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 چكیده 
 

که    شوددر نظر گرفته می  حسابرسکننده رفتارهای کاری  ترین عوامل تعیین به عنوان یکی از مهم  ایتعهد حرفه  مقدمه:

ای است که عملکرد حسابرس را تحت تأثیر قرار  دهد و اهمیت آن به اندازهوابستگی وی به حرفه خودش را نشان می

ازمانی بر تعهد  حظات و ساختار و رده سهای رهبری مالدهد. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر سبکمی

 ی حسابرسان است.   احرفه

پرسش داده روش پژوهش:  طریق  از  پژوهش  این  نیاز  مورد  تکمیلهای  مؤسسات  نامه  کارکنان  کلیه  وسیله  به  شده 

کمک شامل  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه  عضو  سرپرست،  حسابرسی  ارشد،  حسابرس  حسابرس،  حسابرس، 

   ست.و تجزیه و تحلیل شده اآوری دیر و شریک، جمعارشد، مسرپرست

ای  رهبری مالحظات، سبک رهبری ساختار و رده سازمانی با تعهد حرفه نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک  ها:یافته

 وجود دارد.داری  رابطه مثبت و معنیحسابرسان 

ت و سساختار را شسود که سسبک رهبری مالحظامیبه مدیران عامل مؤسسسسات حسسابرسسی پیشسنهاد    گیری:نتیجهبحث و 

 .اعمال کنندتر نظارت بیشتری های پایین ی در مؤسسه خود اجراء و بر کار کارکنان ردهبه طور ترکیب 

 

 .سبک رهبری مالحظات رده سازمانی، سبک رهبری ساختار، ای، تعهد حرفه:  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

 
 (1)  است   ترین دارایی هر سازمانینیروی انسانی باارزش

تعیین مهم  ایتعهد حرفه  و عامل  رفتارهای  ترین  کننده 

ای  تعهد حرفه(.  2)  هر شخص است  ی ی و سازمانردف

)  دهندهشانن به حرفه  فرد  سازمان خود 3وابستگی  و   )

های حرفه را قبول و تمایل  فرد متعهد، هدف(. 4است )

هدف این  به  رسیدن  راستای  در  که  تالش  دارد  ها 

ده انجام  را  همکاران د.  مضاعفی  و  لی  دلیل  همین    به 

ای از زندگی  اعتقاد دارند که چون حرفه بخش عمده

حرفه تعهد  و  است  در    ایافراد  مهمی  پیامدهای  آنان 

سی و مطالعه آن نیز  سطوح فردی و سازمانی دارد، برر

است  ضروری  و  پژوهش (5)  الزم  نتایج  پیشین  .  های 

می حرفهنشان  تعهد  که  نتایجی  دهد  با  بهبود  ای  مانند 

  رابطه   کردن حرفهرضایت شغلی و کاهش احتمال ترک

الیاس .  (6)  دارد پژوهش  رابطه  بررسی    در مورد   نتایج 

تع  حرفهبین  ارزشهد  و  که  ای  داد  نشان  اخالقی  های 

تعهد   از  باالتری  سطوح  با  حسابداری  دانشجویان 

ای احتمال بیشتری دارد که اقدامات غیراخالقی را  حرفه

و   کنند  درک  نتیجه  بهتر  اقدامات  کمدر  در  تر 

به طور خالصه، تعهد    .(7)  غیراخالقی مشارکت کنند

وابسفهحر از  حاکی  که  هویت  ای  احساس  و  تگی 

به    شخص وی  وظایف  انجام  در  است،  خود  شغل  به 

  سرانجام ای کارا و اثربخش نقش بسزایی دارد که  گونه

به   )  نیز  سازمان  وریبهرهمنجر  این    (.8خواهد شد  در 

ه  به کارکنان پیشنهاد شدهای پیشین  ژوهش راستا، در پ

هم یکدیگر  با  که  و  است  کرده  های  مسئولیتکاری 

خود را با دقت و تالش انجام دهند تا از منافع سازمانی  

محافظت   کارفرمایان    وکنند  خود  پیشنهاد شده  نیز  به 

سطح تعهد خود را افزایش  است که مشارکت شغلی و  

 .(10و  9) دهند

با  هر افراد  تعامل  طول  پویا در  اثری  عنوان  به  بری 

( که بر اساس آن شخصی بر هدایت،  11سازمان است )

گذارد  و رابطه سایر افراد اثر می  ساختار، تسهیل فعالیت

پژوهش 12) نتایج  می  پیشین های  (.  که  نشان  دهد 

ا  اثربخشی رهبری و رفتار کارکنان ر رفتارهای رهبران،

می قرار  تأثیر  )تحت  پژوهش  14و    13دهد  نتیجه   .)

نشان داد که بین سبک رهبری و تعهد    و احمد  یینگ

رابطه   دارددارمعنیسازمانی  وجود  و (15)  ی  لک   .

که بین سبک رهبری    ند نشان داد  در پژوهشی  کرافورد

حرفه تعهد  با  ساختار  رهبری  سبک  و  ای  مالحظات 

و    پرستاران مثبت  رابطه  وجود  دارمعنیاسترالیایی  ی 

سازمانی  (16)  دارد رده  رهبری،  بر سبک  افزون  فرد  . 

می  )حسابرس( که  است  دیگری  تعهد عامل  بر  تواند 

در  افراد )حسابرسان(ثر واقع شود، زیرا ای وی مؤحرفه

  های باالتر، تجربه، درآمد و جایگاه بهتری نسبت به رده

ک میقبل  برسب  موارد  این  تمامی  که  تعهد    کنند 

 . (17) است مؤثر فرد )حسابرس(ای حرفه

توان گفت کارکنان و در  با توجه به مطالب باال، می

ح پژوهش  حرفهاین  تعهد  از  که  باالیی  سابرسانی  ای 

می تالش  به    کنندبرخوردارند،  را  خود  وظایف  تا 

حسابرسی   حرفه  موفقیت  راه  در  و  داده  انجام  درستی 

هم بردارند.  فعالیتگام  انجام  از  آنان  که  چنین،  هایی 

برای حرفه حسابرسی مضر باشد و کیفیت حسابرسی را  

می خودداری  دهد،  بکاهش  افزون  این،  کنند.  ر 

حرفه تعهد  با  حسابرسی  حسابرسان  حرفه  به  باالتر  ای 
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میاهمی  به ت  رسیدن  برای  را  خود  تالش  و  دهند 

به کار میآرمان بنابراین،  های حرفه حسابرسی  گیرند. 

ذکر شده،   مطالب  اهمیت  به  توجه  با  پژوهش  این  در 

تأثیر  های داخلی و خارجی  در پژوهش برای اولین بار  

 ی برزمانحظات، ساختار و رده ساهای رهبری مال سبک

حرفه بررسی  تعهد  حسابرسان  رو،    شود.میای  این  از 

اساسی این پژوهش این است که آیا بین سبک    السؤ

رهبری مالحظات، سبک رهبری ساختار و رده سازمانی  

 ای وجود دارد؟ای حسابرس رابطهبا تعهد حرفه

و   اهمیت  بر  باال ذکر    السؤافزون  در  پژوهش که 

. 1:  را دنبال کرده استهای زیر  ، این پژوهش هدفشد

عملکرد   مؤسسه  بهبود  عملکرد  سرانجام  و  حسابرسان 

. کاهش انگیزه ترک خدمت حسابرسان،  2حسابرسی،  

بیشتر  3 رضایت  حرفه.  و  سازمانی  سطح  .  4،  ایدر 

رفتارهای   کاهش  طریق  از  حسابرسی  کیفیت  افزایش 

و   مناسبشناخت راه.  5غیراخالقی  به  دست  های  یابی 

و   در ادامه، مبانی نظری  .حسابرسی  های مؤسسههدف

پژوهش  پژوهش پیشینه  روش  یافته،    گیری نتیجهو    ها، 

 شود. ارائه می

 

و پیشینه پژوهش مبانی نظری  

ای تعهد حرفه  

این  به  مستقل است  که حسابرسی حرفهبا توجه  ای 

( کند  عمل  عموم  منافع  جهت  در  باید  تعهد  18که   ،)

مؤ  حسابرسان عنوان  اخالقی  لفهبه  با  رابطه  در  مهم  ای 

از اهمیت به سزایی برخوردار است.  (،  19رفتار کردن )

بندی به اصول، فلسفه یا قراردادهایی  تعهد به معنی پای

به آن انسان  متعهد کسی  است که  معتقد است. فرد  ها 

عهد   به  که  ااست  و  است  وفادار  خود  پیمان  ز  و 

یمان بسته  و برای حفظ آن پ هایی که به خاطر آنهدف

صیانت   )میاست،  پورتر20کند  همکاران  (.  در    و 

با  پژوهشی   فرد  هویت  تعیین  شدت  عنوان  به  را  تعهد 

سازمان   با  وی  مشارکت  و  درگیری  میزان  و  سازمان 

ای  . به عبارت دیگر، »تعهد حرفه(21)  اندتعریف کرده

کند که در طول فرآیندهای اجتماعی  به فردی اشاره می 

می  کار  حرفه  هنجارهای  و  ارزش  راستای  و  در  کند 

ی بسیار مهمی است که رفتار حسابرس را در انجام  عامل

نیا (. آرا22دهد« )تحت تأثیر قرار می  وظایف حسابرسی

همکاران حرفسه  و  کلمسه  تعهسد  جسایگزینی  بسا  را  ای 

.  1اند:  گونه تعریف کردهای به جای سازمانی، این حرفه

.  2پذیرش آن،    های حرفه وها و ارزشاعتقاد به هدف

انجام تالش مضاعف   به  . تمایل  3حرفه و    برایتمایل 

( حرفه  در  عضویت  حفظ  و  ادامه  بنابراین،  3برای   .)

ای دارد، کار  توان گفت برای فردی که تعهد حرفهمی

هم کار  و  بخشی حیاتی است؛ یعنی، هم کار خود فرد  

برهمک که  وی  ساز  اران  کلی  است    مؤثرمان  عملکرد 

را  ای  (. ابعاد اصلی تعهد حرفه23)برای او اهمیت دارد  

کرد  این   بهتوان  می بیان  .  2دوستی،  نوع.  1:  صورت 

مسئووظیفه و  و 3پذیری،  لیتشناسی  شرافت   .

. 6لی و  . تعالی شغ5. احترام به دیگران،  4کاری،  درست

 (. 24عدالت )

همکاران و  آرانیا  پژوهش  و  (  3)  نتایج  الچمن  و 

نشان داد که رابطه مثبتی بین رفتار اخالقی و (  25)  آرانیا

  ، و همکاران  ای وجود دارد. از نظر سینکلرتعهد حرفه

حرفه  کارکنانی تعهد  به  باالای  که  دارند،  تری 

پایارزش بیشتری  و  های  به  بندند  دستیابی  جهت  در 
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. به گفته  (26)  دانندهای سازمان خود را متعهد میهدف

ا به حرفه خود گیفوردز  باالیی  تعهد  که  رند  دا  فرادی 

ای که  گونهکنند به  می  تمامی تالششان را صرف حرفه

را به عنوان موفقیت و شکست  موفقیت و شکست حرفه  

  تری برای ترک خدمت و انگیزه کم  (27)  دانندمی  خود

( حرفههم  (.28دارند  تعهسد  بسا  چنین،  مسرتبط  ای 

سازمان مفید است و متعاقب    رفتارهسایی است که برای

حرفه تعهد  باالتر  سطوح  با  افراد  کمآن  در  ای  تسر 

میفعالیت درگیر  مضر هایی  سازمان  برای  که  شوند 

نمون   (.29)است   عنوان  پژوهبه  نتایج  و  ه،  مالیک  ش 

حرفه تعهد  که  داد  نشان  پنهانهمکاران  با  کردن  ای 

ک وسیله  به  )دانش  دارد  منفی  رابطه     (.30ارکنان 

نشان دادند که    در پژوهشی  انو و همکارانیمو-ا گارسی 

حرفههتع مید  بهبود رضایت شغلی  باعث  که  ای  شود 

امر   غیب   سرانجام  این  ترکبر  و  کارکنان    ت  خدمت 

است تعهد    .(31)  تأثیرگذار  نیز،  حسابرسی  حرفه  در 

تواند بر میشود که  ای ویژگی فردی محسوب میحرفه

)برن باشد  تأثیرگذار  حسابرسی  به (.  32امه  ادامه  در 

ح تعهد  بر  اثرگذار  عوامل  از  برخی  ای  رفهبررسی 

 . شودپرداخته می

 

 سبک رهبری 

استدالل کرد که    توانمیبا تعریف رهبری    رابطهدر  

فایده واحد از رهبری بی  یتعریف  برای ارائه  وجوجست

عالقه فرد  به جنبه خاص    از رهبریتعریف    هراست و  

( دارد  بستگی  رهبری  وجود،(.  33به  این  توان  می  با 

رهبری به عنوان    رهبری شاملز  های مشترکی ا دیدگاه

تعامل  مشاهده کرد که شامل  را  اجتماعی  فرایند  یک 

نتایج است  بین رهبر و جنبه تأثیر، روابط و  مانند  هایی 

نتیجه    استوگدیل  .(4) رهبری  پیشینه  بررسی  از  پس 

کردهمی سعی  که  کسانی  تعداد  به  که  واژه گیرد    اند 

را تعریف کنند از رهبری تعریف وجود دارد.  رهبری  

پیرو و سایر  متغیر رهبر،  از سه  تابعی  گاهی رهبری را 

گرفته نظر  در  وضعی  هیچ  متغیرهای  از  آن  در  که  اند 

نمی برده  نام  خاصی  وضعیتی  سازمان  هر  در  و  شود 

می سعی  گروهی  شخص  یا  فرد  رفتار  بر  تا  اثر  کند 

(. از لحاظ لغوی، رهبری به معنی »رهیابی،  34)  بگذارد

انسان رهنمایی  و  سوی  رهگشایی  به  پیشگامی  و  ها 

که از طریق نفوذ  تعریف شده است  های خاص  هدف

نظر ب مورد  جهت  در  آنان  رفتار  تغییر  و  دیگران  ر 

است«  امکان رهبری  (.33)پذیر  افراد    مفهوم  برای 

رهبری به  به عنوان نمونه،    عانی متفاوتی دارد.مختلف م

عنوان اثری پویا در طول تعامل افراد با سازمان تعریف  

( است  هدایت،  11شده  بر  شخصی  آن  طبق  که   )

گذارد  و رابطه سایر افراد اثر می  ساختار، تسهیل فعالیت

نتای12) پژوهش (.  می  پیشین های  ج  که  نشان  دهد 

رفتارهای رهبران، اثربخشی رهبری و رفتار کارکنان را  

چهار    رهبر از طریق(.  36و    35دهد )یر قرار میتحت تأث 

. ساختاردهی موقعیت: روشن کردن  1راه اصلی شامل:  

. کنترل رفتار  2باید انجام شود، مسیر گروه و کاری که 

مناسب،   مقررات  تقویت  و  ایجاد  . 3گروه: 

کردن به عنوان سخنگوی  دادن به گروه: عملتشخصی 

گروه  سایر  با  تصمیمگروه  و  احساسات  بیان  در  ها،  ها 

. کمک به گروه در رسیدن  4درون و خارج از گروه و 

هدف سازمانبه  استعدادها،  و  و ها  منابع  کردن  دهی 

 (.33) دتواند در گروه نفوذ کن می های گروهصمیمت
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کاریزما،   مختلفی شاملهای  سبک  ،رهبری  در مورد

عمل تحولاگرفرهمند،  خدمت،  )زگگرا،  ، (37ار 

( ساختار  استداللی، (34مالحظات،  دستوری،   ،  

در متون معرفی و برای هر    (24مشارکتی و تفویضی )

، با توجه  مقالهدر این    یک مزایا و معایبی بیان شده است.

سبکبه   پژوهش،  پیشینه  و  نظری  رهبری  مبانی  های 

اثرگذار بر تعهد    عواملیمالحظات و ساختار به عنوان  

ا  ایحرفه بررسی  برای  استحسابرسان  شده  .  نتخاب 

توان  بیان کردند که سبک رهبری را می یم ق کلی و مار

  گیری کرد عد مالحظات و ساختار اندازهبه وسیله دو بُ

مجموعه(38) شامل  مالحظات  رهبری  سبک  از  .  ای 

جامعه و  کردن  متعهد  دوستانه،  در  روابط  است.  پسند 

کارکنان خود به  ا  ب  مدیریتسبک رهبری مالحظات،  

  کارکنان دادن  کند؛ مشارکتبرابر برخورد میصورت  

در مورد    گیری، ارائه توضیحات به زیردستاندر تصمیم

های خود و تمایل به اصالح در صوررت  گیری تصمیم

از جمله اقداماتی    کردن به رفاه زیردستانو توجه  لزوم

که   انجام  مدیریت  است  مالحظات  رهبری  سبک  در 

از  34)دهد  می منظور  دیگر،  عبارت  به  رهبری  (. 

رفتار   که  است  این  رفاهمدیریت  مالحظات  سایر   به 

کار   انجام  از  قدردانی  است.  مرتبط  گروه  اعضای 

خوب، تأکید بر اهمیت رضایت شغلی، حفظ و تقویت  

به   آنان  به  آموزش  از طریق  زیردستان  نفس  به  اعتماد 

استفاده از پیشنهاد زیردستان در عملیات،  صورت برابر،  

های ویژه برای کمک به آرامش زیردستان و به  تالش

ردستان در مورد مسائل مهم قبل  دست آوردن تأیید زی

مالحظات است    سبک رهبریاز شروع آن، بخشی از  

بنابراین، با توجه به مالحظات، سازگاری با محیط    (.34)

میکا فراهم  میر  که  عاطفی    تواندشود  نیازهای 

توسعه   را  اجتماعی  مشارکت  و  افزایش  را  کارکنان 

میزان تعامل    افزایش  مشارکت اجتماعی،  نتیجه   و  ؛دهد

به عبارت دیگر،  (.  39)  اعضای سازمان است  سایرفرد با  

رواب  مالحظات  رهبری  را  سبک  اجتماعی  و ط  ارتقاء 

)می  بهبود وسیله  (،  40دهد  به  که  اجتماعی  روابط 

می ایجاد  زیردست  و  )مافوق(  نقش  مدیریت  شود، 

(. فرد متعهد اجتماعی  41همی بر تعهد سازمانی دارد )م

  ممکن است تمایلی به شکستن این روابط نداشته باشد 

در سازمان بماند   یم بگیرد صم ت  احتمال دارد بنابراین،    و

 (.43 و  42های سازمان تالش کند )هت هدفو در ج 

فعالیت شروع  ساختار،  رهبری  سبک  های  در 

که باید    کاریدر گروه و سازمان، با تعریف راهمدیریت  

شامل  ساختار  رهبری  سبک  است.  همراه  شود    انجام 

گیری در مورد زمان اصرار بر حفظ استاندارد، تصمیم

جزو   شدن  انجام  استچگونه  کار  عبارت  ئیات  به   .

ای از انتظارات و  ساختار مجموعهسبک رهبری  دیگر،  

تصمیم  معیارهای  نحوهشفاف،  مورد  در  انجام    گیری 

تصمیم و  کار،  کار  انجام  چگونگی  مورد  در  گیری 

کند  واهد داد، ارائه میکه چه کسی کار را انجام خ این 

پژوهش نتایج  .  (34) میبیشتر  نشان    ساختار دهد  ها 

می  ،مناسب مجبور  را  مسئولیت  کارکنان  که  کند 

  تعهد   اثر بیشتری بر  و این موضوعشند  بیشتری داشته با 

(. هنگامی که مدیریت )مافوق(  45  و  44دارد )  ایحرفه

رهبری   میسبک  اجراء  را  زیردستان  ساختار  کند، 

می محیط  شوندمتوجه  )مافوق(  مدیریت  کاری  که 

  تدوین و  ها و قوانینی رایا رویهرا ایجاد کرده  رسمی  

. بنابراین،  (39)  کنند  از آن پیرویتا کارکنان    کردهارائه  
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های مفیدی را برای قوانین و رویه  یمی که سازمانهنگا

که    شودکند، باعث میمی  تدوین و ارائهکارکنان خود  

آگاهی کارکنان از قابلیت اعتماد و اطمینان به سازمان  

  باعث افزایش تعهد افزایش پیدا کند، که این مشخصه  

   (.46شود )می ایحرفه

پژوهش  کرافو  نتیجه  و  بین    رد لک  که  داد  نشان 

سبک رهبری مالحظات و سبک رهبری ساختار با تعهد  

استرالیاحرفه پرستاران  و    ییای  مثبت  ی  دارمعنیرابطه 

  با بررسی دیدگاه تعداد   ل و فاکس  ا. د(47)  وجود دارد

تولیدی ایاالت غربی    های نفر از کارکنان شرکت  147

با سنی    آمریکا  نشان    59تا    21متوسط  که    نددادسال 

های رهبری مالحظات و ساختار با تعهد کارکنان  سبک

  فشار روانی ی دارد و  دارمعنیبه شرکت رابطه مثبت و  

رهبری   شغلی به عنوان متغیر میانجی بر رابطه بین سبک

ژوهش  . نتیجه پ(39)  تأثیر داردو تعهد افراد به سازمان  

احمد  یینگا تعداد     و  دیدگاه  بررسی  از   238با  نفر 

بین   که  داد  نشان  کار  و  کسب  مدیریت  دانشجویان 

وجود    یدارمعنیسبک رهبری و تعهد سازمانی رابطه  

تعدیل  را  دو  این  بین  رابطه  سازمانی  فرهنگ  و  دارد 

اسکودین  (15)  کندمی و  بیشینین  دید.  بررسی  گاه با 

شرکت  191  تعداد میانی  مدیران  از  تولیدی  نفر  های 

و    گراکه  بین سبک رهبری تحول  ندلیتوانی نشان داد

و   مثبت  رابطه  کارکنان  هنجاری  و  عاطفی  تعهدات 

دارددارمعنی وجود  هم(46)  ی  پژوهش  چ .  نتیجه  نین، 

و زهرا اف داد که سبک رهبری    یزان  با    گرالادتب نشان 

نتیجه  . (48) ی دارددارمعنیتعهد عاطفی رابطه مثبت و 

که   هاالب  پژوهش  داد  سازمان    نشان  به  کارکنان  تعهد 

رهبری   سبک  با  و    (گراتحول)خود  مثبت  رابطه 

نتایج پژوهش اودین نشان داد که  (.  49ی دارد )دارمعنی

تحول  سبک طریقرهبری  از  و    ایجاد  گرا  انگیزه 

شود  انتظارات الهام بخش باعث بهبود تعهد کارکنان می

داسیلواسرانجام  (.50) پژوهشی   ،  در  نشان    و همکاران 

با تعهد وظیفهدادند که   ای،  بین سبک رهبری مدیران 

 (.4رابطه مثبتی وجود دارد )کارکنان  عاطفی و عمومی  

به    های توان فرضیهبنابراین، می پژوهش را  اول و دوم 

 تدوین کرد:زیر صورت 

تعهد  و  مالحظات  رهبری  سبک  بین  اول:  فرضیه 

 ی وجود دارد.دار معنی   مثبت و  ای حسابرسان رابطهحرفه 

ساختا  رهبری  سبک  بین  دوم:  تعهد فرضیه  و  ر 

 ی وجود دارد.دار معنی و    مثبت   ای حسابرسان رابطهحرفه 

 

 رده سازمانی 

سازمان فراگرد  حاصل  سازمانی  و  ساختار  دهی 

روابط،   مجموعه  شامل  که  است  سازمان  طراحی 

مقررات و قوانینی است که حتی اگر به طور غیرمستقیم  

می تصویب  رسمی  طور  به  باشد،  گرفته  و  شکل  شود 

هدففعالیت کسب  برای  افراد  مشترک  های  های 

شکلسازمانی   )می  را  هر  51دهد  ساختار  بنابراین،   .)

گویی به  کننده میزان توانایی آن در پاسخسازمان تعیین 

ساختن  چالش  عملی  فراگردهای  و  است  محیطی  های 

کند  سازمان را تقویت می  هایراهبردها و تحقق هدف

دهی  گیری و گزارشگزارش  انجام کار و نحوه  و شیوه

ارتباطات   مجاری  میو  مشخص  کارکنان  را  و  کند 

منصب با  را  موسازمان  پیوند میهای  آن  دهد  جود در 

ای در مؤسسات حسابرسی در  حرفه مراتبسلسله(.  52)

مناسب   بهتر کار و سرپرستی  انجام  منظور  به  نیز  ایران 
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به   شده  سازمانشرح  این  کارها  کمک  استدهی   .

حابرس:  حس کارها،  کارآموزان  انجام  در  که  سابرسی 

دار انجام امور  های باالتر عهدههدتحت نظارت مستقیم ر

ای که  کارکنان حرفهحسابرس:    هستند.ساده حسابرسی  

برنامه های حسابرسی را تحت  توانایی درک و اجرای 

باشندهای  هدرنظارت   داشته  حسابرسباالتر  ارشد: . 

حرفه دا  ای کارکنان  مکه  و  برای نش  الزم  هارت 

کلیه سرفصل   به  مستقل  توانایی  حسابرسیدگی  و  ها 

ریزی و هدایت کار حسابرسی کوچک را به طور  برنامه

کار   بر  نظارت  اعمال  به  قادر  و  بوده  دارا  کامل 

پاسخ و  حسابرسان  کمک  و  ارائه  حسابرسان  و  گویی 

. شندباالتر باهای  هدرمستندات و نتایج کار حسابرسی به  

حرفهست:  رپرس برای  کارکنان  الزم  توانایی  که  ای 

حسابرسی  برنامه کار  یک  از  بیش  هدایت  و  ریزی 

زمان دارا بوده و قادر  کوچک و متوسط را به طور هم

تر  ای پایین حرفههای  هد ربه اعمال نظارت بر کار کلیه  

پاسخ و  خود  کار  از  نتایج  و  مستندات  ارائه  و  گویی 

به   بباال ی  هاهدرحسابرسی  سرپرستاشندتر  ارشد: . 

حرفه برای کارکنان  الزم  مهارت  و  دانش  که  ای 

حسابرسی  برنامه کار  یک  از  بیش  هدایت  و  ریزی 

زمان و یا یک کوچک، متوسط و بزرگ را به طور هم

کار خیلی بزرگ را دارا بوده و قادر به اعمال نظارت بر 

  گویی ختر از خود و پاسای پایین حرفههای  هدرکار کلیه  

ئه مستندات و نتایج کار حسابرسی به مدیر مسئول  و ارا

باشند مدیر:  کار  رسمی.  معرفی    که  حسابدار  از  پس 

حسابداران   صالحیت  تشخیص  هیئت  سوی  از  کتبی 

و در صورت حسابداران رسمی ایران  رسمی به جامعه  

حسابرسی   مؤسسات  وسیله  به  مدیریت  احکام  صدور 

جامعه   حسابر  شاملعضو  به  سازمان  مدیر عنوان  سی 

حسابداران رسمی  شریک:    .شودحسابرسی شناخته می

چه حداقل  پس از احراز شرایط مدیر حسابرسی، چنان

تمام  3 کار  سابقه  حسابرسی  سال  مؤسسات  نزد  وقت 

جامعه   شاملعضو  ایران  رسمی  سازمان   حسابداران 

حسابرسی با سمت مدیر حسابرسی داشته باشند، واجد 

عن  به  در  وان شرشرایط الزم  مؤسسات حسابرسی  یک 

 هستند. حسابداران رسمی ایران عضو جامعه  

باال، کارکنان شاغل در مؤسسات   با توجه به مطالب 

دارای   ایران  رسمی  حسابداران  جامعه  عضو  حسابرسی 

مختلف در رابطه با تجربه، توانایی، صالحیت و    های رده 

آیین  اساس  بر  هستند.  حسابداران  شایستگی  جامعه  نامه 

ا  ارتقاء  رسمی  کسب    رده یران،  نیازمند  حسابرسان 

هم صالحیت  است.  مربوط  برای  های  حسابرسان  چنین، 

باید  این  بشوند  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه  عضو  که 

سال سابقه کار    3ده و حداقل  را گذرانی   ه های جامع آزمون 

رو، حسابرسانی که  در حرفه حسابرسی داشته باشند. از این  

حسابرس   کمک  رده  رده از  پیدا  به  ارتقاء  باالتر  های 

و می  جامعه    چنین هم   کنند  عضو  که  حسابرسانی 

  نسبت به سایر حسابرسان   شوند حسابداران رسمی ایران می 

حرفه  صالحیت  و  آموزش  بیشتر تجربه،  کسب  ای  ی 

تعهد می  در  تفاوت  ایجاد  باعث  عوامل  این  که    کنند 

موضوع می   آنان   ای حرفه  از  حمایت  در  تعهد    شود. 

پژوهش ای ه حرف  انجام ،  متعددی  عواملی  های  و  شده 

احساس  هم  فرهنگ،  اخالق،  مذهبی،  اعتقادات  چون 

ویژگی  تحصیالت،  میزان  اقتصادی،  های  تعلق، وضعیت 

عدالت  وجدان شخصیتی،  سازمانی،  کاری،  تعلق  کاری، 

سابقه  خدمت،  محل  بر درآمد،  را  شغلی  رضایت  و    کار 
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 (.  53اند ) ثر دانسته ای مؤ تعهد حرفه به    بندی افراد میزان پای 

شلدون پژوهش  و    نتیجه  تجربه  بین  که  داد  نشان 

حرفه و  تعهد  مثبت  رابطه  دارد دارمعنیای  وجود    ی 

با عنوان »تجربه  در پژوهشی    عالمی و همکاران.  (17)

حرفه تعهدات  آموزش  در  علمی  هیات  به  ای  اعضای 

ت  که اعضای هیأ   ندلوم پزشکی« نشان داددانشجویان ع

علمی قبل از ورود به دانشگاه را عاملی    هایعلمی تجربه

(. نتیجه  54)  دانندای میمؤثر بر یادگیری تعهدات حرفه

نوگراس  و    پژوهش  مثبت  رابطه  بین    دار معنیبیانگر 

. در (55)  بود  ییآمریکاای پرستاران  تجربه و تعهد حرفه

های باالتر،  رود که حسابرسان در ردهمینتیجه، انتظار  

ای  ، تعهد حرفهآنانمتناسب با افزایش تجربه و درآمد  

باشند داشته  نیز  میباالتری  بنابراین،  فرضیه.  های  توان 

 تدوین کرد: زیر سوم و چهارم پژوهش را به صورت

س بین فرضیه  حرفه  وم:  تعهد  و  سازمانی  ای  رده 

 ی وجود دارد. دارمعنیرابطه مثبت و  حسابرسان

بین عضو جامعه حسابداران رسمی   فرضیه چهارم: 

ای وی رابطه منفی  ایران نبودن حسابرس و تعهد حرفه

 ی وجود دارد. دارمعنیو 

 
پژوهش  روش  

 
این پژوهش از حیث هدف پژوهش کاربردی و از دسته  

توصیفی است. برای تدوین متون و  - پیمایشی ی  ها پژوهش 

ای استفاده شده است  ادبیات پژوهش از مطالعات کتابخانه 

پایان  کتب،  دربرگیرنده  نشریات  ها  رساله ها،  نامه که  و 

هم  و  انگلیسی  و  فارسی  پایگاه تخصصی  های  چنین 

ها  آوری داده در این پژوهش برای جمع الکترونیکی است.  

ها و  د اعضای نمونه و پراکندگی آن یا ز   با توجه به تعداد 

وری  آ های گرد عدم امکان انجام مصاحبه و یا سایر روش 

   . نامه استفاده شده است ها، از پرسش داده 

حسابرس،  کمک  را  پژوهش  آماری  جامعه 

حسابرس سرپرستحسابرس،  سرپرست،  ارشد،  ارشد، 

شاغل    مدیر و شریک مؤسسات حسابرسی و حسابرسان

جا عضو  رسمی  انفرادی  حسابداران  تشکیل  ایران  معه 

جامعه  از تعداد اعضای  جا که آمار رسمی  دهد. از آنمی

آماری   جامعه  تعداد  نیست،  دسترس  در  پژوهش 

برای محاسبه حجم  نامشخص فرض شده است. بنابراین،  

زیر در جامعه نامحدود استفاده شده است    رابطه نمونه از  

(56) : 

𝑛 =
𝑧𝑎

2
 ×𝑝(1−𝑝)

2

𝜀2 =
(1.96)2×0.5(0.5)

(0.5)2 = 384      1رابطه 

     

پرسش السؤ شامهای  و  نامه  عمومی  بخش  دو  ل 

سؤ است.  شامل  الاختصاصی  عمومی  بخش  های 

پاسخیویژگ عمومی  )های  جامعه  دهندگان  عضو 

کار  رسمی ایران بودن، رده سازمانی، سابقه  حسابداران

حرفه   می در  و  تحصیالتحسابرسی  است.  زان   )

نیز  السؤ اختصاصی  بخش  از های  استفاده    با 

های استاندارد زیر تهیه و تدوین شده است:  نامهپرسش 

حرفه1 تعهد  کلین .  همکاران  ای:  و  57)  و  سبک 2(   .

در چندین    هانامه. این پرسش (34رهبری: استوگدیل )

به  اجراء   مرحله  قابل  وسیله  منظور  به  ایران،  در  بودن 

 خبرگان بررسی و اصالح شده است. 

اطمینان   قابلیت  آزمون  برای  پژوهش  این  در 

نیمهپرسش  دو  روش  و  کرونباخ  آلفای  از  کردن  نامه 

  شماره در جدول    شدهارائهفاده شده است که نتایج  است 
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  اسب متغیرهای پژوهشقابلیت اطمینان من   دهندهنشان   1

هم متخصصانچنین،  است.  قضاوت  از  و   استفاده 

می  نامهپرسش  نیز  پژوهشگران  برای  سایر  دلیلی  تواند 

پرسش  از    نامهروایی  پژوهش  این  در  که  باشد 

است. شده  استفاده  مذکور  است    رویکردهای  گفتنی 

افزار  نفر از جامعه پژوهش با استفاده از نرم  281های  داده

SPSS تجزیه و تحلیل شده است. 24 خهنس ، 

 

 متغیرهای پژوهش

متغیرهای   از  یک  حرفه  وابستههر  و  )تعهد  ای( 

رهبری ساختار  مستقل )سبک رهبری مالحظات، سبک  

 و رده سازمانی( به صورت زیر محاسبه شده است. 

کند  به فردی اشاره می  ی اعهد حرفهای: تتعهد حرفه

تای ارزش و که در طول فرآیندهای اجتماعی در راس 

( که از متوسط نمره  22کند )هنجارهای حرفه کار می

سؤال( به    6مه )ناهای مربوط به بخش اول پرسش سؤال

 7تا  1شونده از آید. دامنه آن برای هر آزموندست می

 است.

ای از  سبک رهبری مالحظات:  مالحظات مجموعه

( 34پسند است )  و جامعهروابط دوستانه، متعهد کردن  

سؤال نمره  متوسط  از  دوم  که  بخش  به  مربوط  های 

آید. دامنه آن برای  سؤال( به دست می  10)  نامهپرسش 

 است. 7تا   1شونده از هر آزمون

مجموعه ساختار  ساختار:  رهبری  از  سبک  ای 

تصمیم شفاف،  معیارهای  و  مورد  انتظارات  در  گیری 

گیری در مورد چگونگی انجام  ، تصمیمانجام کار  حوهن

  ارائه که چه کسی کار را انجام خواهد داد،  کار و این 

)کمی سؤال34ند  نمره  متوسط  از  که  به  (  مربوط  های 

پرسش  سوم  )بخش  می  10نامه  دست  به  آید. سؤال( 

 ست. ا 7تا  1شونده از دامنه آن برای هر آزمون

حسابرس سازمانی  رده  سازمانی:  مؤسسه    رده  در 

می محاسبه  زیر  صورت  به  که  شود:  است 

حسابرس= 1حسابرس=کمک حسابرس2،  ،  3ارشد=، 

 . 7و شریک= 6، مدیر=5ارشد=، سرپرست4سرپرست=

 
ها یافته  

 
 آمار توصیفی 

ویژگی به  مربوط  فردی  اطالعات  های 

جدولپاسخ در  م  2  شماره  دهندگان  این  وارد شامل 

آن اول  از %100-%69/ 355)  %6/30  که، است:   )

  . حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند

آن  در %100-%37/ 1)  %9/62که،  دوم  حسابرسان  از   )

حسابرسرده سرپرستهای  سرپرست،    ارشد، ارشد، 

  - %44/ 8)  %2/55که،  مدیر و شریک قرار دارند. سوم آن

هش، سابقه کار آنان در  ( از اعضای نمونه این پژو%100

بیشتر   حسابرسی  آن  5از  حرفه  است. چهارم  که،  سال 

   میزان تحصیالت حسابرسان باالتر از کارشناسی است و 

 

 کردن: نتایج آزمون آلفای کرونباخ و ضریب دو نیمه 1جدول 
 کردن ضریب دو نیمه  آلفای کرونباخ حوزه سؤال 

 813/0 898/0 ایتعهد حرفه 
 812/0 882/0 تار سبک رهبری ساخ

 792/0 89/0 سبک رهبری مالحظات 
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ارشد متمرکز هرم جمعیتی آنان در قاعده، بر کارشناسی

(. بنابراین، با توجه به این مطالب، ترکیب  %8/60است )

انتخاب   پژوهش  این  انجام  برای  از حسابرسان  مناسبی 

آزمودنی و  به  هشده  پاسخ  برای  کافی  صالحیت  از  ا 

 ر هستند. نامه برخورداهای پرسش السؤ

آمارههمان نتایج  که  متغیرهای  طور  توصیفی  های 

برسان  دهد، حسانشان می  3  شماره  پژوهش در جدول

باالیی دارند،  تعهد حرفه ای  گزینه  7زیرا در طیف  ای 

میانگین  تعهد حرفه  متغیر  میانگین لیکرت،   از  بیشتر  ای 

«4( میانگین  704/5«  است.  رهبری  متغیرهای  (  سبک 

باالتر از میانگین  نیز  بک رهبری مالحظات  ساختار و س

ای  گزینه 7( در طیف 4/ 8861و  441/4« )به ترتیب، 4»

مؤسسات حسابرسی سبک  ا   لیکرت بنابراین، در  ست. 

رهبری ساختار و مالحظات به وسیله مدیر عامل تقریباً  

نین، نتایج  چ شود. همبه صورت ترکیبی و برابر اجراء می

در جدول می  3  شماره  مندرج  انحراف نشان  که  دهد 

متغیر    نظرات آزمون شوندگان وجود ندارد.  باالیی بین 

سبک    متغیر  و  96727/0عیار  ای با انحراف متعهد حرفه

، به ترتیب،  1/ 1401رهبری مالحظات با انحراف معیار  

 گیری هستند. ترین دقت اندازهدارای باالترین و پایین 

 
 مه ناشپرس ی: اطالعات عموم2جدول 

 ردیف  شرح  فراوانی درصد فراوانی 
 بلی 86 6/30

 خیر 194 69 1 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
 بدون پاسخ 1 355/0

 کمک حسابرس 26 3/9

 2 رده سازمانی 

 حسابرس 78 8/27
 ارشدحسابرس 45 16

 سرپرست 37 2/13
 ارشدسرپرست 21 5/7
 مدیر 33 7/11
 شریک 41 6/14

 بدون پاسخ 0 0
 سال  5کمتر از  126 8/44

 3 سابقه کار در حرفه حسابرسی 

 سال  9تا  6از  58 6/20
 سال  14تا  9از  28 10

 سال  20تا  14از  18 4/6
 سال  20باالتر از  40 2/14

 بدون پاسخ 11 9/3
 کارشناسی  75 7/26

 4 میزان تحصیالت 
 شد کارشناسی ار 171 8/60
 دکتری  29 3/10

 بدون پاسخ 6 35/0
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 آمار استنباطی 

 ضریب همبستگی پیرسون 

زمانی که هر دو    در   برای بررسی ضریب همبستگی 

رهبری    ای و نسبی )سبک اصله متغیر در سطح سنجش ف 

  است ای(  رهبری ساختار و تعهد حرفه   ات، سبک مالحظ 

ن یک  رابطه بی   و زمانی که از ضریب همبستگی پیرسون  

جامعه متغی  عضو  و  سازمانی  )رده  ترتیبی  حسابداران    ر 

ای )تعهد  ( با یک متغیر فاصله رسمی ایران نبودن حسابرس 

اسپیرمن    از ضریب همبستگی شود  سنجیده می ای(  حرفه 

در    طور همان (.  42) شود  می استفاده   مندرج  نتایج  که 

های  یرهای سبک متغ   بین   ، دهد نشان می   4  شماره   جدول 

با  رده سازمانی    و   ساختار   رهبری مالحظات، سبک رهبری 

حرفه  هم تعهد  حسابرسان  و  ای  مثبت  ی  دار معنی بستگی 

چنین، بین عضو جامعه حسابداران رسمی  هم   وجود دارد. 

حسابرس   ایران  حرفه   نبودن  تعهد  همبستگی  آنان  ای  با 

با استفاده    ، ه در ادام بنابراین،    ی وجود دارد. دار معنی منفی و  

از رگرسیون به بررسی رابطه علت و معلولی بین متغیرهای  

چنین، به دلیل همبستگی باال  هم   شود. پژوهش پرداخته می 

رهبری   و سبک  متغیرهای سبک رهبری مالحظات  بین 

بر  رگرسیونی  بهینه  الگوی  دو  از  آزمون  ساختار،  ای 

 های پژوهش استفاده شده است. فرضیه 

 

های اول و چهارم آزمون فرضیه  

فرضیه آزمون  از برای  پژوهش  چهارم  و  اول   های 

 

های توصیفی متغیرهای پژوهش : آماره 3جدول   

 متغیر تعداد  دامنه  کمینه  بیشینه  میانگین  انحراف معیار 

96727/0  704/5  ایتعهد حرفه  281 4 3 7 

1401/1  441/4  سبک رهبری مالحظات  269 6 1 7 

04931/1  6188/4  سبک رهبری ساختار  281 6 1 7 

 
 ای متغیرهای مرتبط با تعهد حرفه بین : همبستگی4جدول 

 ای تعهد حرفه  متغیرهای مستقل  ردیف 

 سبک رهبری مالحظات  1
 185/0 ضریب همبستگی پیرسون 

 002/0 یدارمعنی 

 سبک رهبری ساختار  2
 252/0 ضریب همبستگی پیرسون 

 001/0 یدارمعنی 

 سازمانی  رده 3
 158/0 اسپیرمن ضریب همبستگی 

 008/0 یدارمعنی 

4 
عضو جامعه حسابداران رسمی 

 ایران نبودن حسابرس 
 (153/0) ضریب همبستگی اسپیرمن 

 01/0 یدارمعنی 
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به شرح زیر استفاده  (  1)الگوی شماره    2  شماره  رابطه

 شده است: 

 PRO_COM = B0 + B1 CONLEA 2 رابطه

+ B2 NMS + e 
 

به این صورت است:   =   PRO_COMعوامل الگو 

سبک رهبری مالحظات،  =  CONLEA ای، تعهد حرفه

NMS  =  حسابداران جامعه  نبودن    عضو  ایران  رسمی 

که متغیرهای الگو محاسبه شد، با . پس از آنحسابرس

الگوی   چندگانه،  رگرسیون  آزمون  از  استفاده 

جدول   در  آن  نتایج  که  شد  آزمون  باال  رگرسیونی 

مندرج در    ارائه شده است.  5  شماره  جدولاین  نتایج 

استقالل خطاها )نزدیک بودن آماره    دهد که نشان می

بودن میانگین    صفر  (،  2به عدد مطلوب    واتسون-دوربین

تر  خطی بین متغیرهای مستقل )کمنبود همها و  ماندهباقی

. بنابراین،  برقرار است (10بودن عامل تورم واریانس از 

پی  های آماری برای استفاده از رگرسیون  فرضش تمام 

در   مندرج  نتایج  است.  برقرار   5شماره    جدولخطی 

 %99که الگوی کلی رگرسیون در سطح    دهدنشان می

 است.  دار معنی

نشان   پژوهش  اول  فرضیه  آزمون  از  حاصل  نتایج 

کهمی تعهد    دهد  با  مالحظات  رهبری  سبک  بین 

حسابرسانحرفه سطح    ،ای  به  توجه    %99اطمینان  با 

رابطه مثبت   ،172/0( و ضریب بتا 004/0داری = )معنی

رضیه اول پژوهش  داری وجود دارد. بنابراین، فو معنی

می چهارم تسأیید  فرضیه  آزمون  از  حاصل  نتایج  شود. 

نشان   بین عضو جامعه حسابداران    دهدمیپژوهش  که 

حرفه تعهد  با  حسابرس  نبودن  ایران  ویرسمی  باای   ،  

به =  )معنی  %95  اطمینانسطح    توجه  و  037/0داری   )

بتا   معنی  ،-124/0ضریب  و  منفی  وجود    داریرابطه 

 شود. دارد. بنابراین، فرضیه چهارم پژوهش تأیید می

 
 : ضرایب معادله رگرسیون 5جدول 

 الگو 
 ضرایب غیراستاندارد 

ضرایب 

 استاندارد 
آماره 

 تی 

عامل  

تورم  

 واریانس

 ی دارمعنی

 بتا  یارانحراف مع بتا 

1 

  908/8  518/3 34/31 عدد ثابت
*100/0 

 004/0* 007/1 903/2 172/0 547/0 587/1 سبک رهبری مالحظات 

عضو جامعه حسابداران رسمی 

 037/0** 007/1 (099/2) (124/0) 343/1 (819/2) حسابرس  ایران نبودن

 048/0                ضریب تعیین           22/0                 همبستگی ضریب 

 728/1واتسون   -دوربین آماره         000/0                 ها باقیماندهمیانگین 

 001/0           ی الگو دارمعنی         f                      988/6        آماره

 % 95** سطح اطمینان  % 99*  سطح اطمینان 

 



 رضا زمانی و دکتر غالمحسین مهدوی                                                                                                     

 33       1399، بهار و تابستان 23اول، پیاپی  ، شمارهنهممجله حسابداری سالمت، سال 

 دوم و سوم  هایآزمون فرضیه
ف  از  رضیه برای آزمون    رابطه های دوم و سوم پژوهش 

 به شرح زیر استفاده شده است: (  2)الگوی شماره    3  شماره 

 PRO_COM = B0 + B1 STRLEA 3 رابطه

+ B2 PO + e 
 

به این صورت است:   =   PRO_COMعوامل الگو 

سبک رهبری مالحظات،   =  STRLEA  ای،تعهد حرفه

PO  =  آن از  پس  سازمانی.  الگرده  متغیرهای  و  که 

آزمون رگرسیون چندگانه،   از  استفاده  با  محاسبه شد، 

آزمو باال  رگرسیونی  در الگوی  آن  نتایج  که  شد  ن 

 ارائه شده است. 6 جدول شماره

  که   دهدمینشان    6 شماره  جدولشده در  ارائهنتایج  

واتسون به  -ربین استقالل خطاها )نزدیک بودن آماره دو

نبود  ها و اندهمصفر بودن میانگین باقی(، 2عدد مطلوب 

تر بودن عامل تورم  خطی بین متغیرهای مستقل )کمهم

از   است  (10واریانس  تمام  برقرار  بنابراین،   .

های آماری برای استفاده از رگرسیون خطی  فرضپیش 

نتایج   است.  در  برقرار  نشان   6شماره    جدولمندرج 

سطح می در  رگرسیون  کلی  الگوی  که    اطمینان   دهد 

 است.  دارمعنی %99

نشان  پژوهش  دوم  فرضیه  آزمون  از  حاصل  نتایج 

ای  که بین سبک رهبری ساختار با تعهد حرفه  دهدمی

=    داری)معنی  %99  اطمینانبا توجه به سطح    ،حسابرسان

بتا  0/ 001 و ضریب  معنی  ،0/ 25(  و  مثبت  داری  رابطه 

تسأیید   پژوهش  دوم  فرضیه  بنابراین،  دارد.  وجود 

آزمومی از  حاصل  نتایج  پژوهش  شود.  سوم  فرضیه  ن 

حرفه  دهدمینشان   تعهد  با  سازمانی  رده  بین  ای  که 

داری =  )معنی  %99  اطمینانبا توجه به سطح    ،حسابرسان

داری  مثبت و معنی  ، رابطه152/0( و ضریب بتا  0/ 009

 شود.  وجود دارد. بنابراین، فرضیه سوم پژوهش تأیید می

 
 : ضرایب معادله رگرسیون  6جدول 

 الگو 
 ضرایب استاندارد  ب غیراستاندارد ضرای

 تی آماره 
عامل تورم  

 واریانس
 ی دارمعنی

 بتا  انحراف معیار بتا 

2 

  789/5  117/3 043/18 عدد ثابت
*100/0 

سبک رهبری  

 ساختار
531/2 58/0 25/0 366/4 1 *100/0 

 009/0* 1 649/2 152/0 307/0 814/0 رده سازمانی 

 086/0            ضریب تعیین               293/0                همبستگی  ضریب 

 1/ 772    واتسون  -آماره دوربین          000/0                  هامیانگین باقیمانده

 0/ 001            ی الگو   دارمعنی        f 056/13                          آماره 

 % 99* سطح اطمینان 

 



  ای حسابرسان رهبری مالحظات و ساختار و رده سازمانی بر تعهد حرفه هایتأثیر سبک

 1399ر و تابستان بها، 23اول، پیاپی  ، شمارهنهممجله حسابداری سالمت، سال        34

گیری نتیجه  

 
حرفهافراد تعهد  از  که  در    ایی  برخوردارند  باالتری 

ارزش گسترش  و  جهت  کرده  تالش  حرفه  های 

دارند.  مسئولیت بیشتری  نیز،پذیری  حسابرسی    در 

باالترابرسانی که از تعهد حرفهحس ی برخوردارند،  ای 

کنند تا وظایف خود را به درستی انجام داده  تالش می

دارند و از انجام  و در راه موفقیت حرفه حسابرسی گام بر

و    ی هایلیتفعا باشد  مضر  حسابرسی  حرفه  برای  که 

کنند.  کیفیت حسابرسی را کاهش دهد، خودداری می

های سازمانی بر ویژگی  تأثیر  این پژوهش به بررسی   در

 .ه شدحسابرسان پرداختای  تعهد حرفه

که بین    دادفرضیه اول پژوهش نشان  آزمون  نتیجه  

با تعهد   %99  اطمینان  سبک رهبری مالحظات در سطح

و  حرفه مثبت  رابطه  حسابرسان  وجود  دارمعنیای  ی 

جا که فرآیند حسابرسی به صورت گروهی  دارد. از آن

می اثر  انجام  زیردستان  رفتار  بر  گروه  رهبری  شود، 

بنابراین، اگر مدیر عامل مؤسسه حسابرسی  گذاردمی  .

( کند  استفاده  مالحظات  رهبری  سبک  عنوان  از  به 

برخورد  ،  نمونه برابر  صورت  به  خود  کارکنان   کندبا 

مشارکت تصمیممانند  در  آنان  ارائه  دادن  گیری، 

های خود  گیریتوضیحات به زیردستان در مورد تصمیم

رفاه آنان توجه   و به و تمایل به اصالح در صورت لزوم

شود که تعهد حسابرسان به حرفه و شغل  باعث می  (کند

کند. پیدا  افزایش  فرض  حسابرسی  این  طور    یهنتیجه  به 

و   پژوهش با    غیرمستقیممستقیم  و   هاینتایج  داسیلوا 

  (48)  یزان و زهراا، ف(15)  یینگ و احمدا  (،4همکاران )

 . سازگار است( 50)اودین  و

که بین    داد فرضیه دوم پژوهش نشان    آزمون  نتیجه 

سطح  در  ساختار  رهبری  تعهد    %99  اطمینان  سبک  با 

و  حرفه مثبت  رابطه  حسابرسان  وجود    یدارمعنیای 

اگر مدیر عامل  این موضوع بیانگر این است که  دارد.  

استفاده   از سبک رهبری مالحظات  مؤسسه حسابرسی 

تدوین  ت و  انتظارامشخص کردن  به عنوان نمونه،  کند )

استاندارد،  معیار حفظ  بر  اصرار  شفاف،  های 

انجامتصمیم چگونه  و  زمان  مورد  در  شدن  گیری 

برنامه کار،  زمانی جزئیات  و    ریزی  کارها  انجام  برای 

باعث  رعایت عملکرد(  مشخص  استانداردهای  کردن 

ای حسابرسان افزایش پیدا کند. شود که تعهد حرفهمی

با   فرضیه  این  و  های  پژوهش   نتایجنتیجه  داسیلوا 

( ) ا(،  4همکاران  احمد  و  و  (،  15یینگ    کرافوردلک 

( و اودین  48یزان و زهرا )اف،  (39)  ل و فاکس او د(  16)

 . سازگار است( 50)

که بین    دادفرضیه سوم پژوهش نشان  آزمون  نتیجه  

سطح در  سازمانی  حرفهبا    %99  اطمینان  رده    ایتعهد 

و   مثبت  رابطه  دارد.دارمعنیحسابرسان  وجود  این    ی 

رده در  حسابرسان  که  است  این  بیانگر  های  موضوع 

درآمد   و  تجربه  افزایش  با  متناسب  تع آنانباالتر،  هد  ، 

پیدا  حرفه افزایش  نیز  نتیجه  چنین،  هم  کند.میای آنان 

پژو چهارم  فرضیه  میآزمون  نشان  بین  هش  که  دهد 

با نبودن حسابرس  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  

رابطه منفی و    %95  اطمینان  در سطح  ویای  تعهد حرفه

به این معنی، که حسابرسانی که  ی وجود دارد.  دارمعنی

حس جامعه  تعهد  اعضو  نیستند  ایران  رسمی  بداران 

کمحرفه جامعه    تریای  عضو  حسابرسان  به  نسبت 

 حسابداران رسمی ایران به حرفه حسابرسی دارند. 
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مخاطب اصلی پژوهش حاضر مؤسسات حسابرسی  

. 1شود:  است که در این راستا، پیشنهادهای زیر ارائه می

  ،رهبری ساختار و مالحظات  هایبا توجه به نقش سبک

شود )نتایج  میحسابرس  بیشتر    ایحرفهمنجر به تعهد  که  

فرضیه آزمون  از  پژوهش(،  حاصل  دوم  و  اول  به  های 

قبل    شودتوصیه میعامل مؤسسات حسابرسی    انمدیر

برنامه به  اقدام  قوانین،  از  اجرای  خصوص  در  ریزی 

تصمیم و  استانداردها  و  مورد  مقررات  در    نحوه گیری 

پیشنهادهای   از  کار،  حسابرسی انجام  گروه  اعضای 

بهبهره اعضای گروه حسابرسی    برداری،  رفاه شخصی 

اطالع تغییرات  انجام  از  قبل  و  کنند. توجه  رسانی 

با در نظر گرفتن    ،طبق سبک رهبری مالحظاتبنابراین،  

مز برنامهموارد  به  اقدام  انجام    نحوه   ریزی در موردبور 

وط  کار و اجرای قوانین، مقررات و استانداردهای مرب

، سبک رهبری  نپس از آکنند.    یحسابرس   در مؤسسه 

هایی  ای که همان تصمیمساختار را اجراء کنند، به گونه

برنامه مرحله  در  به سبک رهبری  را که  توجه  با  ریزی 

کرده اتخاذ  بر مالحظات  فقط  نیز  کار  ادامه  در  اند، 

  شود میموجب  کنند. این امر  اساس همان برنامه عمل  

صورت  ره  های سبک  تا به  مالحظات  و  ساختار  بری 

عامل  ترکیب  مدیر  وسیله  به  وی  شده  آن   اجرا    نتیجه 

. با توجه به  2و    باشد  انای حسابرسافزایش تعهد حرفه

د رابطه بین رده سازمانی حسابرس و حسابرسانی که  ونب 

حسابدار جامعه  نبودندعضو  ایران  رسمی  تعهد    ان  با 

سوم    هایضیهحاصل از آزمون فر)نتایج    آنانای  حرفه

چهارم   مؤسسات  می  توصیه پژوهش(،  و  که  شود 

تر مؤسسه )به  های پایین حسابرسی بر کار کارکنان رده

و  حسابرس  حسابرس،  کمک  نمونه،  عنوان 

و کارکنانی که عضو جامعه حسابداران    ارشد(  حسابرس

  ارتقاء نظارت بیشتری کنند و زمینه  رسمی ایران نیستند،  

م کنند )به  حرفه حسابرسی را فراهآنان به    ایحرفه  تعهد

عنوان نمونه، افزایش درآمد و بهبود رابطه سرپرست با  

انجام  هم  آنان(. برای  پژوهشگران  به  زیر  موارد  چنین، 

میپژوهش  توصیه  آینده    تأثیر   بررسی.  1شود:  های 

ای  مدار بر تعهد حرفهمدار و رابطهسبک رهبری وظیفه

  آفرین هبری تحولسبک ر  تأثیر  بررسی  .2حسابرسان،  

حرفه  گرا تبادلو   تعهد  و  بر  حسابرسان  بررسی  3ای   .

 ای حسابرسان.  های فردی بر تعهد حرفهویژگیتأثیر 

 

 تضاد منافع 

فعی برای نویسندگان این مقاله وجود  گونه تضاد مناهیچ

 ندارد.
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Abstract 
 

Introduction: Professional commitment is considered as one of the most important 

determinants of the auditor’s work behaviors, which shows his dependence on his profession 

and its importance is to the extent that affects the performance of the auditor. The purpose of 

this study is investigating the effect of leadership styles considerations and structure and 

organizational position on the professional commitment of auditors. 

Method: The required data for this study was collected and analyzed through a questionnaire 

completed by all employees of auditing firms who were members of Iranian Association of 

Certified Public Accountants including assistant auditor, auditor, senior auditor, supervisor, 

senior supervisor, manager and partner. 

Results: The results of the research show that there is a positive and significant relationship 

between leadership style of considerations, structure leadership style and organizational 

position with the professional commitment of auditors.  

Conclusion: It is suggested to the directors of the audit firms to collectively implement the 

leadership style of considerations and structure in their institution and oversee the work of 

lower-level staff. 
 

Keywords: Leadership Style Considerations, Organizational Position, Professional 

Commitment, Structure Leadership Style.  
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