانه در ايلن حرفله ملؤثر باشلد ( .)Svanberg & Öhman 2017: 114بلر اسلاس
توضيحات دادهشده ،هدف اين پژوهش بررسي نقش تعدي كنندة رهبري تحلولگلرا در ارتبلاط
با تأثير فرهنگ اخ قمداري بر بيطرفي حسابرس است.
مباني نظری
ارتباط فرهنگ اخالقي با بيطرفي

فرهنگ اخ قي به منزلة يک بعد مهم از فرهنلگ سلازماني بله اَعملال و اعتقلادات و معيارهلاي
درست و نادرست افراد يا گروهها اشاره دارد و شام عناصري نظير فرهنگ شركت ،نظلامهلاي
تشوي  ،رفتارهاي ارزشمند ،سياستهاي ارتقا ،نظامهاي سنشش عمکكرد ،و رفتارهلاي ملديريت
است (حاجيها و خدامرادي  .)۹۱۱ :۹۳۱۴فرهنگ اخ قي ،كه تِروينلو )۹۱۱۱( ۹معرفلي كلرد ،از
دو بعد تشكي شده است .بعد ننست ،كه مبتني بر محياِ اخ قيِ عمومي اسلت ،شلام ميلزان
1. Trevino et al
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تنبيههاي درنظرگرفتهشده براي رفتارهاي غير اخ قي ،ميزان تشلويقات درنظرگرفتلهشلده بلراي
رفتارهاي اخ قي ،مدلسازي نقش از سوي رهبران ،و هنشارهاي اخ قي است .اين بعد وجلوه
منتکف ،چون فضاي اخ قي رأس سازمان ،و همچنلين تلأثير سلاختارهاي قاعلدهمنلدتر ،نظيلر
دستورالعم ها و نظامهاي پاداش ،را در بر ميگيلرد .بعلد دوم مربلوط بله اطاعلت از مسلالو ن
ميشود كه بر اساس ميزان تمكين تعريفشده از سوي مقامات با تر مشلن

مليشلود .يلک

فرهنگ اخ قي در مؤسسات حسابرسي به ويژگيهاي مشترک مورد قبول رفتاري و راهلي كله
آن موضوعهاي اخ قي در مؤسسات مورد توجه قرار ميگيرند اشلاره مليكنلد .بلهرغلم توجله
برخي از مطالعات به تأثير فرهنگ اخ قي بر رفتارهاي اخ قي (حسينپور محملدآبادي و نلادي
۹۳۱۱؛  ،)Windsor & Ashkanasy 1996در حوزههاي سلازماني ،مطالعلة چنلداني دربلارة تلأثير
احتمالي فرهنگ اخ قي بر بيطرفي حسابرس ،حداق در داخ كشور ،صورت نپذيرفته اسلت.
از طرف ديگر ،بيطرفي حسابرس نوعي نگرش در حرفة حسابرسي محسو ميشود كه زمة
آن وجود ذهني پرسشگر و نقادانه در برخورد با شرايطي است كه احتمال وجود اشتباه ناشلي از
خطا يا تقک

در آنها وجود دارد و نيز بله معنلاي ارزيلابي خلالي از هلر گونله پليشداوري در

عرصة بررسيهاي حسابرسي است (غ مرضلايي و حسلني  .)۴۱ :۹۳۱۱در حمايلت از مفهلوم
بيطرفي ،اينگونه تحکي شده است كه حسابرسلان نبايلد در نگلرش خلود جانل داري داشلته
باشند؛ به اين معنا كه آنها نبايد در جهت منفي (مشكوک بودن) يا مثبت (زودباوري) سلوگيري
كنند (رج عکيزاده و همكاران  .)۹۷۱ :۹۳۱۱در واقلع ،بليطرفلي حسابرسلي مكانيسلم رفتلار
دروني حسابرسان است كه در بررسيهاي صورتهاي مالي ،بهخصوص در وضعيتهلايي كله
ريسک حسابرسي با تري وجود دارد ،معيار رفتاري بيطرفلي حسلابرس مليتوانلد اثربنشلي
كيفيت بررسيهاي صورتهاي مالي را تقويت كند .بنابراين ،بيطرفي مليتوانلد نيرويلي تکقلي
شود كه حسابرسان را وادار به شناسايي خطاها و موارد غير معمولي بالقوه و بررسلي انحرافلات
ميكند .اين بدان معناست كه سطح مناسبي از بيطرفي و ترديد حرفهاي براي داشتن حسابرسلي
با كيفيت با ضروري است ( .)Zhou 2017: 15در واقع ،اعتقاد به ايشاد ارزشهلاي اخ قلي در
رأس مؤسسات حسابرسي ،كه به طور همزمان هم به رهبري هم به فرهنگ اخ قلي مؤسسلات
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حسابرسي اشاره دارد ،تلأثير مشنصلي بلر بلروز رفتارهلاي اخ قلي در حسابرسلان ،همچلون
بلليطرفللي حسابرسللي ،خواهللد داشللت (et al 2008: 51

حسابرسي فضاي مناس

 .)Jenkinsدر صللورتي كلله مؤسسللة

براي انتنا ميانبُرها به منظلور دور زدن قلوانين ،همچلون پلذيرفتن

بيشتر از ساعات تعيينشدة كار حسابرسي ،را فراهم سازد ،آنگاه حسابرسان بيشتر از هلر زملاني
احتمال ارتكا

اقدامات كاهندة كيفيت حسابرسي را خواهند داشت .چون موضوعاتي همچلون

فشار بودجة زماني ريسک بررسيها را افزايش ميدهد و اين موضوع بلهشلدت باعلث كلاهش
بليطرفلي حسابرسلي مليشلود (& Sweeney 2005: 342

 .)Pierceدر مقابل  ،ملديرانِ داراي

رويكردهاي فرهنگ اخ قمدارانه ،در مؤسسات حسابرسي ،با نكوهش رفتارهاي غيلر اخ قلي،
ت ش ميكنند با نهادينهسازي ارزشهاي اخ قي در متن كلار و حرفلة حسابرسلان ،بله واسلطة
ابزارهايي مث تقويت رفتاري و ايشاد انگيزه ،باعث افزايش رفتارهلاي اخل قمدارانله ،همچلون
بيطرفي در حرفة حسابرسلي ،شلوند ( .)Finn et al 1988: 610زيلرا وجلود ايلن رويكردهلا در
مديران به منزلة اين است كه يک حسابرس ،فلار از هلر گونله پليشفلر

هلاي ذهنلي ،بايلد

بررسيهاي زم را در زمينة عمکكرد صاح كاران انشام دهد و بله منظلور ايشلاد ايلن شلرايا
ت ش ميكند پايبندي رفتاري و اخ قي خود را بله اسلتانداردهاي حسابرسلي نشلان دهلد .بله
عبارت ديگر ،اخ قگرايي در ارزشها و رفتارهاي سلازماني ،ضلمن افلزايش سلطح اثربنشلي
كاركردهاي فردي ،ميتواند به انسشام بيشتر پايبندي به اصول حرفهاي در محيا كلاري بينشاملد
و باعث شود حسابرسان متعهدانهتر اخ ق حرفهاي را رعايت كنند و در بررسيهاي تنصصلي
خود ،به دور از هيشان و پيشفر

هاي ذهني ،تصميمگيري و قضاوت كنند .تحت اين شلرايا

باورهاي اخ قي ميتواند به توسعة كاركردهاي تنصصي حسابرسان در تصميمگيريهلا كملک
كند ( .)Svanberg & Öhman 2016بر اين اساس ،فرضية پژوهش بدين شك تدوين شد:


فرهنگ اخ قي بر رفتارهاي بيطرفانة حسابرسان تأثير مثبت ميگذارد.

ارتباط رهبری تحولگرا و فرهنگ اخالقي و بيطرفي حسابرس

تالوري رهبري در ماهيت سازمانهايي با ويژگيهاي اخ قمداري ،همچون حرفة حسابرسي ،بلر
آن است كه رفتارهاي رهبران ،يعني شركاي حسابرسي ،ممكن است به واسلطة تأثيرگلذاري بلر
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خودانگارههاي فردي حسابرسان منشأ اثر باشد ( .)Shamir et al 1993: 579تالوري رهبري بلراي
ايشاد اين هويت دو مكانيسم معرفي ميكند كه از طري آنها تأثير ملد نظلر حاصل مليشلود.
يكي از اين مكانيسمها افزايش هويتيابي رابطهاي و اجتماعي و در نتيشله مهلمتلر جکلوه دادن
يک هويت اجتماعي يا رابطهاي خاص در نظر كاركنان است .اين مكانيسم باعث ارتقاي جايگلاه
يک هويت ميان انواع هويتهاي موجلود در خودانگلارة فلردي حسابرسلان مليشلود و زمينلة
تأثيرگذاري بيشتر آن بر رفتار حرفهاي حسابرسان را فراهم مليسلازد ( Van Knippenberg et al

 .)2004: 823مكانيسم ديگر نيلز ارتقلاي هويلت اجتملاعي يلا رابطلهاي موجلود بلا اسلتفاده از
نشانههاي محيطي است كه نتيشة آن تأثير هويلت مربوطله بلر رفتلار حسلابرس در يلک بافلت
خاص خواهد بود .مث ا در يک محيا مبتني بر اخ قمحلوري حسلابرس ارزشهلاي اخ قلي
نهادينهشده در سازمان را به مثابة يک نملاد مليپلذيرد و در مسلير حرفلهاي خلود آن را ادراک
ميكند .حسابرسي كه تحت تأثير دستكم يكي از اين دو مكانيسم قلرار بگيلرد احتملال دارد از
تصميمات مديريت متأثر شود .از طرف ديگلر ،فرهنلگ اخل قمحلوري موضلوعي اسلت كله
نيازمند تدوين در قال

فرهنگ ك نتر در يک محيا اجتماعي نظيلر سلازمان اسلت .رهبلر بله

واسطة رويكردها و ويژگيهايي كه دارد ت ش ميكند محيطلي منطبل بلا ايلدهآلهلاي عملدتاا
فکسفي خود ايشاد كند و بسته به تفاوت ويژگيهايي كه با ديگران دارد محيا فرهنگي متفلاوتي
را براي افراد زيردست خود رقم بزند Douglas .و همكارانش ( )۱۰۰۹به نقش فعال يلک رهبلر
در ايشاد فرهنگ اخ قي صحه گذاشتند و سبک رهبري مدير را مهلمتلرين تلروي دهنلدة ايلن
فرهنگ در فضا و اتمسفر سازمان دانستند و اعل م كردنلد ايلن تیييلرات بلا ايشلاد ارزشهلاي
اخ قي نهادينهشده در سازمان در بکندمدت ميتواند به رويهاي رفتاري در افلراد تبلدي شلود و
اين موضوع باعث افزايش سطح كارآمدي رفتارهاي حرفهاي شود .پژوهشهلا نشلان مليدهنلد
سبک رهبري تحولگرا ،با توجه به ويژگيهاي رفتارمآبانه و تنص

گرايانهاي كه يلک ملدير از

خود نشان مليدهلد ،بلراي افلراد بسليار گيراسلت و ايلن موضلوع مليتوانلد باعلث تقويلت
زيرساختهاي فرهنگي در جهت ارتقاي سطح كارآمدي حرفهاي افراد شلود .چنلد دليل مهلم
براي تأثير رهبري تحولگرا مؤسسات حسابرسي بر اخ قگرايي و رفتار بيطرفانلة حسابرسلان
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وجود دارد .حسابرسان مؤسساتي كه تحت تأثير يک رهبر تحولگرا قرار دارند ميكوشند منلافع
شنصي خود را فداي منافع جمعي كنند ،در مأموريتها از خود فداكاري نشلان دهنلد ،هويلت
خود را همسو با چشمانداز طرحشده از سوي شركاي حسابرسي در جايگاه ملديران مؤسسلات
شك دهند ،وابستگي عاطفي شديد خود بله رويكردهلاي رفتلاري ملدير را نشلان دهنلد ،و در
نهايت تعهدات و پايبندي اخ قي و شنصي قوي خود به ارزشها و اهداف را به منصلة ظهلور
بگذارند .اين شرايا به فزوني ستايش و احترام و تكلريم رهبلري گلروه (مؤسسلة حسابرسلي)
منشر ميشود ( )Walumbwa et al 2004: 517كه خود تقويت اعتماد به اط علات ارائلهشلده از
سوي رهبر را در پي دارد .بر اين اساس فرضية دوم پژوهش اين است:


رهبري تحولگرا تأثير مثبت فرهنگ اخ قلي بلر رفتارهلاي بليطرفانلة حسابرسلان را
تقويت ميكند.
بر اساس مباني نظري و فرضيههاي مطلرحشلده ،ملدل مفهلومي پلژوهش در شلك ۹

تدوين شد.
تالش برای جستوجو

وقفه در عامل قضاوت

H1

رفتار بیطرفانة حسابرسان

فرهنگ اخالقمحوری

عامل ذهن پرسشگر
H2

عامل اعتماد به نفس
رهبری تحولگرای شرکا
مالحضات فردی

ترغیب ذهنی

انگیزة الهامبخش

شکل  .1چارچوب نظری پژوهش

نفوذ آرمانی
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پیشینة تجربي
& Espinosa-Pike

 )۱۰۹۱( Barrainkuaپژوهشي تحت عنوان «تأثير تعهد به استق ل رفتلاري و

فرهنگ مؤسسات حسابرسي بر ارتقاي سطح رفتارهاي حرفلهاي حسابرسلان» انشلام دادنلد .در
اين پژوهش  ۹۱۱نفلر از حسابرسلان كشلور اسلپانيا حضلور داشلتند و نتلاي نشلان داد رفتلار
حسابرسي تحت تأثير فرهنگ يكپارچة مؤسسة حسابرسي باعث افزايش تعهلد و بليطرفلي در
حرفلة حسابرسللي مليشللود& Yuhanis .

 )۱۰۹۱( Ismailپژوهشللي تحلت عنللوان «شناسللايي

معيارهاي اخ قي در محيا كار حرفهاي حسابرسان بنش دولتي كشور مالزي» انشام دادنلد .در
اين پژوهش كه  ۳۱۱نفر از حسابرسان دولتي كشلور ملالزي حضلور داشلتند بلر اسلاس نتلاي
مشن

شد از بين هشده مؤلفة ارزشمحور در ارتقاي سطح اخ قگرايي دو مؤلفة معنويلت و

آموزشهاي متعهدانه نسبت به ساير مؤلفههال همچون محيا عمکكردي ،ارتباطات كلاري ،و ...ل
داراي اولويتاند Holtbrügge .و همكارانش ( )۱۰۹۷پژوهشي تحت عنوان «ويژگيهاي فلردي،
شرايا محيطي ،و ويژگيهاي اخ قي حسابرس با هدف شلناختشناسلي اجتملاعي در حرفلة
حسابرسي» انشام دادند .در اين پژوهش تعداد  ۹۱۱حسابرس كشور ليتلواني بله منزللة اعضلاي
جامعة هدف مشاركت داشتند .نتاي نشلان داد بلين ويژگليهلاي فلردي و شلرايا محيطلي بلا
اخ

قگرايي در حرفلة حسابرسلي ارتبلاط مثبلت و معنلادار وجلود داردSvanberg & Öhman .

( )۱۰۹۶پژوهشي تحت عنوان «بررسي تأثير فرهنگ اخ قي مؤسسة حسابرسلي بلر بليطرفلي
حسابرسي» انشام دادند .جامعة آماري اين پلژوهش مؤسسلات حسابرسلي كشلور سلوئد بلود.
يافتهها نشان داد حسابرسان در محياهايي كه اخ قمداري در آنشا حاكم است ،رفتلار اخ قلي
با تشوي و رفتار غير اخ قي با تنبيه پاسخ داده ميشود ،هنشارهاي اخ قي در آنشلا روا دارد،
رهبري اخ قمدار در آنشا حاكم است ،و رابطة رئيس و مرئوس در آنشا چنلدان حلاكم نيسلت
تصميمات بيطرفانهتري اتناذ ميكنند .بنيمهد و همكارانش ( )۹۳۱۱در پژوهشلي بله بررسلي
رابطة بين فرهنگ سازماني و تعهد كاري حسابرسان پرداختند .نتاي پژوهش بيانگر اين واقعيلت
بود كه از بين متیيرهاي هافستد تنها بين ميزان اجتنا از علدم اطمينلان بلا تعهلد كلاري رابطله
وجود دارد .همچنين هر چه اجتنا از عدم اطمينان افزايش يابد تعهد كاري حسلابرس كلاهش
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مييابد .مهدوي و هوشمند ( )۹۳۱۱پژوهشي تحت عنوان «بررسي تأثير فرهنگ اخ قي سلازمان
بر رفتار حسابرس» انشام دادند .جامعة آماري پژوهش را حسابرسان ارشد تشكي مليداد .نتلاي
پژوهش نشان داد درک حسابرسان از فرهنگ اخ قي مؤسسه بر رفتار حسابرسان تأثير ندارد.
روششناسي پژوهش
از آنشا كه هدف پژوهش حاضر تعيين تأثير بين متیيرهاي پژوهش بود ،اين تحقي از نظر هدف
كاربردي و از نظر گردآوري اط عات توصيفي و به صورت همبستگي و مبتني بلر ملدلسلازي
معاد ت ساختاري با رويكرد حداق مربعات جزئي )PLS( ۹است .همچنين ،دادههاي مورد نيلاز
بر اساس يک بررسي پيمايشي جمعآوري شدند .بر اين اساس ،از يک پرسشلنامه اسلتفاده شلد.
چون به پيروي از پژوهشهاي پيشين روشي مؤثر در جمعآوري دادهها از ميان يک نمونة بزرگ
محسو ميشود .همچنين ،براي جمعآوري مباني تالوري از روش كتابنانلهاي و مطالعلة مبلاني
نظري پژوهشهاي مشابه استفاده شد و در دورة زماني شلش ملاه اول سلال  ۹۳۱۷بلين جامعلة
هدف توزيع شد .جامعة آماري اين پژوهش حسابرسان شاغ در سازمان حسابرسي و مؤسسات
حسابرسي بنش خصوصي در سال  ۹۳۱۷بودند .با توجه به اينكه جامعة آماري در اين پژوهش
نامحدود است ،براي تعيين حشم نمونه از رابطة  ۹استفاده شد.
Zα/2 2 . σ 2
1.96 2 . 0.7412

 211
2
e
0.12

() ۹
در رابطة  : ۹حشم نمونه،
جامعه است كه به دلي اينكه مشن

 :مقدار نرمال استاندارد يعني علدد ،۹/۱۶

n

 :واريلانس

نيست با استفاده از پيشآزمون و بررسلي انحلراف معيلار

نمونة سيتايي به دست آمده است : ،دقت مورد نظر در پژوهش است كه معملو ا معلادل ۰/۹
در نظر گرفته ميشود (بنيمهد و همكاران  .)۹۳۱۶با توجه به رابطة  ،۹حشم نمونه  ۱۹۹نفلر بله
دست آمد كه جهت افزايش اعتبار پژوهش تعداد  ۱۳۰پرسشنامه ميلان حسابرسلان بله صلورت
تصادفي توزيع شد و در نهايت تعداد  ۱۹۹پرسشنامه دريافت شد و مبنلاي تحکيل آملاري قلرار
گرفت .ابزار جمعآوري داده هاي پلژوهش پرسشلنامه بلود .بلر ايلن اسلاس از پرسشلنامههلاي
)1. Partial Least Squares (PLS
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استاندارد  )۹۱۱۱( Bass & Avolioبراي سنشش رهبري تحولگرا )۱۰۹۰( Hurtt ،براي سلنشش
رفتار بيطرفي ،و  )۱۰۹۰( Shafer & Wangبراي سنشش فرهنگ اخ قلي اسلتفاده شلد .املا بلا
توجه به تفاوت محيا پژوهشي محققان دوباره سلؤا ت پرسشلنامه را از نظلر روايلي و پايلايي
بررسي كردند .سؤا ت همة پرسشنامهها از طري مقياس  ۱گزينهاي ليكرت ،از كام ا موافقم تلا
كام ا منالفم ،ترتي

داده شده بود .تا حد امكان ،ابزارهاي استفادهشلده (پرسشلنامههلا) در ايلن

پژوهش از سنشههاي معتبري است كه در پژوهشهلاي قبکلي روايلي و پايلايي آن تأييلد شلده
است .نمرههاي بيشتر نشاندهندة ميزان با ي هر يک از متیيرهاي استفادهشده در ايلن پلژوهش
است .در ادامه نحوة اندازهگيري متیيرهاي پژوهش ارائه ميشود.
فرهنگ اخالقمحوری

به منظور سنشش فرهنگ اخ قي از پرسشنامة  ۹۰گويهاي  Trevinoو همكارانش (،)۹۱۱۱
كه بعدها

& Wang

 )۱۰۹۰( Shaferآن را براي محليا حسابرسلي مناسل سلازي كردنلد،

استفاده شد .اين شك از پرسشنامه حاوي گويههايي با مضمون تشلوي هلا و پلاداشهلاي
منظورشده براي رفتارهاي اخ قي ،رفتار گروهي ،ميزان الگوسازي رهبران شركت در زمينة
رفتارهاي اخ قي ،ميزان مطابقت هنشارها و رفتارهاي اخ قي با يلکديگلر ،مطابقلت بلين
قوانين اخ ق حرفهاي و هنشارهاي غير رسمي ،و ميزان انتظار از كارمنلدان بلراي اطاعلت
بيچونوچرا از مقامات با تر است .اين پرسشنامه از شركتكنندگان ميخواهد بلر اسلاس
يک طيف ليكرت  ۱نقطهاي به گويهها پاسخ دهند .در واقع ،محتواي سؤا ت مبتني بر ايلن
موضوع است كه تا چه اندازه ارزشهاي اخ قي حمايت ميشوند و شركاي حسابرسي در
مقام مديران رأس ساختار سازماني در مؤسسات حسابرسي پايبندي رفتاري و عمکلي خلود
را به اخ قگرايي حفظ ميكنند .اين پرسشنامه از نظر روايي محتلوايي از سلوي محقل و
متنصصان در چند مرحکه بازنگري و تعدي شد و ضري

آلفاي كرونباخ آن ،كه بر اساس

پژوهش  )۱۰۹۶( Svanberg & Öhmanحدود  ۰/۷۱بلرآورده شلده بلود ،بله دليل تعلدي
محتواي سؤالها ،دوباره ارزيابي و برابر با  ۰/۱۹محاسبه شد.
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رفتار بيطرفانة حسابرس

اين متیير بر اسلاس پرسشلنامة هلارت )۱۰۹۰( ۹سلنشيده شلد .هلارت مبنلاي بليطرفلي
حسابرس در كار حرفهاي را بر ديدگاههاي پژوهشهاي روانشناسي و فکسلفي و ملديريت
رفتار سازماني و بازرگاني قرار داد و با نگاه حفظ ماهيت حرفهاي حسابرسي در عين حلال
به دنبال شكستن پيشفر
 ۹۹سؤال در قال

هاي قبکي حسابرس دربارة صاح كاران بود .اين پرسشنامه كه

 ۴عام بود از نظر روايي محتوايي مورد جرح و تعدي متنصصان قلرار

گرفت تا درک نظري ساده و قاب فهملي بلراي مشلاركتكننلدگان ايشلاد شلود .همچنلين
ضري

آلفاي كرونباخ برابر  ۰/۱۷مورد تأييد قرار گرفت.

رهبری تحولگرای شرکای حسابرس

به منظور سنشش تحولگراي شلركاي حسلابرس از پرسشلنامة رهبلري تحلولگلراي چنلدعامکي
(

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

ترتي  ۹۱ ،گوية موجود در پرسشنامه منطب بر محليا حسابرسلي قلرار گرفتنلد .ايلن پرسشلنامه
متشك از چهار بنش نفوذ آرماني (
م حظات فردي (

) ،انگيزة الهامبنش (

) ،ترغي ذهنلي (

) ،و

) تشكي شده است .پژوهشهاي قبکي نشان داده چهلار بعلد موجلود در

اين پرسشنامه از همبستگي با يي با يکديگر برخوردارند و پايايي آن بر اساس برخي پلژوهشهلا
(Schaubroeck et al 2007؛  )Walumbwa et al 2008در حدود  ۰/۱۳تأييد شده است .مقيلاس ايلن
پرسشنامه ،همانطور كه آمد ،پن گزينه ،از كام ا موافقم ( )۱تا كام ا منالفم ( ،)۹است.
تحلیل يافتههای پژوهش
به منظور شروع تحکي نتاي ابتدا زم است آمار جمعيتشناختي و سلپس نتلاي از منظلر
آمار توصيفي بررسي شوند و در نهايت ،بر اساس تحکي استنباطي ،فرضيهها آزمون شوند.
همانطور كه مشاهده ميشود از مشموع  ۱۹۹نفر مشلاركت كننلده در ايلن پلژوهش از
منظر سمت سازماني  ۳۶/۰۹درصد ،كه با ترين ميزان فراواني است ،مربوط به حسابرسلان
1. Hurtt
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ارشد و كمترين ميزان فراواني مربوط به كمکحسابرس يعني  ۱/۱۳درصلد اسلت .از ميلان
مشاركتكنندگان  ۷۱/۱۹درصد حسابرسان عضو جامعة حسابرسي و  ۱۷/۴۱درصلد سلاير
حسابرسان بودند .با ترين فراواني از منظر تشربة كاري مربوط به  ۹۰تا  ۹۱سال اسلت كله
 ۱۱/۷۶درصد است .از منظر مدرک تحصيکي مشاركت كنندگان در ايلن پلژوهش نيلز بايلد
گفت با ترين فراواني مربلوط بله ملدرک ليسلانس اسلت كله  ۱۶/۴۰درصلد را بله خلود
اختصاص داده است و تنها  ۳/۳۳درصد از مشاركت كننلدگان داراي ملدرک دكتلرا بودنلد.
حال به منظور بررسي توصيفي متیيرهاي پژوهش از جدول  ۱استفاده ميشود.
جدول  .1فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی

معیار

سمت افراد

عضويت
جامعه

عوامل

تعداد

فراوانی

كمکحسابرس

۹۱

۱/۱۳

حسابرس
حسابرس ارشد
سرپرست حسابرسي
سرپرست ارشد
حسابرسي
جمع
حسابرسان عضو جامعه
حسابرسان غيرعضو
جامعه
جمع

۴۳
۷۶
۴۹

۱۰/۳۷
۳۶/۰۹
۹۱/۴۳

۳۳

۹۱/۶۶

۱۹۹
۹۱۳

۹۰۰
۷۱/۱۹

۱۱

۱۷/۴۱

۱۹۹

۹۰۰

معیار

تعداد

فراوانی

عوامل

۶۱

۳۰/۱

۹۱۴
۱۱
۱۹۹

۱۱/۷۶
۹۰/۴۴
۹۰۰

ليسانس

۹۳۱

۶۱/۴۰

فوق ليسانس
دكترا

۶۶
۷

۳۹/۱۷
۳/۳۳

كمتر از ۹۰
سال
 ۹۰تا  ۹۱سال
 ۹۱تا  ۱۰سال

تشربة كاري
جمع
مدرک
تحصيکي

جمع

۹۰۰

۱۹۹

جدول  .۲آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

مینیمم

ماکزیمم

نفوذ آرماني
انگيزة الهامبنش
ترغي ذهني
م حظههاي فردي
ت ش براي جستوجو
وقفه در عام قضاوت
عام ذهن پرسشگر
عام اعتمادبهنفس
فرهنگ اخ قمحوري

۴/۹۱
۴/۰۱
۳/۷۶
۴/۰۱
۴/۹۰
۳/۷۱
۴/۰۱
۳/۱۱
۴/۹۷

۰/۳۱
۰/۶۱
۰/۱۴
۰/۴۱
۰/۱۱
۰/۴۹
۰/۱۱
۹/۰۱
۰/۷۱

۹/۰۱
۹/۰۱
۹
۹
۹
۹/۹۱
۹/۰۴
۹/۹۱
۹

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
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بر اساس نتاي بايد گفت با ترين ميانگين بين مؤلفهها و متیيرهلاي پلژوهش مربلوط بله
متیير مستق پژوهش ،يعني فرهنگ اخ قمحوري ،است؛ برابر با  .۴/۹۷اين عدد نشاندهنلدة
آن است كه متیير فرهنگ اخ قي عامکي مهم بين مشاركتكنندگان محسلو

مليشلود و بلا

توجه به اينكه انحراف معيار اين متیير در حد معقول است نشان ميدهلد نظلرات بلر اسلاس
طيف ليكرت پراكندگي زيادي ندارند .همچنين مؤلفة نفوذ آرماني به منزلة عام متیير رهبلري
تحولگرا با ميانگين  ۴/۹۱بيلانكننلده آن اسلت كله بلارزترين نقلش رهبلري تحلولگلرا در
ساختارهاي مؤسسات حسابرسي از منظر مشاركتكنندگان نقش ايشادكنندة ارزشي است كله
يک شريک به واسطة ويژگيهاي فردي و تنصصي كه دارد در زيردستان خود ايشاد ميكنلد
و باعث ميشود آنها همسو با اولويتهاي اخ قي تعيينشده حركت كنند .همچنين با ترين
ميزان انحراف معيار مربوط به دو مؤلفة وقفه در عام قضاوت ( )۹/۹۱و عام اعتمادبلهنفلس
( )۹/۹۱مربوط به متیير بيطرفي حسابرسي است كه نشان ميدهد تلا چله انلدازه پراكنلدگي
دربارة اين مؤلفه زياد است و بر اساس طيف ليكرت  ۱گزينلهاي نظلرات طيلفهلاي پاسلخ
متفاوتي ،از كام ا موافقم تا كام ا منالفم ،را در بر گرفته است.
آزمون مدل مفهومي و فرضیههای پژوهش
بررسي آزمون مدل اندازهگیری

براي تحکي دادههاي پژوهش از روش مدلسازي معاد ت ساختاري با رويكرد حداق مربعلات
جزئي و

استفاده شد .نرمافزارهايي كه از مدلسازي معاد ت سلاختاري بلر پايلة

اين روش آماري استفاده ميكنند با شرايطي مانند همخطلي متیيرهلاي مسلتق و نرملال نبلودن
دادهها و كوچک بودن نمونه سازگارند .براي سنشش برازش مدل اندازهگيري از پايايي شلاخ
و روايي همگرا و روايي واگرا استفاده شد .براي بررسي اعتبار سازهها ،سه م ک معرفلي كردنلد
كه شام اعتبار هر يک از گويهها و پايايي تركيبي ( ) هر يک از سازههلا و متوسلا واريلانس
استنرا شده (

) است .مقادير بيشتر از  ۰/۴براي ضراي

متوسا واريانس استنرا شده (

بارهاي عامکي ،بيشتر از  ۰/۱بلراي

) ،بيشتر از  ۰/۷براي پايلايي مركل

( ) بيلانگر بلرازش
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مناس

مدلهاي اندازهگيريانلد و اينكله از نظلر پايلايي و روايلي همگلرا هسلتند .نتلاي ايلن

شاخ

ها در جدول  ۳آمده است.
جدول  .۳نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی ()CFA

متغیر مکنون

فرهنگ اخ قي

رفتار بيطرفانه

رهبري تحولگراي شركا

متغیرهای آشکار

بار عاملی ()FL

OBJECT1

۰/۱۱

OBJECT2

۰/۱۱

OBJECT3

۰/۱۰

OBJECT4

۰/۱۱

OBJECT5

۰/۷۷

OBJECT6

۰/۱۷

OBJECT7

۰/۱۱

OBJECT8

۰/۱۹

OBJECT9

۰/۱۴

OBJECT10

۰/۷۱

ت ش براي جستوجو

۰/۱۰

وقفه در عام قضاوت

۰/۱۱

عام ذهن پرسشگر

۰/۱۱

عام اعتمادبهنفس

۰/۱۱

نفوذ آرماني

۰/۱۱

انگيزة الهامبنش

۰/۱۱

ترغي

ذهني

م حظات فردي

۰/۱۱

AVE

۰/۶۱

۰/۷۱

۰/۱۰

C.R

۰/۱۶

۰/۱۱

۰/۱۱

۰/۱۹

پس از انشام دادن تحکي عامکي تأييلدي ،كله نتلاي حاصل از آن در جلدول  ۳آملد،
مشللن

شللد همللة گويلههلا داراي بللار عللامکي بللا تر از مل ک  ،۰/۴متوسللا واريلانس

استنرا شدة با ي  ،۰/۷و پايايي مرك
پايايي مناس

با ي  ۰/۱هستند كه مناسل

بلودن ايلن معيلار و

مدلهاي اندازهگيري را نشان ميدهد.

روايي واگراي قاب قبول يک مدل بيانگر آن است كله يلک سلازه در ملدل نسلبت بله
سازههاي ديگر تعام بيشتري با شاخ
قبولي است كه

AVE

هلايش دارد .روايلي واگلرا وقتلي در سلطح قابل

براي هر سلازه بيشلتر از واريلانس اشلتراكي ميلزان بلين آن سلازه و
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سازههاي ديگر در مدل باشد .اين امر توسا ماتريسي صورت ميگيرد كله خانلههلاي ايلن
ماتريس حاوي مقادير ضراي

همبستگي بين سازهها و جذر مقادير

AVE

مربلوط بله هلر

سازه است .بر اساس نتاي همبستگيها و جذر  ،AVEكله روي قطلر جلدول  ۴قلرار داده
شد ،ميتوان روايي واگراي مدل را در سطح سازه از نظر معيار فورن ل ركر نتيشه گرفت.
جدول  .۴همبستگیهای میان متغیرهای مکنون و مقادیر AVE

رهبری تحولگرا × فرهنگ

رهبری

رفتار

فرهنگ

اخالقمحوری

تحولگرا

بیطرفانه

اخالقمحوری

۰/۶۱

۰/۱۳

فرهنگ اخ قمحوري

۰/۱۹

۰/۴۱

رفتار بيطرفانه

۰/۱۷

۰/۴۹

۰/۴۴

رهبري تحولگرا

-۰/۹۰

۰/۱۴

-۰/۰۱

رهبري تحولگرا × فرهنگ
اخ قمحوري

ارزيابي مدل ساختاری

پس از سنشش روايي و پايايي مدل انلدازهگيلري ،ملدل سلاختاري از طريل روابلا بلين
متیيرهاي مكنون ارزيابي شد .در پژوهش حاضر از دو معيار ضري

تعيين ( ) و ضلري

قدرت پيشبيني ( ) استفاده شد.
ضريب تعیین ( )R2و ضريب قدرت پیشبیني ()Q2

معياري است كه تأثير يک متیير برونزا بر يک متیير درونزا را نشان مليدهلد .مطلاب
شك  ،۱مقدار

براي سازههاي درونزاي پژوهش محاسبه شد كه ميتوان مناس

بلودن

برازش مدل ساختاري را تأييد كرد .در ضمن ،به منظور بررسي قلدرت پليشبينلي ملدل از
معياري با عنوان

استفاده شد .با توجه به نتاي اين معيلار در جلدول  ۱مليتلوان نتيشله

گرفت كه مدل قدرت پيشبيني «قوي» دارد.
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جدول  .۵مقادیر ضریب تعیین ( )R2و ضریب قدرت پیشبینی ()Q2

R2

2

Q

رفتار بيطرفانة حسابرسان

۰/۳۹

۰/۱۱

رهبري تحولگراي شركا

۰/۹۱

۰/۹۱

انگيزة الهامبنش

۰/۱۱

۰/۷۰

اعتمادبهنفس

۰/۷۷

۰/۶۱

م حظات فردي

۰/۱۶

۰/۷۷

نفوذ آرماني

۰/۱۱

۰/۷۴

ت ش براي جستوجو

۰/۱۱

۰/۶۰

۰/۱۶

۰/۷۴

وقفه در عام قضاوت

۰/۱۴

۰/۶۰

ذهن پرسشگر

۰/۷۶

۰/۶۱

ترغي

ذهني

پس از برازش بنش اندازهگيري و ساختاري مدل پلژوهش حاضلر ،بله منظلور كنتلرل
برازش كکي مدل ،از معياري با عنوان

 ۹استفاده شد كه سه مقدار  ۰/۰۹و  ۰/۱۱و ۰/۳۶

به منزلة مقادير ضعيف و متوسا و قوي براي آن معرفي شده است .ايلن معيلار بله كملک
رابطة  ۱محاسبه ميشود.
() ۱

GOF  Communalities  R 2
Communalities

از ميانگين مقادير اشتراكي متیيرهاي مكنون پژوهش به دست ميآيد.

با توجه به اينكه معيار  GOFمقدار  ۰/۷۷به دست آمده است ،برازش كکي مدل در حلد
«قوي» تأييد ميشود .پس از برازش مدل ،خروجي نرمافزار بعلد از آزملون ملدل مفهلومي
پژوهش در شك  ۱و  ۳نشان داده شده است .در ادامه نتاي بررسي دو بنش آزمون ملدل
اندازهگيري و آزمون مدل ساختاري به تفصي ميآيد.

1. Goodness of Fit
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جدول  .۶نتایج برازش مدل کلی متغیرهای پژوهش

متغیرهای مکنون

Communality

R2

فرهنگ اخ قمحور

۰/۶۱

۰/۰۰۰

رفتار بيطرفانة حسابرسان

۰/۱۳

۰/۳۹

رهبري تحولگراي شركا

۰/۱۶

۰/۹۱

۰/۶۰

۰/۰۰۰

انگيزة الهامبنش

۰/۷۱

۰/۱۱

اعتمادبهنفس

۰/۱۱

۰/۷۷

م حظات فردي

۰/۱۳

۰/۱۶

نفوذ آرماني

۰/۱۰

۰/۱۱

ت ش براي جستوجو

۰/۷۱

۰/۱۱

۰/۷۱

۰/۱۶

وقفه در عام قضاوت

۰/۶۱

۰/۱۴

ذهن پرسشگر

۰/۱۰

۰/۷۶

* رهبري تحولگراي شركا
فرهنگ اخ قمحور

ترغي

ذهني

GOF

Communality

۰/۷۱

شکل  .۲مدل مفهومی پژوهش در حالت استاندارد (منبع :یافتههای پژوهش)

۰/۷۷

۰/۷۷
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شکل  .۳مدل مفهومی پژوهش همراه با ضرایب معناداری (( )T-valuesمنبع :یافتههای پژوهش)

مدلهاي معاد ت ساختاري به طور معمول تركيبي از مدلهاي اندازهگيري (نشاندهندة
زيرمؤلفههاي متیيرهاي مكنون) و مدلهاي ساختاري (نشاندهنلدة روابلا بلين متیيرهلاي
مستق و وابسته) هستند.
آزمون فرضیهها
پس از بررسي برازش مدلهاي اندازهگيلري و ملدل سلاختاري و داشلتن بلرازش مناسل
مدلها ،فرضيههاي پژوهش بررسي و آزمون شد .در ادامه ،نتاي ضراي
يک از فرضيهها ،ضراي

معناداري براي هر

استانداردشدة مسيرهاي مربوط به هر يک از فرضليههلا ،و نتلاي

حاص از بررسي فرضيه در سطح اطمينان  ۱۱درصد در جدول  ۷آمده است.
جدول  .۷آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه

روابط علّی بین متغیرهای پژوهش
رفتارهاي بيطرفانة حسابرسان ---فرهنگ اخ قي
متیير تعديکگر رهبري تحولگرا × رفتارهاي بيطرفانة
حسابرسان ---فرهنگ اخ قي

ضریب مسیر

ضریب معناداری

نتیجة

()

()T-value

آزمون

۰/۱۱

۴/۷۶

تاييد

۰/۱۶

۴/۳۷

تاييد
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معناداري متیيرها در شك  ۳و جدول  ۷آمده است .با توجه به اينكه ضلراي

معناداري متیيرها بيشتر از قدر مطک  ۹/۱۶است فرضيهها تأييد ميشوند.
بحث و نتیجه
هدف اين پژوهش بررسي تأثيرپذيري رفتار بيطرفانة حسابرس از فرهنلگ اخل قملداري
مؤسسات حسابرسي ،با توجه به نقش تعدي كنندة رهبري تحولگراي شلركاي حسلابرس،
بود .در اين پژوهش تعداد  ۱۹۹نفر از حسابرسان فعال در مؤسسات حسابرسلي مشلاركت
داشتند .بر مبناي تحکي حداق مربعات جزئي ( ،)PLSآزمون فرضية اول مشن

سلاخت

رفتارهاي بيطرفانة حسابرسان از فرهنگ اخ قي تأثيرپذيري مثبتي دارد .در واقلع فرهنلگ
اخ قي به مثابة يک فکسفة حرفهاي در مسير شیکي حسابرسان ميتواند بلر ارتقلاي سلطح
رفتارهاي متعهدانه مطاب بلا آيلين رفتلار حرفلهاي بسليار تأثيرگلذار باشلد و باعلث شلود
حسابرسان در بررسي و قضاوت دربارة عمکكرد صاح كاران پايبندي اخ قي زم را بيش
از پيش از خود نشان دهند .همچنين ،فرهنگ اخ قي از طري تیيير رويلههلاي ارزشلي در
حرفة حسابرسي ادراکهاي شك گرفتة اشتباه در حرفة حسابرسي را تیييلر مليدهلد و بلا
استفاده از روشهايي همچون داستانسرايي ،شعار ،نمادسازي ،و  ...انگيزههاي بيشلتري در
اجراي عمکكردهاي حرفهاي حسابرسان ،همچون داشتن رفتار بيطلرف ،ايشلاد مليكنلد و
منشِ عمکكردي آنان را در جهت منافع و استراتژيهاي بازار مؤسسلات حسابرسلي تیييلر
ميدهد .وجود ارزشهاي اخ قمدارانه در فرهنگ حسابرسي باعث مليشلود حسابرسلان
پيشفر

هاي ذهني مرجعي كه برايشان ايشاد شده است را بشكنند و با تقويت رفتارهلاي

بلليطللرف بلله حسابرسللان بياموزنللد كلله بللدون هلليی سللوگيري و گرايشللي در ارتبللاط بللا
صاح كاران عمکكردهاي مالي آنها را بررسي كنند و بر اين اساس قضاوتهاي حرفلهاي
انشام دهند .نتيشة اين فرضيه با نتيشلة پلژوهش

& Espinosa-Pike

 )۱۰۹۱( Barrainkuaو

 Alleyneو همكارانش ( )۱۰۹۳مطابقت دارد .بلر اسلاس نتيشلة فرضلية دوم پلژوهش نيلز
مشن

شد رهبري تحولگرا تأثيرپذيري رفتار بيطرفانة حسابرسان از فرهنگ اخ قلي را

بيشتر در جهت مثبت تقويت ميكند .به عبارت ديگر رهبري تحولگرا بنا به ماهيت رفتاري
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و عمکكردي كه دارد از قدرت نفوذ قابل تلوجهي بلر عمکكردهلاي زيردسلتان برخلوردار
خواهد بود و اين موضوع ،ضمن تأثيرگذاري رويكردهاي رهبري بر فرهنگ اخ قمحوري
در عمکكردهاي مؤسسة حسابرسي ،ميتواند باعث تقويت رفتار بيطرفي حسابرسان شلود.
در واقع يک رهبري تحولگرا منافع جمعي را به منافع خود ترجيح ميدهد و ت ش ميكند
باور به عدالت را در حسابرسان تقويت كند .در ايلن صلورت حسلابرس قلدرت پلذيرش
بيشتري از رهبري پيدا ميكند و اين موضوع صرفاا به دلي اعتمادي است كه در زيردسلتان
ايشاد ميشود .در واقع وجود رهبري تحولگرا باعث ميشود شريک حسابرس ،با توجه به
باز بلودن ذهنيلتهلاي فلردي حسابرسلان در پلذيرش ارزشهلاي صادرشلده از شلريک
حسابرس ،قدرت تطبي پذيري بيشتري با اهداف مؤسسة حسابرسلي داشلته باشلند و ايلن
موضوع تحت وجود يک رويكرد اخ قمحور در ادراک شلريک حسابرسلي داراي سلبک
رهبري تحولگرا ميتواند به توسعة رفتارهاي متعهدانه و بيطرفانة حسابرسي كمک كنلد و
باعث شود كيفيت بررسيها تقويت شود .نتيشة اين فرضيه با نتيشة پلژوهش

& Svanberg

 )۱۰۹۶( Öhmanو  Sweeneyو همكلارانش ( )۱۰۹۰مطابقللت دارد .نتلاي نشللان مليدهللد
اگرچه وجود برخي محدوديتها (نظير محدوديتهاي كکي پژوهشهاي پيمايشي ،احتمال
ارائة پاسخهاي سوگيرانه ،و  )...ممكلن اسلت نتلاي پلژوهش را تحلت تلأثير قلرار دهلد،
نميتوان از تأثيرگذاري اخ قي بلر رفتارهلاي بليطرفانله بلا توجله بله ماهيلت حرفلهاي
حسابرسي غاف شد و صرفاا بر استانداردهاي اخ قي تمركز كرد و زم است با درک نتاي
كس شده در اين پژوهش مسير آتي پژوهشها بهدرستي و با رويكردهاي نوآورانة تحکيل
در آينده بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
بر اساس نتاي چند پيشنهاد قاب ارائه است:
بر اساس نتيشة فرضية اول پژوهش پيشنهاد ميشود مؤسسلات حسابرسلي بلا ارزيلابي
ابعاد فرهنگي و ارزشمحورانه تل ش كننلد الگوهلاي ذهنلي حسابرسلان را بلا معيارهلاي
همچون بليطرفلي ،مسلالوليتپلذيري ،تعهلد ،هويلت ،و  ...تسلنير كننلد و بلا برگلزاري
برنامههايي به مناسبتهاي منتکف ،همچون روز حسابدار ،باورهاي فرهنگلي غنليتلري از
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كار حسابرسي و مسالوليتهايي كه در قبال ذينفعان دارند در حسابرسان شاغ در مؤسسة
حسابرسي ايشاد كنند تا اين ارزشها در محتواي كار حرفهاي آنهلا نهادينله شلود و بلراي
تداوم آن سعي كنند .همچنين ،بر اساس نتيشة فرضية دوم پژوهش پيشنهاد ميشلود سلبک
رهبري و مديريتي شريک حسابرس براي حسابرسان با تعريلف معيارهلاي مشلن

دائلم

مرور شود .در واقع با توجه به وجود بازار رقابتي شركاي حسابرسلي مليتواننلد از طريل
سبک رهبري تحولگرا كه مناس

محياهاي رقابتي و در حال تیيير اسلت بله حسابرسلان

شاغ زيردست انگيزه دهند و از طري ايشاد اطمينان به نحلوة ملديريت و علدالتي كله در
رويههاي حرفهاي براي حسابرسان ايشاد ميكنند آنها را آمادة پذيرش نقشهاي حرفلهاي
تعريفشدهاي كنند كه مطاب رعايت آيين رفتار حرفهاي و استانداردهاي حسابرسي اسلت.
در واقع اين سبک رهبري به توسعة روابا كاري تقويتشده كمک ميكند و باعث ميشود
حسابرسان به حفظ اين ارزشها در عرصههاي كاري خود پايبند باشند .زيرا بله رهبلري و
مديريت شريک حسابرسي اعتماد دارند.
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منابع
 «بررسلي رابطلة بلين فرهنلگ سلازماني و تعهلد كلاري.)۹۳۱۱(  بهمن؛ اميلر نشلاتي،بنيمهد
.۹۳۷  ل۹۹۱

 ص،)۳۰( ۱ ، پژوهشهاي حسابداري مالي و حسابرسي،»حسابرسان

 اخل ق،» «نقش فرهنگ اخ قي در عمکكرد حسابرسان.)۹۳۱۴(  زهره؛ الهه خدامرادي،حاجيها
.۹۳۰  ل۹۱۱

 ص،)۳( ۹۹ ،در عکوم و فنّاوري

 «رابطة بين فرهنلگ اخ قلي سلازماني و.)۹۳۱۱(  زهره؛ محمدعکي نادي،حسين پور محمدآبادي
.۹۰۴  ل۱۱

 ص،)۱( ۹۹ ، اخ ق در عکوم و فناوري،»تصميمهاي اخ قي مديران و كاركنان

 «بررسي رابطة بلين دو بُعلد.)۹۳۱۱(  جواد؛ رضا حصارزاده؛ محمدعکي باقرپور،رج عکيزاده

 بررسيهاي حسابداري،»شكاكيت و بيطرفيِ ترديد حرفهاي با قضاوت حرفهاي حسابرس
.۹۱۱  ل۹۷۳

 ص،)۱( ۱۳ ،و حسابرسي

 و، ارزشهللاي اخ قلي، «نقللش طللرز تفكللر.)۹۳۱۶(  محسللن؛ محمللد حسللني،غل مرضللايي

 پلژوهشهلاي كلاربردي در،»انحرافهاي رفتلاري در ميلزان ترديلد حرفلهاي حسابرسلان
.۱۴  ل۴۷

 ص،)۱( ۶ ،گزارشگري مالي

 «بررسي تأثير فرهنلگ اخ قلي سلازمان بلر.)۹۳۱۱(  غ محسين؛ عبدالحميد هوشمند،مهدوي
.۱۴  ل۹

 ص،)۱( ۱۹ ،۹۳  س، دانش حسابرسي،»رفتار حسابرس
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