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مقدمه
محیط امروزی ،موج تازهای از تغییرات را با خود به همراه آورده است .محیط پیرامون شركتها نسبت به
گذشته پوياتر شده و موجب شده كه درپی يافتن پاسخهايی برای اين پويايی باشند تا موفقیت و عملکرد
باالتر را برای خود رقم بزنند .شركتها جهت انطباق با دنیای متغیر و متحول امروزی برای نهادينه كردن
ارزشهای نوآوری و خالقانه نیازمند بکارگیری رويکردهای تحولگرايانه در استراتژیها و اهداف خود
میباشند [ 13و  .]3در واقع ،جهت مقابله با محیط نامطمئن و تغییرات مستمر ،بکارگیری اين رويکردها
نیازمند افرادی با سبکهای رهبری متحوالنه میباشد .يکی از اين رويکردها ،در مرزهای سازمانی؛ سبک
رهبری تحول گرايانه است .در واقع ،بديهی است كه رهبر سنتی در اين عصر نمیتواند به حیات خود
ادامه دهد و نیاز به رهبری تحولگرا است .شالوده و اساس رهبری تحولگرا اين است كه اطمینان يابد
مسیر رسیدن به هدف ،به وضوح از سوی بازيگران داخلی درک شده است ،و از طريق بر طرف نمودن
موانع بالقوه درون سیستم ،بازيگران را در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ترغیب نمايند [.]30
رهبری تحولگرا را میتوان از طريق هويتهای اجتماعی بیشتر درک نمود .اهمیت هويتهای اجتماعی
را میتوان در ادبیات پژوهشی رهبری جستجو نمود ،چراكه براساس اين پژوهشها ،رهبری فرآيندی است
كه اثربخشی آن تاحد زيادی مرهون هويت پیرو به حساب میآيد [ .]6به بیان ديگر ،درصورتیكه افراد
هويت خود را در گرو هويت اجتماعی بدانند كه تابع يک رهبری خاص باشد ،آنگاه تاثیرگذاری بر آنها
كار به مراتب آسانتر میشود .از آنجاكه يافتههای پژوهشهای حسابداری حاكی از تمايل حسابرسان به
هويت با شركت صاحبکار خود است ،لذا انتظار میرود كه تحت تاثیر رهبری صاحبکار خود قرار بگیرند
[ .]11تحقیقات حسابداری شواهد بسیاری پیرامون تاثیر انگیزههای مالی بر بیطرفی حسابرس ارائه
نمودهاند [ .]32 35 ،40مطالعات ديگری نیز به بررسی تاثیر انگیزههای غیرمالی پرداختند .براساس
يافتههای اين تحقیقات ،حسابرسان تمايل دارند كه هويت خود را از طريق شركتهای صاحبکار شکل
دهند و اين هويت شركت صاحبکار با بیطرفی حسابرس رابطه منفی دارد [ 46 ،20و  .]47عالوه براين،
ادبیات موجود در حوزه رهبری سازمان معتقد است كه هرچه پیروان يک گروه هويت خود را بیشتر در
گرو آن گروه بدانند ،آنگاه به همان میزان نیز متاثر از پديده رهبری تحولگرا در آن گروه خواهند بود
[ .]33مطالعات گسترده ديگری نیز نشان دادهاند كه رهبری تحولگرا در يک سازمان باعث افزايش تمايل
اعضای سازمان به هويت با آن سازمان میشود [ .]26مطالعات ديگر نیز حاكی از آن است كه هويت
جمعی تا اندازهای بر تاثیر رهبری تحولگرا بر رفتار پیروان موثر است [ 23و  .]36از آنجا كه رهبری
تحولگرای صاحبکار باعث افزايش میزان هويت حسابرس با شركت صاحبکار میشوند [ .]28لذا در اين
پژوهش سعی بر آن است كه تاثیر رهبری تحولگرای صاحبکار بر بیطرفی حسابرس و همچنین نقش
تعديلكنندگی هويت حرفهای حسابرس بر اين رابطه مورد بررسی قرار گیرد .پرسش اصلی تحقیق آن
است كه آيا رهبری تحولگرای صاحبکار بر بیطرفی حسابرس تاثیر معناداری دارد؟ عالوه بر اين آيا اين
رابطه تحت تأثیر هويت حرفهای حسابرس قرار میگیرد؟ يافتههای پژوهش ضمن آنكه موجب بسط
ادبیات نظری پژوهشهای رفتاری در حوزه حسابرسی میشود ،میتواند موجب درک بهتر تدوينكنندگان
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مقررات حرفه حسابرسی و قانونگذاران بازار سرمايه از تاثیر سبک رهبری صاحبکار بر بیطرفی حسابرس
شركتها گشته و در امر تصمیمگیری آنان راهگشا باشد.
مبانی نظری پژوهش
رهبری تحول گرا و بی طرفی حسابرس
رويکرد تحولگرا عبارت است از فرآيند برنامهريزی شده در تغییر فرهنگ يک سازمان از طريق بهرهگیری
از نظريات ،پژوهش و فنون علوم رفتاری [ 1و  .]7رويکرد تحول گرايانه در قالب رهبری تحولگرا را هم
در قالب مجموعهای از رفتارهای رهبری [ ،]17هم از آن به عنوان درک پیروان يک گروه از رفتارهای
رهبر آن گروه تعريف نمودهاند [ 38و  .]36پژوهش حاضر دومین تعريف را سرلوحه كار خود قرار داده
است و بر اساس آنچه در ادبیات پژوهش رهبری آمده است رفتارهای رهبر را میتوان در قالب چهار بعد
انگیزش الهامبخش ،نفوذ آرمانی ،ترغیب ذهنی ،و مالحضههای فردی دستهبندی نمود [ .]18انگیزش
الهامبخش را میتوان به عنوان چشمانداز جذاب رهبری گروه به آينده و طرز تلقی وی از آن نگاه به عنوان
يک نگرش خارقالعاده تعريف نمود .نفوذ آرمانی نیز به معنی انجام اقدامات تحولگرايانه كه منجر به كسب
احترام و ايجاد حس غرور شود ،بحث پیرامون ارزشها و باورها ،انتقال حس و باور هدفمندی ،و تقويت
توجه به منافع گروهی (منافعی كه منجر به نیل به آن چشمانداز شود) است .ترغیب ذهنی اشاره به اين
موضوع دارد كه رهبران تحول آفرين ،نیازها ،توانايیها و آرمانهای همه پیروان را در نظر میگیرند.
رهبری تحولگرا باعث افزايش هويت پیروان با رهبر خود شده و مهمتر از آن اينکه از طريق جذابیت
چشمانداز رهبر هويت با سازمان را نیز به دنبال خواهد داشت [ .]8برخورداری از هويت سازمانی قوی به
نوعی تلقی اين حس در فرد محسوب میشود كه وی از نظر روانی به سازمان احساس تعلق مینمايد ،و
سرنوشت ،كامیابیها و ناكامیهای سازمان را از آن خود میداند [ .]39اثربخشی رهبری تحولگرا تاحدی
بستگی به توانايی آن در تغییر نگرش پیروان از منفعتطلبی به توجه به منافع جمعی از طريق افزايش
حس هويت جمعی دارد .وجود چنین رابطه نزديکی به اين معنی است كه تاثیرات رهبری تحولگرا مشابه
تاثیرات هويت سازمانی از جمله بهبود رفتار شهروندی ،رضايت شغلی ،و كاهش میل به تصاحب است ،كه
به خوبی در پژوهشهای مختلف مورد توجه بودهاند [ 42و .]21
شواهدی مختلفی نیز پیرامون رابطه بین رهبری تحولگرا ،هويت جمعی و رفتار پیروان وجود دارد [.]25
هنگامیكه رهبران همانند يک الگو عمل مینمايند ،چشماندازهای جذابی را مطح میكنند ،از جذابیت
عاطفی برای پیروان خود برخوردارند و انتظار عملکرد قوی از آنها دارند ،آنگاه پیروان نیز ترغیب به
سختکوشی در جهت نیل به اهداف سازمان میشوند [ .]45از آنجاكه يافتههای پژوهشهای حسابداری
نشان میدهد كه حسابرسان هويت خود را در گرو هويت بزرگترين شركتهای صاحبکار خود میدانند
[ ،]15لذا میتوان اينگونه پیشبینی كرد كه اگر شركت صاحبکار به نحوی بتواند هويت حسابرس را متاثر
از رهبری خود نمايد ،آنگاه اين حسابرسان هستند كه در مقابل نفوذ شركتهای صاحبکار از هر اندازهای
و تحت تاثیر رفتارهای رهبری آنها آسیبپذير نشان میدهند .انتظار بر اين است كه رهبری تحولگرای
شركت صاحبکار حتی در نبود هويت صاحبکار نیز بر بیطرفی حسابرس تاثیرگذار باشد چراكه از توان
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تاثیرگذاری بسیار بااليی در شرايط مختلف برخوردار است [ 38و  .]27چند دلیل مهم برای تاثیر رهبری
تحولگرای شركت صاحبکار بر كاهش بیطرفی حسابرس وجود دارد .پیروانی كه تحت تاثیر يک رهبر
تحولگرا قرار دارند میكوشند تا منافع شخصی خود را فدای منافع جمعی نمايند ،در ماموريتها از خود
فداكاری نشان دهند ،هويت خود را براساس چشمانداز طرح شده از سوی رهبر شکل دهند ،وابستگی
عاطفی شديد خود به رهبر را نشان دهند و در نهايت تعهدات و پايبندی اخالقی و شخصی قوی خود به
ارزشها و اهداف را به منصه ظهور بگذارند [ .]17اين مسائل همگی منجر به فزونی ستايش ،احترام و
تکريم رهبری گروه (سازمان يا شركت) میگردد [ 23و ،]51كه اين خود باعث تقويت اعتماد به اطالعات
ارائه شده از سوی رهبر میشود [ .]23چرا كه ،رهبران تحولگرا تالش دارند با اتخاذ موضع بیطرفانه،
توجه به نیازهای پیروان خود و پرهیز از منفعتطلبی ،و وقف كامل خود احساسات زير دستان خود را
تحت تاثیر قرار دهد و اين كار را از طريق نشان دادن رفتارهای خیر خواهانه به نمايش می گذارند تا
پیروان آنها اين رفتار را ادراک نمايند .در واقع ،اين حقیقت باعث افزايش آسیبپذيری پیروان در برابر
وی میشود [.]30
از منظر حسابرسی ،درصورتیكه اين تاثیرات بر رابطه بین حسابرس و صاحبکار واقع گردند ،آنگاه تهديد
جدی برای بیطرفی حسابرس محسوب میشوند [ .]44نظريه هويت اجتماعی رهبری تحولگرا بیان
میكند اينگونه رهبران بر اساس تحريک و تقويت احساس مشاركت و ارتقای هويتهای جمعی به دنبال
تحت تاثیر قرار دادن هويت حرفهای حسابرسان میباشند و در نتیجه اين موضوع میتواند ،بیطرفی
حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهد.
هویت حرفه ای ،رهبری تحولگرا و بی طرفی حسابرس
هويت پیرو سهم بسزايی در تاثیرگذاری رفتار رهبری دارد [ .]20شواهد بیشمار موجود حاكی از اين
هستند كه هويت اجتماعی پیروان بر تاثیر رهبری تحولگرا بر رفتار پیروان تاثیرگذار است [ 29 ،36و.]28
اين شواهد در كنار يافتههای بامبر و ايیر [ ]15مبنی بر هويت حسابرس با شركت صاحبکار نشان از
اهمیت بررسی نقش واسطهای هويت صاحبکار-حسابرس در تاثیر رهبری تحولگرای شركت صاحبکار بر
بیطرفی حسابرس دارد .نظريه هويت اجتماعی رهبری ،معتقد است كه خودتفسیری در قالب و چارچوب
جمعی باعث برجستهسازی ارزشهای جمعگرايی و در نتیجه ايجاد انگیزه برای مشاركت در كارهای
جمعی و گروهی میشود [ .]44نخستین تاثیر بر روی فرد متاثر از عضويت وی در گروه خواهد بود ،به
اين معنی كه فرد در قالب عضويت در گروه نسبتی از كنترل اجتماعی را كه بخشی هنجاری و بخشی نیز
شناختی است را بپذيرد .تاثیر دوم نیز اين است كه فرد خود را از طريق دريچه هويت اجتماعی میبیند
و از آن به بعد منافع گروه را منافع شخصی خود میپندارد [ .]47چنین تعريفی از خود در چارچوب
گروهی باعث افزايش انگیزه برای گام برداشتن در جهت منافع گروه میگردد .طبیعتا ،چنین تاثیرپذيری
از گروه كار هر كدام از اعضا را برای حفظ بیطرفی خود در برابر گروه را دشوار میسازد و يک حسابرس
نیز از اين قاعده مستثنا نخواهد بود .اگرچه يک حسابرس عضو رسمی سازمان صاحبکار محسوب نمیشود،
لیکن شواهد پیشین پیرامون هويت حسابرس با شركت صاحبکار نشان از وجود خطر تاثیرپذيری قضاوت
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حسابرس همواره دارد [ .]15باتوجه به رابطه بین رهبری تحولگرا و هويت اجتماعی ،دیكرمر و
فاننیپنبرگ [ ]24دريافتند كه هويت جمعی تاثیر معناداری بر تاثیر فداكاری رهبر و عدالت رويهای وی
در همکاری و تعامل با پیروان دارد .كارک و همکاران [ ]36معتقدند كه رهبری تحولگرا از طريق هويت
اجتماعی بر توانمندسازی تاثیر خود را میگذارد .به عالوه ،رهبری تحولگرا باعث افزايش هويت اجتماعی
با يک گروه میشود [ 44 ،23و  .]26اين يافتهها همگی مويد اين مطلب هستند كه رهبری تحولگرا
بخشی از اثربخشی خود را مرهون تاثیر خود بر هويت پیروان با گروه متبوع خود است .ادبیات پژوهشی
در حوزه رهبری و همچنین نظريه مبتنی بر خودانگاره رهبری معتقدند كه رهبری تحولگرا قادر است
كه از طريق هويت اجتماعی بر رفتار پیروان تاثیرگذار باشد .در حوزه حسابرسی نیز انتظار میرود
شركتهای صاحبکاری كه از رهبری تحولگرا برخوردار هستند؛ موجب كاهش بیطرفی حسابرسان
میگردند .همچنین ،انتظار میرود كه هويت حرفهای حسابرس بر اين رابطه تاثیرگذار باشد.
پیشینه پژوهش
اسوانبرگ و همکاران ( )2019در پژوهشی تاثیر خودكارآمدی حسابرس بر بیطرفی حسابرسان را بررسی
نمودند .در اين پژوهش  800نفر از حسابرسان كشور سوئد مشاركت داشتند .نتايج پژوهش نشان داد كه
سطح باالی حودكارآمدی حسابرس در مذاكره باعث افزايش بیطرفی حسابرسی میشود [ .]50استیوِنس
و همکاران ( )2019در پژوهش خود تاثیر سبک رهبری شركای حسابرسی بر ترديد حرفهای حسابرسان
را بررسی نمودند .نتايج پژوهش نشان داد كه سبک رهبری زهرآگین شركای حسابرسی میتواند از طريق
كاهش انگیزههای فردی باعث كاهش ترديد حرفهای حسابرسان گردد [ .]48بروبرگ و همکاران ()2018
هويت حرفهای و سازمانی حسابرسان و تجاریسازی در موسسات حسابرسی را بررسی نمودند .در اين
پژوهش براساس  374پاسخی كه  3588عضو  ،FARانجمن حرفهای حسابداران ،حسابرسان و مشاوران
در سوئد كه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند ،به پرسشنامهای دادند صورت پذيرفته
است .در اين پژوهش دو معیار هويت حرفهای و سازمانی با سه معیار بازارمداری ،مشتریمداری و
فرايندمداری نیز به عنوان وجوه مختلف فرايند تجاریسازی بررسی شدند .يافتهها حاكی از اين است كه
بین هويت سازمانی حسابرسان و سه وجه بازارمداری ،مشتری مداری و فرايندمداری رابطه مثبتی وجود
دارد .عالوه براين ،نتايج اين پژوهش نشان داد كه بین هويت حرفهای حسابرس و تجاریسازی رابطه
مثبتی وجود دارد [ .]22باراينکو و اسپینوسا-پیک ( )2017تاثیر هويت حرفهای حسابرسان بر قضاوتهای
اخالقی آنها با توجه به تفاوت حسابرسان دارای سابقه كاری با حسابرسان دارای تحصیالت دانشگاهی
بررسی نمودند .نتايج پژوهش نشان دادكه حسابرسان دارای مدارک دانشگاهی در قضاوتهای اخالقی
خود بیشتر از تخصصی و سطح علم و دانش استفاده میكنند ،در حالیكه حسابرسان دارای تجربه بیشتر
بر اساس تحلیلهای شهودی و آزمون و خطا اقدام به قضاوت در مورد صورتهای مالی میكنند [.]16
تاگسون و اوهمن ( )2015پژوهشی در مورد توانايیهای حسابرسان در بررسیهای دارای ابهام زياد مبتنی
بر هويت حرفهای و تخصصی حسابرس انجام دادند .نتايج پژوهش نشان داد ،حسابرسانی كه دارای
هويتهای فردی و تخصصی قوی باشند ،بدلیل وجود تجربه و شهرتی كه دارند ،توانايی بیشتری در بررسی
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صورتهای مالی شركتهای دارای مشکالت مالی هستند و گزارشات مستند تری مبتنی بر رديابی بهتر
حسابها ارائه مینمايند [.]51
اما روند بررسی در داخل كشور درخصوص موضوع بسیار كند بوده است و مطالعات محدودی در اين
زمینه ارائه شده است .عديلی و همکاران ( )1399تاثیر فرهنگ اخالقی موسسه حسابرسی و تیپهای
شخصیتی بر عینیت حسابرس را بررسی نمودند و به اين نتیجه رسیدند كه فرهنگ اخالقی موسسه
حسابرسی و تیپ شخصیتی باوجدان بودن (وظیفه شناسی) بر عینیت حسابرس تاثیر مثبت معناداری
دارد [ .]9علیفری و همکاران ( )1396نقش تعديلكنندگی هويت اجتماعی در روابط بین درک مسئولیت
اجتماعی واحدهای تجاری و نگرش شغلی حسابداران را بررسی نمودند .تمامی حسابداران با تحصیالت و
با تجربه مرتبط با حسابداری در تمام ادارات ،واحدها و بخشهای مختلف مشمول قانون مديريت خدمات
كشوری جامعه آماری پژوهش بوده كه از بین آنها ،تعداد  196نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده
است .نتايج پژوهش نشان داد كه درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری بر روی رضايت شغلی تاثیر
معناداری دارد .همچنین رابطه بین درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری و تعهد سازمانی نیز به
تايید رسیده است [ .]10موسوی شیری و همکاران ( )1394ارتباط تعهد حرفهای و تعهد سازمانی
حسابرسان با رفتار حسابرسی ناكارآمد را بررسی نمودند .نتايج نشان داد كه تعهد حرفهای به همراه عناصر
آن شامل تعهد عاطفی ،هنجاری و مستمر و نیز تعهد سازمانی به همراه عناصر آن شامل عملکرد سازمانی
و غیبت سازنی رابطه معناداری با بروز رفتار حسابرسی ناكارآمد دارند [.]12
فرضیههای تحقیق
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ،بر پايه مبانی نظری تحقیق و مطالعات تجربی موجود فرضیههای
زير تدوين و مورد آزمون تجربی قرار میگیرند:
فرضیه اول -تحولگرايی صاحبکار بر بیطرفی حسابرس تاثیر منفی معناداری دارد.
فرضیه دوم -هويت حرفهای حسابرس ،تاثیر منفی تحولگرايی صاحبکار بر بیطرفی حسابرسان را تضعیف
میكند.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردی و به لحاظ گردآوری دادهها پیمايشی و از حیث بررسی رابطه
متغیرها،توصیفی-همبستگی است .چارچوب نظری و پیشینه تحقیق از طريق مطالعات كتابخانهای و جمع
آوری دادهها برای آزمون رد يا پذيرش فرضیهها نیز ،از روش استقرايی و از طريق پرسشنامه استاندارد
انجام شده است.
بر اين اساس در پژوهش حاضر برای سنجش رهبری تحول گرای صاحبکار از پرسشنامه استاندارد باس و
آولیو [ ،]19استفاده شده است .اين پرسشنامه شامل 20سئوال و  4خرده مقیاس نفوذ آرمانی ،انگیزه الهام
بخش ،ترغیب ذهنی و مالحظات فردی میباشد كه  7سوال درباره نفوذ آرمانی 4 ،سوال در خصوص
انگیزه الهام بخش 5 ،سوال درباره ترغیب ذهنی و  4سوال درخصوص مالحظات فردی درنظر گرفته شده
است .تحقیقات قبلی نشان داده است كه چهار بعد موجود در اين پرسشنامه از همبستگی بااليی با يکديگر
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برخوردار هستند و پايايی آن بر اساس مطالعات قبلی [ 52 ،37و ]53در حدود  0/93تايید شده است .در
اين پرسشنامه از حسابرسان خواسته شد كه فرض كنند مسئولیت گزارشهای مالی در شركت صاحبکار
بر عهده مديريت شركت است و حسابرسان نیز از طريق پركردن پرسشنامه رهبری تحولگرا درصدد
ارزيابی میزان تحولگرايی شركت صاحبکار خود برآمدند.نمرهگذاری پرسشنامه مذكور بر اساس مقیاس
پنج گزينهای لیکرت (همیشه=  ،5اغلب اوقات=  ،4گاهی اوقات=  ،3به ندرت=  2و هرگز =  )1است.
همچنین ،برای سنجش بیطرفی حسابرس از پرسشنامه استاندارد هارت [ ]36استفاده شده است.
پرسشنامه مذكور شامل  8سوال بوده و بر اساس مقیاس  5گزينهای لیکرت ( از هرگز=  1تا همیشه = ،)5
تدوين شده است .عالوه براين در اين پژوهش ،هويت حرفهای حسابرس نیز با استفاده از پرسشنامه
استاندارد بمبر و همکاران [ ]15اندازهگیری میشود .اين پرسشنامه دارای  4سوال بوده و پاسخها بر اساس
مقیاس  5گزينهای لیکرت میباشد كه  1بیانگر كامالً مخالفم و  5كامالً موافقم است .برخی از سئواالت
پرسشنامه عبارتند از« :موفقیت حرفه ،موفقیت من است» و «وقتی درباره حرفهام صحبت میكنم ،اغلب
به جای آنکه بگويم ،آنها ،میگويم ما».
جامعه آماری اين پژوهش ،حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی
در سال  1398میباشد .با توجه به اينکه جامعه آماری در اين تحقیق نامحدود است ،لذا برای تعیین
حجم نمونه از فرمول كوكران با فرض جامعه آماری نامعلوم و به شرح زير استفاده گرديد:
)Zα2 p(1 − p
2

d2

=n

در رابطه فوق:
𝑛= حجم نمونه
 =𝑍𝛼2مقدار نرمال استاندارد يعنی عدد 1/96
2

𝑝= نسبت موفقیت كه برابر است با 0/5
𝑑= خطای برآوردی نمونه كه برابر است با  5درصد.
با توجه به رابطه فوق ،تعداد نمونه آماری  384نفر میباشد كه جهت افزايش اعتبار تحقیق ،تعداد 470
پرسشنامه میان حسابرسان بهصورت تصادفی توزيع گرديد و درنهايت ،پس از توزيع پرسشنامهها و حضور
در محل موسسات حسابرسی جهت پاسخگويی و جمعآوری آن ،تنها 390پرسشنامه قابل استفاده جمع
آوری و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت .تجزيه و تحلیل نهايی دادههای گردآوری شده نیز با استفاده از
روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSصورت گرفته است .مراحل انجام مدلسازی معادالت
ساختاری بدين ترتیب است كه ابتدا به بررسی برازش مدل (شامل برازش مدلهای اندازهگیری ،برازش
مدل ساختاری و برازش مدل كلی) و سپس به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته میشود.
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یافتههای پژوهش
جمعیت شناسی پژوهش
به منظور آشنايی با خصوصیات نمونه آماری ،اطالعات جمعیت شناسی پژوهش در جدول ( )1ارائه شده
است .نتايج نشان میدهدكه  88درصد پاسخدهندگان را مردان و  12درصد آن را زنان تشکیل میدهند.
همچنین ،حدود  46درصد آنان دارای تحصیالت تکمیلی و  54درصد دارای مدرک تحصیلی كارشناسی
هستند .حسب آنكه حدود  72درصد پاسخ دهندگان در مرتبههای شغلی حسابرس ارشد و سرپرست
هستند و تجربهكاری
 74درصد آنها نیز بیشتر از  5سال است ،میتوان بیان كرد كه پاسخدهندگان از درک و توانايی مناسبی
برای پاسخگويی به سواالت پرسشنامه برخوردارند.
جدول ( -)1جمعیت شناختی پژوهش
متغیر
جنسیت

سطح تحصیالت

مرتبه شغلی

سابقه كار

متغیر فرعی

تعداد

درصد

مرد

343

%88

زن

47

%12

كارشناسی

210

%54

كارشناسی ارشد

168

%43

دانشجوی دكتری و دكتری

12

%3

حسابرس

94

%24

حسابرس ارشد

179

%46

سرپرست

101

%26

مدير فنی و شريک

16

%4

بین  3تا  5سال

101

%26

بین  6تا  10سال

176

%45

بین  11تا  15سال

70

%18

بیشتر از  15سال

43

%11

آمار توصیفی
جدول ( ،)2آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون كه شامل برخی شاخصهای مركزی و پراكندگی میباشد
را نشان میدهد .همانطوركه در جدول فوق مالحظه میشود ،نفوذ آرمانی به عنوان متغیر رهبری تحولگرا
بیشترين میزان میانگین را به خود اختصاص داده است كه نشان میدهد ،بارزترين نقش رهبری تحولگرا
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در ساختارهای صاحبکاران از منظر حسابرسان ،نقش ايجادكننده ارزشی است كه يک مدير به واسطه
ويژگیهای فردی و تخصصی كه دارد در زيردستان خود ايجاد مینمايد .همچنین ،مقادير میانگین و
میانه مربوط به شاخص بیطرفی حسابرس به ترتیب برابر با  4/106و  3/875بوده كه مبین آن است
میزان بیطرفی حسابرسان در سطح بااليی قرار دارد .ضمن آنكه ،مالحظه مقادير حداكثر و حداقل مربوط
به اين متغیر نیز گواه اين مدعاست.
جدول ( - )2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیر

نماد متغیر

میانگین

میانه

حداقل

حداكثر

انحراف
معیار

نفوذ آرمانی

IDIN

4/225

4/143

1/571

5

0/391

انگیزه الهام بخش

INMO

4/181

4/012

1

5

0/683

ترغیب ذهنی

INST

3/705

3/400

1

4/600

0/544

مالحظات فردی

INCO

3/589

3/250

1/750

4/500

0/563

بیطرفی حسابرس

OBJECT

4/106

3/875

2/125

5

0/422

هويت حرفهای حسابرس

IDEN

3/793

3/500

1

4/750

0/402

برازش مدلهای اندازهگیری
در برازش مدلهای اندازهگیری از سه معیار پايايی ،روايی همگرا و روايی واگرا استفاده میشود .پايايی
نیز از سه طريق ،سنجش بارهای عاملی ،آلفای كرونباخ و پايايی تركیبی بررسی میگردد .مقدار مالک
برای مناسب بودن ضرايب بارهای عاملی 0/4 ،میباشد [ .]35با توجه به جدول ( ،)3تمامی ضرايب بارهای
عاملی از  0/4بیشتر است كه بیانگر مناسب بودن مدلهای اندازهگیری مورد استفاده در اين پژوهش
میباشد.
جدول ( - )3بار عاملی هر یک از متغیرهای آشکار پژوهش
سازهها

عنوان در مدل

رهبری تحولگرا

TRCL

هويت حرفهای حسابرس

IDEN

زير سازه

بارعاملی

IDIN

0/604

INCO

0/649

INMO

0/465

INST

0/802

IDEN1

0/919

IDEN2

0/784
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سازهها

عنوان در مدل

بیطرفی حسابرس

OBJECT

زير سازه

بارعاملی

IDEN3

0/888

IDEN4

0/924

OBJECT1

0/917

OBJECT2

0/822

OBJECT3

0/914

OBJECT4

0/895

OBJECT5

0/884

OBJECT6

0/749

OBJECT7

0/655

OBJECT8

0/875

ضرايب آلفای كرونباخ و پايايی تركیبی نیز در صورتیكه باالتر از  0/7باشد ،حاكی از پايايی مناسب مدل
میباشند [ .]5با توجه به جدول ( )4مقادير مربوط برای تمامی سازهها باالتر از 0/7بوده كه نشاندهنده
پايايی مناسب مدلهای اندازهگیری پژوهش است.
جدول ( -)4ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان
متغیرهای پنهان

عنوان در مدل

ضريب آلفای كرونباخ

ضريب پايايی تركیبی

رهبری تحولگرا

TRCL

0/757

0/729

هويت حرفهای حسابرس

IDEN

0/916

0/932

بیطرفی حسابرس

OBJECT

0/922

0/951

روايی همگرا ،ابزار ديگری برای بررسی مدلهای اندازهگیری است .روايی همگرا با استفاده از معیار AVE
(میانگین واريانس استخراجی) ،میانگین واريانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با متغیرهای
(شاخصها) خود را نشان میدهد .فورنل و الركر ( )1981مقدار بحرانی برای اين معیار را  0/5معرفی
نمودهاند؛ بدين معنی كه مقدار  AVEبیشتر از  0/5روايی همگرای قابل قبول را نشان میدهد [.]5
همانگونه كه در جدول ( )5مالحظه میشود ،میانگین واريانس استخراجی برای تمامی متغیرهای پنهان،
بیشتر از 0/5بوده كه بیانگر روايی همگرای مناسب مدل است.
جدول ( -)5میانگین واریانس استخراجی ( )AVEمتغیرهای پنهان
متغیرهای پنهان

عنوان در مدل

میانگین واريانس استخراجی

Communality

رهبری تحولگرا

TRCL

0/611

0/611
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متغیرهای پنهان

عنوان در مدل

میانگین واريانس استخراجی

Communality

هويت حرفهای حسابرس

IDEN

0/775

0/775

بیطرفی حسابرس

OBJECT

0/714

0/714

روايی واگرا ،سومین معیار بررسی برازش مدلهای اندازهگیری است كه میزان همبستگی بین شاخصهای
يک سازه با آن سازه در مقابل همبستگی بین آن شاخصها با سازههای ديگر را مقايسه میكند .با توجه
به جدول ( ،)6مقدار جذر میانگین مقادير اشتراكی متغیرهای پنهان در پژوهش حاضر كه در خانههای
موجود در قطر اصلی ماتريس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها كه در خانههای زيرين و چپ
قطر اصلی ترتیب داده شدهاند ،بیشتر است .اين بدان معناست كه هر سازه در مدل تحقیق نسبت به ديگر
سازهها با شاخصهای خود در تعامل بیشتری است .اين موضوع ،روايی واگرای مناسب و برازش مناسب
مدلهای اندازهگیری پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( -)6ماتریس فورنل و الرکر جهت بررسی روایی واگرا
بیطرفی حسابرس

سازهها

هويت حرفهای حسابرس

رهبری تحولگرا

رهبری تحولگرا
0/782

هويت حرفهای حسابرس
0/845

بیطرفی حسابرس

0/880

0/352

0/104

-0/230

با توجه به نتايج پايايی ،روايی همگرا و روايی واگرا مشاهده میشود كه مدلهای اندازهگیری مدل معادالت
ساختاری پژوهش به نحوی مطلوب ،توانايی اندازهگیری متغیرهای پنهان پژوهش را دارند .لذا ،در ادامه
برازش مدل ساختاری پژوهش بررسی میگردد.
برازش مدل ساختاری
بخش مدل ساختاری بر خالف مدلهای اندازهگیری تحقیق ،به متغیرهای آشکاركاری ندارد ،بلکه تنها
متغیرهای پنهان تحقیق همراه با روابط میان آنها بررسی میشود.
2
اولین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در يک پژوهش ،ضرايب  Rمربوط به متغیرهای درونزا
(وابسته) مدل است R2 .معیاری است كه نشاندهنده تاثیر يک متغیر برونزا بر يک متغیر درونزا بوده
و سه مقدار 0/19؛  0/33و  0/67به عنوان مقدار مالک برای مقادير ضعیف ،متوسط و قوی  R2درنظر
گرفته میشود [ .]5مطابق با جدول ( )7مقدار  R2برای متغیر درونزای پژوهش محاسبه شده است كه با
توجه به مقادير مالک ،میتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش را تأيید نمود .الزم به ذكر
است كه اين ضريب برای متغیرهای برونزا محاسبه نمیگردد.
جدول ( -)7نتایج معیار  R2متغیر درونزا
متغیر درونزا

عنوان در مدل

R2

بیطرفی حسابرس

OBJECT

0/215
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دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ،مقدار  Q2متغیرهای درونزای مدل است .اين
معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد .هنسلر و همکاران ( )2009هر يک از سه مقدار ،0/02
 0/15و  0/35برای اين معیار را به ترتیب بیانگر قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی در مورد سازه
مربوطه معرفی نمودهاند [ .]5با توجه به جدول ( ،)8مقدار  Q2متغیر درونزا از  0/15بیشتر شده كه
نشان از قدرت پیشبینی قوی مدل دارد و برازش مناسب مدل ساختاری تحقیق را تايید میكند.
جدول ( -)8نتایج معیار  Q2در پیشبینی مدل
كل

SSE

SSO

بیطرفی حسابرس

1510

1896

𝟐𝑸

𝑬𝑺𝑺
𝑶𝑺𝑺

=𝟏−

0/203

برازش مدل کلی
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری ،مدل كلی معادالت ساختاری پژوهش بايد
با استفاده از معیار نیکويی برازش ( )GOFبررسی گردد .مدل كلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و
ساختاری میشود و با تايید برازش آن ،بررسی برازش در يک مدل كامل میشود .برای بررسی برازش
مدل كلی ،از معیار  GOFبه شرح رابطه زير ،استفاده میشود:

GOF  communalities  R 2
كه در آن:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅  :میانگین مقادير اشتراكی متغیرهای پنهان و  : 𝑅2میانگین مقادير ضريب تعیین
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶
متغیرهای درونزای مدل است .سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36به ترتیب بهعنوان مقادير ضعیف ،متوسط
و قوی برای  GOFدرنظر گرفته میشود .با توجه به اينكه مقدار بدست آمده برای مدل پژوهش0/388 ،
است؛ لذا برازش مناسب مدل كلی تحقیق تايید میگردد.
نتایج آزمون فرضیهها
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری و داشتن برازش مناسب مدل كلی و با توجه
به شکلهای ( )2و ( )3به بررسی نتايج آزمـون فرضیههای پـژوهش پرداختـه میشود كه نتايج آن در
جدول ( )9ارائه شده است:
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شکل ( -)1مدل پژوهش همراه با ضریب استاندارد شده مسیر

شکل ( -)3مدل پژوهش همراه با مقادیر t-values
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جدول ( -)9نتایج مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش
مسیر

عالمت اختصاری

ضريب
مسیر

آماره t

نتیجۀ آزمون
فرضیه

رهبری تحولگرا  <---بی طرفی حسابرس

>TRCL ---
OBJECT

-0/261

5/660

پذيرش
فرضیه

هويت حرفه ای× رهبری تحولگرا  <---بی
طرفی حسابرس

>TRCL *IDEN ---
OBJECT

0/157

3/187

پذيرش
فرضیه

همانطور كه در جدول فوق مالحظه میشود ،ضريب مسیر بین رهبری تحولگرا و بیطرفی حسابرس،
منفی ( )-0/261و آماره  tآن ( )5/660بزرگتر از مقدار  1/96بوده كه حاكی از تاثیر منفی معنادار رهبری
تحولگرای صاحبکار بر بیطرفی حسابرس میباشد .بر اين اساس ،فرضیه اول پژوهش پذيرفته میشود.
همچنین ،نتايج نشان میدهدكه آماره  tمربوط به متغیر اثر تعاملی هويت حرفهای حسابرس و رهبری
تحولگرا ( )3/187بزرگتر از مقدار  1/96بوده و ضريب مسیر آن نیز ( )0/157مثبت بهدست آمده است.
بدين ترتیب ،فرضیه دوم تحقیق نیز در سطح خطای  5درصد تايید میگردد .بدين ترتیب ،میتوان ادعا
نمودكه هويت حرفهای حسابرس تاثیر منفی رهبری تحولگرا صاحبکار بر بیطرفی حسابرس را تضعیف
میكند.
بحث و نتیجهگیری
رهبران سازمانها را از حال به آينده هدايت كرده و تغییر و تحوالت متناسب را برای رسیدن به اهداف
سازمان اعمال میكنند .اين رهبران در باورها ،ارزشها و اهداف پیروان خود نفوذ كرده و تأثیر به سزايی
بر آنها می گذارند ،همچنین از طريق رفتار و كردار خود كل سازمان را دچار تحول كرده و پیروان اين
رهبران نیز به آنها احساس اعتماد و وفاداری میكنند .رهبری تحولگرا چه در حوزه بخش دولتی فعال
باشد چه در حوزه بخش خصوصی ،همواره تالش می كند با نفوذ بر زيردستان خود اهداف و سیاستهای
مدون شده را به سمت جلو هدايت نمايند .در واقع اين سبک رهبری نقشی راهبردی در نگرشها يا
گرايشات و ارزشهای كاركنان برای دستیابی به درجه بااليی از اثربخشی و همچنین اعمال تغییرات در
سطوح مختلف شركت دارند .نقش اين رهبری در شركتهايی كه دارای تعارض منافع بین سهامداران با
مديران شركتها بر اساس تئوری نمايندگی می باشند ،بسیار مهم و حیاتی است .تحت اين نوع از تضاد
منافع ،رهبری تحولگرا باعث افزايش هويت پیروان با رهبر خود شده و اين موضوع به كاهش انگیزههای
منفعت طلبانه می تواند كمک نمايد .برخورداری از هويت سازمانی قوی به نوعی تلقی اين حس در فرد
محسوب میشود كه وی از نظر روانی به سازمان احساس تعلق مینمايد ،و سرنوشت ،كامیابیها و
ناكامیهای سازمان را از آن خود میداند .اثربخشی رهبری تحولگرا تاحدی بستگی به توانايی آن در
تغییر نگرش پیروان از منفعتطلبی به توجه به منافع جمعی از طريق افزايش حس هويت جمعی دارد.
در عین حال اين برداشت وجود دارد ،كه الزاما رهبری تحولگرا همواره در مسیر منافع جمعی ممکن
است گام بر ندارد .با توجه به مطالب فوق ،هدف اين پژوهش بررسی نقش تعديلكنندگی حرفهای گرايی
هويت حسابرس بر ارتباط بین رويکرد تحولگرای صاحبکار با بیطرفی حسابرس میباشد .بر اساس نتايج
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كسب شده بايد بیان نمود ،رهبری تحولگرا با توجه به ويژگیهای اخالقی و معنويت گرايانهای كه از خود
نشان می دهد ،تاثیرات مثبتی را بر عملکردهای زيردستان و ساختارهای شركت به خصوص شركتهای
دارای هزينههای نمايندگی می گذارد .در اين شرايط وجود اين ويژگیها از منظر اعتباری در بازار سرمايه
و در بین سهامداران باعث شهرت میشود و حسابرسان به عنوان يک فرد مستقل زمانی كه وارد بررسی
عملکردهای مالی اينگونه شركتها میشوند ،تحت تاثیر جو اخالقی و رفتاری رهبری تحولگرا قرار
میگیرند و اين موضوع باعث میشود كه بیطرفی حسابرس كاهش يافته و فرد با اعتماد و اطمینان به
عملکردهای مالی صاحبکار از دقت و رديابی حسابها و بررسی منتقدانه شواهد و مدارک ارائه شده توسط
صاحبکار دست میكشد .نتیجه بدست آمده در اين پژوهش با يافتههای بائور [ ]21وكارک و همکاران
[ ]38مبنی بر وجود رابطه منفی بین رهبری تحولگرا و بیطرفی حسابرسی مطابقت دارد .نتايج آزمون
فرضیه دوم پژوهش بیانگر آن است كه هويت حرفهای حسابرس میتواند تاثیر منفی نفوذ رهبری تحولگرا
بر بیطرفی حسابرسی را تعديل نموده و به سمت افزايش بیطرفی حسابرس در تحت شرايط رهبری
تحولگرا صاحبکار هدايت نمايد .در واقع يک حسابرس دارای هويت بنا به درک محیطی و حرفهای كه
در طی سالها بر اساس تجربه و آموزش كسب نموده است ،مرز مشخصی بین انجام حرفهای شغل با
دوستیها قرار می دهد و كمتر تحت تاثیر هیجانات در اين حرفه حساس بنا به مسئولیتهای زيادی كه
بر دوش دارد ،قرار میگیرد .در واقع رهبری تحولگرا به واسطه ويژگیهايی كه دارد از طريق هويت
اجتماعی افراد تحت حمايت خود را تحت تاثیر قرار می دهد و يک حسابرس نیز اگر هويت حرفهای تقويت
شدهای نداشته باشد ،قرار گرفتن و محوشدن تحت رهبری تحولگرا دور از ذهن بنظر نمیرسد .لذا نقش
هويت حرفهای حسابرس با توجه به تمركز بر بزنگاههای رفتاری و عملکردی همچون اخالق محوری،
استقالل در حرفه حسابرسی ،دقت و مسئولیت پذيری نسبت به ذينفعان میتواند بیطرفی حسابرس را
تحت تاثیر قرار دهد و وجود رهبری تحولگرا نتواند تاثیری بر ويژگیها و ذاتی حرفه او ايجاد نمايد .بائور
[ ]21نیز در پژوهش خود به نتايج مشابه با اين پژوهش دست يافت.
بر اساس يافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود كه با بازنگری در ويژگیهای اخالق و آيین رفتار
حرفهای حسابرسان توسط سازمانهای ذيربط نسبت به تعريف مجدد معیارهای بیطرفی و ترديد حرفهای
حسابرسان با توجه به ويژگیهای بازار سرمايه اقدام الزم صورت پذيرد تا حسابرس با اتکا به پشتوانه
مفهومی و ادراكی مفاهیم تعريف شده آيین رفتار حرفهای ،تحت تاثیر عوامل مداخلهگری همچون
ويژگیهای صاحبکاران ،رهبری تحولگرا ،روابط خارج از عرف حرفهای و  ...قرار نگیرد .همچنین پیشنهاد
میشود ،ارزيابیهای دورهای از عملکردهای حرفهای حسابرسان در راستای هويت حرفهای آنها به عمل
بیايید تا از اين طريق ضمن تدوين استراتژیهای آموزشی برای تقويت عملکردهای رفتاری حسابرسان،
به كیفیت بررسیهای صورتهای مالی كمک گردد .اين موضوع به حسابرسان رعايت حرفهای بودن در
تمامی مسیر كارراهه شغلی را تاكید میكند و موجب میگردد تا مرز مشخصی بین عواطف با واقعیتهای
رفتاری در حرفه حسابرسی ايجاد نمايند.
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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.
Keywords: Transformational Leadership, Auditor Objectivity, Auditors’ Professional
Identification.
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