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 اثر تجاری سازی موسسات حسابرسی بر بی طرفی حسابرسان
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 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1

 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان  2

 

 کیده چ

و در آخر   دهد مورد تحقیق و بررسی قرار   حسابرسان طرفی  بی   بر حسابرسی  موسسات سازی تجاری  تا اثر آنستحاضر بر  مقاله

  از   و   کاربردی  هدف  نظر  ار  حاضر  تحقیق  .دهد اطالعات مفیدی را در اختیار مدیران و خط مشی گذاران سازمان ها قرار    بتوانید

  پرسشنامه   از  حسابرسان  طرفی  بی  سنجش  منظور  به  که  ،باشد  می   پرسشنامه  از  استفاده   با  و  پیمایشی   اطالعات  آوری  جمع  نظر

  شده   استفاده  باشد  می  شباهت  و  وفاداری  ،عضویت  بعد  سه  و  سوال18  دارای  که  شد  خواهد  استفاده   2016  ،اوهمن  و  برگ  ون

  باشد   می  ایران  رسمی حسابداران  جامعه  عضو  حسابرسی  موسسات  در  شاغل  رسمی  حسابداران مقاله  جامعه آماری در این  .است

و مدل   اتیها و آزمون فرضداده   لیتحل  و  هیتجز  یبرا  .اند  شده  اتخاب  ساده  تصادفی  شکل  به  نمونه   نفره  317از میان آن ها    که

نرم  قیتحق استSmart PLS  و   Spss 24افزار  از  شده  سازی  .استفاده  تجاری  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  بازار    ، نتایج 

   .مشتری محوری و فرایند محوری دارای تأثیر معنادار بر بی طرفی حسابرسان می باشد ،محوری

 

 .بی طرفی حسابرسان ،فرایند محوری ،مشتری محوری ،بازار محوریهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

 1،  ای شاهد بوده است )کلو و همکارانسازی خدمات حرفههای اخیر افزایش چشمگیری را در تجاریدههحرفه حسابرسی در  

مشتری   ،رقابت جهانی و مقررات زدایی از صنعت تأکید بیشتری بر بازار  .(2011  3،  گری؛ سوئینی و مک2009  2،  ؛ شافر2009

فرآیند برای صاحبکاران حسابرسی  و  ارزش  ایجاد  و  تجاری  نموده  های  ایجاد  بقای مؤسسات حسابرسی  بنای  عنوان سنگ  به 

سازگار شدن مؤسسات حسابرسی و حسابرسان شاغل انفرادی   .(2018  5،  ؛ بروبرگ و همکاران1994  4، است )چیسر و همکاران

افزوده خدمات ارزش  بر  تمرکز  افزایش  از طریق  بازار حسابرسی  در  موجود  تقاضای  عملکرفرصت  ،با  و  مالی  های سودآوری  د 

وایت1994  6،  )دای مک2004  7،  ؛  و  سوئینی  بروبرگ2011  ،گری؛  اوهمان 2013  8،  ؛  و  اسوانبرگ  و  2015  9،  ؛  بروبرگ  ؛ 

 . (2018 ،حسابرسی تعریف شود )بروبرگ و همکارانسازی حرفه تواند در قالب مفهوم تجاری( می2018 ،همکاران

یکی از اصول اخالقی حسابرسی بی    ،همه حرفه ها بدون در نظر گرفتن زمینه فعالیتشان دارای قوانین و اصول خاصی هستند

تضاد منافع نداشته باشد و در معرض نفوذ    ،حسابرس هنگامی بی طرف به نظر می رسد که فاقد جانبداری بوده  .طرفی است

دیگران گرفت  شدید  نادیده  باعث  که  نباشد  شودنیز  او  ای  حرفه  قضاوت  از   .ن  مستقل  فکری  و  مالی  نظر  از  باید  حسابرس 

صاحبکار باشد و این بی طرفی و استقالل برای حرفه حسابرسی ضروری بوده و بدون آن ها این حرفه هیچ هدفی را محقق  

  .(2013نخواهد کرد)جودوروا 

های ای از بحرانحسابرسی است به نحوی که بخش عمده  سنگ بنای اصلی توسعه و بقا حرفه  ،یا استقالل  10طرفی مفهوم بی

حرفه بی  ،اخیر  رعایت  عدم  جمله  من  حسابرسان  رفتاری  موضوعات  دلیل  نظر  ،طرفیبه  اظهار  فروش  یا  طلبی  یا    11فرصت 

است شده  ایجاد  حسابرسی  عملیات  کاهنده  ناکارآمد  م.  رفتارهای  مقاله  هدف  این  در   موسسات  سازی  تجاری  تأثیر  بررسیا 

 .  است حسابرسان طرفی بی  بر حسابرسی موسسات محوری بازار ارتباط تأثیر بررسیو  حسابرسان  طرفی بی  بر حسابرسی

  فرایند ارتباط تأثیر بررسیو   حسابرسان طرفی بی بر حسابرسی موسسات محوری مشتری ارتباط تأثیر بررسیاز دیگر اهداف ما 

 .  است حسابرسان طرفی بی  بر حسابرسی موسسات محوری

 

 نظری   مبانی

 بی طرفی حسابرسان

بی طرفی حسابداری یعنی اینکه زمانی که حسابداران رسمی مسئولیت انجام کاری را بر عهده می گیرند کهه نیازمنهد گهزارش 

بهی  ،نظر از آثار واقعی آن باشند که ممکن است بهر درسهت کهاریصرف  ،باید فاقد هر گونه نفع و عالقه ای  ،حرفه ای می باشد

 . (1398  ،طرفی و استقالل آن ها تأثیر گذارد )یوسفی شارمی و بنی مهدی

 

 
1 Clow et al 
2 Shafer 
3 Sweeney and McGarry 
4 Chesser et al. 
5 Broberg et al. 
6 Day 
7 Wyatt 
8 Broberg 
9 Svanberg and Öhman 
10 Objectivity  
11 Opinion shipping  
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 تجاری سازی موسسات حسابرسی

تغییر از یک موسسه تک خدمتی به یک شرکت ارائه کننده خدمات متنوع و متعدد مبتنهی   ،موسسات حسابرسی  تجاری سازی

یازهای اطالعاتی و تخصصی صاحب کارات و مشتریان می باشد که موسسات را ضمن ملزم ساختن به رعایت اسهتانداردها و بر ن

به استفاده از یک استراتژی تجاری و مسئوالنه در قبهال جامعهه و در نتیجهه یهک رویکهرد فرایندمهداری   ،رویه های حسابداری

 . (1398 ،ترغیب می نماید )ولیان و همکاران

 

 برسیحسا

درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها    جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد   ،فرایندی است منظم و با قاعده   ،حسابرسی"

به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها )اظهارات( با معیارهای از پیش تعیین شده وگزارش نتایج به افراد   ، و وقایع اقتصادی

 .  12(13،  2005، )مسیر و دیگران "ذینفع

باشد موارد متنوع می  برای موضوعات و  انواع مختلف حسابرسی  و بسیط دربرگیرنده  با واژه های    . این تعریف جامع  اغلب  ما 

مالی  اطالعاتی  ،حسابرسی  مدیریت  ،حسابرسی سیستم های  عملیاتی   ،حسابرسی  عملکرد و حسابرسی    ،حسابرسی  حسابرسی 

 .  نماینده انواع مختلف حسابرسی است و تعریف مزبور تمامی آنها را در بر می گیرداین واژه ها  . رعایت روبرو می شویم

 

 انواع حسابرسی 

 (:  9 -11 ،1379، حسابرسی را میتوان بر مبناهای مختلف طبقه بندی نمود )سلیمانی

 بر اساس محتوا  -1

 بر اساس چگونگی انجام کار  -2

 بر اساس تابعیت سازمانی   -3

 بر اساس دلیل ارجاع کار  -4

 

 حسابرس   بی طرفعوامل مؤثر بر قضاوت 

استفاده حسابرسان مورد  استاندارد  کند:    ،یک  می  اذعان  کافی  و  مناسب  شواهد  و    ،کفایت"در جهت کسب  واحد کمی  یک 

ازعامل شواهد مناسب و    ، قضاوت حسابرس  ، در جریان اجرای واقعی حسابرسی  ،عالوه بر آن  ".  تناسب یک واحد کیفی است

اهمیتاز    ، کافی شامل  فاکتورهایی  ذاتی   ،طریق  شواهد  ،خطر  متقاعدکنندگی  درجه  و  کنترل  )جامعه    ،خطر  است  تأثیرپذیر 

 .  (40،  1995 ، حسابداران رسمی کانادا

عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی در زیر ذکر شده است که در ادامه  

   . تفصیل بیان گردیده است شرح هر یک از عوامل به

 خطر ذاتی  .1

  خطر کنترل .2

  یا خطر پذیری حسابرس( 13خطر قابل پذیرش حسابرسی ) خطر گریزی  .3

 
12. Masry et al, 2005,p13 
13. Risk averse 
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   سطح اهمیت اقالم مورد رسیدگی .4

   قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی .5

  خطر صدور احکام انضباطی از طرف جامعه حسابداران رسمی .6

 رس خطر اقامه دعاوی حقوقی علیه حساب .7

 درجه متقاعد کنندگی شواهد حسابرسی .8

   سودمندی شواهد برای اهداف حسابرسی .9

  دشواری کسب شواهد حسابرسی .10

  هزینه کسب شواهد حسابرسی .11

 میزان هماهنگی شواهد حسابرسی گردآوری شده  

 

 14تجاری سازی 

استانداردسازی عملیات تولید برای ارائه و انتقال از اصطالح تجاری سازی تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ برخی آن را صرفاً  

برخی تجاری سازی را فرایند انتقال دانش و فناوری از یک شخص یا گروه به شخص یا گروه    . انددانش فنی به سایرین دانسته

-در ساده   .ندامحصول و یا یک شیوه انجام کار تعریف کرده  ، فرایند  ،دیگر به منظور بکارگیری آن دانش جدید در یک سیستم

به عبارت دیگر  ،ترین تعریف انتقال تکنولوژی بسیار نزدیک است  به  انتقال    ، تجاری سازی  فرایند تجاری سازی همان فرایند 

سازی فرایندی است  تجاری  .ها و مراکز تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید استدانش و تکنولوژی از دانشگاه

بتوانند فواید ایجاد   ، کنندگذاری می کند تا کسانی که در نوآوری تکنولوژیکی سرمایهممکن استفاده میهای که از تمام پتانسیل

 .  (1389 ، )عباسی اسفنجانی شده بوسیله نوآوری را بدست آورند

 

 پیشینه پژوهش 

  حسابرسی  مؤسسات  در  سازی تجاری  با  حسابرسان  سازمانی  و  ایحرفه  هویت  ارتباط  بررسی  به(  1399)  همکاران  و  ولیان

  حجم  به  اینمونه  تعداد  .است  گرفته  انجام  1397  تا   1396  هایسال  طی   در  که   است  بوده   ماه   6  پرسشگری  دوره   .پرداختند

 ایران   رسمی  حسابداران  جامعه  عضو  خصوصی  بخش   مؤسسات  و  حسابرسی  سازمان   در   شاغل  حسابرسان-جامعه  از  نفر  384

 ایحرفه  هویت  داد  نشان  پژوهش  نتایج   . گرفت  انجام   دریافتی  پرسشنامه  294  روی  بر  آماری  وتحلیلتجزیه  که  گردید  انتخاب

  در  ،دارد  معناداری  و  منفی  ارتباط  مداری  فرآیند  و  مداری  بازار  ،مداری  مشتری  شامل  سازیتجاری  معیار  سه  با  حسابرسان

 . دارد معناداری و  مثبت ارتباط معیار سه این با  حسابرسان سازمانی هویت ،حالیکه

  این  نتایج   . دادند  انجام  حسابرس  ای  حرفه  قضاوت   و   فردی   های   تفاوت  عنوان  با   پژوهشی (  1396)  ناصری  و   گراغانی   سعیدی

  در  تفاوت  و  تجربه  ،نفس  به  اعتماد  ،بینی  خوش  میزان  در  تفاوت  شامل  حسابرسان  فردی  های   تفاوت  که  داد  نشان  پژوهش

 .  است موثر ها آن ای حرفه قضاوت بر جنسیت

شرایط ذهنی و کاری حسابرسان به    و   حسابرسی   موسسات  سازی   ( پژوهشی را تحت عنوان تجاری2020پوناماروما و همکاران )

  بر  مثبتی  تأثیر  تواند می  تجاری  گیریآن ها پس از بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیدند که جهت  . انجام رساندند

 .  باشد داشته حسابرسان وضعیت ذهنی و شغلی 

 
14 Commercialization 
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 روش تحقیق

کاربردی    هدف  منظر  ار  حاضر  تحقیق  روش  .کاربردی و علمی تقسیم می شوند   ،به طور کلی هر تحقیق به سه دسته بنیادی

  ، دسترسی به کل جامعهبا توجه به چالش های  .  باشد  می  پرسشنامه  از  استفاده   با  و  پیمایشی  اطالعات   آوری  جمع  نظر  از  و  بوده

پژوهشگران همواره سعی بر این دارند تا اطالعات بدست آمده از یک نمونه را به صورت کامل جمع آوری کنند تا بتوانند آن را 

جامعه آماری شامل حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی   تحقیق  این  در  آماری  جامعه   .به کل جامعه تعمیم دهند 

 .  باشد می  1400ن رسمی ایران در سال عضو جامعه حسابدارا

 . می شوند  SPSS  افزار  نرم  وارد  و سپس  Excelشده و ابتدا وارد نرم افزار    گذاری  کدها  آن   همگی  ،ها داده   آوری  جمع  از  پس

شده و سپس برای تخمین برآورد مدل از نرم افزار  محاسبهها داده به مربوط توصیفی یهاآماره ، هاآن یبندطبقه  ضمن در ادامه

Smart PLS  میانگین    ، درصد  ،شامل )فراوانی   توصیفی  آمار  سطح  دو   در   پژوهش  های   یافته  تحلیل  و  تجزیه  .استفاده می شود

 .  و انحراف استاندارد( و آمار استباطی شامل انجام خواهد شد

 

 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

های پژوهش مهمترین عمل قبل از های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه روشبرای اجرای 

ها از اولویت اساسی برخوردار انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است برای این منظور آگاهی از توزیع داده  ،هر اقدامی 

آزمون مع  .است از  پژوهش  این  اسمیرنوفبرای همین منظور در  بودن داده  15تبر کولموگروف  نرمال  های  برای بررسی فرض 

 ها نهاده شده است:پژوهش استفاده شده است در این آزمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال بودن داده

: H0 ها دارای توزیع نرمال هستندداده . 

H1ها دارای توزیع نرمال نیستند: داده . 

 

 مال بودن متغیرهای مورد بررسیآزمون نر -1جدول  

 نتیجه  سطح معنی داری آماره آزمون متغیر

 غیر نرمال   025. 0 481. 1 بازار محوری 

 غیر نرمال  014. 0 573. 1 مشتری محوری 

 غیر نرمال  0001. 0 097. 2 فرایند محوری 

 نرمال 145. 0 145. 1 تجاری سازی

 غیر نرمال  0001. 0 461. 3 بی طرفی حسابرسان

 

توان بیان می  ،باشدمی 05/0سازی( بزرگتر از میزان   ( که سطح معناداری آزمون برای متغیر )تجاری1باتوجه به مقادیر جدول )

معناداری متغیر های    همچنین سطح  .کند تائید شده و لذا توزیع متغیر مذکور از توزیع نرمال پیروی می  H0کرد که فرضیه  

 
15 kolmogorov smirnov 
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توان بیان کرد که  می  ،باشدمی 05/0حسابرسان( کوچکتر از میزان    طرفی   بی   ،محوری  دفراین  ،محوری  مشتری  ،محوری  )بازار

 .  کنندتائید نشده و لذا توزیع متغیرهای مذکور از توزیع نرمال پیروی نمی H0فرضیه 

 

 گیری اندازه مدل

میان سواالت و ابعاد در این بخش  های هر بعد همراه با آن بعد است و روابط  گیری شامل سواالت یا شاخصبخش مدل اندازه

 .  گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 

 روایی همگرا 

شده توسط محاسبه  AVEمعیار    .پردازدها(ی خود میروایی همگرا به بررسی میزان همبستگی هر سازه با متغیرها )شاخص

 .  االستبه ب  AVE، 5/0مقدار مناسب برای   .رود برای این منظور به کار می PLSافزار نرم

 ارزیابی مدل بیرونی پژوهش   -2جدول  

 AVE (>5/0) متغیرهای اصلی مدل 

 614. 0 بازار محوری 

 689. 0 تجاری سازی

 579. 0 فرایند محوری 

 674. 0 مشتری محوری 

 

 روایی واگرا 

شده  دهند که این ماتریس مشابه با ماتریس نشان دادهبرای بررسی روایی واگرا ماتریسی را پیشنهاد می  ،(1981)  فورنل و الرکر

با این تفاوت که قطر اصلی    ،است  Latent Variable Correlationsدر قسمت    Smart PLSافزار  در قسمت خروجی نرم

بنابراین    ،اندنشان داده شده  1مقادیر قطر اصلی با عدد    .( استهای پنهان )مکنونسازه  AVEاین ماتریس حاوی جذر مقادیر  

الزم به ذکر است تنها متغیرهای پنهان   .ماتریس فورنل و الرکر برای بررسی روایی واگرای مدل پژوهش به شکل زیر خواهد بود

 شوند: مرتبه اول در ماتریس فورنل و الرکر وارد می

 رسی روایی واگرا ماتریس فورنل و الركر جهت بر  -3جدول  

 
بازار 

 محوری 

تجاری 

 سازی

فرایند  

 محوری 

مشتری  

 محوری 

    784. 0 بازار محوری 

   830. 0 719. 0 تجاری سازی

  761 .0 752. 0 717. 0 فرایند محوری 

 821. 0 759. 0 682. 0 733. 0 مشتری محوری 

های موجود در قطر اصلی ماتریس  متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانه  AVEمقدار جذر    ، (3با توجه به جدول )

رو ازاین   .بیشتر است  ،اند شدههای زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب دادهها که در خانهاز مقدار همبستگی میان آن  ،اندقرار گرفته 
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های خود دارند تا با  تعامل بیشتری با شاخص  ،لها )متغیرهای مکنون( در مدسازه  ،توان اظهار داشت که در پژوهش حاضرمی

 .  روایی واگرای مدل در حد مناسبی است ،دیگربیانبه  .های دیگرسازه

 

 ( R2معیار ضریب تعیین )

پژوهش برازش مدل ساختاری در یک  بررسی  برای  معیار  متغیرهای درون  R2ضرایب    ، دومین  به  )وابسته( مدل  مربوط  زای 

ن  R2  .است که  است  برونمعیاری  متغیر  یک  تأثیر  از  درونشان  متغیر  یک  بر  برای  زا  ضریب  این  ذکراست  به  الزم  دارد  زا 

برون نمیمتغیرهای  محاسبه  )  R2 مقدار  .گرددزا  برابر  حسابرسان(  طرفی  )بی  متغیر  که  877/0برای  است  شده  محاسبه   )

 .  سازدمناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید می

 

 (GOF  برازش مدل كلی )معیار

اندازه دو بخش مدل  و ساختاری میمدل کلی شامل هر  آنگیری  برازش  تأیید  با  و  برازش در یک مدل کامل    ،شود  بررسی 

 شود:استفاده می GOFتنها یک معیار به نام  ، برای بررسی برازش مدل کلی .شودمی

 شود:این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می

2RiesCommunalitGOF = 

این مقادیر برای متغیرهای    .آیداز میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان مرتبه اول به دست می  iesCommunalitمقدار  

 622/0برابر است با iesCommunalitباشد که در نتیجه  به شرح جدول زیر می  ، پنهان مرتبه اول مدل

 پنهان متغیرهای R2اشتراكی و    مقادیر   میانگین   -4  جدول

 اشتراکی مقادیر پنهان  متغیرهای

 614. 0 بازار محوری 

 689. 0 تجاری سازی

 579. 0 فرایند محوری 

 674. 0 مشتری محوری 

 669/0 فوق  مقادیر میانگین

برای پژوهش    GOFبدین ترتیب مقدار معیار    877/0زای مدل برابر بود با  متغیرهای درون    میانگین مقدار  ، از طرف دیگر

 شود با: فوق برابر می

 
:  1393  ، )محسنین و اسفیدانی  GOFمتوسط و قوی برای    ،عنوان مقادیر ضعیفبه  36/0و    25/0؛  01/0با توجه به سه مقدار  

   .نشان از برازش کلی قوی مدل در پژوهش حاضر دارد  GOFبرای  766/0حاصل شدن مقدار  ،(73
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 بررسی تناسب پیش بین مدل 

هایی که مدل  .کندزا را مشخص می های درونقدرت پیش بینی مدل در سازه( که  16گیسر -)استون همچنین مقدار آماره  

بدین معنی که اگر    .زای مدل را داشته باشندبینی متغیرهای دروند قابلیت پیشبای   ،دارای برازش ساختاری قابل قبول هستند

ها به  ها تاثیر کافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیه سازه  ، ها به درستی تعریف شده باشندروابط بین سازه  ، در یک مدل

متوسط و قوی    ، بینی کمرا به عنوان قدرت پیش  35/0و    0/ 15  ،02/0( سه مقدار  2009هنسلر و همکاران )  .درستی تائید شوند 

 .  اندتعیین نموده

 مقادیر آماره استون گیسر متغیرهای پژوهش   -5جدول  

 وضعیت معیار استون گیسر  متغیرها

 قوی بین  پیش تناسب 449. 0 بازار محوری 

 بین قوی  پیش تناسب 379. 0 تجاری سازی

 قوی بین  پیش تناسب 405. 0 فرایند محوری 

 قوی بین  پیش تناسب 793. 0 مشتری محوری 

 

 استاندارد  مقدارضریب مسیر و خطای  ،تی  مقدار آماره  -6جدول  

 وابسته  مسیر  مستقل
آماره 

 تی

مقدارض

 ریب 

انحراف 

 استاندارد

سطح  

 معناداری 

عالم

 ت

 - 0001. 0 084. 0 360. 0 272. 4 حسابرسان طرفی  بی  محوری  بازار

 سازی تجاری
 

 حسابرسان طرفی  بی
16  .

734 
0 .723 0 .043 0 .0001 - 

 + 0001. 0 077. 0 286. 0 725. 3 حسابرسان طرفی  بی  محوری  فرایند

 - 003. 0 094. 0 282. 0 007. 3 حسابرسان طرفی  بی  محوری  مشتری

 

شود و این  ضرایب استفاده میدار بودن  با توجه به این که در نرم افزار اسمارت پی ال اس از مقدار آماره تی برای بررسی معنی

باشد برای بررسی معنی داری از مقایسه مقدار آماره تی روابط با عدد مفروض فوق  می  96/1درصد عدد    5مقدار برای خطای  

بنابراین با    .دار استرابطه نشان داده شده معنی  ،بیشتر باشد  96/1به طوری که اگر مقدار آماره تی از مقدار    . گردداستفاده می 

 .  باشدشود تمامی روابط مدل معنادار میوجه به شکل فوق مالحظه میت

 

 فرضیه های پژوهش: 

 . دارد  دار  معنی  تأثیر حسابرسان  طرفی  بی   بر  حسابرسی  موسسات  سازی   تجاری  .1

 
16 Stone-Geisser 
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می    ،ضریب مسیرباشد و همچنین با توجه به منفی بودن  می  96/1( بزرگتر از  734/16( و اینکه آماره تی )6با توجه به جدول )

 .  گذارد می معناداری  تاثیر منفی و حسابرسان طرفی بی  بر حسابرسی موسسات سازی تجاری ،توان نتیجه گرفت که

 . دارد  دار  معنی  تأثیر حسابرسان  طرفی  بی   بر  حسابرسی  موسسات   محوری   بازار  .2

می    ،همچنین با توجه به منفی بودن ضریب مسیرباشد و  می  96/1( بزرگتر از  272/4( و اینکه آماره تی )6با توجه به جدول )

 .  گذارد می معناداری  تاثیر منفی و حسابرسان طرفی بی  بر حسابرسی موسسات محوری بازار ،توان نتیجه گرفت که

 

 . دارد  دار  معنی  تأثیر   حسابرسان  طرفی  بی  بر   حسابرسی موسسات  محوری   مشتری   .3

می    ،باشد و همچنین با توجه به منفی بودن ضریب مسیرمی  96/1( بزرگتر از  007/3)( و اینکه آماره تی  6با توجه به جدول )

 .  گذارد می معناداری  تاثیر منفی و حسابرسان طرفی بی  بر حسابرسی موسسات محوری مشتری ،توان نتیجه گرفت که

 .  دارد  دار  معنی تأثیر  حسابرسان  طرفی   بی  بر   حسابرسی  موسسات محوری  فرایند  .4

می   ،باشد و همچنین با توجه به مثبت بودن ضریب مسیرمی  96/1( بزرگتر از  725/3( و اینکه آماره تی )6توجه به جدول )با  

 .  گذارد می معناداری  تاثیر مثبت و حسابرسان طرفی بی بر حسابرسی موسسات محوری فرایند  ،توان نتیجه گرفت که

 

 گیری نتیجهبحث و  

شوند  هر یک از فرضیات نیز تفسیر می  ، هاحال ضمن بررسی یافته  . قالب شش فرضیه ارائه شده استهای بدست آمده در  یافته

   .شودو نتایج مربوط به هر یک از آنان ارائه می

اثر   تحقیق  اول  ب  یموسسات حسابرس  یساز  ی تجاردر فرضیه  قرار گرفت  حسابرسان  یطرف  یبر  بررسی  تحقیق   .مورد  نتایج 

اینکه آماره تی    .دار دارد  یمعن  ریحسابرسان تأث  یطرف  یبر ب  یموسسات حسابرس  یساز  یتجاردهد که  نشان می با توجه به 

از  734/16) باالتر  بوده و  تأیید است  ،باشدمی  96/1(  این بررسی قرار داردنکته  .این فرضیه مورد  اثر منفی   ،ی مهمی که در 

در بسیاری از   .یابد طرفی حسابرسان کاهش میبی  ،یش پیدا کندبدان معنا که هر قدر تجاری سازی افزا  .میان دو متغیر است

بلِ  (1996هاکنبراک و نلسون )تحقیقات نظیر   )و  ایجاد تجاری سازی2005ی  اشاره شده است که زمان  ذهنیت حسابرس   ،( 

ه و در پی منفعت  های مالی بودکند که صاحبکار و یا صاحب موسسه دنبال انگیزهچون اینگونه برداشت می  ،شوددار میخدشه

   .صرفاً درآمد بیشتری داشته باشد و بهبود عملکرد مدنظر وی نیست ،طلبی است تا با افزایش تبدیل ایده به محصول یا خدمت

نتایج تحقیق حاکی از آن است   .بررسی شد  حسابرسان  یطرف  یبر ب  یموسسات حسابرس  یبازار محوردر فرضیه دوم تحقیق اثر  

ب ا  .دار داردی معن  ریحسابرسان تأث  یطرف یبر ب  یموسسات حسابرس  یازار محورکه  بوده و    (272/4)  ی آماره ت   نکهیبا توجه به 

وس بوده و در  در این فرضیه نیز مانند فرضیه قبل تأثیر میان دو متغیر معک . است دییمورد تأ هیفرض ن یا ،باشد ی م 96/1باالتر از 

-ها مسألهبازار محوری به طور کلی برای سازمان  .یابد طرفی حسابرسان کاهش میبی  ،صورتی که بازار محوری افزایش پیدا کند

عملکرد می بهبود  و موجب  است  است در ذهن حسابرسان  ، شودای مهم  از سوی سازمان  ،اما ممکن  در    ، هااین عمل  بیشتر 

 .  ها را مخدوش کندهای آنبیشتر بدون توجه به سایر موارد مهم در سازمان باشد و قضاوت جهت سودجویی و صرفاً درآمد  

-نتایج تحقیق مشخص می  .بررسی شده است  حسابرسان  یطرف   ی بر ب  یموسسات حسابرس  یمحور   یمشتردر فرضیه سوم اثر  

( 007/3)  یآماره ت  نکهیبا توجه به ا  .دار دارد  یمعن  ریحسابرسان تأث  یطرف  یبر ب  یموسسات حسابرس  یمحور  یمشترکند که  

از   باالتر  و  تأ   هیفرض  نی ا  ،باشدیم  96/1بوده  است  .است  دییمورد  نهفته  فرضیه  این  در  که  جالبی  و  مهم  معکوس    ،نکته  اثر 
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ر پیش داوری حسابرسان بیشت  ،یعنی هر چقدر موسسات مشتری محورتر باشند  .طرفی حسابرسان استمشتری محوری بر بی

-ها مورد تأکید واقع میترین مواردی است که در سازمان مشتری محوری یکی از اساسی  .یابدطرفی آنان کاهش میشده و بی

است بازار  و کسب سهم  زایی  برای درآمد  مهم  اصل  و یک  کار    .شود  دستور  از حد در  بیش  در صورتی که مشتری محوری 

برای سازمان مذکور سفارش شده باشند و یا اینکه ارتباط نزدیکی داشته   ای از مشتریانموسسات حسابرسی قرار گیرد و عده

   .ای صورت پذیردبنابراین باید به کار حسابرسان نظارت ویژه  .گیردرفتار و قضاوت حسابرسان تحت الشعاع قرار می ، باشند

دهد که  نتایج نشان می  .مشخص شد  حسابرسان  ی طرف  ی بر ب  یموسسات حسابرس  یمحور  ندیفرادر فرضیه چهارم تحقیق اثر  

( بوده و  725/3)  یآماره ت   نکهیبا توجه به ا  .دار دارد  یمعن  ریحسابرسان تأث  ی طرف  ی بر ب  یموسسات حسابرس  یمحور  ندآیفر

و مستقیم    در این فرضیه برخالف سایر فرضیات تأثیر میان دو متغیر مثبت  .است  دییمورد تأ   هیفرض  نیا  ، باشدیم  96/1باالتر از  

ها و اصول و اساس کار خود پایبند باشند و در جهت اهداف مشخص شده به درستی و  ها به فرآیندیعنی هر قدر سازمان  .است

مشکلی در بی طرفی حسابرسان ایجاد نخواهد کرد و این افراد وظایف خود را به درستی و طبق   ، با نیت درست قدم بردارند 

 پیش نهاد هایی از این قبیل ارائه می گردد:    ،نتایج بدست آمده در طول پژوهش  با توجه به .برند اصول پیش می

شود که موسسات حسابرسی حتماً هدف اصلی و اساسی خود از تجاری سازی را به صورت کامالً شفاف بیان کند و  پیشنهاد می

چشمبرنامه  ، اهداف و  اتها  حسابرسان  در  داوری  پیش  تا  کند  مشخص  را  خود  نیفتداندازهای  برای   .فاق  درآمدزایی  صرف 

 .  موسسات حسابرسی ممکن است حسابرسان را دچار مشکل و انجام کار بدون دقت کند 

کنترل بسیار جدی و شدید باید بر روی کار حسابرسان اتفاق بیفتد تا حسابرسان حتما و بدون هیچ پیش داوری مثبت یا منفی  

   .کار خود را طبق شرایط واقعی انجام دهند

بایستی شفاف و    ،هر یک از اعضای موسسات حسابرسی مخصوصاً حسابرسان  چشم انداز و مأموریت  ، اهداف  ، هادیدگاه  ،لاصو

ریزی مناسب و همچنین کنترل عملکرد حسابرسین های مصوب و از پیش تعیین شده با یک برنامهعمل به فرآیند  . دقیق باشد

 .  تواند موجب بی طرفی حسابرسان شودمی

سازمان حسابرسی و بورس اوراق بهادار تهران( پیشنهاد می شود که در تربیت و    ،متولیان حرفه )جامعه حسابداران رسمیبه  

اصالح و تدوین مقررات حاکم    ،کنترل کیفیت حسابرسی  ،نحوه ورود فرد به حرفه حسابرسی  ، های دانشگاهی حسابرسانآموزش

محدودیت کاهش  و  کشور  حسابرسی  حرفه  موبر  دانشهای  مانند  مسائلی  به  حرفه  در  فردی    ،تجربه  ،مهارت  ، جود  ویژگی 

پیشنهاد    .تحقیق حاضر از مفهوم تجاری سازی استفاده کرده است.  حسابرس و ویژگی موسسات حسابرسی توجه ویژه ای شود

 .  ده قرار گیردها در تحقیقات بعدی مورد استفاشود که سایر مفاهیم مرتبط با قضاوت حسابرسین و نحوه ارزیابی آنمی

 

 محدودیت های تحقیق 

داده تحلیل  نحوه  و  پژوهشگر  مشاهدات  به  وابسته  بسیار  پژوهش  اوستنتایج  توسط  نتیجه  .ها  اعتبار  دلیل  همین  گیری  به 

 . پژوهشگر در شرایط گوناگون قابل کنترل نیست

تکمیل شده آماری  نمونه  در  افراد حاضر  توسط  و  پرسشنامه  از طریق  تحقیق  این حوزه   . اندمتغیرهای  در  آمده  بدست  نتایج 

 .  های افراد حاضر در نمونه آماری قابل استفاده در سایر شرایط نباشدممکن است با توجه به قضاوت 

 



 حسابداری و مالی مدیریت  اقتصاد،  مطالعات

 60-71 تحا ، صف1401  زمستان،  4، شماره 8دوره 

70 

 

 

 منابع 

 .  سازمان حسابرسی ،کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ،1385 ،"استانداردهای حسابرسی" .1

   .سازمان حسابرسی ،1380 ،"حسابداران رسمی ایرانمجموعه قانون و جامعه " .2

 .  جلد اول ،سازمان حسابرسی ،"فرهنگ اصطالحات حسابرسی"  ،1379 ،.  ع ، ارباب سلیمانی .3

بررسی   ،"پژوهشی تجربی پیرامون روشی تحلیلی آماری در حسابداری  "،  1382،  .  ،  زارعی  و حمید،  .  غ  ،اسالمی بیدگلی .4

 .  33شماره  ،های حسابداری و حسابرسی

 . تهران ، ترمه ،"فرهنگ جامع حسابداری  "،  1384 ،.  ع، ارسائیانپ  .5

رحیمی .6 نامه  های "  ،1376-1375  ، .  ع  ،پایان  گزارش  بر  آن  اثر  و  حسابرسی  در  مالی  مدارک  و  شواهد  انواع  بررسی 

 دانشگاه تهران  ،"حسابرسی شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران 

 .  170شماره  ،حسابدار ، "ری در حسابرسیقضاوت و تصمیم گی "، 1384 ،. ن ،رحیمیان .7

 . 109شماره   ،حسابدار ،"شواهد حسابرسی "،  1374 ،.  م ،شمس احمدی .8

رسمی .9 حسابدار  عنوان  به  ذیصالح  حسابداران  ای  حرفه  و  تخصصی  خدمات  از  استفاده  شورای    ،1372  ،قانون  مجلس 

 .  اسالمی

زاده .10 پوریا،  .  و  ،مجتهد  حسابرسان  "،  1383  ،.  آقایی  و  دیدگاه  از  مستقل  حسابرسی  کیفیت  بر  مؤثر  و   عوامل  مستقل 

 .  38شماره  ،بررسی های حسابداری و حسابرسی  ،"استفاده کنندگان

 .  شماره اول ،حسابدار رسمی ،"چارچوبی برای قضاوت حسابرسی" ، 1383 ،.  ک  ،مهام .11

 .  سازمان حسابرسی ، "اصول حسابرسی، "1386 ،نفری مهری و  ارباب سلیمانیعلی مترجم  ، میگز والتر و دیگران .12

)  ،دادرس  ،عبدالکاظم  ،نیسی  ،نسرین  ،ارشدی .13 بر    ،(1391مهسا  محوری  های  خودارزشیابی  مستقیم  غیر  و  مستقیم  »اثر 

 .  35-48ص  ،( 1) 7 ،فصلنامه روانشناسی معاصر  ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی« ،خشنودی شغلی

  تمایل   و   سازمانی   یابی  هویت  بر  پیرو  –  رهبر  مبادله  تاثیر  ،(1393میدرضا)ح  ، کلیدبری  رضائی   ، فاطمه  ، پورچهارده  آقاجان .14

  ، مدیریت   ، اقتصاد  المللی  بین   کنفرانس  اولین  ،رشت  واحد  اسالمی   آزاد  دانشگاه:  موردی  مطالعه  کارکنان  خدمت   ترک  به

 اجتماعی  علوم و حسابداری

 شهید   بیمارستان  پرستاران  در  سازمانی   چابکی  با  سازمانی   هویت  رابطه(  1399)  محمود  آقاگلی,مجید  پور  فاتح,  بیتا  پارسا .15

  و   فروردین  ،(همدان  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  علمی   مجله)  سینا   ابن  مامایی  و  پرستاری  مراقبت  مجله  ،ساوه  چمران

 .  26 صفحه تا 20 صفحه 1 شماره,  28 دوره,  1399 اردیبهشت

؛  ،بردبار  تابع .16   ، دانشگاه  کارکنان  تعهدسازمانی  بینی  درپیش  سازمانی  هویت  نقش  ،(1392سمیرا)  ،پور   هوشمند  فریبا 

 راهکارها  و چالشها ،مدیریت المللی بین کنفرانس

  هویت   بر  گذار  تاثیر  های  مولفه  سنجش  جهت  مدلی   ارائه (  1398)سیداکبر  پورطباطبایی  نیلی,آرش  شاهین,  امیر  توکلی .17

,    10  دوره,    1398  پاییز  ،آموزشی  مدیریت  در  نو  رهیافتی،  جنوبی   زاگرس  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  آموزش  واحد  سازمانی

 3 شماره

اسماعیل    ،ترجمه محمد فیضی  ، »مدیریت رفتار سازمانی«  ،(1390مایکل جی ویزن )  ،جفری ای لیپاین  ،جیسون ال کویت .18

 .  نشر محقق اردبیلی ،قادری و مهدی علیزاده



 حسابداری و مالی مدیریت  اقتصاد،  مطالعات

 60-71 تحا ، صف1401  زمستان،  4، شماره 8دوره 

71 

 

»بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسئولیت اجتماعی   ،(1392گلمراد )  ،مراد  ،علی  ،ان فرهاشمی  ،منصور  ،حقیقتیان .19

 .  71-96ص  ،51شماره  ،مجله جامعه شناسی کاربردی ،کارکنان«

پژوهشنامه    ،«هامسؤلیت اجتماعی شرکتی  ها و ابتکارات مدیران صنعت کشور برای ارتقااقدام»  ، (1387)  محسن  ،خلیلی .20

   .135-153ص  ،مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام  ،اجتماعیلیت ؤمس

»تاثیر جو اخالقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت    ،(1390زهرا )  ،نیکخواه فرخانی  ،فریبرز  ،رحیم نیا .21

 .  1-11ص  ،4شماره   ، سال ششم ، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری  ،فروشندگان«

  معرفی  منظور  به  ضروری  های  مولفه  و  ها  فعالیت  ارزیابی(  1399)  مهدی  پورهاشمی,جواد  سوسنی*,دیمه  زندبصیری .22

,    22  دوره ,    1399  فروردین  ،زیست  محیط  تکنولوژی  و  علوم  ،زاگرس  های  جنگل  بلوط  زوال  کنترل  در   سازمانی  هویت  الگوی

 1 شماره

 میان معناداری تفاوت آیا  :مدرسه به تعهد  و  شغلی خشنودی  ، سازمانی شهروندی »رفتار  ، (1388حسن رضا )  ، زین آبادی .23

 .  4-27ص  ،1شماره  ،سال سوم ،مجله علمی پژوهشی تحقیقات زنان ،دارد؟« وجود مرد و زن معلمان

  ، »هویت و تعهد سازمانی در مراکز تربیت معلم«  ،(1389رضا )  ،هویدا  ،عبدالرسول  ،جمشیدیان  ، مهدی  ، صادقیان سورکی .24

 25-42 ،4شماره  ،انیدرم فرهنگ مشاوره و روان

»بررسی رابطه بین پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارخانه    ، (1388میر تقی )  ، گروسی فرشی  ،حسین  ،قراباغی  .25

 .  113-128ص  ،(2) 4 ،مجله دست آوری روان شناختی ،تراکتورسازی تبریز«

 موردی  مطالعه  کارکنان  عملکرد  و  شغلی  امنیت  بین  رابطه  در  سازمانی   هویت  میانجی  نقش  ( برسی 1396اکرم)  ،مظاهری .26

 دانشگاه ازاد اسالمی شاهرود ،  پایان نامه کارشناسی ارشد، سمنان استان اجتماعی تامین سازمان

 .  تهران ،انتشارات ترمه ،رویکردی پژوهشی« ،»سازمان و مدیریت ،(1386محمد ) ،مقیمی .27

 رقابتی  جو  میانجیگری  نقش  و  شغلی  عملکرد  با  عاطفی  تعهد  و  سازمانی  هویت  رابطه  بررسی(  1396)حمید  سید  ،موسوی .28

 دانشگاه ازاد اسالمی شاهرود، پایان نامه کارشناسی ارشد،  (شاهرود شهرستان مالیاتی  امور اداره: موردی مطالعه)

  بر   مند  رابطه  بازاریابی  های  تاکتیک  روی  بر  سازمانی  هویت   تأثیر  بررسی(  1397)  افسانه  تابزر*,السادات  نادره   زاده  نجفی .29

  ، بازاریابی  مدیریت  ،(هاکوپیان  ای  زنجیره  های   فروشگاه  مشتریان:  موردی  مطالعه)  فروشی   خرده  در  مشتریان  وفاداری  و  قدردانی 

 41 شماره ,   13 دوره,  1397 زمستان

علی  نصر .30   در   کارکنان  سازمانی  سکوت  با  سازمانی  هویت  رابطه  بررسی  ، (1392طاهره)  ،دهکردی  آقاباباپور  .،  اصفهانی 

  منابع   و   وری  بهره  مطالعات  مرکز،  انسانی  منابع   توسعه  کنفرانس  هشتمین  ،اصفهان  دانشگاه  کارکنان  مطالعه  مورد  سازمان

 انسانی 

  و   علوم  دانشگاه   در  سازمانی  چابکی   و  سازمانی   هویت  ارتباط  بررسی(  1397)محمود  غالمی,محمدتقی   امینی,امیر  واالفر .31

 70 شماره,  18  دوره,  1397 تابستان ،نظامی  مدیریت ،ستاری شهید هوایی فنون

 . تهران  ،نشر نی ، چاپ بیست و نهم ،»مدیریت عمومی« ، (1388مهدی ) ،الوانی .32

 

 

 

 


