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Researchers have recently focused on the effects of non-financial 

factors on auditors’ judgment. One of the important non-financial 

factors having a negative impact on auditors’ objectivity is 

transformational client leadership. The main purpose of this 

research was to examine the effect of transformational client 

leadership on objectivity in auditors’ judgment. The statistical 

population of this study included professional auditors working in 

trusted audit institutions of the Stock Exchange. The statistical 

sample in this study consisted of 163 independent auditors as 

members of trusted audit institutions of the Stock Exchange in 

2017-2018. The data were collected via a questionnaire and then 

analyzed using AMOS software. The findings of this study reveal 

a significant and negative relationship between transformational 

client leadership and objectivity in auditor’s judgment and the 

impact of transformational client leadership on auditor’s 

objectivity is also partly mediated by client identification, using 

Structural Equation Modeling at 95% confidence level. 

Accordingly, transformational client leadership has a positive 

effect on client identification, and client identification also 

positively influences auditor’s client acquiescence. Furthermore, 

the results of the research show that auditor tenure with client, 

client importance, and client image have a positive impact on 

client identification. In addition, firm tenure with client has a 

positive effect on the variable of auditor’s client acquiescence. 
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1- Introduction 

Researchers have recently focused on the effects of non-financial factors 

on auditors’ judgment. One of the important non-financial factors having a 
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negative impact on auditors’ objectivity is transformational client leadership. 

Client identification is also established following a close relationship 

between auditors and clients. Studies have suggested that auditors tend to 

identify with their client firms; therefore, social identity theory framework 

has been applied in such investigations and it has been concluded that client 

identification impairs auditor objectivity (Svanberg, Ohman, & 

Neidermeyer, 2017). The main purpose of this research was to examine the 

effect of transformational client leadership on objectivity in auditors’ 

judgment and to clarify the mediating role of auditor identification with 

client. 

 

2- Research Hypothesis 

According to social identity theory and given the results of some studies 

by Bamber and Iyer (2007), LeBoeuf, Shafir, and Bayuk (2010), and 

Svanberg, Ohman, and Neidermeyer (2017); identification overshadows the 

effect of transformational leadership on followers’ behaviors and it is also 

considered as a mediator in this respect. In the auditing context, it is 

expected that clients practicing transformational leadership will be able to 

influence auditors in such a way that objectivity in auditors’ judgment is 

impaired. It is also expected that the given effect be mediated by auditor’s 

client identification.  

Main research hypothesis: Transformational client leadership has a 

negative effect on auditor objectivity. 

H1: Transformational client leadership has a positive effect on auditor 

identification with client. 

H2: Auditor tenure with client has a positive effect on auditor’s client 

identification. 

H3: Client importance has a positive effect on auditor’s client 

identification. 

H4: Client image has a positive effect on auditor’s client identification.  

H5: Auditor’s client identification has a positive effect on auditor’s 

client acquiescence. 

H6: Transformational client leadership has a positive effect on auditor’s 

client acquiescence. 

H7: Effect of transformational client leadership on auditor’s client 

acquiescence is mediated by auditor’s client identification. 

H8: Firm tenure with client has an effect on auditor’s client 



 

acquiescence. 

H9: Auditor experience has a negative effect on auditor’s client 

acquiescence. 

H10: Auditor’s professional identification has a negative effect on 

auditor’s client acquiescence. 

 

3- Methods 

The statistical population of this study included professional auditors 

working in trusted audit institutions of the Stock Exchange. To this end, 

more than 350 questionnaires were distributed and a total number of 167 

questionnaires were collected, of which, 163 questionnaires could be used 

for analysis. Therefore, the statistical sample in this study consisted of 163 

independent auditors as members of trusted audit institutions of the Stock 

Exchange in 2018. The data were collected via a questionnaire and then 

analyzed using AMOS software. To examine the effect of transformational 

client leadership on auditors’ judgment and the mediating role of auditor’s 

client identification, a questionnaire was designed comprising items 

concerning demographic information (age and gender), auditor experience, 

auditor tenure, client importance, and firm tenure with client. Moreover, 

Multifactor Leadership Questionnaire was used to measure transformational 

client leadership and 20 items were raised about the chief financial officer of 

the largest client firm. To measure client image, 3 items were addressed. In 

order to measure auditors’ objectivity in their initial judgment, a 

fundamental question was presented and then a scenario was designed for 

auditor-client conflicts over disclosure or non-disclosure of an unrecorded 

liability that is important in an auditor’s opinion and a client strongly 

disagrees with. To measure auditor’s client identification as well as auditor’s 

professional identification, Organizational Identification Scale (Mael & 

Ashforth, 1992) and the studies by Bamber and Iyer (2007) and Svanberg, 

Ohman, and Neidermeyer (2017) were utilized. For each of these two 

variables, 5 items had been raised. After ensuring the validity and the 

reliability of the research instrument, the questionnaire data were analyzed 

and correspondingly Structural Equation Modeling was used to test the 

research hypotheses. 

 

4- Results 

The findings of this study reveal a significant and negative relationship 



 

between transformational client leadership and objectivity in auditor’s 

judgment and the impact of transformational client leadership on auditor’s 

objectivity is also partly mediated by client identification, using Structural 

Equation Modeling at 95% confidence level. Accordingly, transformational 

client leadership has a positive effect on client identification, and client 

identification also positively influences auditor’s client acquiescence. 

Furthermore, the results of the research show that auditor tenure with client, 

client importance, and client image have a positive impact on client 

identification. In addition, firm tenure with client has a positive effect on the 

variable of auditor’s client acquiescence. 

 

5- Discussion and Conclusion 

The present study focused on the effects of non-financial factors on 

auditors’ judgment. It was concluded that auditor-client relationships can be 

a potential threat to neutral judgment. One of the other non-financial factors 

affecting auditor’s judgment through close relationships (auditor’s client 

identification) is transformational client leadership. The results of this study 

demonstrate that the mean score of transformational client leadership is just 

above the scale midpoint indicating that the average auditors do perceive the 

chief financial officer of the largest client firm as a transformational leader. 

However, the mean score of auditor’s objectivities (auditor’s client 

acquiescence) which was lower than average scale midpoint represents 

conservative attitudes among auditors and against a client-favorable 

position. 

The results of this study, using Structural Equation Modeling analysis 

results, show that transformational client leadership has a significant and 

positive effect on auditor’s client identification; moreover, transformational 

client leadership has a significant and positive impact on auditor’s client 

acquiescence. To examine the seventh hypothesis of this study, the 

Structural Equation Modeling results indicate that the effect of 

transformational client leadership on the variable of auditor’s client 

acquiescence is fulfilled through auditor’s client identification; therefore, 

auditor’s client identification is considered as a mediator variable. 

 

Keywords: Transformational Client Leadership, Auditor Objectivity, Client 

Identification, Structural Equation Modeling, Auditor’s Client 

Acquiescence. 
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 چکیده
محاو  طو  ویاژه اثر عوامل غیرمالی بر قضااو  ساابرااان  ا باه یتازگبهپژوهشگران 

اابراان تواند بر قضاو  عینی ساند. یکی از عوامل غیرمالی مهم که میقرا  داده توجه
هدف اصلی پژوهش ساضار نیا   .اات کا صاسبااز اثر منفی بگذا د،  هبری دگرگون

بر عینیت د  قضاو  ساابرس اات. جامعاه  کا صاسبااز بر ای اثر  هبری دگرگون
مؤااا  ساابراای معمداد باو س  د  لای شاغن پژوهش ساابراان سرفهیا آما ی

ای عضو مؤااا  ساابرای معمدد بو س ساابرس سرفه 163بودند. د  این پژوهش، 
 ابا ا  هاا بااندوناه آماا ی انمبااد شادند. داده عنوانباه 1397و  1396های د  اال
. شادند لیوتحلهیاتج  AMOSافا ا  آو ی شدند و با ااامفاده از نر نامه جدعپراش
ااازی معااد   ااارما ی د  اا   های پژوهش نشان داد باا ااامفاده از مدلیافمه

و عینیت د  قضاو  ساابرس  کا صاسبااز د صد، بین  هبری دگرگون 95اطدینان 
بار قضااو   کا صااسباااز  اب ه منفی و معنادا  وجاود دا د و اثار  هباری دگرگون

  دهد. خ می کا صاسبساابرس با  یابی(ساابرس تا سدی از طریق آشنایی )هویت

، عینیات سااابرس، آشانایی سااابرس باا کا صااسباااز دگرگون ی هبار :هادواژهیکل

  .کا صاسبهای اازی معاد   اارما ی، موافقت ساابرس با  ویه، مدلکا صاسب
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 مقدمه. ۱

ساابراای و تادوین باایا  مهام از مباسا   2و عینیت سااابرس 1طرفیاامقالل، بی

بار ااااس آیاین  فماا  (. 2007 3، وناد )باامبر و آیارااماندا دهای ساابرای به شدا  می

بار  .اات یاساابدا ان سرفه تدامید  مو د  اجراقابلطرفی ج ء اسکا  ای مصود، بیسرفه

داو ی، طرف باشاد و نبایاد اجاازه دهاد هرگوناه پایشای باید بیاااس آن، ساابدا  سرفه

مبادوش  یاسرفاهطرفی او  ا د  ا ائاه رادما  افع یا نفوذ دیگران، بی، تضاد منیدا جانب

 ای ماامقلد  مو د ساابدا ان سرفه اجراقابلاامقالل ساابرس ج ء اسکا   ؛ هدچنینکند

ای مامقل مائولیت انجاا  کاا ی  ا باه ساابادا ان سرفاه کهیهنگاماات و بر اااس آن، 

ای، هرگوناه نفاع و عالقاه بادونبایاد  ،ای ااترفهگیرند که مامل   گ ا شگری سعهده می

طرفی و ااامقالل ایشاان نظر از آثا  واقعی آن باشند که مدکن اات بر د امکا ی، بیصرف

(. 1391ای سااابدا ان، )آیاین  فماا  سرفاه گاذا دگذا د یا به نظر  اد که تأثیر میبتأثیر 

 دا ی ااات. عینیاتذهنی و به معنای آزادی از هرگونه تعصب و جاناب ایعینیت نی  مقوله

دا ی د  کاا  ساابراای ااات کاه باه د  ساابرای به معنای نگرش ذهنی عا ی از جانب

های رود  ا به صو تی کاه د  کاا  راود باه آن دهد تا وظایف و برنامهساابراان اجازه می

  اراود  قضاو  کندمییت ساابراان  ا مل   عین گریدعبا  ؛ بهمعمقد هامند، انجا  دهند

 4،های ساابراای بریمانیاا)ااماندا د ارالقای شادا ه یای هیئات  ویاه نکنندتابع اایرین 

به ابب  وابط ن دیی بین سااابرس و  کا صاسبیابی ساابرس با (. آشنایی و هویت2011

باین سااابرس و  ( معمقدناد ماهیات  واباط2007شود. باامبر و آیار )ایجاد می کا صاسب

بر هداین ااااس  .الشعاع قرا  داده اات، تدوین ااماندا دهای ساابرای  ا تحتکا صاسب

( د  بیانیااه رااا رود مفهااومی 2000) 5تاادوین ااااماندا دهای ساابرااای آمریکااا  یااأه

گاناه  ا یکای از تهدیادهای پن  کا صااسبآشنایی باین سااابرس و  6،ایساابراان سرفه

سفا   منظو باه( نیا  2002) 7آکالی-اامقالل ساابرس معرفی کرده اات و قانون اا بن 

ای مناع کارده ااات. بااز من، اامقالل و عینیت ساابرس، ساابراان  ا از ردما  مشاو ه

و  کا صااسب( نی  معمقدند بین ضرو   آشنایی سااابرس باا 2002) 8اشماین و مو ی ون

توان انمظا  داشت قضاو  سااابرس کاامال  سف  عینیت ساابرس تناقض وجود دا د و ندی

د  نکاردن طرفی و ااوگیری سف  اامقالل، بی منظو بهطرفانه باشد. ساابرس عینی و بی
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عینیات داشامه  گریدانیبباه ؛اظها نظر و کاب شواهد،  ز  اات دا ای نگرش عینی باشاد

 به که اات ایغیرجانبدا انه ذهنی نگرش ( معمقدند عینیت2016) 9باشد. ااوانبرگ و اومن

 باه صاادقانه کاه دهناد انجاا  صو تیبه  ا تعهدا  رود تا دهدمی  ا امکان این ساابراان

 ندهند. قرا  دیگران تابع  أی  ا رود قضاو  و داشمه باو  رود کا  ساصل

راود شانارت کااب کنناد و باا  کا صااسبساابراان تدایل دا ند د باا ه شارکت 

هاای (. بررای از پژوهش2007رود  اب اه ن دیای برقارا  کنناد )باامبر و آیار،  کا صاسب

 ا کاه با(، را رود تئاو ی هویات اجمدااعی  ا 2007ساابدا ی مانند م العه بامبر و آیر )

باه عینیات سااابرس  کا صااسبگرفمند و به این نمیجه  ایدند که آشنایی سااابرس باا 

 آنه بر عینیت ساابرس ک 10کا صاسبااز اثر  هبری دگرگونبه ، وجودنیباازند. آایب می

 شادهتاوجهی ، کمشاودیمسااابرس محااود -کا صاسب ازسدشیبهم انعکاای از  وابط 

بر تصادیم  کا صاسبطو  راص بر قد   نفوذ  هبر به کا صاسبااز اات.  هبری دگرگون

شاود هاا اعداال میاابرس د لت دا د و این اثار باا ااامفاده از  واباط ن دیای آنو نظر س

(. د  برراای از مبااانی علااو  ماادیریمی  هبااری 2017 11،)ااااوانبرگ، اوماان و نیااد میر

زاده، شود )سقیقی و هادیگرفمه می کا ه بنی   «گرا هبری تحول»ااز تحت عنوان دگرگون

  هبری د ک کرد کاه نهید زمتوان به کدی پژوهش ی(. اهدیت هویت اجمداعی  ا م1386

یروان پفرآیندی که اثرببشی آن تا سد زیادی از شنارت و هویت  عنوانبهآن هم  هبری  ا 

 کند. د  اصل، این مفهو  بدان معناا ااات کاه اگار بادانیم هارشود، توصیف میساصل می

تر ااات. اجمداع با کدا   هبری هویت پیدا کارده ااات، نفاوذ و تاأثیر بار آن گاروه آااان

ا بااند کاه ساابرااان تدایال دا ناد دههای ساابدا ی به این نمیجه  اایپژوهش ازآنجاکه

ثیر شود، مدکن اات تحت تاأها ایجاد میرود آشنا شوند و  وابط ن دیی بین آن کا صاسب

 (. 2017قرا  گیرند )ااوانبرگ، اومن و نید میر،  کا صاسب هبری 

ااز یکی از اقااا   هباری ( معمقدند  هبری دگرگون2013) 12نیپنبرگ و ایمکینون

اات. ایان  شده یبر ااال گذشمه بایا   ایهای تجربی شود که د  پژوهشمحاود می

بار ااااس آن، یکای از ااؤا   پاژوهش  .کندااز تأکید میپژوهش نی  بر  هبری دگرگون

 نیتارب  گمادیر ماالی  ازااویاازی ساابراان ساضر این اات که تا ره سدی دگرگون

م ابق مبانی  هباری، پیاروان هرراه  .زندها، به عینیت ساابرس ل ده میآن کا انصاسب
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شنارمه شوند و هویت آن گروه  ا به رود بگیرند، بیشامر ماامعد  هباری  یبیشمر با گروه

(. 2005 13،شاوند )هااول و شادیرااز هامند و با ر ر این نوع  هبری مواجاه میدگرگون

کند تا باا ااز، پیروان  ا ترغیب می( معمقدند  هبر دگرگون2000) 14کانگر، کانونگو و منون

شاود. بررای از هاا و ااازمان میآن اازمان آشنا شوند و باع  ایجاد  وابط ن دیی بین آن

 15و کاا ک، شادیر و ران (2000)های پیشین مانند م العه کانگر، کانونگو و منون پژوهش

مداااعی تااا ساادودی از طریااق اثاار  هبااری انااد شاانارت و هویاات اجنشااان داده (2003)

شود. واقعیات آن ااات کاه سمای اگار ساابرااان و ااز بر  فما  پیروان ایجاد میدگرگون

عااملی  کا انصااسبعضو یی اازمان نباشند، باز هم آشانایی ساابرااان باا  کا انصاسب

اااز ونبرای تردید د با ه این موضوع اات که آیا ساابراان د  معرض ر ر  هباری دگرگ

ذکرشاده، ایان پاژوهش باه دنباال  نکاا قرا  دا ند یا ریر. با توجه باه اهدیات  کا صاسب

 اصلی و فرعی زیر اات: یهااؤالپاابگویی به 

 بر عینیت ساابرس تأثیر دا د؟ کا صاسبااز : آیا  هبری دگرگونیاصل سؤال

تاأثیر  کا صااسببر آشنایی ساابرس باا  کا صاسبااز اؤال اول: آیا  هبری دگرگون

 دا د؟

 بر قضاو  ساابرس تأثیر دا د؟ کا صاسبااز اؤال دو : آیا  هبری دگرگون

یی بر قضاو  ساابرس از طریق آشانا کا صاسبااز اؤال او : آیا اثر  هبری دگرگون

 ؟دهد خ میممغیر میانجی(  عنوانبه) کا صاسبساابرس با 

و  ابمادا مباانی نظاری ،ات: د  بباش بعادیدهی مقاله د  ادامه به این شرح ااازمان

شناای پاژوهش ا ائاه ها و  وشد  ببش او ، فرضیه ؛شوداپس پیشینه پژوهش بیان می

س از پاد  ببش پایانی،  ؛شوندهای پژوهش بیان مینمای  آما ی و یافمه ازآنپسشوند و می

 شوند.های پژوهش ا ائه میگیری، پیشنهادها و محدودیتبح  و نمیجه

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. ۲

 حسابرس تینیع و کارصاحب سازدگرگون یرهبر. ۱-۲

هاای دیگاران آو دن اهداف ممعالی به باو ها و تالش به دات هبر کای اات که برای 

(.  هباری جا ء مهدای از وظاایف مادیریت 1393دهاد )میرمحدادی و  جاائی، جهت می
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های توانند بر عدلکارد شاغلی کا کناان باه شایوهمی یاازمان هرشود.  هبران محاود می

توانند کا کنان  ا باه اادت فرآینادهای مبمکراناه هادایت ها میآن .گوناگون تأثیر بگذا ند

(.  هبری فرآیندی اات که به کدای آن هار فارد، افاراد 1389کنند )جلیلیان و هدکا ان، 

دهاد.  هباری تاأثیر قارا  میدامیابی به هادف معاین تحات  منظو بهدیگر  ا برای تالش 

ا تقاای عدلکارد ااازمان د  محایط  برایهای  هبری یکی از پا ادایم عنوانبهااز دگرگون

بینای تغییارا  محی ای دا د با قابلیت برانگیبمن کا کنان ااعی د  پیش ،ممالطم امروزی

ه رناد دلیال ااز( بآفرین )دگرگون(.  هبران تحول1395، ابوالقاامنژاد، علیا ی و )شعبانی

قاد ند هم پیروان رود  ا ممعهد کنند و هم اهداف و باو هاای پیاروان  ا  هاآنهامند:  مؤثر

انداز برای آیناده  ا باه پیاروان راود ااز تصویری از یی رشم هبران دگرگون ؛تغییر دهند

ناد  ا شاکل ده ازیمو دن وشن و  یاندازرشمرنین  هبرانی قاد ند  ازآنجاکه ؛دهندمی ا ائه

انداز نی  هامند و زیرداامان  ا اسمدا   قاد  به انگیبمن کا کنان برای مشا کت د  آن رشم

 (. 1393انگی انند )میرمحددی و  جائی، می برانمظا   ازسدشیب ،برای انجا  کا 

ااز به دنبال برقرا ی  اب اه باین عالیاق فاردی و جدعای ااات تاا باه  هبر دگرگون

 ؛(1393اجازه کا  کردن برای اهاداف ممعاالی  ا بدهاد )میرمحدادی و  جاائی،  ردامانیز

ااات از طریاق نفاوذ  د صددشود که ااز به عدلکردی اطالق میچنین  هبری دگرگونده

پیروان  ا د  مادا ی فراتار از  ،گراببش، تحریی فرهیبمگی و با سدایت تواعهآ مانی، الها 

دهناد کاه ا تقا می یاگونهبه د. این  هبران پیروان  ا منافع زودگذ  شبصی به سرکت د آو

ها دات یابند، اهمدا  فراوانی برای  ایدن به دااماو دهای برتار به ا وح با تری از آ مان

و اسااراز شااکوفایی بااه کااا  ببندنااد و باار تعااالی اااازمان و جامعااه رااویش بیندیشااند 

اااز توجاه پیاروان  ا باه ون( معمقد اات کاه  هبار دگرگ1999) 16بأس(. 1380)انجقی،

های اا   باا ی کا کناان، آناان  ا د  کند و برای تحریی انگی هاهداف جدعی هدایت می

ای از مجدوعااه عنوانبااهااااز کننااد.  هبااری دگرگونتعقیااب اهااداف اااازمانی ترغیااب می

( یاا اد اک پیاروان از  فما هاای  هبار ) و، کرویای و 1985، بأس فما های مؤثر  هبری )

از  انادعبا  اااز شود. ابعاد رها گانه  هبری دگرگون( تعریف می1996 17،ایوااوبرامانیا 

 .(1995 18،و وآولیو بأسببش، نفوذ آ مانی، ترغیب ذهنی و مالسظا  فردی )انگی ش الها 

آینده و داشمن انمظا ا  زیااد و  یاندازهارشمببش، مها    هبر د  ا ائه بُعد انگی ش الها 
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دهد. منظو  از نفوذ آ مانی، اشامغال باه بینی  ا نشان میلعاده از طریق هددلی و روشافوق

بار  ،شاوداازی اات که موجب کاب اسمرا ، اعمبا  و فبار و مباهاا  میاقداما  دگرگون

و موجب تدرک  بر  مردهکند، سس هدفدندی  ا ایجاد تأکید می تیبااهدها و باو های ا زش

شاود(. ترغیاب ذهنای انداز میمنافعی که موجب دامیابی به رشامشود )منافع جدعی می

ها و نیا  مفروضا  آن اؤال بردنپیروان از طریق زیر  دنیرالش کش به)فرهیبمگی( شامل 

شود ایجاد تفکرا  ممدای ، رالق و پویایی ذهنی اات. بُعد مالسظا  فردی زمانی ایجاد می

هاای هویت عنوانباههاا تای آنپیروان رود ااات و باه تی یتواندنداازکه  هبر د صدد 

گری و ایجاد د ک و فهم شایامه این بُعد شامل ا شاد، آموزش، مربی .کندمامقل توجه می

 (.1393اات )میرمحددی و  جائی، 

دهاد، ساابرااان باا های موجاود د  مباانی ساابراای نشاان میطو  که یافماههدان

شود اگار بینی میبنابراین پیش؛ (2007یی دا ند )بامبر و آیر، ب  گ رود آشنا کا انصاسب

بمواند از قد    هبری رود ااامفاده کناد، باا سااابرس آشانا باشاد و  واباط  یکا صاسب

قارا   کا صااسبن دیکی با وی داشمه باشد، ساابرس د  معرض ر ر اثر  فما های  هباری 

اما فراتر از آن، سمی ؛ کندباشد فرقی ندیهر مقدا ی هم که  کا صاسببگیرد، اندازه شرکت 

آشنایی و  وابط ن دیکی وجود نداشمه باشد، بااز هام انمظاا   کا صاسباگر بین ساابرس و 

باار عینیاات ساااابرس اثاار بگااذا د؛ رااون  هباار  کا صاااسبااااز  ود  هبااری دگرگونماای

، کرویاای و توانااد تااأثیر زیااادی باار دیگااران داشاامه باشااد ) ومی کا صاااسبااااز دگرگون

عینیت سااابرس   فمن نیبتوان انمظا  داشت از (. به رند دلیل می1996ایوااوبرامانیا ، 

باشد. پیروانی که تحت نفوذ و تأثیر  هبری  کا صاسبااز  هبری دگرگون جهید نمتواند می

ااز هامند، تدایل دا ند از منافع شبصی رود به ادت منافع اجمداعی یعنی تایم دگرگون

زمان عبو  کنناد، فاداکا ی راود  ا د  جهات انجاا  ایان  ااالت نشاان دهناد و باه و اا

 هبر ن دیی شوند. عالوه بر این، وابامگی عاطفی قاوی راود باه  ۀشدترایم یاندازهارشم

کنناد و بارای آن اازی میهای مدنظر  هبر  ا د ونیدهند، اهداف و ا زش هبر  ا نشان می

دهند. بر این اااس، فقط القی و شبصی قوی از رود نشان میها، تعهدا  اراهداف و ا زش

(. ایان اا   اد اک و 1985، باأسدهناد )قارا  ندی مادنظرشده  ا ال اما  از پیش تعیین

آن، موجبا  اعمدااد باه  جهید نم و شوداسااس منجر به تحاین، اسمرا  و تکریم  هبر می
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اااز باه (.  هباران دگرگون2000و منون، شود )کانگر، کانونگو اطالعا   هبر نی  فراهم می

باه مناافع  نکردن پشموانه جایگاه ویژه رود، بروز نگرانی رود د با ه نیازهای پیروان و توجه

موجب کاب اعمدااد پیاروان  ،های مشمرکشبصی و ندایش فداکا ی رود د  جهت انگی ه

شود و این گرفمه میااز به نوعی ریررواه و ریراندیش د  نظر شوند. یی  هبر دگرگونمی

شود پیروانی که مامعد نفوذ  هبر هاامند، افا ایش پیادا کنناد سقیقمی اات که باع  می

 کا صااسبها د   واباط سااابرس و (. اگار ایان نشاانه1995 19،)مایر، داویس و ااچو من

 اگر این شیوه نفوذ و اثرگاذا ی د واقعتواند عینیت ساابرس  ا تهدید کند. ندایان شود، می

 باشد از آن اامفاده کند. مندعالقهمدکن اات  کا صاسبپذیر باشد، امکان

اگرره هویت و شبصیت هر فرد تابع عالقه و منافع شبصی هم هات و ایان موضاوع 

یاابی با مباس  ساابرای نی  ا تباط دا د؛ اماا تدرکا  پاژوهش ساضار بار آشانایی و هویت

توجاه  کا صااسببه موضوع آشانایی باا اات. ساابرای که  کا صاسب شرکتساابرس با 

یاابی باا غیرارالقای تحات عناوان اثار آشانایی و هویت یکند، د  معرض  یای  فما ندی

( اظهاا  کردناد  هباری 2014) 20گیرد. افلابرگ، اولگا و گا  قرا  می کا صاسبشرکت 

 بارای مشاا کت د  موفقیات شارکت راود از طریاق ا ااز،  یای ترغیب پیروان دگرگون

ای باا گیرد و این اثر از طریق ممغیر وااا هد  بر می، هایی که عدوما  غیرارالقی ااتشیوه

 اد مدکان بنابراین به نظر می؛ شودیابی پیروان با شرکت ظاهر میعنوان شنارت یا هویت

اات افراد تشویق یا ترغیب شوند تا از هنجا های اجمداعی منحرف شوند و د  جهت مناافع 

راود  کا صااسبطو  مشابه، رون ساابراان تدایل دا ند باا شارکت کنند. به شرکت اقدا 

های ارالقای و پیامادهای باالقوه تصادیدا   غم جنباهآشنایی پیدا کنند، مدکن اات علی

های رود  ا تأییاد کنناد و تاالیم روااامه کا انصاسبهای ساابدا ی مدنظر رود،  وش

ابعاد رها گانه  هباری د  اا   باا یی باا  نجاکهازآ(. 2006آنان شوند )اوئینی و پیرس، 

مانند م العه  ،( و شواهد تجربی2017یکدیگر هدبامگی دا ند )ااوانبرگ، اومن و نید میر، 

هاا تاوان از آنکناد، مینی  این موضوع  ا تأییاد می ،(2003) 21،و شین و ژو (1985) بأس

نظاری هاید دلیلای  ازلحاا بنابراین ؛ ااز اامفاده کردانگ بنای  هبری دگرگون عنوانبه

ااز و عینیت ساابرس  اب ه ممفاوتی وجود وجود ندا د بین ابعاد رها گانه  هبری دگرگون

منفرد و مج ا د  نظر گرفت. باا توجاه  یااز  ا ممغیرتوان  هبری دگرگونداشمه باشد و می
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تواناد باا می کا سبصااها د با ه  هبری،  هبار به م الب ذکرشده و نمای  برری از پژوهش

 فمااا  رااود، تصاادیم و اظهااا نظر ساااابرس  ا تحاات تااأثیر قاارا  دهااد؛ بنااابراین  هبااری 

 تواند بر عینیت قضاو  ساابرس اثر منفی داشمه باشد.می کا صاسبااز دگرگون

 

 کارصاحبآشنایی حسابرس با  .۲-۲

هاا  ا توضای  هاا باا گروهتصدیدا  و  فما  افاراد و  اب اه آن 22تئو ی هویت اجمداعی

رااص  یکند توضی  دهد ررا و ره وقت افراد رود  ا عضاوی از گروهادهد و تالش میمی

رودپنداشات فاردی از اساااس  بر ااااسکنند. بر اااس این تئو ی، هویت افراد تلقی می

یات اجمدااعی باه هدااانی و (. هو1974 23،گیارد )تاجفالتعلق به گروه رااص شاکل می

تعلق فرد باه گاروه ااات؛ عاالوه بار ایان،  ۀدهندشباهت بین افراد گروه اشا ه دا د و نشان

کناد و راود  ا های جامعه کااب میهویت اجمداعی هویمی اات که فرد د  ا تباط با گروه

 ؛(1374داناد )عبادالهی، ها میعاطفی، تعهد و تکلیف منماب و مدیون به آن گروه ازلحا 

کاه د   دهادتواند توصایفی از شانارت و هویات ا ائاه هدچنین تئو ی هویت اجمداعی می

ررایی نفوذ و تأثیر بایا  زیاد به  های اقمصادی قرا  دا د ومقابل توصیف مربوط به وابامگی

های بر اااس این تئو ی، افراد رودشان  ا د  گروه توجه کند.ود بر ساابراان ر کا صاسب

هاای شاغلی، ااازمانی، از گروه اندعبا  این طبقا   .کنندبندی میاجمداعی مبملف طبقه

هاای مبملاف جنایت، ملیت، تقایدا  ادا ی و جغرافیایی، قاو ، ناژاد و اان. ایان هویت

دیگر باشاند یکاداشامه باشاند یاا  قیاب  ممدای  هامند و مدکن اات با یکدیگر ااازگا ی

تواناد د  (. پژوهشگران به ایان نمیجاه  اایدند کاه هویات ااازمانی می1997 24،)ااکا 

هاای کاا ی، نظاامی، دانشاگاهی، مؤاااه سااابدا ی، های مبملاف شاامل گروهرا رود

فاراد های شبصی ابندینگا ی، ندایندگان تعاونی و ساابراان شکل گیرد. این طبقه وزنامه

بناابراین هویات اجمدااعی اسمداال  ؛کنادعدال می دهنادهجهتنق اه سرکات و  عنوانبه

دهد. کاب شانارت ویاژه بار ها و هنجا های گروه د  افراد  ا اف ایش میاازی ا زشد ونی

هایی گذا د. افراد تدایل دا ند با گروهها اثر میگیری آن وش تفایر اطالعا  افراد و تصدیم

(. عاالوه بار 2000 25،های آن برای افراد جاذبه داشمه باشد )آلواونکه ا زش شنارمه شوند

های جداگانه و ممداای  د  های شبصی افراد مدکن اات د  را رود هویتبندیاین، طبقه
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یاابی اشاباص باا ااازمانی کاه د  نظر گرفمه شود؛ بدین معناا کاه ما ال  آشانایی و هویت

شود ها محاود ندییابی با سرفه آنبرای آشنایی و هویتاامبدا  آن هامند، ل وما  مانعی 

فارد ممبصاو و  عنوانباهافرادی که د  ابمدا راود  ا  سالنیباا(. 1986 26،) ردن و آ انیا

اند گیرند، اسمدا   کدمار باه اادت شارکمی کاه د  آن ااامبدا  شادهای د  نظر میسرفه

گیرند؛ رون این شرکت اولویت کنند و کدمر د  را رود آن هویت قرا  میگرایش پیدا می

 (. 2000شود )آلواون، یابی آن فرد محاود میدو  برای شنارت و هویت

باه  .گاذا دیابی بر نمای  و پیامدها اثر میشنارت و هویت نکمه مهم دیگر آن اات که

( اسااس هویت اجمداعی ساابراان تا سادودی ناشای از تعصاب و 2002) 27اعمقاد کینگ

ی گیرد که ردمات ا به رود می یکا صاسباات؛ به این معنا که ساابرس هویت  یریاوگ

د سف  عینیت ساابرس محااو ر ری برای نی اات و این نوع اوگیری کرده به آن ا ائه 

هایی کاه های تئو ی هویت اجمداعی، پرانل ردماتی ااازمانبینیشود. بر اااس پیشمی

رت از ای از کا شان  ا با شانادا ای تعامل هامند، ببش عدده کا صاسبطو  مامقیم با به

ش شود ساابرااان تاالد  عرصه ساابرای، این موضوع باع  می .کنندآغاز می کا صاسب

عاالوه بار  رود آشنا شوند و نارودآگاه  وابط ن دیکی برقرا  کنناد. کا صاسبکنند بیشمر با 

ظار باالقوه د  آیناده د  ن یکا فرماای عنوانباه ا  کا صااسباین، مدکن اات ساابرااان، 

مند و راود آشانا هاا کا صااسبشده، ساابراان معدو   با بگیرند. با توجه به م الب ا ائه

 کنند.یکی  ا برقرا  می وابط ن د

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1398بهار و تابستان ، اول، شماره یازدهمهاي حسابداري، دوره مجله پيشرفت

 

38  

 کارصاحباهمیت 

 دوره تصدی حسابرس

 کارصاحبتصویر 

آشنایی با 

 کارصاحب

موافقت حسابرس با  

 کارصاحب

 کارصاحباندازه 

  دوره تصدی مؤسسه

 حسابرسی

 

 ای حسابرسهویت حرفه تجربه حسابرس

 

                                            +  

        +                                                               
                                                                              + 

                                            + 

                                                                                  + 

  -                      -   

 

 

 

 

 کارصاحبو موافقت حسابرس با  کارصاحب: مدل آشنایی حسابرس با ۱شکل 

 (5، ص 2007مأرذ: بامبر و آیر )

 

راود باه  کا صااسب(  ا د با ه آشنایی سااابرس باا 2007، مدل بامبر و آیر )1شکل 

بر عینیت ساابرس، ابمادا  کا صاسبگذا د. برای بر ای اثر آشنایی ساابرس با ندایش می

سااابرس اثار  کا صااسباه عاملی که بر اااس تئو ی هویات اجمدااعی بار آشانایی باا 

کاه  یزمانماد یعنی  ؛اولین عامل، دو ه تصدی ساابرس اات شوند.بر ای می ،گذا ندمی

( و 1992) 28ساابرس به انجا  عدلیا  ساابراای شارکت اشامغال دا د. ماال و اشافو  

 ،بیشامر باشاد یهدکا ی با ااازمان زمانمد ( نشان دادند هرره 1986) 29منا یلی و رت

شاود میا ان اهدیات فرض می کهنیابد. دو  اییابی اازمانی نی  اف ایش میشنارت و هویت

افا ایش یاباد.  کا صااسبشود آشنایی سااابرس باا آن برای ساابرس باع  می کا صاسب

 30،نولاد و فراناایسهاامند ) ی کا انصاسب نیترب  گمهم و کلیدی، اغلب  کا انصاسب

اثار بگاذا د  کا صااسب ود بار آشانایی سااابرس باا (. اومین عاملی که انمظا  می2000

وجود دا د. بر اااس تئو ی هویت اجمدااعی، ایان عامال  کا صاسبتصو ی اات که د با ه 
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 31هااگین ،  یاو دان و گریفا کننده د  هویت اجمداعی ااات. وانهم یکی از عوامل تعیین

وجاود دا د )ما ال   یکا صااسب( به این نمیجه  ایدند که تصو  بیرونی که  اجع به 1998)

 عنوانباههاا  ا راص، شرکت آن یقدند مشمریان و اایرین د  صنعمزمانی که کا کنان معم

یاابی کنناده د  میا ان هویتمهام و تعیین یرود برای فعالیت قبول دا ناد(، عاامل یمکان

 شود.ها محاود میکا کنان با شرکت آن

یکای از تهدیادهای  عنوانباهباا سااابرس  کا صااسبمدکن اات آشنایی  کهید سال

 های ساابرس مدکن اات بموانند ایان تهدیاد  اعینیت ساابرس م رح شود، اایر ویژگی

 ک و ای ساابرس اات. آ انیا، پاوکننده، هویت سرفهرن ی کنند. یکی از این عوامل رن ی

 یای نابت باه واباامگی باه ااازمانهای سرفه( اامد ل کردند وابامگی1981) 32امرنیی

باه عباا تی دا ای ساق تقاد   ؛راص هم جداگانه اات و هم دا ای اولویات ااات )شرکت(

هاا و کنناد، ا زشای پیادا میاات. به اسمدال بایا  زیااد، ساابرااانی کاه هویات سرفاه

هاا گیرند و باه آنها  ا به کا  میآن گریدعبا  بهکنند؛ اازی میهنجا های سرفه  ا د ونی

 تقا دهاد ای و عینیت ساابراان  ا اای باید  فما  سرفهت سرفههوی جهید نم ؛هامند بندیپا

 نادتوانمای بهمار باتجرباه، (. از طرفای، ساابرااان2001 33،)جانامون، اااتون و وا فیلاد

 ماالی هاایگ ا ش اشامباها  د باا ه تریمقباول و توضایحا  کنند ییشنااا  ا اشمباها 

 و  قضااو بار تجرباه ریتاأث مموجاه رباازید (. پژوهشاگران از1387کنند )باامانیان،  فراهم

 ،ی ساابدا و یساابرا رینظ یتبصص ا یبا یهاد   شمه م ال یبرا ؛اندبوده یریگمیتصد

 مقابال د  نیممبصصا یتجربا  وش و یریگمیتصد یندهاید  فرآ هک ییهاتفاو  از یآگاه

 ربره یهااممیا )م ل یریگمیتصد یبرا کیدک یاب ا ها ید  طراس دا د، وجود ا هاکتازه

ااات  ا زشادند ا یباا ناانکا ک یآموزشا یهابرناماه شابردی( و پیریگمیتصد بانیپشم و

جربه ت ود عینیت ساابرس هدراه با (. د  مجدوع انمظا  می1987 34،تی ا و ی)عبدالدحدد

 وی اف ایش یابد.

مانند نمای  پاژوهش کاا ک، شادیر و ران  ،شواهد محکدی را ج از سی ه ساابدا ی

دهااد هویاات و وجااود دا د کااه نشااان می ،(2014)و افلااابرگ، اااولگا و گااا    (2003)

الشاعاع ااز بر  فماا  پیاروان  ا تحتتواند اثر  هبری دگرگونشبصیت اجمداعی پیروان می

بار ااااس مبحا   .شاود( ترکیاب می2007های بامبر و آیار )قرا  دهد. این شواهد با یافمه
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کاه آیاا آشانایی  بر اای کاردتوان این موضاوع مهام  ا می کا صاسبآشنایی ساابرس با 

اااز وااا ه عدال کناد و اثار  هباری دگرگون عنوانباهتواناد می کا صااسبساابرس با 

. تئاو ی هویات اجمدااعی د  رالشعاع قرا  دهد یا ریبر عینیت ساابرس  ا تحت کا صاسب

طلبی شبصای د  ، منفعاتهاای اجمدااعیکند اسمداا   د  موقعیتمو د  هبری اظها  می

کناد و باعا  ایجااد انگیا ه ها و اصول اجمداعی تغییر مایر پیدا میجهت گرایش به ا زش

 هار(. اولاین تاأثیری کاه بار  وی عضاو 1990 35،شود )شدیربرای مشا کت د  اجمداع می

 شود، مامقیدا  مربوط به عضویت د  گروه اات. به این معنا که عضو گروهندایان می یگروه

های اجمداعی  ا بپذیرد که تا سادودی هنجاا ی و تاا سادودی هام ای از کنمرلباید د جه

عضاو گاروه راود  ا از زاویاه دیاد  هرمربوط به شنارت اات. اثر دو  آن هم این اات که 

بپذیرد و اااااا   ودلجانشود این عضو، منافع گروه  ا با بیند و باع  میهویت اجمداعی می

(. این تعریف د با ه 2000 36،نیپنبرگمنافع شبصی رود ترجی  دهد )ون منافع گروه  ا بر

شاود و فارد د  جهات مناافع هاای د ونای میهویت فرد د  اجمداع منجر به اف ایش انگی ه

عضو گروه د  مقابل هر شود سف  عینیت برای کند. رنین اثراتی باع  میگروهی اقدا  می

قاعاده ماام نی نیاات. هررناد سااابرس عضاو  گروه مشکل باشد و ساابرس نی  از این

شود، شواهد قبلی د با ه آشنایی ساابرس با شارکت محاود ندی کا صاسبواقعی شرکت 

وجاود دا د کاه اثارا   زیادیدهد  یای و اثر آن بر عینیت ساابرس نشان می کا صاسب

ود مربوط به گروه و عضویت د  آن مدکن اات موجب صدمه زدن به عینیات سااابرس شا

اجمدااعی، اثار  هباری  تیهو( 2003) (. به اعمقاد کا ک، شدیر و رن 2007)بامبر و آیر، 

ممغیار  عنوانباه د واقاع و دهادااز بر تواندندی و ارمیا ا   ا تحت تأثیر قارا  میدگرگون

اات. عاالوه بار ایان، شانارت و هویات اجمدااعی از طریاق  اثرگذا ای بر این  اب ه واا ه

(. برآیند این نمای  نشاان 2000 یابد )کانگر، کانونگو و منون،ااز اف ایش می هبری دگرگون

ااز از طریق شنارت و هویت اجمدااعی دهد سداقل ببشی از اثرببشی  هبری دگرگونمی

تاوان باه د  ببش مباانی نظاری، می شدههای بیانشود. عالوه بر پژوهشپیروان ساصل می

 م العا  دارلی و را جی زیر اشا ه کرد

بر اای  ا  نقش پاابگویی د  کیفیت قضاو  ساابرااان( 1386اعمدادی و جبا ی )

اف ایش ا   پااابگویی د  مرسلاه ا زیاابی نماای   دادپژوهش نشان  این هاییافمه کردند.
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 ی، تاالش و عینیات قضااو  ساابرااان کاکا  ساابرس منجر به اف ایش میا ان محافظاه

اثر تجربه  ا د  ا وح مبملف پیچیدگی کاا  ( 1388و نوشادی ) ، رواجویشود. ایرانیمی

تر شاود، اهدیات و اثار هر ره وظایف و کا  ساابرای پیچیاده دادندنشان  و کردندبر ای 

  انمبااد ثیر تاداوأتا( 1391و قرباانی ) ، فرازمنادیااجاد شاود.تجربه بیشمر ندایاان می

نشان داد تاداو  انمبااد  این پژوهشنمای  کردند،  بر ای ا ساابرس بر کیفیت ساابرای 

 ثیر معنادا ی بر کیفیت ساابرای ندا د.أساابرس ت

ال سدااه ثیر کیفیاات ساابرااای باار سقأتاا( 1393باغی )واعاا ، اسداادی و  شاایدی

ال سدااه راادما  سقو اااامد ل کردنااد  کاارده یبر ااا ا  های بو ااایساابرااای شاارکت

ن نمای  پژوهش آنان نشا .ساابرای شرط ضرو ی برای اطدینان به کیفیت ساابرای اات

م باات و معنااادا ی بااا   اب ااهساابرااای  مؤااااه اناادازهتااداو  انمباااد ساااابرس و داد 

بار  ماؤثرهاای سفا ( 1395. ماد س، ابراهیدای و ع ی راانی )ساابرای دا ند ال سدهسق

ها آن کردند. بر ای یبر ا ا  به جایگ ینی وی کا صاسببر تهدید اامقالل ساابرس د  برا

ثر ؤی مابه جایگ ینی و کا صاسببر اامقالل ساابرس د  برابر تهدید  نشان داد عوامل ذیل

د  از رادما  ساابراای  کنندگانااامفادهاف ایش ا   داناش  ؛شگانیپهمبر ای  :اات

 کنندگاناامفادهلیت ساابراان مامقل از دید ئوشفافیت سوزه ما ؛مالی یهاگ ا ش مو د

رکا با لیت تضامنی شئوما ؛ال ا  به برقرا ی ا تباط با ساابراان پیشین ؛ردما  ساابرای

الا ا  باه  ؛کا صااسبیای د یاافمی از  ال سدهسقمحدود کردن نابت  ؛مؤااه ساابرای

  .اابراانتغییر ادوا ی س ؛کا انصاسب ازاویافشای د یل تغییر ساابراان 

نماای  پاژوهش . ( مدل اامقالل ساابرس  ا تدوین کردناد1397نیکببت و هدکا ان )

نداشمن  کا  بر ساابرس، وابامگیصاسبنداشمن ها نشان داد کیفیت منابع اناانی، نفوذ آن

کا ، کیفیت توزیع کا  ساابراای، راررش صاحی  مؤاااا  ساابراای، مالی به صاسب

ال سده ساابرای، می ان فضای  قاابمی د  سرفاه ساابراای،  عایات مقار ا  کیفیت سق

نیاا به ادیاان و ای دیای بر اامقالل سااابرس تاأثیر دا ناد. ای و کفایت نظا   سرفهسرفه

عوامل مؤثر بر کیفیت ساابرای از دیادگاه ساابرااان ماامقل و مادیران ماالی ( 1397)

و باه ایان نمیجاه  کردناد یبر اا ا  شده د  بو س او اق بهاادا  تهارانهای پذیرفمهشرکت

و محدودیت ا تبااط  شدهای ساابرای د  واسدهای  ایدگی ایدند که ل و  رررش دو ه

http://jaa.shirazu.ac.ir/article_4975.html
http://jaa.shirazu.ac.ir/article_4975.html
http://jaa.shirazu.ac.ir/article_4975.html
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 بر ا تقای ا   کیفی ردما  ساابرای تأثیر دا ند. کا صاسبصی و مالی با شب

تباط ا  یبا اازمان ی( اامد ل کردند هرگاه شبص1994) 37داتون، داکرید و ها کویل

های شبصای، راود  ا د  عضاویت آن ااازمان بنادیبلندمدتی داشمه باشد، اغلب د  طبقه

هار عمباا  ( به این نمیجه  ایدند که شاهر  و ا1997) 38کند. آیر، بامبر و با فیلدتصو  می

 طو  م بمی بر ادامه ا تباط شبصی که با آن شارکت هدکاا ی داشامهشرکت ساابدا ی به

ف  ان و گریهاگین ،  یو دگذا د. واناات و اامدرا  هویمی که از آن پیدا کرده اات، اثر می

ال  زمانی وجود دا د )م  کا صاسب  هد با( به این نمیجه  ایدند که تصو  بیرونی که 1998)

 عنوانباههاا  ا که کا کنان معمقدند مشمریان و اایرین د  یی صانعت رااص، شارکت آن

یاابی کنناده د  میا ان هویتمهام و تعیین یرود برای فعالیت قبول دا ناد(، عاامل یمکان

 شود. ها محاود میکا کنان با شرکت آن

( به این نمیجه  ایدند که ساابرااان تنااقض باایا  انادکی باین 2002بامبر و آیر )

بر هدین اااس  .بینندمی اندشاغلیابی با شرکمی که د  آن یابی با سرفه رود و هویتهویت

ها و م الباا   ا مادیریت کنناد. باامبر و آیار توانند د روااتشود ساابراان میگفمه می

راود دا ناد، اسمداا    کا صااسباابراانی که آشنایی بیشامری باا ( نشان دادند س2007)

های کنند و تالیم رواامهموافقت می کا صاسب های دلبواه و پاندِبیشمر با شرایط و  ویه

و ساابراانی که دا ای اا   باا یی از  ترباتجربهشوند. از اوی دیگر، ساابراان ها میآن

شوند. ااوانبرگ، اومان می کا صاسبمر تالیم موقعیت ای هامند اسمدا   کدشنارت سرفه

نماای   .ااز بار عینیات سااابرس  ا بر اای کردناد( اثر  هبری دگرگون2017) و نید میر

بار عینیات سااابرس اثار منفای  کا صااسباااز نشان داد  هباری دگرگونها آن پژوهش

شاود. بار ااااس انجاا  می کا صااسبگذا د و این اثر فقط تا سدی از طریق آشنایی باا می

هاامند.  کا صااسباااز ها، ساابراان د  معرض ر ر اثر اِعدال  هبری دگرگوننمای  آن

( اثار هنجا هاای تایم ساابراای  ا بار عینیات 2018) 39پو  و پو سیاد یعدیلی، ردامی

ساابرس بر ای کردند. منظو  از هنجا های تیم ساابرای، مقر ا  و ااماندا دهایی ااات 

 فماا  تایم ساابراای  ا تنظایم و کنمارل کاه  گیرنادمیاعضای تیم ساابرای به کا  که 

. نمای  این پژوهش نشان داد هنجا های تیم ساابرای بار عینیات سااابرس تاأثیر کندمی

 مهام یگاامدا ی دا د. بر هدین اااس، اامد ل کردند بهبود ایان هنجا هاا م بت و معنی
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 ساابرس شود. اف ایش عینیت تواند موجبمی و اات ساابرای سرفه اعمالی برای

 

 پژوهش یهاهیفرض. ۳

هویات اجمدااعی و نماای  بررای از  یتئاو تر بیان شد، بر ااااس پیش طو  کههدان

( و 2010) 40بویااف، شاافیر و بااایوک(، لی2007هااا ماننااد م العااه بااامبر و آیاار )پژوهش

اااز بار  فماا  یابی اثر  هباری دگرگون( آشنایی و هویت2017ااوانبرگ، اومن و نید میر )

شود. د  عرصاه دهد و ممغیر واا ه د  این  اب ه محاود میالشعاع قرا  میپیروان  ا تحت

د گیرناد، بمواننامی کاا ه باااز  ا که  هبری دگرگون یکا انصاسبساابرای، مدکن اات 

 ؛دا  شاودکه عینیت د  قضاو  ساابرس ردشهطو ی ا تحت تأثیر قرا  دهند، به ساابرس

 انجا  شود. کا صاسب ود این اثر از طریق آشنایی ساابرس با هدچنین، انمظا  می

بار عینیات سااابرس تاأثیر  کا صااسبااز  هبری دگرگون فرضیه اصلی پژوهش:

 منفی دا د.

تاأثیر  کا صااسببر آشنایی سااابرس باا  کا صاسبااز فرضیه اول:  هبری دگرگون

 م بت دا د.

  د.تأثیر م بت دا کا صاسبفرضیه دو : دو ه تصدی ساابرس بر آشنایی ساابرس با 

 تأثیر م بت دا د. کا صاسببر آشنایی ساابرس با  کا صاسبفرضیه او : اهدیت 

 د.تأثیر م بت دا   کاصاسببر آشنایی ساابرس با  کا صاسبفرضیه رها  : تصویر 

های مادنظر بر موافقت ساابرس با  ویاه کا صاسبفرضیه پنجم: آشنایی ساابرس با 

 تأثیر م بت دا د. کا صاسب

های مادنظر بر موافقت ساابرس با  ویاه کا صاسبااز فرضیه ششم:  هبری دگرگون

 تأثیر م بت دا د.  کا صاسب

های بار موافقات سااابرس باا  ویاه ا کصااسبااز فرضیه هفمم: اثر  هبری دگرگون

  انجااممغیار میاانجی(  عنوانبه) کا صاسباز طریق آشنایی ساابرس با  کا صاسبمدنظر 

 .شودمی

( بر موافقت سااابرس باا کا صاسبفرضیه هشمم: دو ه تصدی مؤااه ساابرای )بر 

 تأثیر دا د. کا صاسبهای مدنظر  ویه
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تاأثیر  کا صااسبهای مدنظر قت ساابرس با  ویهفرضیه نهم: تجربه ساابرس بر مواف

 منفی دا د.

های مادنظر ای سااابرس بار موافقات سااابرس باا  ویاهفرضیه دهم: هویات سرفاه

 تأثیر منفی دا د. کا صاسب

 

 پژوهش یشناسروش. ۴

 نوع پژوهش  .۱-۴

هاای هادف پژوهش رایاات؛ ز یکا بردهای پژوهش نوع از هدف، ازنظر ساضر پژوهش

 یا بردکهای پژوهش گریدانیببهاات؛  راص اینهیزم د  یا بردکدانش  تواعه ،یا بردک

 ی؛ اجاراااات توصایفی ، وش ازنظارشاوند؛ یما تیهادا داناش یعدلا ا بردکا ادت به

 یا یا منظو باه ایا ط موجاودیشرا شمریب شنارت یبرا تنها تواندیم یفیهای توصپژوهش

 و یاکمابباناههاای پژوهش طریق دو از ز   یهادادهباشد.  یریگمیند تصدیفرا به  ااندن

 یگاردآو  نحاوه ااااس بار .شده ااات یگردآو  نامهپراش اب ا  با نی  و میدانی پژوهش

 نبالد به ساضر پژوهش نکهیا به نظر شو.دمی محاود پیدایشی نوع از پژوهش این ها،داده

  .تاا هدبامگی نوع ازلذا  اات، همغیرمرند  اب ه کردن مشبو

 

 جامعه و نمونه آماری. ۲-۴

ای شااغل د  مؤاااا  ساابراای جامعه آما ی پاژوهش ساضار، ساابرااان سرفاه

شود. بر ااااس مصاوبه شاو ای باو س او اق بهاادا ، ساابراای معمدد بو س  ا شامل می

  باید مؤااا  ساابرای معمداد باو س انجاا  ا شده د  بو سهای پذیرفمهاالیانه شرکت

ت ای شااغل د  ایان مؤاااا  د  داابا توجه به اینکه آما   ادی ساابراان سرفههند. د

شااود. عااالوه باار ایاان، رااون از نیااات، سجاام جامعااه و وا یااانس آن نامشاابو فاارض می

مقادا  پان  و  نیتارب  گنامه باا طیاف لیکار  پان  د جاه ااامفاده شاده ااات، پراش

مقادا   رواهد باود کاه ایان 66/0ترین مقدا  یی رواهد بود و انحراف معیا  برابر با کوری

ن سجام بنابراین باا ااامفاده از فرماول کاوکرا؛ (1386بیشینه انحراف معیا  اات )مؤمنی، 

 ای اات.ساابرس سرفه 118ندونه  ز  برابر با 



 ...  بر قضاوت حسابرس و کارصاحبساز بررسی تأثير رهبري دگرگون

 

45 

 آوری اطالعات روش و ابزار جمع. ۳-۴

 ید پایپهاای که پاس از تالش شد عیتوزنامه پراش 350ژوهش ساضر، بیش از د  پ

اات؛  اامفادهقابلنامه پراش 163اما فقط  ؛آو ی شده ااتنامه جدعپراش 167 تید نها

ل( نامه )ساابرس ماامقپراش 163د  این پژوهش شامل  شدهبنابراین ندونه آما ی آزمون

. شاد یبر اانامه ایی )محموا و اازه( و پایایی پرااشاات.  و 1397و  1396های د  اال

ت و بار قرا  گرف نظرانصاسبو  ااماداننامه د  ارمیا  بر ای  وایی محموا، پراش منظو به

از  بر اای  وایای ااازه منظو به. انجا  شدها اصالسا   ز  های تبصصی آناااس دیدگاه

رونبااخ کنامه نی  با ااامفاده از  وش آلفاای تحلیل عاملی اامفاده شده اات. پایایی پراش

بایاد  اااتنامه اشمباه بر ای پایایی کل اؤا   پراش نکهیا. با توجه به بر ای شده اات

ی بار هداین ااااس، آلفاا .(1394پایایی اؤا   هر ببش )ممغیر( بر ای شود )کریدای، 

افا ا  ز نر نی  با ااامفاده ا شدهیآو جدعهای شود. دادهکرونباخ هر ممغیر جداگانه ا ائه می

AMOS  آزماون پیش صاو  بهنامه این پژوهش . عالوه بر این، پراشاندشده لیوتحلهیتج

 ت.اا انجا  شدهساابرس آزمون شده و با توجه به نمای  آن تغییرا   ز   29بر  وی 

 

 گیری متغیرهای پژوهشاندازه. ۴-۴

بار قضااو  سااابرس و نقاش  کا صااسباااز دگرگون یاثار  هبار یبر ا منظو به

 شده اات که د  آن اطالعاا  یطراس یانامهپراش کا صاسبساابرس با  ییآشنا یانجیم

موافقات سااابرس باا   انیساابرس )م تینی(، تجربه ساابرس، عتی)ان و جنا یشبص

 یسااابرس،  هبار یاسرفاه تیاسااابرس، هو ی(، دو ه تصادکا صاسب دنظرم یهاهی و

و  کا صااسببار  یمؤااه ساابراا یدو ه تصد ،کا صاسب تیاهد ،کا صاسب یرندعامل

 شده اات. دهیپرا کا صاسب( ساابرس با یابیتی)هو ییآشنا  انیم

از ساابرااان روااامه شاده ااات  هبار  یرنادعاملنامه  هباری د  ببش پرااش

ااؤال  بیاات(  ا د  نظار بگیرناد و باه کا صااسبرود )مدیر ماالی  کا صاسب نیترب  گ

گ ینه طیف لیکر  هاامند و دامناه  پن این اؤا   دا ای  .پااخ دهند یرندعامل هبری 

یعنای کاامال  موافاق قارا  دا د. میاانگین  5یعنای کاامال  مباالف و  1اممیاز هر اؤال باین 

ااات. ااؤا   ایان  کا صااسباااز بیانگر اممیاز  هباری دگرگون ،اؤال بیاتاممیازهای 
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گیری از پاژوهش . این  ویکرد انادازهکندمی ا آزمون  کا صاسببُعد  هبری  رها ممغیر هر 

( نشاان 2003) ( اقمباس شده اات. کا ک، شدیر و ران2017ااوانبرگ، اومن و نید میر )

ی دا ند و تفکیی این ابعااد ضارو   نادا د و بُعد  هبری هدبامگی زیاد رها دادند که هر 

ااز برابر نامه  هبری دگرگون. آلفای کرونباخ پراشکردتوان از شارو ترکیبی اامفاده می

 KMO( بیشمر اات. عالوه بار ایان، مقادا  آماا ه 6/0) پذیرفمنیاات و از مقدا   928/0با 

ات و نمیجاه آزماون با تلات ایان ( بیشمر ا7/0) پذیرفمنیاات که از مقدا   911/0برابر با 

دهناد این دو آزمون نشاان می .(=000/0Pد صد معنادا  اات ) 5تحلیل، د  ا   ر ای 

پذیر اات و ممغیرها تواناایی عااملی شادن  ا که انجا  تحلیل عاملی بر  وی ممغیرها امکان

س کال  ا د صاد وا یاان 827/62توانناد عامال می رهاا ، شدهانجا دا ند. د  تحلیل عاملی 

عامل بر اااس مبانی نظری  هبری رندعاملی کاه د  ایان پاژوهش  رها تبیین کنند؛ این 

 ببشالها از ترغیب ذهنی، نفوذ آ مانی، انگی ش  اندعبا   شده اات، ح ها بد با ه آنهم 

 اات. ب  گیو مالسظه فردی. مقدا  با های عاملی نی  مقدا  منااب و 

ای و هویاات سرفااه کا صاااسبیااابی ساااابرس بااا بر ااای آشاانایی و هویت منظو بااه

هاگین ،  یو دان و گریفا  ( و وان1992ساابرس از مقیاس هویت اازمانی مال و اشفو   )

( و ااوانبرگ، اومان و 2007( اامفاده شده اات. این  ویکرد از م العه بامبر و آیر )1998)

ااؤال م ارح شاده  پان ی هر یی از این دو ممغیر ( اقمباس شده اات. برا2017نید میر )

ااات. نماای   پاذیرفمنیو  774/0برابار  کا صاسبآلفای کرونباخ آشنایی ساابرس با  .اات

اات و اؤا   معارف یای ممغیار هاامند. آلفاای کرونبااخ  پذیرفمنیتحلیل عاملی آن نی 

تحلیال عااملی نشاان  بیشمر اات و نماای  پذیرفمنی،ای ساابرس نی  از مقدا  هویت سرفه

ساابرس نیا   ازنظر کا صاسباؤال( م لود هامند. تصویر  اهدهد که با های عاملی )می

گیری میا ان عینیات سااابرس د  اندازه منظو به. شده ااتاؤال آزمون  اهبا اامفاده از 

قضاو  اولیه وی، یی اؤال اااای م رح شده اات و بر ااااس آن اانا یویی از ارامالف 

یی بدهی اسمدالی طراسای شاده  نکردن یا افشاکردن و ساابرس د  مو د افشا  کا صاسب

 پان مباالف ایان نظار ااات. پاااخ  کا صااسبساابرس با اهدیت اات و  ازنظراات که 

کناد.  ا مشابو می کا صااسبای د  قالب طیف لیکر  می ان موافقت ساابرس باا گ ینه

بدهی( به معناای عینیات کدمار  نکردن ل افشا)اسمدا کا صاسبموافقت بیشمر ساابرس با 
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( و 2007گیری از پااژوهش بااامبر و آیاار )د  قضااو  ساااابرس اااات. ایاان  ویکاارد اناادازه

 ( اقمباس شده اات.2017ااوانبرگ، اومن و نید میر )

ت از ساابراان رواامه شده اات تاا میا ان اهدیا کا صاسبگیری اهدیت برای اندازه

ه هدچناین روااامه شاد ؛مشابو کنناد 5تا  1مفاده از اممیازهای رود  ا با اا کا صاسب

هایی ای رود  ا بر ساب اال بیان کنناد. دو ه تصادی سااابرس تعاداد ااالتجربه سرفه

منظاو  از دو ه  .ااات کارده یساابرااراود  ا  کا صااسبترین اات که ساابرس ب  گ

هایی اااات کااه مؤااااه فعلاای ساابرااای تصاادی مؤااااه ساابرااای نیاا  تعااداد اااال

( 2007ااات؛ باامبر و آیار ) کاردهوی  ا ساابراای  کا صااسبتارین شونده، ب  گآزمون

دی تاأثیر دا د و دو ه تصا کا صاسبمعمقدند دو ه تصدی ساابرس بر آشنایی ساابرس با 

 دهد.یم عینیت ساابرس  ا تحت تأثیر قرا  میطو  مامقمؤااه ساابرای به

 

 های پژوهشیافته. ۵

 آمار توصیفی. ۱-۵

 سااابرس 163نشان داده شاده ااات. از  1آما  توصیفی ممغیرهای پژوهش د  نگا ه 

ت. نفر نی  مشبو نشاده ااا 14اند و جنایت نفر زن بوده 40نفر مرد و  109، شدهآزمون

( 3یف )( از میانگین ط06/2) کا صاسبهای مدنظر میانگین اممیاز موافقت ساابرس با  ویه

می ان موافقات کام  ۀدهندنشان( و p=000/0و  t=-777/12کدمر اات ) رشدگیریطو  به

باری د  پژوهش اات. میانگین اممیاز  ه شدهم رحالی بدهی اسمد نکردن ساابرس با افشا

طو  میاانگین دهاد باه( از نق ه میانی طیف بیشمر ااات کاه نشاان می34/3ااز )دگرگون

 کنناد. میاانگیناااز تلقای می ا  هباری دگرگون کا صاسبساابراان  هبر )مدیر مالی( 

ا نق اه باکه ارامالف معناادا ی  اات 99/2برابر با  کا صاسبیابی با اممیاز آشنایی و هویت

 (.p=827/0و  t=-219/0میانگین طیف ندا د )
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 : آمار توصیفی۱نگاره 

 بیشینه کدینه انحراف معیا  میانگین تعداد ممغیر

 کنندگان د  پژوهشمشا کت

 اامفادهقابلهای نامهپراش

 مرد

 زن

 نامشبو

167 

163 

109 

40 

14 

    

 72 22 001/10 41/36  ان

 54 1 888/8 70/8  تصدی مؤااه ساابرای دو ه

 45 1 9867/9 50/11  تجربه ساابرس           

 5 25/1 68405/0 8022/3  ای ساابرسهویت سرفه

 25 1 795/4 71/4  دو ه تصدی ساابرس

 5 1 061/1 94/3  کا صاسباهدیت 

 5 1 64112/0 5404/3  کا صاسبتصویر 

 4 1 941/0 06/2  کا صاسبموافقت ساابرس با 

 5 1 76755/0 9868/2  کا صاسبآشنایی ساابرس با 

 80/4 1 69398/0 3374/3  کا صاسبااز  هبری دگرگون

 مأرذ: محاابا  پژوهش

 

 مدل معادالت ساختاری. ۲-۵

 یاابر معاد   اارما ی اامفاده شد که د  ادامه  پژوهش از یهاهیفرضآزمون  برای

نامه، هاای پرااشاز  وایی و پایایی اب ا  پاژوهش باا تحلیال داده . پس از اطدینانشوندمی

 مدل معاد   اارما ی زیر ساصل شد:
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 : مدل معادالت ساختاری پژوهش با ضرایب مسیر۲ شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل معادالت ساختاری پژوهش با ضرایب معناداری۳ شکل

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q19 Q9 Q12 Q10 Q11 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q20 Q1 

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18 e19 e20 e7 e8 e9 e10 

 

 با ییآشنا

 کارصاحب

 

 با موافقت

کارصاحب  

 

  یاحرفه تیهو

 

 کارصاحب ریتصو

 تصدی حسابرسدوره 

 

e21 

 کارصاحب اهمیت

 

e22 

Q24 e24 

Q25 e25 

Q23 e23 

 دوره تصدی مؤسسه 

 

e26 

  حسابرس تجربه

 

e27 

Q29 e29 

Q28 e28 

Q30 e30 

0.80 

0.70 

0.20 

0.19 

0.84 
0.85 

0.72 

0.86 

0.62 

e31 
e32 

Q2 Q3 Q4 Q5 

 

Q6 Q7 Q8 Q19 Q9 

 

Q12 Q10 

 

Q11 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q20 Q1 

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18 e19 e20 e7 e8 e9 e10 

 

 کارصاحب یرهبر

 

 کارصاحب با ییآشنا
 

 کارصاحب با موافقت

 

  یاحرفه تیهو

 

 کارصاحب ریتصو

 تصدی حسابرسدوره 

 

e21 

 کارصاحب اهمیت

 

e22 

Q24 e24 

Q25 e25 

Q23 e23 

 دوره تصدی مؤسسه 

 

e26 

  حسابرس تجربه

 

e27 

Q29 e29 

Q28 e28 

Q30 e30 

7.90 

6.40 

1.52 

1.30 

7.25 
7.71 

6.30 

8.21 

6.73 

e31 
e32 

 کارصاحبرهبری 
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 یساختارتحلیل مدل معادالت . ۳-۵

 ودشاشده برای هر فرضیه پاردازش ها، ابمدا باید مدل نظری تدوینبرای تحلیل فرضیه

بارای  کنناد.می تیسداشده تا ره اندازه مدل نظری  ا آو یهای جدعتا مشبو شود داده

شود. ( اامفاده می…CFI,GFI,RMRهای کدی برازش مدل )پااخ به این اؤال از شارو

تاوان ، میشادبودند یا به عبا تی مدل نظری تأیید  پذیرفمنیهای کلی که شارود صو تی

رباوط ضریب تاأثیر( م) یونی گرابه  وابط د ون مدل پردارت که این  وابط ممقابل ضریب 

یان باودن ا پاذیرفمنیبارای آزماون  هاامند.با های عاملی مربوط به هر گویاه به فرضیه و 

رای باشود که مقادا  آن اامفاده می Pضرایب )ضرایب تأثیر با های عامل( از شارو ج ئی 

دی، و علیدارا 1396ااات ) اهنداا، رو اکیاان و نااظدی،  05/0کدمار از  پذیرفمنیمقادیر 

 دهد.به هدراه مقادیر م لود  ا نشان میهای برازش مدل شارو 2(. نگا ه 1396
  

 های برازش مدل نظری پژوهششاخص :۲نگاره 

 لآهدیامقدار  پذیرفتنیمقدار  نام شاخص
 دستمقدار به

 آمده در مدل

 1373 - - (dfد جه آزادی )

 2df  ≤ χ2 ≤ 3df 0 ≤ χ2 < 2df 011/3635 (2χااکوئر )کای

2χ 05/0معنادا ی   < p ≤ 1 01/0  < p ≤ 05/0  025/0 

 2 < χ2/df ≤ 3 0 ≤ χ2/df ≤ 2 647/2 (df/2χشده )ااکوئر بهینهکای

80/0 (GFIنیکوئی برازش )  ≤ GFI < 95/0  95/0  ≤ GFI ≤ 1 852/0 

مانده  یشه میانگین مربعا  باقی

RMR)) 
05/0  < RMR ≤ 1/0  0 ≤ RMR ≤ 05/0  075/0 

90/0 (CFIشارو برازش ت بیقی )  ≤ CFI < 97/0  97/0  ≤ CFI ≤ 1 940/0 

ی میانگین مربعا  ر ای  یشه

 (RMSEAبرآو د )
05/0 <RMSEA ≤ 08/0  0 ≤RMSEA≤ 05/0  072/0 

شارو نیکویی برازش ایجازی 

(PGFI) 
50/0  ≤ PGFI < 60/0  60/0  ≤ PGFI ≤ 1 531/0 

شارو برازش ایجازی هنجا شده 

(PNFI) 
50/0  ≤ PNFI < 60/0  60/0  ≤ PNFI ≤ 1 585/0 

 مأرذ: محاابا  پژوهش
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اااکوئر مادل هر ره مقادا  کای .های م لق ااتااکوئر یکی از شاروشارو کای

 رنانچاهتر و بهمر اات. ببش ضایتتدوین کرده اات، گر پژوهش ی کهتر باشد مدلکوری

اات ) اهندا، رو اکیان و نااظدی،  آلایدهباشد  05/0تا  01/0بین  2χا   معنادا ی برای 

تا  01/0(. با توجه به اینکه ا   معنادا ی برای مدل مذکو  بین 1396و علیدرادی،  1396

 اات. آلایدهااکوئر برای مدل توان نمیجه گرفت مقدا  کایمی ،اات 05/0

ااکوئر بهنجا  یاا ناابی ااات کاه از تقاایم های عدومی شارو کاییکی از شارو

ای ایان بار 3تا  1مقادیر بین  .شودآزادی مدل محاابه می د جهااکوئر به قدا  کایااده م

طو  (. هدان1396و علیدرادی،  1396اات ) اهندا، رو اکیان و ناظدی،  پذیرفمنیشارو 

اااب اات که مقدا ی من 65/2 مدنظرشود این مقدا  برای مدل مشاهده می 2که د  نگا ه 

 اات. پذیرفمنیو 

 نشان از بارازش 8/0های ت بیقی اات که مقدا  بیشمر از یکی از شارو GFIشارو 

(. 1396و علیدارادی،  1396ها دا د ) اهندا، رو اکیاان و نااظدی، داده با کدیرود مدل 

 دات آمد که نشان از بارازش راود مادل دا د. مااتریس به 852/0برای مدل  GFIمقدا  

ی )مدل تواند برای ا زیابی برازش کلکه هم می های معدولی ااتیکی از ماتریس ماندهیباق

فاده ن ااامآاز شاده باین دو ممغیار( شده( و هم برای برازش ج ئی )پا اممرها تعریفتدوین

ی کاه بارا 075/0بارای مادل ماذکو   RMRمانده یا دو  میانگین مربعا  باقی .  یشهشود

 اات. مدل مقدا ی م لود

 9/0های ت بیقی اات که مقاادیر باین یکی از شارو CFIشارو برازش ت بیقی یا 

عنوان برازش باایا  برای این شارو به 97/0از  بیشمرو مقادیر  پذیرفمنیعنوان به 97/0تا 

 و علیدارادی، 1396شاود ) اهنداا، رو اکیاان و نااظدی، ها به مادل تفاایر میرود داده

، ااات 97/0تاا  9/0اینکه بین  که با توجه به 940/0برای مدل مذکو   CFI(. مقدا  1396

دل ماپاژوهش از دیگر عبا  باه ؛انادطو  بایا  مناابی برازش یافمهبه هادادهتوان گفت می

 شود.مامقل فاصله دا د و به یی مدل اشباع ن دیی می

نیا  هدانناد شاارو  RMSEAشارو  یشه دو  میانگین مربعا  ر ای بارآو د یاا 

RMR 08/0دا ای مقادا   پذیرفمنیهای مانده قرا  دا د. مدلبر مبنای تحلیل ماتریس باقی 

و علیدارادی،  1396تر برای این شارو هاامند ) اهنداا، رو اکیاان و نااظدی، یا کوری
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شاود. هاامند ضاعیف بارآو د می 1/0 از بیشامرهایی که دا ای مقادیر (. برازش مدل1396

 بودن مدل اات. پذیرفمنیگر آمده که نشانداتبه 072/0برای این مدل  RMSEAمقدا  

توان نمیجه گرفت مدل ااارما ی های کدی برازش میبا توجه به م الب با  و شارو

و  توان به  وابط د ون مادلاات. بر این اااس می پذیرفمنی ،مربوط به مدل نظری پژوهش

آزمون فرضیه از دو شارو ج ئای مقادیر ضریب مایر بین ممغیرهای پنهان پردارت. برای 

(p-value)  شده اات و شرط معنادا  بودن یی  اب ه این اات که  اامفادهو عدد معنادا ی

-tو مقادا  شاارو دو  ) 05/0تار از برای  اب ه مو دنظر کم (p-valueمقدا  شارو اول )

value بیشمر باشد. ±96/1( از 

 

 های پژوهش بررسی فرضیه. ۴-۵

 3ا ه های پژوهش با اامفاده از معاد   ااارما ی د  نگاآزمون فرضیه نمای  ساصل از

 بار کا صااسب ااازدگرگون اثار  هباری نشان داده شده اات. بر اااس آن، ضریب ماایر

ی هدچناین عادد معناادا  ؛برآو د شده اات 84/0به می ان  کا صاسب با ساابرس آشنایی

 05/0ی  از عالوه بر این ا   معنادا ی آن ن .بیشمر اات 96/1اات که از  25/7آن برابر با 

د صاد  5توان نمیجه گرفات ایان ضاریب ماایر د  اا   ر اای بنابراین می؛ کدمر اات

 م بات اثار کا صااسب با ساابرس آشنایی بر کا صاسب اازدگرگون اات و  هبری معنادا 

 دا د.

 سااابرس باا ییآشانا میا ان بر ساابرس تصدی اثر دو ه د  فرضیه دو ، برای بر ای

ز ( ا71/7عادد معناادا ی آن ) .بارآو د شاده ااات 85/0به می ان  ، ضریب مایرکا صاسب

توان ن میبنابرای؛ کدمر اات 05/0عالوه بر این ا   معنادا ی آن نی  از  .بیشمر اات 96/1

 تصادی ااات و دو ه معناادا د صاد  95نمیجه گرفت این ضریب مایر د  ا   اطدینان 

 . دا د م بت اثر کا صاسب با ساابرس آشنایی می ان بر ساابرس

 باا سااابرس آشانایی میا ان بار کا صاسب اثر اهدیت ، ضریب مایر3بر اااس نگا ه 

 96/1از  اات و 21/8عدد معنادا ی آن برابر با  .برآو د شده اات 86/0به می ان  کا صاسب

 میا ان بار کا صااسب دیاتیعنای اه؛ کدمر ااات 05/0بیشمر و ا   معنادا ی آن نی  از 

  .دا د م بت اثر کا صاسب با ساابرس آشنایی
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 آشانایی میا ان بار کا صااسب برای بر ای فرضیه رها  ، ضاریب ماایر اثار تصاویر

( 30/6هدچنین عادد معناادا ی آن ) ؛برآو د شده اات 72/0برابر با  کا صاسب با ساابرس

 میا ان بار کا صاسب یعنی تصویر؛ کدمر اات 05/0بیشمر و ا   معنادا ی آن از  96/1از 

 . دا د م بت اثر کا صاسب با ساابرس آشنایی

 باا سااابرس ، ضاریب ماایر اثار آشاناییشاودیممشااهده  3گونه که د  نگا ه هدان

و د بارآ 80/0برابار باا  کا صااسب مدنظر های ویه با ساابرس موافقت می ان بر کا صاسب

دا ی آن بیشمر و ا   معنا 96/1اات که از  90/7شده اات. عدد معنادا ی آن هم برابر با 

 موافقات میا ان بار کا صااسب باا سااابرس ، آشاناییگریدانیببهکدمر اات.  05/0نی  از 

 .م بت دا د اثر کا صاسب مدنظر های ویه با ساابرس

  

 های پژوهش: ضریب رگرسیونی و معناداری فرضیه۳نگاره 

 مایر مامقیم فرضیه
ضریب 
 مایر

عدد 
 معنادا ی

ا   
 معنادا ی

 نمیجه

1 
بار آشانایی  کا صااسباااز  هبری دگرگون

 کا صاسبساابرس با 
 عد   د 000/0 25/7 84/0

2 
 آشاانایی میاا ان باار ساااابرس تصاادی دو ه

 کا صاسبساابرس با 
 عد   د 000/0 71/7 85/0

3 
 ساابرس آشنایی می ان بر کا صاسب اهدیت

 کا صاسب با
 عد   د 000/0 21/8 86/0

4 
 سااابرس آشنایی می ان بر کا صاسب تصویر

 کا صاسب با
 عد   د 000/0 30/6 72/0

5 
 موافقات بار کا صااسب باا ساابرس آشنایی

 کا صاسب های ویه با ساابرس
 عد   د 000/0 90/7 80/0

6 
بار موافقات  کا صااسباااز  هبری دگرگون
 کا صاسبهای ساابرس با  ویه

 عد   د 000/0 73/6 62/0

8 
 میاا ان ساابرااای باار مؤااااه تصاادی دو ه

 کا صاسب های ویه با ساابرس موافقت
 عد   د 000/0 40/6 70/0

9 
 بااا ساااابرس موافقاات باار ساااابرس تجربااه
 کا صاسبمدنظر  های ویه

  د 123/0 52/1 20/0

10 
 ساابرس موافقت بر ساابرس ایسرفه هویت

 کا صاسب های ویه با
  د 210/0 30/1 19/0

 مأرذ: محاابا  پژوهش      
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بار موافقات  کا صاسبااز برای بر ای فرضیه ششم، ضریب مایر اثر  هبری دگرگون

 ی آن هدچنین عدد معنادا ؛برآو د شده اات 62/0برابر با  کا صاسبهای ساابرس با  ویه

اااز نیعنی  هبری دگرگو؛ کدمر اات 05/0بیشمر و ا   معنادا ی آن از  96/1( از 73/6)

 . دا د م بت اثر کا صاسبهای مدنظر بر موافقت ساابرس با  ویه کا صاسب

 موافقات میا ان ساابراای بار مؤاااه تصدی د  فرضیه هشمم برای بر ای اثر دو ه

دد ع .برآو د شده اات 70/0به می ان  ضریب مایر ،کا صاسبهای مدنظر  ویه با ساابرس

 05/0 عالوه بار ایان اا   معناادا ی آن نیا  از .بیشمر اات 96/1( از 40/6معنادا ی آن )

 صد د 95توان نمیجه گرفت که این ضریب مایر د  ا   اطدینان بنابراین می؛ کدمر اات

های  ویاه باا سااابرس موافقات میا ان ای بارساابر مؤااه تصدی اات و دو ه معنادا 

 .دا د م بت اثر کا صاسبمدنظر 

ای ساابرس بار ، ضریب مایر اثر تجربه ساابرس و هویت سرفه3بر اااس نمای  نگا ه 

 .ااات برآو د شاده 19/0و  20/0به ترتیب برابر با  کا صاسبهای موافقت ساابرس با  ویه

 05/0کدمار و اا   معناادا ی هار دو نیا  از  96/1 عدد معنادا ی این دو ضریب مایر از

ای د صاد، تجرباه سااابرس و هویات سرفاه 95بنابراین د  اا   اطدیناان ؛ بیشمر اات

 گذا ند.اثر منفی ندی کا صاسبهای ساابرس بر موافقت ساابرس با  ویه

 

 گری. فرضیه میانجی۵-۵

بار موافقات سااابرس باا  کا صااسباااز بر اااس فرضیه هفمم، اثر  هباری دگرگون

جی( ممغیر میان عنوانبه) کا صاسباز طریق آشنایی ساابرس با  کا صاسبهای مدنظر  ویه

 . دهد خ می

های بر موافقات سااابرس باا  ویاه کا صاسبااز ضریب معنادا ی اثر  هبری دگرگون

ر آشانایی با کا صااسبااز (، ضریب معنادا ی اثر  هبری دگرگون73/6) کا صاسبمدنظر 

بار  کا صااسب( و ضریب معنادا ی اثر آشانایی سااابرس باا 25/7) کا صاسبساابرس با 

( بیشامر ااات و 96/1( از مقادا  )90/7) کا صااسبهای مادنظر موافقت ساابرس با  ویاه

های بر موافقت سااابرس باا  ویاه کا صاسبااز ساکی از معنادا  بودن اثر  هبری دگرگون

، د  اا   گریدانیبباهااات.  کا صااسبز طریق آشانایی سااابرس باا ا کا صاسبمدنظر 
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بر موافقت ساابرس  کا صاسبااز ممغیر  هبری دگرگون گفتتوان د صد می 95اطدینان 

میانجی تاأثیر  عنوانبه کا صاسباز طریق آشنایی ساابرس با  کا صاسب مدنظرهای با  ویه

اااز . شد  اثار ممغیار  هباری دگرگونشودمیید فرضیه میانجی پژوهش تأی  ونیازا ؛دا د

از طریق آشنایی سااابرس باا  کا صاسبهای مدنظر بر موافقت ساابرس با  ویه کا صاسب

 ( اات.84/0 × 80/0) 67/0 کا صاسب

 مرسلاه ااه از ااامفاده یانجیام ریاممغ وجاود شانارت یبارا( 1981) 41یکن و جود

  گارس ؛ماامقل ریاممغ ی و بار یانجیام ریممغ کردن  گرس: اندکرده هیتوص  ا ونی گرا

 بار یاصل وابامه ریممغ کردن  گرس ؛یاصل مامقل ریممغ ی و بر یاصل وابامه ریممغ کردن

 ا رها د صد، 95 نانیاطد ا   د  اگر. زمانهم طو به یانجیم و یاصل مامقل ریممغ ی و

 :اات کامل ریممغ نوع از یانجیم ریممغ کند، دایپ تحقق ریز شرط

 باشد؛ داشمه اثر یانجیم ریممغ بر مامقل ریممغ اول، ونی گرا د  -1

 باشد؛ داشمه اثر وابامه ریممغ بر مامقل ریممغ دو ، ونی گرا د  -2

 ؛باشد داشمه اثر وابامه ریممغ بر یانجیم ریممغ او ، ونی گرا د  -3

 .باشد نداشمه اثر وابامه ریممغ بر مامقل ریممغ او ، ونی گرا د  -4

 نیاا باا ااات،( 1981) یکن و جود را رود هدانند( 1986) 42یکن و با ون را رود

 ونیا گر د  مامقل ریممغ اگر اااس نیا بر. دا د وجود رها   شرط نقض امکان که تفاو 

 2016 34،یندااز و یندااز) اات یج ئ یانجیم نوع از یانجیم ریممغ باشد، معنادا  هم او 

 (.1392 ،ی یع  و
 

 کارصاحبگری برای متغیر آشنایی حسابرس با تحلیل میانجی :۴نگاره 

 R 2R P-value بیضر وابامه ریممغ مامقل ریممغ

 با ساابرس ییآشنا کا صاسب اازدگرگون ی هبر

 کا صاسب
57/0 549/0 301/0 000/0 

 با ساابرس موافقت کا صاسب اازدگرگون ی هبر

 کا صاسب
444/0 367/0 135/0 000/0 

 کا صاسب اازدگرگون ی هبر

 کا صاسب با ساابرس ییآشنا

 با ساابرس موافقت

 کا صاسب

293/0 

241/0 

 

375/0 

 

141/0 

017/0 

039/0 

 کا صاسب مأرذ: محاابا  پژوهش            
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. ااات شاده ا ائه 4 نگا ه د  آن نوع نییتع و یانجیم ریممغ وجود شنارت آزمون  ینما

 ییآشانا و کا صااسب ااازدگرگون ی هبار زماانهم اثار ااو ، ونی گرا د  آن اااس بر

 شده یبر ا کا صاسب مدنظر یهاهی و با ساابرس موافقت ریممغ بر کا صاسب با ساابرس

 ریامغم بار یمعنادا  و م بت اثر( یانجیم و مامقل) ریممغ دو هر دهدیم نشان  ینما. اات

 یرابا مادل نیاا د  اگر ،(1986) یکن و با ون را رود اااس بر(. >05/0p) دا ند وابامه

 معناادا  یانجیام ریاممغ بیضار و یاصل مامقل ریممغ بیضر ،یانجیم ریممغ نوع ویتشب

 ازهاناد کااهش ن،یاا بار عالوه. شودیم محاود یج ئ یانجیم نوع از یانجیم ریممغ باشند،

 اااو  ونی گرااا بااه( 444/0) دو  ونی گرااا از کا صاااسب اااازدگرگون ی هباار بیضاار

  ااو ونی گرا به( 000/0) دو  ونی گرا از ریممغ نیا یمعنادا  ا   کاهش و( 293/0)

 نیبناابرا؛ کنادیم دییاتأ  ا کا صااسب باا ساابرس ییآشنا ریممغ بودن یانجیم ،(017/0)

 ییآشنا قیطر از ساابرس قضاو  د  تینیع بر کا صاسب اازدگرگون ی هبر اثر از یببش

 شود.انجا  می کا صاسب با ساابرس

 

 گیریبحث و نتیجه. ۶

مفهاومی  ید  پژوهش ساضر عوامل غیرمالی مؤثر بر قضاو  ساابرس بار ااااس مادل

 یبر اابر قضاو  ساابرس  کا صاسبااز طو  راص اثر  هبری دگرگونمعرفی شدند و به

طرفاناه باالقوه بارای قضااو  بی یتواناد تهدیادمی کا صااسب.  وابط بین ساابرس و شد

هاای پیشاین نشاان دادناد آشانایی سااابرس باا ساابرس باشد. بر هدین اااس، پژوهش

های شااود و مؤلفااهتهدیاادی باارای عینیات د  قضاااو  ساااابرس محااود می کا صااسب

توانناد از و دو ه تصادی سااابرس می کا صااسب، تصویر کا صاسبممعددی مانند اهدیت 

بط بر قضاو  ساابرس اثر بگذا ناد. یکای از عوامال غیرماالی دیگاری کاه از طریق این  وا

تواناد بار قضااو  ( میکا صااسبیاابی سااابرس باا طریق  وابط ن دیی )آشنایی و هویت

ن پاژوهش یاا ااات. جامعاه آماا ی کا صااسباااز ساابرس اثر بگذا د،  هباری دگرگون

سااابرس  163د باو س بودناد و مؤااا  ساابرای معمدا د  ای شاغلساابراان سرفه

ندوناه آماا ی انمبااد  عنوانباه 1397و  1396های ای عضو مؤااا  م بو  د  االسرفه

های پاژوهش نشاان آو ی شادند. یافماهنامه جدعپراش اب ا  های پژوهش نی  باشدند. داده
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. اااتاز نق اه میاانی طیاف  بیشامر کا صااسباااز داد میانگین اممیااز  هباری دگرگون

 عنوانباهراود  ا  کا صااسب نیتارب  گطو  میانگین، ساابراان مدیر مالی به گریدانیببه

های پژوهش سااکی ااات میاانگین اممیااز کنند. از طرفی یافمهااز تلقی می هبر دگرگون

از سد مموااط طیاف  کدمر( که کا صاسبهای عینیت ساابرس )موافقت ساابرس با  ویه

 کا صااسبهای دلباواه با  ویه نبودن کا انه ساابراان و موافقبیانگر نگرش محافظه ،اات

 اات.

طدینان مدل معاد   اارما ی د  ا   ا  ینمانمای  این پژوهش با اامفاده از تحلیل 

اثار م بات و معناادا ی بار آشانایی  کا صااسباااز د صد نشان داد  هباری دگرگون 95

تاوان فرضایه ممغیر میانجی دا د؛ بناابراین ندی عنوانبه کا اسبصیابی( ساابرس با )هویت

( و 2000های کاانگر، کاانونگو و مناون )این نمیجاه باا یافماه کرد.اول پژوهش ساضر  ا  د 

رها    های دو ، او  وبر اااس فرضیه .( هداهنگی دا د2017ااوانبرگ، اومن و نید میر )

یاابی( بر ممغیر آشنایی )هویت کا صاسبتصویر و  کا صاسبدو ه تصدی ساابرس، اهدیت 

ثار نمای  تحلیل مدل پاژوهش سااکی از  د نشادن ا .اثر م بت دا ند کا صاسبساابرس با 

جم، اات. بر اااس فرضیه پن کا صاسبممغیر مامقل بر آشنایی ساابرس با  اهم بت این 

( بار ممغیار موافقات سااابرس باا کا صااسبممغیر میانجی پژوهش )آشنایی ساابرس باا 

 کارد.تاوان  د نمای  نشان داد این فرضایه  ا ندی .اثر م بت دا د کا صاسبهای مدنظر  ویه

 ( م ابقت دا د.  2007( و بامبر و آیر )2002های کینگ )این نمای  با یافمه

اثار م بات و  کا صااسباااز بر اااس نماای  آزماون فرضایه ششام،  هباری دگرگون

 کا صااسبهای دلباواه یعنی موافقت ساابرس با  ویاه ،ا ی بر ممغیر وابامه پژوهشمعناد

الوه بر این ع .( هداهنگی دا د2017های ااوانبرگ، اومن و نید میر )این نمای  با یافمه .دا د

های مادل معااد   ااارما ی نشاان د   اامای بر ای فرضیه هفمم پژوهش ساضر، یافمه

 کا صاسبهای بر ممغیر موافقت ساابرس با  ویه کا صاسبااز گوندهد اثر  هبری دگرمی

بناابراین آشانایی سااابرس باا  شاود؛انجاا  می کا صااسباز طریق آشنایی سااابرس باا 

 ران های کا ک، شدیر وشود. این نمیجه پژوهش با یافمهممغیر میانجی تلقی می کا صاسب

ابقات ( م 2017وانبرگ، اومن و نیاد میر )( و اا2014(، افلابرگ، اولگا و گا   )2003)

 دا د.
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فقات با توجه با نمای  ممناقض اثر دو ه تصدی مؤااه ساابرای بار ممغیار میا ان موا

یار، آو باامبر و  1982 44،های پیشین )مانند نمای  شاکلید  پژوهش کا صاسبساابرس با 

براای بار موافقات  فت دو ه تصدی مؤااه ساا(، بر اااس فرضیه هشمم انمظا  می2007

صادی تنمای  پژوهش نشاان داد دو ه  .اثر م بت یا منفی داشمه باشد کا صاسبساابرس با 

ر باتاأثیر م بات دا د. عاالوه  کا صاسبهای مؤااه ساابرای بر موافقت ساابرس با  ویه

ای  فات تجرباه سااابرس و هویات سرفاههای نهم و دهم انمظاا  میاین، بر اااس فرضیه

ژوهش اما نمای  پا ؛اثر منفی داشمه باشند کا صاسبممغیر موافقت ساابرس با  ساابرس بر

 شوند. نشان داد این دو فرضیه  د می

 

 پژوهش یشنهادهایپ و هاتیمحدود. ۷

 ناماه،پرااش یهایینا ااا نیبناابرا ؛ااات باوده ناماهپرااش هااداده یآو جدع اب ا 

  هبار عنوانباه کا صاسب یمال ریمد ساضر، پژوهش د . اات پژوهش نیا عدده تیمحدود

 ریااا باا سااابرس  واباط دا د وجاود امکان نیا اات. شده یمعرف کا صاسب اازدگرگون

 ادیاز تعادادعالوه بار ایان، . دهد قرا  ریتأث تحت  ا ساابرس قضاو  هم کا صاسب رانیمد

 یراامگ باعا  ااات مدکان  یان یرنادعامل ی هبار نامهپراش مو د د  ژهیوبه اؤا  

نداشامن  یدامراا و یپراکندگ. شود هاپااخ دقت  انیم کاهش جهید نم و دهندگانپااخ

 .اات بوده پژوهش نیا یهاتیمحدود گرید از  ین دهندگانپااخ به آاان

های پژوهش ساضر مبانی مرباوط باه قضااو  ساابرااان و عوامال تهدیدکنناده یافمه

کاه باعا   ا هاایی هاا و مها  هدچنین برری از  وش ؛دهدطرفانه  ا تواعه میقضاو  بی

کند. نماای  معرفی می ،های ساابراان اثر منفی بگذا دبمواند بر قضاو  کا صاسبشوند می

هاا شود آناین پژوهش برای دانشگاهیان و مؤااا  ساابرای اهدیت دا د؛ رون باع  می

های یافماهاز هاا  ا د  نظار بگیرناد؛ بناابراین برای دانشجویان و ساابراان بهمارین آموزش

کنناادگان ااااماندا دهای ساااابدا ی و ، ساابراااان، تدویناااامادانپااژوهش دانشااجویان، 

طو  . باهااامفاده کننادتوانناد می ابرای، پژوهشگران و اایر اشباص سقیقی و سقوقیسا

بار عینیات  کا صااسباااز دهاد  هباری دگرگونراص، نمای  پاژوهش ساضار نشاان می

شود. بار هداین انجا  می کا صاسبساابرس تأثیر منفی دا د و این اثر از طریق آشنایی با 
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هاامند و  کا صااسباااز ناشای از  هباری دگرگون اااس، ساابراان د  معرض ر ر اثر

کناد؛ بناابراین باه نظریه  هبری نی  از این طریق با بح  عینیت ساابرس ا تباط پیادا می

آماوزش مباسا   منظو شاود باهاازمان ساابراای و مؤاااا  ساابراای پیشانهاد می

اااز نشناای  فماا ی باه ساابرااان کاه بار ااااس آن تحات تاأثیر  هباری دگرگو وان

 کا صااسبتوان اثر ممغیر انادازه های آتی میقرا  نگیرند، اقدا  کنند. د  پژوهش کا صاسب

تاوان و عینیت ساابرس  ا بر ای کرد. عالوه بر ایان، می کا صاسببر آشنایی ساابرس با 

 آزمود.بُعد  هبری رندعاملی  ا بر عینیت ساابرس  رها اثر هر 
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