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 مقدمه

 به نسبت هاشركت پیرامون محیط است. آورده همراه به خود با را تغییرات از ایتازه موج امروزی، محیط

 عملکرد و موفقیت تا باشند پويايی اين برای هايیپاسخ يافتن درپی كه شده موجب و شده پوياتر گذشته

 كردن نهادينه برای امروزی متحول و متغیر دنیای با انطباق جهت هاشركت بزنند. رقم خود برای را باالتر

 خود اهداف و هااستراتژی در گرايانهتحول رويکردهای بکارگیری نیازمند خالقانه و نوآوری هایارزش

 رويکردها اين بکارگیری مستمر، تغییرات و نامطمئن محیط با مقابله جهت واقع، در [.3 و 13] باشندمی

 سبک سازمانی؛ ایمرزه در رويکردها، اين از يکی باشد.می متحوالنه رهبری هایسبک با افرادی نیازمند

 خود حیات به تواندنمی عصر اين در سنتی رهبر كه است بديهی واقع، در است. گرايانه تحول رهبری

 يابد اطمینان كه است اين گراتحول رهبری اساس و شالوده است. گراتحول رهبری به نیاز و دهد ادامه

 نمودن طرف بر طريق از و است، شده درک داخلی بازيگران سوی از وضوح به هدف، به رسیدن مسیر

 [.30]  نمايند ترغیب شده تعیین پیش از اهداف به رسیدن در را بازيگران سیستم، درون بالقوه موانع

 اجتماعی هایهويت اهمیت نمود. درک بیشتر اجتماعی هایهويت طريق از توانمی را گراتحول رهبری

 است فرآيندی رهبری ها،پژوهش اين براساس چراكه نمود، جستجو رهبری پژوهشی ادبیات در توانمی را

 افراد كهدرصورتی ديگر، بیان به [.6] آيدمی حساب به پیرو هويت مرهون زيادی تاحد آن اثربخشی كه

 هاآن بر تاثیرگذاری آنگاه باشد، خاص رهبری يک تابع كه بدانند  اجتماعی هويت گرو در را خود هويت

 به حسابرسان تمايل از حاكی حسابداری هایپژوهش هایيافته آنجاكه از شود.می  ترآسان مراتب به كار

 بگیرند قرار خود صاحبکار رهبری تاثیر تحت كه رودمی انتظار لذا است، خود صاحبکار شركت با هويت

 ارائه حسابرس طرفیبی بر مالی هایانگیزه تاثیر پیرامون بسیاری شواهد حسابداری تحقیقات [.11]

 براساس پرداختند. غیرمالی هایانگیزه تاثیر بررسی به نیز ديگری مطالعات [.32 35 ،40]  اندنموده

 شکل صاحبکار هایشركت طريق از را خود هويت كه دارند تمايل حسابرسان تحقیقات، اين هایيافته

 براين، عالوه [.47 و 46 ،20] دارد منفی رابطه حسابرس طرفیبی با صاحبکار شركت هويت اين و دهند

 در بیشتر را خود هويت گروه يک پیروان هرچه كه است معتقد  سازمان رهبری حوزه در موجود ادبیات

 بود خواهند گروه آن در گراتحول رهبری پديده از متاثر نیز میزان همان به آنگاه بدانند، گروه آن گرو

 تمايل افزايش باعث سازمان يک در گراتحول رهبری كه اندداده نشان نیز ديگری گسترده مطالعات [.33]

 هويت كه است آن از حاكی نیز ديگر مطالعات [.26] شودمی سازمان آن با هويت به سازمان اعضای

 رهبری كه آنجا از [.36 و 23] است موثر پیروان رفتار بر گراتحول رهبری تاثیر بر ایاندازه تا جمعی

 اين در لذا [.28] شوندمی صاحبکار شركت با حسابرس هويت میزان افزايش باعث صاحبکار گرایتحول

 نقش همچنین و حسابرس طرفیبی بر صاحبکار گرایتحول رهبری تاثیر كه است آن بر سعی پژوهش

 آن تحقیق اصلی پرسش گیرد. قرار بررسی مورد رابطه اين بر حسابرس ایحرفه هويت كنندگیتعديل

 اين آيا اين بر عالوه دارد؟ معناداری تاثیر حسابرس طرفیبی بر صاحبکار گرایتحول رهبری آيا كه است

 بسط موجب كهآن ضمن پژوهش هایيافته گیرد؟می قرار حسابرس ایحرفه هويت تأثیر تحت رابطه

 كنندگانتدوين بهتر درک موجب تواندمی شود،می حسابرسی حوزه در رفتاری هایپژوهش نظری ادبیات
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 حسابرس طرفیبی بر صاحبکار رهبری سبک تاثیر از سرمايه بازار گذارانقانون و حسابرسی حرفه مقررات

 باشد. راهگشا آنان گیریتصمیم امر در و گشته هاشركت

 پژوهش نظری مبانی

 حسابرس طرفی بی و گرا تحول رهبری

 گیریبهره طريق از سازمان يک فرهنگ تغییر در شده ريزیبرنامه فرآيند از است عبارت گراتحول رويکرد

 هم را گراتحول رهبری قالب در گرايانه تحول رويکرد [.7 و 1] رفتاری علوم فنون و پژوهش نظريات، از

 رفتارهای از گروه يک پیروان درک عنوان به آن از هم [،17] رهبری رفتارهای از ایمجموعه قالب در

 داده قرار خود كار سرلوحه را تعريف دومین حاضر پژوهش [.36 و 38] اندنموده تعريف گروه آن رهبر

 بعد چهار قالب در توانمی را رهبر رفتارهای است آمده رهبری پژوهش ادبیات در آنچه اساس بر و است

 انگیزش [.18] نمود بندیدسته فردی هایمالحضه و ذهنی، ترغیب آرمانی، نفوذ ،بخشالهام انگیزش

 عنوان به نگاه آن از وی تلقی طرز و آينده به گروه رهبری جذاب اندازچشم عنوان به توانمی را بخشالهام

 كسب به منجر كه گرايانهتحول اقدامات انجام معنی به نیز آرمانی نفوذ نمود. تعريف العادهخارق نگرش يک

 تقويت و هدفمندی، باور و حس انتقال باورها، و هاارزش پیرامون بحث شود، غرور حس ايجاد و احترام

 اين به اشاره ذهنی ترغیب است. شود( اندازچشم آن به نیل به منجر كه )منافعی گروهی منافع به توجه

  گیرند.می نظر در را پیروان همه هایآرمان و هاتوانايی نیازها، آفرين، تحول رهبران كه دارد موضوع

 جذابیت طريق از اينکه آن از ترمهم و شده خود رهبر با پیروان هويت افزايش باعث گراتحول رهبری

 به قوی سازمانی هويت از برخورداری [.8] داشت خواهد دنبال به نیز را سازمان با هويت رهبر اندازچشم

 و نمايد،می تعلق احساس سازمان به روانی نظر از وی كه شودمی محسوب فرد در حس اين تلقی نوعی

 تاحدی گراتحول رهبری اثربخشی  [.39] داندمی خود آن از را سازمان هایناكامی و هاكامیابی سرنوشت،

 افزايش طريق از جمعی منافع به توجه به طلبیمنفعت از پیروان نگرش تغییر در آن توانايی به بستگی

 مشابه گراتحول رهبری تاثیرات كه است معنی اين به نزديکی رابطه چنین وجود دارد. جمعی هويت حس

 كه است، تصاحب به میل كاهش و شغلی، رضايت شهروندی، رفتار بهبود جمله از سازمانی هويت تاثیرات

 [.21 و 42] اندبوده توجه مورد مختلف هایپژوهش در خوبی به

 [.25] دارد وجود پیروان رفتار و جمعی هويت گرا،تحول رهبری بین رابطه پیرامون نیز مختلفی شواهدی 

 جذابیت از كنند،می مطح را جذابی اندازهایچشم نمايند،می عمل الگو يک همانند رهبران كههنگامی

 به ترغیب نیز پیروان آنگاه دارند، هاآن از قوی عملکرد انتظار و برخوردارند خود پیروان برای عاطفی

 حسابداری هایپژوهش هایيافته آنجاكه از [.45] شوندمی سازمان اهداف به نیل جهت در سختکوشی

 دانندمی خود صاحبکار هایشركت بزرگترين هويت گرو در را خود هويت حسابرسان كه دهدمی نشان

 متاثر را حسابرس هويت بتواند نحوی به صاحبکار شركت اگر كه كرد بینیپیش اينگونه توانمی لذا [،15]

 ایاندازه هر از صاحبکار هایشركت نفوذ مقابل در كه هستند حسابرسان اين آنگاه نمايد، خود رهبری از

 گرایتحول رهبری كه است اين بر انتظار دهند.می نشان پذيرآسیب هاآن رهبری رفتارهای تاثیر تحت و

 توان از چراكه باشد تاثیرگذار حسابرس طرفیبی بر نیز صاحبکار هويت نبود در حتی صاحبکار شركت
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 رهبری تاثیر برای مهم دلیل چند [.27 و 38] است برخوردار مختلف شرايط در بااليی بسیار تاثیرگذاری

 رهبر يک تاثیر تحت كه پیروانی دارد. وجود حسابرس طرفیبی كاهش بر صاحبکار شركت گرایتحول

 خود از هاماموريت در نمايند، جمعی منافع فدای را خود شخصی منافع تا كوشندمی دارند قرار گراتحول

 وابستگی دهند، شکل رهبر سوی از شده طرح اندازچشم براساس را خود هويت دهند، نشان فداكاری

 به خود قوی شخصی و اخالقی پايبندی و تعهدات نهايت در و دهند نشان را رهبر به خود شديد عاطفی

 و احترام ستايش، فزونی به منجر همگی مسائل اين [.17] بگذارند ظهور منصه به را اهداف و هاارزش

 اطالعات به اعتماد تقويت باعث خود اين كه [،51و 23] گرددمی شركت( يا )سازمان گروه رهبری تکريم

 طرفانه،بی موضع اتخاذ با دارند تالش گراتحول رهبران كه، چرا [.23] شودمی رهبر سوی از شده ارائه

 را خود دستان زير احساسات خود كامل وقف و طلبی،منفعت از پرهیز و خود پیروان نیازهای به توجه

 تا گذارند می نمايش به خواهانه خیر رفتارهای دادن نشان طريق از را كار اين و دهد قرار تاثیر تحت

 برابر در پیروان پذيریآسیب افزايش باعث حقیقت اين واقع، در نمايند. ادراک را رفتار اين هاآن پیروان

 [.30] شودمی وی

 تهديد آنگاه گردند، واقع صاحبکار و حسابرس بین رابطه بر تاثیرات اين كهدرصورتی حسابرسی، منظر از 

 بیان گراتحول رهبری اجتماعی هويت نظريه  [.44] شوندمی محسوب حسابرس طرفیبی برای جدی

 دنبال به جمعی هایهويت ارتقای و مشاركت احساس تقويت و تحريک اساس بر رهبران گونهاين كندمی

 طرفیبی تواند،می موضوع اين نتیجه در و باشندمی حسابرسان ایحرفه هويت دادن قرار تاثیر تحت

  دهد. قرار تاثیر تحت را حسابرسان

 حسابرس طرفی بی و گراتحول رهبری ای، حرفه هویت

 اين از حاكی موجود شماربی شواهد [.20] دارد رهبری رفتار تاثیرگذاری در بسزايی سهم پیرو هويت

 [.28و 29 ،36] است تاثیرگذار پیروان رفتار بر گراتحول رهبری تاثیر بر پیروان اجتماعی هويت كه هستند

 از نشان صاحبکار شركت با حسابرس هويت بر مبنی [15] ايیر و بامبر هایيافته كنار در شواهد اين

 بر صاحبکار شركت گرایتحول رهبری تاثیر در حسابرس-صاحبکار هويت ایواسطه نقش بررسی اهمیت

 چارچوب و قالب در خودتفسیری كه است معتقد رهبری، اجتماعی هويت نظريه دارد. حسابرس طرفیبی

 كارهای در مشاركت برای انگیزه ايجاد نتیجه در و گرايیجمع هایارزش سازیبرجسته باعث جمعی

 به بود، خواهد گروه در وی عضويت از متاثر فرد روی بر تاثیر نخستین [.44] شودمی گروهی و جمعی

 نیز بخشی و هنجاری بخشی كه را اجتماعی كنترل از نسبتی گروه در عضويت قالب در فرد كه معنی اين

 بیندمی اجتماعی هويت دريچه طريق از را خود فرد كه است اين نیز دوم تاثیر بپذيرد. را است شناختی

 چارچوب در خود از تعريفی چنین [.47] پنداردمی خود شخصی منافع را گروه منافع بعد به آن از و

 تاثیرپذيری چنین طبیعتا، گردد.می گروه منافع جهت در برداشتن گام برای انگیزه افزايش باعث گروهی

 حسابرس يک و سازدمی دشوار را گروه برابر در خود طرفیبی حفظ برای را اعضا از كدام هر كار گروه از

 شود،نمی محسوب صاحبکار سازمان رسمی عضو حسابرس يک اگرچه بود. نخواهد مستثنا قاعده اين از نیز

 قضاوت تاثیرپذيری خطر وجود از نشان صاحبکار شركت با حسابرس هويت پیرامون پیشین شواهد لیکن
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 و كرمردی اجتماعی، هويت و گراتحول رهبری بین رابطه به باتوجه [.15] دارد همواره حسابرس

 وی ایرويه عدالت و رهبر فداكاری تاثیر بر معناداری تاثیر جمعی هويت كه دريافتند [24] نیپنبرگفان

 هويت طريق از گراتحول رهبری كه معتقدند [36] همکاران و كارک دارد. پیروان با تعامل و همکاری در

 اجتماعی هويت افزايش باعث گراتحول رهبری عالوه، به گذارد.می را خود تاثیر توانمندسازی بر اجتماعی

 گراتحول رهبری كه هستند مطلب اين مويد همگی هايافته اين [.26 و 44 ،23] شودمی گروه يک با

 پژوهشی ادبیات است. خود متبوع گروه با پیروان هويت بر خود تاثیر مرهون را خود اثربخشی از بخشی

 است قادر  گراتحول رهبری كه معتقدند رهبری خودانگاره بر مبتنی نظريه همچنین و رهبری حوزه در

 رودمی انتظار نیز حسابرسی حوزه در باشد. تاثیرگذار پیروان رفتار بر اجتماعی هويت طريق از كه

 حسابرسان طرفیبی كاهش موجب هستند؛ برخوردار گراتحول رهبری از كه صاحبکاری هایشركت

  باشد. تاثیرگذار رابطه اين بر حسابرس ایحرفه هويت كه رودمی انتظار همچنین، گردند.می

 پژوهش پیشینه

 بررسی را حسابرسان طرفیبی بر حسابرس خودكارآمدی تاثیر پژوهشی در (2019) همکاران و اسوانبرگ

 كه داد نشان پژوهش نتايج داشتند. مشاركت سوئد كشور حسابرسان از نفر 800 پژوهش اين در نمودند.

 استیوِنس [.50] شودمی حسابرسی طرفیبی افزايش باعث مذاكره در حسابرس حودكارآمدی باالی سطح

 حسابرسان ایحرفه ترديد بر حسابرسی شركای رهبری سبک تاثیر خود پژوهش در (2019) همکاران و

 طريق از تواندمی حسابرسی شركای زهرآگین رهبری سبک كه داد نشان پژوهش نتايج نمودند. بررسی را

 (2018) همکاران و بروبرگ [.48] گردد حسابرسان ایحرفه ترديد كاهش باعث فردی هایانگیزه كاهش

 اين در نمودند. بررسی را حسابرسی موسسات در سازیتجاری و حسابرسان سازمانی و ایحرفه هويت

 مشاوران و حسابرسان حسابداران، ایحرفه انجمن ،FAR عضو 3588 كه پاسخی 374 براساس پژوهش

 پذيرفته صورت دادند ایپرسشنامه به بودند، شده انتخاب تصادفی گیری نمونه روش اساس بر كه سوئد در

 و مداریمشتری بازارمداری، معیار سه با سازمانی و ایحرفه هويت معیار دو پژوهش اين در است.

 كه است اين از حاكی هايافته شدند. بررسی سازیتجاری فرايند مختلف وجوه عنوان به نیز فرايندمداری

 وجود مثبتی رابطه فرايندمداری و مداری مشتری بازارمداری، وجه سه و حسابرسان سازمانی هويت بین

 رابطه سازیتجاری و حسابرس ایحرفه هويت بین كه داد نشان پژوهش اين نتايج براين، عالوه دارد.

 هایقضاوت بر حسابرسان ایحرفه هويت تاثیر (2017) پیک-اسپینوسا و باراينکو [.22] دارد وجود مثبتی

 دانشگاهی تحصیالت دارای حسابرسان با كاری سابقه دارای حسابرسان تفاوت به توجه با آنها اخالقی

 اخالقی هایقضاوت در دانشگاهی مدارک دارای حسابرسان دادكه نشان پژوهش نتايج نمودند. بررسی

 بیشتر تجربه دارای حسابرسان كهحالی در كنند،می استفاده دانش و علم سطح و تخصصی از بیشتر خود

 [.16] كنندمی مالی هایصورت مورد در قضاوت به اقدام خطا و آزمون و شهودی هایتحلیل اساس بر

 مبتنی زياد ابهام دارای هایبررسی در حسابرسان هایتوانايی مورد در پژوهشی (2015) اوهمن و تاگسون

 دارای كه حسابرسانی داد، نشان پژوهش نتايج دادند. انجام حسابرس تخصصی و ایحرفه هويت بر

 بررسی در بیشتری توانايی دارند، كه شهرتی و تجربه وجود بدلیل باشند، قوی تخصصی و فردی هایهويت
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 بهتر رديابی بر مبتنی تری مستند گزارشات و هستند مالی مشکالت دارای هایشركت مالی هایصورت

 [.51] نمايندمی ارائه هاحساب

 اين در محدودی مطالعات و است بوده كند بسیار موضوع درخصوص كشور داخل در بررسی روند اما 

 هایتیپ و حسابرسی موسسه اخالقی فرهنگ تاثیر (1399) همکاران و عديلی است. شده ارائه زمینه

 موسسه اخالقی فرهنگ كه رسیدند نتیجه اين به و نمودند بررسی را حسابرس عینیت بر شخصیتی

 داریمعنا مثبت تاثیر حسابرس عینیت بر شناسی( )وظیفه بودن باوجدان شخصیتی تیپ و حسابرسی

 مسئولیت درک بین روابط در اجتماعی هويت كنندگیتعديل نقش (1396) همکاران و فریعلی [.9] دارد

 و تحصیالت با حسابداران تمامی نمودند. بررسی را حسابداران شغلی نگرش و تجاری واحدهای اجتماعی

 خدمات مديريت قانون مشمول مختلف هایبخش و واحدها ادارات، تمام در حسابداری با مرتبط تجربه با

 شده انتخاب ساده تصادفی روش به نفر 196 تعداد ها،آن بین از كه بوده پژوهش آماری جامعه كشوری

 تاثیر شغلی رضايت روی بر تجاری واحدهای اجتماعی مسئولیت درک كه داد نشان پژوهش نتايج است.

 به نیز سازمانی تعهد و تجاری واحدهای اجتماعی مسئولیت درک بین رابطه همچنین دارد. معناداری

 سازمانی تعهد و ایحرفه تعهد ارتباط (1394) همکاران و شیری موسوی [.10] است رسیده تايید

 عناصر همراه به ایحرفه تعهد كه داد نشان نتايج نمودند. بررسی را ناكارآمد حسابرسی رفتار با حسابرسان

 سازمانی عملکرد شامل آن عناصر همراه به سازمانی تعهد نیز و مستمر و هنجاری عاطفی، تعهد شامل آن

 [.12] دارند ناكارآمد حسابرسی رفتار بروز با معناداری رابطه سازنی غیبت و

 تحقیق هایفرضیه

 هایفرضیه  موجود تجربی مطالعات و تحقیق نظری مبانی پايه بر  پژوهش، اهداف به دستیابی منظور به

 گیرند:می قرار تجربی آزمون مورد و تدوين زير

 دارد. معناداری منفی تاثیر حسابرس طرفیبی بر صاحبکار گرايیتحول -اول فرضیه

 تضعیف را حسابرسان طرفیبی بر صاحبکار گرايیتحول منفی تاثیر حسابرس، ایحرفه هويت -دوم فرضیه

   كند.می

 تحقیق شناسی روش

 رابطه بررسی حیث از و پیمايشی هاداده گردآوری لحاظ به و كاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش

 جمع و ایكتابخانه مطالعات طريق از تحقیق پیشینه و نظری چارچوب است. همبستگی-متغیرها،توصیفی

 استاندارد پرسشنامه طريق از و استقرايی روش از نیز، هافرضیه پذيرش يا رد آزمون برای هاداده آوری

 است. شده انجام

 و باس استاندارد پرسشنامه از صاحبکار گرای تحول رهبری سنجش برای حاضر پژوهش در اساس اين بر

 الهام انگیزه آرمانی، نفوذ مقیاس خرده 4 و سئوال 20شامل پرسشنامه اين است. شده استفاده [،19] آولیو

 خصوص در سوال 4 آرمانی، نفوذ درباره سوال 7 كه باشدمی فردی مالحظات و ذهنی ترغیب بخش،

 شده گرفته درنظر فردی مالحظات درخصوص سوال 4 و ذهنی ترغیب درباره سوال 5 بخش، الهام انگیزه

 يکديگر با بااليی همبستگی از پرسشنامه اين در موجود بعد چهار كه است داده نشان قبلی تحقیقات است.
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 در است. شده تايید 93/0 حدود در [53و 52 ،37] قبلی مطالعات اساس بر آن پايايی و هستند برخوردار

 صاحبکار شركت در مالی هایگزارش مسئولیت كنند فرض كه شد خواسته حسابرسان از پرسشنامه اين

 درصدد گراتحول رهبری پرسشنامه پركردن طريق از نیز حسابرسان و است شركت مديريت عهده بر

 مقیاس اساس بر مذكور پرسشنامه گذاریبرآمدند.نمره خود صاحبکار شركت گرايیتحول میزان ارزيابی

 است. (1 = هرگز و 2 ندرت= به ،3 اوقات= گاهی ،4 اوقات= اغلب ،5 )همیشه= لیکرت ایگزينه پنج

 است. شده استفاده [36] هارت استاندارد پرسشنامه از حسابرس طرفیبی سنجش برای همچنین،

 (،5 = همیشه تا 1 هرگز= از ) لیکرت ایگزينه 5 مقیاس اساس بر و بوده سوال 8 شامل مذكور پرسشنامه

 پرسشنامه از استفاده با نیز حسابرس ایحرفه هويت پژوهش، اين در براين عالوه است. شده تدوين

 اساس بر هاپاسخ و بوده سوال 4 دارای پرسشنامه اين شود.می گیریاندازه [15] همکاران و بمبر استاندارد

 سئواالت از برخی است. موافقم كامالً 5 و مخالفم كامالً بیانگر 1 كه باشدمی لیکرت ایگزينه 5 مقیاس

 اغلب كنم،می صحبت امحرفه درباره وقتی» و «است من موفقیت حرفه، موفقیت» از: عبارتند پرسشنامه

 «.ما گويممی ها،آن بگويم، آنکه جای به

 خصوصی بخش حسابرسی موسسات و حسابرسی سازمان در شاغل حسابرسان پژوهش، اين آماری جامعه 

 تعیین برای لذا است، نامحدود تحقیق اين در آماری جامعه اينکه به توجه با باشد.می 1398 سال در

 گرديد: استفاده زير شرح به و نامعلوم آماری جامعه فرض با كوكران فرمول از نمونه حجم

n =

Zα
2

2p(1 − p)

d2
 

 فوق: رابطه در

𝑛= نمونه حجم 

𝑍𝛼

2

 96/1 عدد يعنی استاندارد نرمال مقدار =2

𝑝= 5/0 با است برابر كه موفقیت نسبت 

𝑑= درصد. 5 با است برابر كه نمونه برآوردی خطای 

 470 تعداد تحقیق، اعتبار افزايش جهت كه باشدمی نفر 384 آماری نمونه تعداد فوق، رابطه به توجه با   

 حضور و هاپرسشنامه توزيع از پس درنهايت، و گرديد توزيع تصادفی صورتبه حسابرسان میان پرسشنامه

 جمع استفاده قابل پرسشنامه 390تنها آن، آوریجمع و پاسخگويی جهت حسابرسی موسسات محل در

 از استفاده با نیز شده گردآوری هایداده نهايی تحلیل و تجزيه گرفت. قرار آماری تحلیل مبنای و آوری

 معادالت سازیمدل انجام مراحل است. گرفته صورت PLS افزارنرم و ساختاری معادالت سازیمدل روش

 برازش گیری،اندازه هایمدل برازش )شامل مدل برازش بررسی به ابتدا كه است ترتیب بدين ساختاری

 شود.می پرداخته پژوهش هایفرضیه آزمون به سپس و كلی( مدل برازش و ساختاری مدل
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 پژوهش هاییافته

 پژوهش شناسی جمعیت

 شده ارائه (1) جدول در پژوهش شناسی جمعیت اطالعات آماری، نمونه خصوصیات با آشنايی منظور به

 دهند.می تشکیل زنان را آن درصد 12 و مردان را دهندگانپاسخ درصد 88 دهدكهمی نشان نتايج است.

 كارشناسی تحصیلی مدرک دارای درصد 54 و تکمیلی تحصیالت دارای آنان درصد 46 حدود همچنین،

 سرپرست و ارشد حسابرس شغلی هایمرتبه در دهندگان پاسخ درصد 72 حدود كهآن حسب هستند.

  كاریتجربه و هستند

 مناسبی توانايی و درک از دهندگانپاسخ كه كرد بیان توانمی است، سال 5 از بیشتر نیز هاآن درصد 74

 برخوردارند. پرسشنامه سواالت به گويیپاسخ برای
 جمعیت شناختی پژوهش -(1جدول )

 درصد تعداد متغیر فرعی متغیر

 جنسیت
 %88 343 مرد

 %12 47 زن

 سطح تحصیالت

 %54 210 كارشناسی

 %43 168 كارشناسی ارشد

 %3 12 دانشجوی دكتری و دكتری

 مرتبه شغلی

 %24 94 حسابرس

 %46 179 حسابرس ارشد

 %26 101 سرپرست

 %4 16 مدير فنی و شريک

 سابقه كار

 %26 101 سال 5تا  3بین 

 %45 176 سال 10تا  6بین 

 %18 70 سال 15تا  11بین 

 %11 43 سال 15بیشتر از 

 توصیفی آمار

 باشدمی پراكندگی و مركزی هایشاخص برخی شامل كه آزمون مورد متغیرهای توصیفی آمار (،2) جدول

 گراتحول رهبری متغیر عنوان به آرمانی نفوذ ،شودمی مالحظه فوق جدول در طوركههمان دهد.می نشان را

 گراتحول رهبری نقش بارزترين دهد،می نشان كه است داده اختصاص خود به را میانگین میزان بیشترين
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 واسطه به مدير يک كه است ارزشی ايجادكننده نقش حسابرسان، منظر از صاحبکاران ساختارهای در

 و میانگین مقادير  همچنین، نمايد.می ايجاد خود زيردستان در دارد كه تخصصی و فردی هایويژگی

 است آن مبین كه بوده  875/3 و 106/4 با برابر ترتیب به حسابرس طرفیبی شاخص به مربوط میانه

 مربوط حداقل و حداكثر مقادير مالحظه كه،آن ضمن دارد. قرار بااليی سطح در حسابرسان طرفیبی میزان

 مدعاست. اين گواه نیز متغیر اين به

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق -( 2جدول )

 حداكثر حداقل میانه میانگین نماد متغیر متغیر
انحراف 

 معیار

 IDIN 225/4 143/4 571/1 5 391/0 نفوذ آرمانی

 INMO 181/4 012/4 1 5 683/0 انگیزه الهام بخش

 INST 705/3 400/3 1 600/4 544/0 ترغیب ذهنی

 INCO 589/3 250/3 750/1 500/4 563/0 مالحظات فردی

 OBJECT 106/4 875/3 125/2 5 422/0 طرفی حسابرسبی

 IDEN 793/3 500/3 1 750/4 402/0 ای حسابرسهويت حرفه

 گیریاندازه هایمدل برازش

 پايايی شود.می استفاده  واگرا روايی و  همگرا روايی پايايی، معیار سه از گیریاندازه هایمدل برازش در

 مالک مقدار گردد.می بررسی تركیبی پايايی و كرونباخ آلفای عاملی، بارهای سنجش طريق، سه از نیز

 بارهای ضرايب تمامی (،3) جدول به توجه با [.35] باشدمی 4/0 عاملی، بارهای ضرايب بودن مناسب برای

 پژوهش اين در استفاده مورد گیریاندازه هایمدل بودن مناسب بیانگر كه است بیشتر 4/0 از عاملی

 .باشدمی
 بار عاملی هر یک از متغیرهای آشکار پژوهش -( 3جدول )

 بارعاملی زير سازه عنوان در مدل هاسازه

 TRCL گرارهبری تحول

IDIN 604/0 

INCO 649/0 

INMO 465/0 

INST 802/0 

 IDEN ای حسابرسهويت حرفه
IDEN1 919/0 

IDEN2 784/0 
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 بارعاملی زير سازه عنوان در مدل هاسازه

IDEN3 888/0 

IDEN4 924/0 

 OBJECT طرفی حسابرسبی

OBJECT1 917/0 

OBJECT2 822/0 

OBJECT3 914/0 

OBJECT4 895/0 

OBJECT5 884/0 

OBJECT6 749/0 

OBJECT7 655/0 

OBJECT8 875/0 

 مدل مناسب پايايی از حاكی باشد، 7/0 از باالتر كهصورتی در نیز تركیبی پايايی و كرونباخ آلفای ضرايب

 دهندهنشان كه بوده7/0 از باالتر هاسازه تمامی برای مربوط مقادير (4) جدول به توجه با [.5] باشندمی

 است. پژوهش گیریاندازه هایمدل مناسب پايايی
 ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان -(4جدول )

 ضريب پايايی تركیبی ضريب آلفای كرونباخ عنوان در مدل متغیرهای پنهان

 TRCL 757/0 729/0 گرارهبری تحول

 IDEN 916/0 932/0 ای حسابرسهويت حرفه

 OBJECT 922/0 951/0 طرفی حسابرسبی

 AVE معیار از استفاده با همگرا روايی است. گیریاندازه هایمدل بررسی برای ديگری ابزار همگرا، روايی

 متغیرهای با سازه هر بین شده گذاشته اشتراک به واريانس میانگین استخراجی(، واريانس )میانگین

 معرفی 5/0 را معیار اين برای بحرانی مقدار (1981) الركر و فورنل دهد.می نشان را خود ها()شاخص

 [.5] دهدمی نشان را قبول قابل همگرای روايی 5/0 از بیشتر  AVE مقدار كه معنی بدين اند؛نموده

 پنهان، متغیرهای تمامی برای استخراجی واريانس میانگین شود،می مالحظه (5) جدول در كه گونههمان

 است. مدل مناسب همگرای روايی بیانگر كه بوده5/0 از بیشتر
 ( متغیرهای پنهانAVEمیانگین واریانس استخراجی ) -(5جدول )

 Communality میانگین واريانس استخراجی عنوان در مدل متغیرهای پنهان

 TRCL 611/0 611/0 گرارهبری تحول
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 Communality میانگین واريانس استخراجی عنوان در مدل متغیرهای پنهان

 IDEN 775/0 775/0 ای حسابرسهويت حرفه

 OBJECT 714/0 714/0 طرفی حسابرسبی

 هایشاخص بین همبستگی میزان كه است گیریاندازه هایمدل برازش بررسی معیار سومین واگرا، روايی

 توجه با كند.می مقايسه را ديگر هایسازه با هاشاخص آن بین همبستگی مقابل در سازه آن با سازه يک

 هایخانه در كه حاضر پژوهش در پنهان متغیرهای اشتراكی مقادير میانگین جذر مقدار (،6) جدول به

 چپ و زيرين هایخانه در كه هاآن میان همبستگی مقدار از اند،گرفته قرار ماتريس اصلی قطر در موجود

 ديگر به نسبت تحقیق مدل در سازه هر كه معناست بدان اين است. بیشتر اند،شده داده ترتیب اصلی قطر

 مناسب برازش و مناسب واگرای روايی موضوع، اين است. بیشتری تعامل در خود هایشاخص با هاسازه

 دهد.می نشان را پژوهش گیریاندازه هایمدل
 ماتریس فورنل و الرکر جهت بررسی روایی واگرا -(6جدول )

 گرارهبری تحول ای حسابرسهويت حرفه طرفی حسابرسبی هاسازه

 782/0   گرارهبری تحول

 352/0 880/0  حسابرسای هويت حرفه

 -230/0 104/0 845/0 طرفی حسابرسبی

 معادالت مدل گیریاندازه هایمدل كه شودمی مشاهده واگرا روايی و همگرا روايی پايايی، نتايج به توجه با

 ادامه در لذا، دارند. را پژوهش پنهان متغیرهای گیریاندازه توانايی مطلوب، نحوی به پژوهش ساختاری

 گردد.می بررسی پژوهش ساختاری مدل برازش

 ساختاری مدل برازش

 تنها بلکه ندارد، آشکاركاری متغیرهای به تحقیق، گیریاندازه هایمدل خالف بر ساختاری مدل بخش

 شود.می بررسی هاآن میان روابط با همراه تحقیق پنهان متغیرهای

 زادرون متغیرهای به مربوط 2R ضرايب پژوهش، يک در ساختاری مدل برازش بررسی برای معیار اولین

 بوده  زادرون متغیر يک بر زابرون متغیر يک تاثیر دهندهنشان كه است معیاری 2R است. مدل )وابسته(

 درنظر 2R قوی و متوسط ضعیف، مقادير برای مالک مقدار عنوان به 67/0 و 33/0 ؛19/0 مقدار سه و

 با كه است شده محاسبه پژوهش زایدرون متغیر برای 2R مقدار (7) جدول با مطابق [.5] شودمی گرفته

 ذكر به الزم نمود. تأيید را پژوهش ساختاری مدل برازش بودن مناسب توانمی مالک، مقادير به توجه

 گردد.نمی محاسبه زابرون متغیرهای برای ضريب اين كه است

 زامتغیر درون 2Rنتایج معیار  -(7جدول )

 2R عنوان در مدل زامتغیر درون

 OBJECT 215/0 طرفی حسابرسبی
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 اين است. مدل زایدرون متغیرهای 2Q مقدار پژوهش، ساختاری مدل برازش بررسی برای معیار دومین

 ،02/0 مقدار سه از يک هر (2009) همکاران و هنسلر سازد.می مشخص را مدل بینیپیش قدرت معیار

 سازه مورد در قوی و متوسط ضعیف، بینیپیش قدرت بیانگر ترتیب به را معیار اين برای 35/0 و 15/0

 كه شده بیشتر 15/0 از  زادرون متغیر 2Q مقدار (،8) جدول به توجه با [.5] اندنموده معرفی مربوطه

 كند.می تايید را تحقیق ساختاری مدل مناسب برازش و دارد مدل قوی بینیپیش قدرت از نشان

 بینی مدلدر پیش 2Qنتایج معیار  -(8جدول )

SSE SSO 𝑸𝟐 = 𝟏 كل − 
𝑺𝑺𝑬

𝑺𝑺𝑶
 

 203/0 1896 1510 طرفی حسابرسبی

 کلی مدل برازش

 بايد پژوهش ساختاری معادالت كلی مدل ساختاری، مدل و گیریاندازه هایمدل برازش بررسی از پس

 و گیریاندازه مدل بخش دو هر شامل كلی مدل گردد. بررسی (GOF) برازش نیکويی معیار از استفاده با

 برازش بررسی برای شود.می كامل مدل يک در برازش بررسی آن، برازش تايید با و شودمی  ساختاری

 شود:می استفاده زير، رابطه شرح به GOF معیار از كلی، مدل

  آن: در كه

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  تعیین ضريب مقادير میانگین : 𝑅2 و پنهان متغیرهای اشتراكی مقادير میانگین : ̅

 متوسط ضعیف، مقادير عنوانبه ترتیب به 36/0 و 25/0 ،01/0 مقدار سه است. مدل زایدرون متغیرهای

 388/0 پژوهش، مدل برای آمده بدست مقدار كهاين به توجه با شود.می گرفته درنظر GOF برای قوی و

 گردد.می تايید تحقیق كلی مدل مناسب برازش لذا است؛

 هافرضیه آزمون نتایج

 توجه با و كلی مدل مناسب برازش داشتن و ساختاری مدل و گیریاندازه هایمدل برازش بررسی از پس

 در آن نتايج كه شودمی پرداختـه پـژوهش هایفرضیه آزمـون نتايج بررسی به (3) و (2) هایشکل به

 است: شده ارائه (9) جدول

 

 

 

 

 

 

 

2RiescommunalitGOF 
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 مدل پژوهش همراه با ضریب استاندارد شده مسیر -(1شکل )

 
 t-valuesمدل پژوهش همراه با مقادیر  -(3شکل )
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 پژوهش هاینتایج مربوط به آزمون فرضیه -(9جدول )

 عالمت اختصاری مسیر
ضريب 

 مسیر
 tآماره 

نتیجۀ آزمون 

 فرضیه

 <--- TRCL بی طرفی حسابرس --->گرا رهبری تحول

OBJECT 
261/0- 660/5 

پذيرش 

 فرضیه

بی  >---گرا رهبری تحول ×ایهويت حرفه 

 طرفی حسابرس
TRCL *IDEN ---> 

OBJECT 
157/0 187/3 

پذيرش 

 فرضیه

 حسابرس، طرفیبی و گراتحول رهبری بین مسیر ضريب شود،می مالحظه فوق جدول در كه طورهمان

 رهبری معنادار منفی تاثیر از حاكی كه بوده 96/1 مقدار از تربزرگ (660/5) آن t آماره و (-261/0) منفی

 شود.می پذيرفته پژوهش اول فرضیه اساس، اين بر باشد.می حسابرس طرفیبی بر  صاحبکار گرایتحول

 رهبری و حسابرس ایحرفه هويت تعاملی اثر متغیر به مربوط  t آماره دهدكهمی نشان نتايج همچنین،

 است. آمده دستبه مثبت (157/0) نیز آن مسیر ضريب و بوده 96/1 مقدار از تربزرگ (187/3) گراتحول

 ادعا توانمی ترتیب، بدين گردد.می تايید درصد 5 خطای سطح در نیز تحقیق دوم فرضیه ترتیب، بدين

 تضعیف را حسابرس طرفیبی بر صاحبکار گراتحول رهبری منفی تاثیر حسابرس ایحرفه هويت نمودكه

 كند.می

  گیرینتیجه و بحث

 اهداف به رسیدن برای را متناسب تحوالت و تغییر و كرده هدايت آينده به حال از را هاسازمان رهبران

 سزايی به تأثیر و كرده نفوذ خود پیروان اهداف و هاارزش باورها، در رهبران اين كنند.می اعمال سازمان

 اين پیروان و كرده تحول دچار را سازمان كل خود كردار و رفتار طريق از همچنین گذارند، می هاآن بر

 فعال دولتی بخش حوزه در چه گراتحول رهبری  كنند.می وفاداری و اعتماد احساس هاآن به نیز رهبران

 هایسیاست و اهداف خود زيردستان بر نفوذ با كند می تالش همواره خصوصی، بخش حوزه در چه باشد

 يا هانگرش در راهبردی نقشی رهبری سبک اين واقع در نمايند. هدايت جلو سمت به را شده مدون

 در تغییرات اعمال همچنین و اثربخشی از بااليی درجه به دستیابی برای كاركنان هایارزش و گرايشات

 با سهامداران بین منافع تعارض دارای كه هايیشركت در رهبری اين نقش دارند. شركت مختلف سطوح

 تضاد از نوع اين تحت است. حیاتی و مهم بسیار باشند، می نمايندگی تئوری اساس بر هاشركت مديران

 هایانگیزه كاهش به موضوع اين و شده خود رهبر با پیروان هويت افزايش باعث گراتحول رهبری منافع،

 فرد در حس اين تلقی نوعی به قوی سازمانی هويت از برخورداری نمايد. كمک تواند می طلبانه منفعت

 و هاكامیابی سرنوشت، و نمايد،می تعلق احساس سازمان به روانی نظر از وی كه شودمی محسوب

 در آن توانايی به بستگی تاحدی گراتحول رهبری اثربخشی داند.می خود آن از را سازمان هایناكامی

 دارد. جمعی هويت حس افزايش طريق از جمعی منافع به توجه به طلبیمنفعت از پیروان نگرش تغییر

 ممکن جمعی منافع مسیر در همواره گراتحول رهبری الزاما كه دارد، وجود برداشت اين حال عین در

 گرايی ایحرفه كنندگیتعديل نقش بررسی پژوهش اين هدف فوق، مطالب به توجه با ندارد. بر گام است

 نتايج اساس بر باشد.می حسابرس طرفیبی با صاحبکار گرایتحول رويکرد بین ارتباط بر حسابرس هويت



 161 .  ...حسابرس یطرف یصاحبکار و ب انهيتحول گرا کرديرو

 

 

 خود از كه ایگرايانه معنويت و اخالقی هایويژگی به توجه با گراتحول رهبری نمود، بیان بايد شده كسب

 هایشركت خصوص به شركت ساختارهای و زيردستان عملکردهای بر را مثبتی تاثیرات دهد، می نشان

 سرمايه بازار در اعتباری منظر از هاويژگی اين وجود شرايط اين در گذارد. می نمايندگی هایهزينه دارای

 بررسی وارد كه زمانی مستقل فرد يک عنوان به حسابرسان و شودمی شهرت باعث سهامداران بین در و

 قرار گراتحول رهبری رفتاری و اخالقی جو تاثیر تحت شوند،می هاشركت اينگونه مالی عملکردهای

 به اطمینان و اعتماد با فرد و يافته كاهش حسابرس طرفیبی كه شودمی باعث موضوع اين و گیرندمی

 توسط شده ارائه مدارک و شواهد منتقدانه بررسی و هاحساب رديابی و دقت از صاحبکار مالی عملکردهای

 همکاران و وكارک [21] بائور هایيافته با پژوهش اين در آمده بدست نتیجه كشد.می دست صاحبکار

 آزمون نتايج دارد. مطابقت حسابرسی طرفیبی  و گراتحول رهبری بین منفی رابطه وجود بر مبنی [38]

 گراتحول رهبری نفوذ منفی تاثیر تواندمی حسابرس ایحرفه هويت كه است آن بیانگر پژوهش دوم فرضیه

 رهبری شرايط تحت در حسابرس طرفیبی افزايش سمت به و نموده تعديل را حسابرسی طرفیبی بر

 كه ایحرفه و محیطی درک به بنا هويت دارای حسابرس يک واقع در نمايد. هدايت صاحبکار گراتحول

 با شغل ایحرفه انجام بین مشخصی مرز است، نموده كسب آموزش و تجربه اساس بر هاسال طی در

 كه زيادی هایمسئولیت به بنا حساس حرفه اين در هیجانات تاثیر تحت كمتر و دهد می قرار هادوستی

 هويت طريق از دارد كه هايیويژگی واسطه به گراتحول رهبری واقع در گیرد.می قرار دارد، دوش بر

 تقويت ایحرفه هويت اگر نیز حسابرس يک و دهد می قرار تاثیر تحت را خود حمايت تحت افراد اجتماعی

 نقش لذا رسد.نمی بنظر ذهن از دور گراتحول رهبری تحت محوشدن و گرفتن قرار باشد، نداشته ایشده

 محوری، اخالق همچون عملکردی و رفتاری هایبزنگاه بر تمركز به توجه با حسابرس ایحرفه هويت

 را حسابرس طرفیبی تواندمی ذينفعان به نسبت پذيری مسئولیت و دقت حسابرسی، حرفه در استقالل

 بائور نمايد. ايجاد او حرفه ذاتی و هاويژگی بر تاثیری نتواند گراتحول رهبری وجود و دهد قرار تاثیر تحت

 يافت. دست پژوهش اين با مشابه نتايج به خود پژوهش در نیز [21]

 رفتار آيین و اخالق هایويژگی در بازنگری با كه شودمی پیشنهاد  حاضر پژوهش هایيافته اساس بر

 ایحرفه ترديد و طرفیبی معیارهای مجدد تعريف به نسبت ذيربط هایسازمان توسط حسابرسان ایحرفه

 پشتوانه به اتکا با حسابرس تا پذيرد صورت الزم اقدام سرمايه بازار هایويژگی به توجه با حسابرسان

 همچون گریمداخله عوامل تاثیر تحت ای،حرفه رفتار آيین شده تعريف مفاهیم ادراكی و مفهومی

 پیشنهاد همچنین نگیرد. قرار ... و ایحرفه عرف از خارج روابط گرا،تحول رهبری صاحبکاران، هایويژگی

 عمل به هاآن ایحرفه هويت راستای در حسابرسان ایحرفه عملکردهای از ایدوره هایارزيابی شود،می

 حسابرسان، رفتاری عملکردهای تقويت برای آموزشی هایاستراتژی تدوين ضمن طريق اين از تا بیايید

 در بودن ایحرفه رعايت حسابرسان به موضوع اين گردد. كمک مالی هایصورت هایبررسی كیفیت به

 هایواقعیت با عواطف بین مشخصی مرز تا گرددمی موجب و كندمی تاكید را شغلی كارراهه مسیر تمامی

 نمايند. ايجاد حسابرسی حرفه در رفتاری
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 Delphi Fuzzyشناسايی و تبیین پیشايندها و پسايندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک "

 .37-11(، 89)27، مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، "

 اثر"(. 1394اكبر.، موسیوند، مريم. )زاده، سیدعلیشکیب، علی.، عبدالملکی، بابک.، حسینصفايی .8

، "گرا بر تعالی سازمانی با نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری و روانشناختی كاركنانرهبری تحول

 .1-24، 16، مطالعات رفتار سازمانی

بررسی تاثیر فرهنگ اخالقی  "(. 1399پور، احمد و  پورحیدری، امید. )عديلی، مجتبی.، خدامی .9

تحقیقات حسابداری و ، "های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرسموسسه حسابرسی و تیپ

 .5-20(،46) 12انجمن حسابداری ايران، ، حسابرسی

بررسی نقش "(. 1396و رويايی، رمضانعلی. ) علی فری، ملیحه؛ وكیلی فرد، حمیدرضا؛ بنی مهد، بهمن .10

تعديل كنندگی هويت اجتماعی در روابط بین درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری و نگرش 

 .69 -83(، 34) 10، حسابداری مدیریت ،"شغلی حسابداران

ی گرنقش میانجی"(. 1395رضا. )رضا.، نظری، يونس.، كاملی، علیمنطقی، منوچهر.، توكلی، غالم .11

فصلنامه ، "آوری و توانمندسازی كاركنان در رابطه بین رهبری تحول آفرين و عملکرد نوآورانهتاب

 .247-221(، 21)1،  مطالعات رفتار سازمانی



 163 .  ...حسابرس یطرف یصاحبکار و ب انهيتحول گرا کرديرو

 

 

ای بررسی ارتباط تعهد حرفه"(. 1394موسوی شیری، محمود.، صالحی، مهدی.، احمد نژاد، محمد. ) .12

 ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی ، "ی ناكارآمدو تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرس

 .26-1(، 3) 8 انجمن حسابداری ايران،
13. Alshamri. A.A., Rasli. A., Alnajem. M. & Arshad. A.Sh. (2014). "An exploratory 

study on the relationship between organizational innovation and performance of 

non-profit organizations in Saudi Arabia", Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 129(16), 250-256 

14. Avolio, B, J, Gardner, W. (2005). "Authentic Leadership development, Getting to 

the root of Positive from of leadership", Leadership quarterly, 16(2), 25-41. 

15. Bamber, E. M., & Iyer, V. M. (2002), "Big 5 auditors’ professional and 

organizational identification: Consistency or conflict?", Auditing: A Journal of 

Practice and Theory, 21(1), 21–38. 

16. Bamber, E.M. and Iyer, V.M. (2007), "Auditors’ identification with their clients 

and its effect on auditors’ objectivity", Auditing: A Journal of Practice & 

Theory, 26(2), 1-24. 

17. Barrainkua, I., & Espinosa-Pike, M. (2017). "The influence of auditors’ 

professionalism on ethical judge-ment: Differences among practitioners and 

postgraduate students". Revista de Contabilidad Spanish Accounting Review. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rcsar.2017.07.001 

18. Bass, B. M. (1985), Leadership and Performance Beyond Expectations, Free 

Press, New York, NY. 

19. Bass, B.M. and Avolio, B.J. (1995), "MLQ Multifactor Leadership Questionnaire: 

Sampler Set", Mind Garden, Redwood City, CA. 

20. Bass, B.M. and Avolio, B.J. (2000), "Manual for the Multifactor Leadership 

Questionnaire (Form 5X)",  Mindgarden, Redwood City. 

21. Bauer, T. (2015), "The effects of client identity strength and professional identity 

salience on auditor judgments", The Accounting Review, 90 (1), 95-114. 

22. Boros, S., Curseu, P.L., and Miclea, M. (2011), “Integrative tests of a 

multidimensional model of organizational identification”, Social Psychology, 

42(2), 111-123. 

23. Broberg, P., Umans, T., Skog, P., Theodorsson, E. (2018), "Auditors’ professional 

and organizational identities and commercialization in audit firms", Accounting, 

Auditing & Accountability Journal, 31(2), 374-399.  

24. Conger, J. A., Kanungo, R. N. and Menon, S. T. (2000), “Charismatic leadership 

and follower effects”, Journal of Organizational Behavior, 21(7), 747-767. 

25. De Cremer, D. and van Knippenberg, D. (2002), “How do leaders promote 

cooperation? The effects of charisma and procedural fairness”, Journal of 

Applied Psychology, 87 (5), 858-866. 

26. DeRue, D.S., Nahrgang, J.D., Wellman, N. and Humphrey, S.E. (2011), “Trait and 

behavioural theories of leadership: an integration and meta-analytic test of their 

relative validity”, Personnel Psychology, 64(1), 7-52 

27. Duck, J. M. and Fielding, K. S. (2003), “Leaders and their treatment of subgroups: 

implications for evaluations of the leader and the superordinate group”, European 

Journal of Social Psychology, 33(3), 387-401. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rcsar.2017.07.001


 52 شماره ،1400زمستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .164

 

 

28. Dvir, T., Eden, D., Avolio, B.J. and Shamir, B. (2002), “Impact of 

transformational leadership on follower development and performance: a field 

experiment”, Academy of Management Journal, 45(4), 735-744 

29. Effelsberg, D., Solga, N. and Gurt, J. (2014), “Transformational leadership and 

follower’s unethical behavior for the benefit of the company: a two-study 

investigation”, Journal of Business Ethics, 120(1), 81-93 

30. Epitropaki, O. and Martin, R. (2005), “From ideal to real: a longitudinal study of 

the role of implicit leadership theories on leader–member exchanges and employee 

outcomes”, Journal of Applied Psychology, 90(4), 659-676. 

31. Gumusluoglu, L. & Ilsev, A. (2009). "Transformational Leadership 

Organizational Creativity and Organizational innovation". Journal of Business 

Research, 62, 461-473. 

32. Hobman, E.V., Jackson, C.J., Jimmieson, N.L. and Martin, R. (2011), “The effects 

of transformational leadership behaviors on follower outcomes: an identity-based 

analysis”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(4), 

553-580 

33. Hollingsworth, C. and Li, C. (2012). "Investors’ perceptions of auditors’ economic 

dependence on the client: post-SOX evidence", Journal of Accounting, Auditing 

& Finance, 27 ,100-122. 

34. Howell, J.M. and Shamir, B. (2005), “The role of followers in the charismatic 

leadership process: relationships and their consequences”, Academy of 

Management Review, 30(1), 96-112. 

35. Hulland, J. (1999). "Use of partial least squares (PLS) in strategic management 

research: A review of four recent studies", Strategic Management Journal, 

20(2), 195-204. 

36. Hurtt, R. K. (2010). "Development of a scale to measure professional skepticism", 

Auditing: A Journal of Practice & Theory, 29 (1), 149171. 

37. Kadous, K., Kennedy, S.J. and Peecher, M.E. (2003), "The effect of quality 

assessment and directional goal commitment on auditors’ acceptance of client-

preferred accounting methods", The Accounting Review, 78(3), 759-778. 

38. Kark, R., Shamir, B. and Chen, G. (2003), “The two faces of transformational 

leadership: empowerment and dependency”, Journal of Applied Psychology, 

88(2), 246-255 

39. Liao, H. and Chuang, A. (2007),"Transforming service employees and climate: a 

multilevel, multisource examination of transformational leadership in building 

long-term service relationships", Journal of Applied Psychology, 92(4), 1006-

1019. 

40. Lowe, K.B., Kroeck, K.G. and Sivasubramaniam, N. (1996), “Effectiveness 

correlates of transformational leadership and transactional leadership: a meta-

analytic review of the MLQ literature”, Leadership Quarterly, 7(3), 385-425. 

41. Mael, F.A. and Ashforth, B.E. (1992), “Alumni and their alma mater: a partial test 

of the reformulated model of organizational identification”, Journal of 

Organizational Behavior, 13(2), 103-123. 



 165 .  ...حسابرس یطرف یصاحبکار و ب انهيتحول گرا کرديرو

 

 

42. Mayhew, B. W., Schatzberg, J. W. and Sevcik, G.R. (2001), "The  effect of 

accounting uncertainty and auditor reputation on auditor objectivity", Auditing: 

A Journal of Practice & Theory, 20(2), 49-70. 

43. Riketta, M. (2005), “Organizational identification: a meta-analysis”, Journal of 

Vocational Behavior, 66(2), 358-384. 

44. Salterio, S.E. (1996), “The effects of precedents and client position on auditors’ 

financial accounting policy judgment”, Accounting, Organizations and Society, 

21(5), 467-486. 

45. Shamir, B., Breinin, E., Zakay, E. and Popper, M. (2000), “Leadership and social 

identification in military units: direct and indirect effects”, Journal of Applied 

Social Psychology, 30(3), 612-640. 

46. Shin, S.J. and Zhou, J. (2003), “Transformational leadership, conservation, and 

creativity: evidence from Korea”, Academy of Management Journal, 46(6), 

703-714. 

47. Stefaniak, C.M., Houston, R.W. and Cornell, R.M. (2012), “The effects of 

employer and client identification on internal and external auditors’ evaluations of 

internal control deficiencies,” Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(1), 

39-56. 

48. Stevens, E., Moroney, R., Webster, J. (2019). "Professional skepticism: The 

combined effect of partner style and team identity salience", International 

Journal Auditing, 23(2), 279-291. 

49. Svanberg, J. and Öhman, P. (2015), “Auditors’ identification with their clients: 

effects on audit quality”, British Accounting Review, 47(4), 395-408. 

50. Svanberg, J., Öhman, P. and Neidermeyer, P, E. (2019), “Auditor objectivity as a 

function of auditor negotiation self-efficacy beliefs”, Advances in Accounting, 

44(1), 121-131.  

51. Tagesson, T. and Öhman, P. (2015), “To be or not to be – auditors’ ability to signal 

going concern problems”, Journal of Accounting & Organizational Change, 

11(2), 175-192. 

52. Van Knippenberg, D., van Knippenberg, B., De Cremer, D. and Hogg, M.A. 

(2004), “Leadership, self, and identity: a review and research agenda”, The 

Leadership Quarterly, 15(6), 825-856. 

53. Walumbwa, F.O., Avolio, B.J. and Zhu, W. (2008). "How transformational 

leadership weaves its influence on individual job performance", Personnel 

Psychology, 61 (4), 793-825.



Accounting & Auditing Researches, Winter 2022, No. 52. pp. 147-166 

 

 

Transformational client leadership and auditor objectivity with 

emphasis on the role of professional identification 
 

Maedeh Jafarian1  

Department of accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, 

Iran 

Mehdi Safari Gerayli (PhD)2© 

Associate Prof., Department of accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad 

University, Bandargaz, Iran 

Hasan Valiyan (PhD)3  

Assistant Prof., Department of Management, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, 

Iran 

(Received: June 13, 2020; Accepted: December 7, 2020) 

The present study aims at investigating the moderating effect of auditors’ professional 

identification on the association between clients’ transformational client leadership 

and auditor objectivity. In doing so, a sample of 390 auditors affiliated with state and 

private audit companies randomly selected. The research adopts a descriptive-survey 

method with a standard questionnaire. PLS software is also employed to analyze the 

collected data. The results indicate that transformational client leadership is negatively 

correlated with auditor objectivity. Moreover, auditors’ professional identification 

moderates the negative relationship between clients’ transformational leadership and 

auditor objectivity. 
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