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  کیدهچ
ای بـرای برقراری ثبات نیاز به ضوابط و قوانین اخالقی دارد و در صورت عدم برقراری ایـن هـر جامعـه

های و این امر در حسابرسی و ویژگی قـوانین منجـر به گسستگی پیوند میان افراد جامعه خواهد شد
توان یاد زه اخالق اسالمی میحسابرس نیز باید وجود داشته باشد و استقالل در حرفه حسابرسی را در حو

 هیبر آزمون نظر یرفتارِ حسابرسان مبتن ینرسیفراخورد بر ا یابیکام تأثیر یپژوهش بررس نیهدف اکرد.  
جمع  یهاداده لیتحل یپژوهش پرسشنامه بود که برا یهاداده یآورباشد.  ابزار جمع یم ونیگمالیپ یفلسف

حسابرسان عضو سازمان  وهشاستفاده شد. جامعه هدف پژ یحداقل مربعات جزئ لِیشده از تحل یآور
 یانتخاب و در بازه زمان یتصادف یریگ نمونه قیبود که از طر یبخش خصوص یو موسسات حسابرس یحسابرس

رفتارِ  ینرسیفراخورد بر ا یابیکام د،یکسب شده مشخص گرد جیقرار گرفتند. براساس نتا یماه مورد بررس ۶
دهد،  وجود انتظارات مثبت  یپژوهش نشان م نیا یجهیتدارد. در واقع ن یمعنادار مثبت و تأثیرحسابرسان 

اثربخش استقالل طلبانه  یدر کارکردها شتریب ییایپو جادیباعث ا یحرفه ا طیدر متن جامعه و مح
کار  ریحسابرسان در مس یافلسفه حرفه شیتواند به افزا یمحرک م یها زهیگردد، چراکه انگ یحسابرسان م
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 یهایها، فارغ از هرگونه نفوذ و وابستگمیگردد تا در زمان اتخاذ تصم اعثو ب دیشان کمک نما یهاراه
  .ندینما یاحرفه یهااقدام به اظهارنظر و قضاوت ،یاحتمال

  

 یگیپ یفلسف هینظر ،رفتار حسابرسان ینرسیا ،فراخورد یابیکام :کلیدي کلمات

 JEL  :M41,G11بندي  طبقه
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 مقدمه

 ه نظر بیشتر اقتصاددانان، انسان یک موجود پیچیده با ابعاد روانی، اخالقی، اجتمـاعی و فـردیب

قتصاد اسالمی مجموعه ای از قوانین، . اچشم پوشی کرد توان از آناست که در حوزه اقتصاد نمی

مصرف  که در رابطه با مسائل تولید ، توزیع و نظریات، نهادها و الگوهای مورد قبول شریعت اسـت

با  (.1385تعقیب می شود )کرمی و نبی پور،  ارائه شده و در همه آنها تأمین عـدالت اقتصـادی

مواضع  توجه به تعریفی که از اقتصاد اسالمی ارائه شد، هدف از اقتصـاد اسـالمی رعایـت قـانون و

تعریفی از  د که بـهآن در مسائل اقتصادی می باشد، و از طرفی در این تعریف به واژه نهاد اشاره دار

 : آن میپردازیم

توسط  مجموعـه ای از قواعـد رفتـاری تـدوین شـده (1997) هاد بر اساس دیدگاه لین و ناگنن

: تواننـد مـواردی از قبیل همچنـین نهادهـا مـی .ابل بشری اندر اشكال کنش های متقبشر و حاکم ب

ند ، سازمان قانونی و موارد غیر رسـمی مانتقانون اساسی، قراردادهای نوشته شده، بازار معامال

و حسابرسی را نیز در این  القیات و ایدئولوژی را شامل شوند، اخهای مشترک، هنجارها، سننارزش

كی از زیرا ی ی تدوین شده و براساس اخالق است.توان نام برد که برگرفته از قواعد رفتارزمینه می

و  اخالقی است اسالمی در صحنه عمل، ظرفیت ایجاد یک اقتصاد ها برای ظهور و بروز اقتصاد زمینه

رعایت اخالق در اقتصاد می تواند منجر به برقراری بسیاری از اصول و ارزش های اخالقی از جمله 

لـذا، هـر  (. 1394)صفدری و جفره، عدالت، انصاف، مساوات، حتی پیشـرفت در جامعـه و ... شـود 

ثبات نیاز به ضوابط و قوانین اخالقی دارد و در صورت عدم برقراری ایـن ای بـرای برقراری جامعـه

و این امر در حسابرسی و   قـوانین منجـر به گسستگی پیوند میان افراد جامعه خواهد شد

های حسابرس نیز باید وجود داشته باشد و استقالل در حرفه حسابرسی را در حوزه اخالق  ویژگی

 اسالمی می توان یاد کرد. 

طور مستقیم مشاهده شدنی  استقالل در حرفه حسابرسی در واقع مفهومی انتزاعی است که به

طرفی،  کنند که به مفاهیمی همچون بی نیست و اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف می

های موجود در حرفه  (. در بیشتر تعریف2014، 1صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد )آدام و علی

استقالل  گریی( و دی)باطن یاستقالل واقع یكدارد. ی دو بعد برای استقالل وجود حسابرسی

نبود گرایش ذهنی در »( استقالل واقعی )باطنی( را 200۶) 2شیو ودون نایطوریكه آل ظاهری، به

پرهیز از شرایطی که حسابرس را در »و استقالل ظاهری را « کند اجرای عملیات حسابرسی تلقی می

طرفی و استقالل  بنابراین استقالل واقعی )باطنی( با بی«. آشكار با صاحبكار نشان دهدتضاد منافع 

                                                                                                                   
1 Adam & Ali 
2 Alleyne & Devonish 
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ظاهری به طور معمول با تصور استفاده کنندگان از وجود تضاد منافع حسابرس در یک وضعیت 

حسابرسان  ،یکنندگان اطالعات مال اگر استفاده گریاز سوی د (.1993، 1معین ارتباط دارد )بارتلت

 یعنی کنند، اعتماد نمی ،اند کرده یکه آنها حسابرس یقل از صاحبكار ندانند، هرگز به اطالعاتمست

)انصاری  دهد نمی شیرا افزا یمالهای  مستقل نباشد، نظر او اعتبار صورت صاحبكار اگر حسابرس از

دهای بایست استقالل ادراکی و رفتاری خود را همسو با عملكر (. حسابرسان می1390و همكاران، 

راستا با  ای که در این پژوهش هم پدیده. (1398تخصصی خود حفظ نمایند )بختیاری و همكاران، 

باشد، اینرنسی رفتاری حسابرس است. اینرسی در واقع حالت معكوسی  مفهوم استقالل مورد نظر می

باشد )کوئنگ  پذیری است و به معنای مقاومت در برابر نفوذ و یا تغییرات در فرد می در برابر انعطاف

  دهنده از عدمرفتارسازمانی، عالمت هشدارفاهیم (. اینرسی گرچه در محتوا و م2012، 2و همكاران

تواند به عنوان  باشد، اما در حرفه حسابرسی می پذیرش تغییر می وری منابع انسانی به دلیل عدم بهره

رفتار حسابرسان را از منظر  توان یک مبنا و الگو مورد توجه قرار گیرد. مبنایی که براساس آن می

پذیری در برابر فشارها و نفوذ دیگران بهتر مورد تحلیل قرار داد.  انعطاف حفظ استقالل و عدم

هیات تدوین  1اینرسی در رفتار حسابرسی باعث خواهد شد تا همراستا با استاندارد شماره 

های مربوط به حفظ استقالل در آیین  ب( و مصو1999( در سال )ISB) 3استانداردهای استقالل

و نفوذ عاطفی و وابستگی شغلی قرار  تأثیرای حسابرسی، حسابرس تالش نماید تا تحت  رفتار حرفه

گیرد(  صاحبكار )هویتی که حسابرس از صاحبكار می-ای را به هویت حسابرس نگیرد و هویت حرفه

اردهای حسابرسی اقدام به اظهارنظر های تخصصی و اصول و استاند مقدم بداند و براساس رویه

سلسله انتظارات و باورهای جامعه از حسابرس و نقش او در  کامیابی فراخورد سطحی از نماید. اثر

تواند در صورت سوگیرانه یا منفی  گیرد که می بررسی عملكردهای مالی صاحبكاران را در بر می

ی و عملكردی فرد گردد )گئوریال بودن باعث اختالل در کارکردهای فردی و استقالل رفتار

تواند  (. هرچند وجود مثبت یا منفی بودن انتظارات اجتماعی می2007، 4کونتریریراس و همكاران

تواند تعادل و کارکردهای  همچون محرکی رفتاری عمل نماید، اما وجود فشارهای روانی می

 قالل فرد دچار خدشه شود.قرار دهد و باعث گردد است تأثیرای حسابرس را تحت  تخصصی و حرفه

بینی کننده نسبت به باور فرد در خصوص  کامیابی فراخورد را به عنوان یک پیش تأثیرتوان  می

( آن را به 2013) 5اینرسی عملكردی در حسابرس قلمداد نمود، و طبق نظر شیندِ و همكاران

دهد و  قرار می تأثیرت واقعیتی تشبیه کرد که باورهای فردی و باورهای اجتماعی حسابرسان را تح
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 مطالعاتی کند. اثر کامیابی فراخورد حاصل ای حسابرسان را دچار تعارض می باورهای فردی و حرفه

 و شد آغاز ی پیگی یا اصطالحا نظریه پیگمالیون ( براساس نظریه1948) 1مرتن توسط که است

کامیابی . (1393 مقدم و محبوب، کردند )اصغری تكمیل آن را (19۶8) 2جاکوبسن و روزنتال

مشاهده در  رقابلیو غ یمفهوم انتزاع کی فراخورد بر اینرسی رفتاری و عملكردی حسابرس،

در حرفه  ژهیبه و یمفهوم تیآن از منظر ماه یاست، چراکه ضمن معكوس بودن معنا یحسابرس

تقالل در برابر سطح اس یسطح استقالل باطن شیباعث افزا ،یعلوم رفتار ریدر مقابل سا یحسابرس

ی نرسیاچراکه اگر انتظارات درحد ایجاد کامیابی کاذب بر حسابرس باشد، . شود یم یظاهر

 انحسابرسمستقل  یها گزارشپذیریِ اتكا یتقابل دهد و این موضوع قرار می تأثیرحسابرس را تحت 

 (.139۶ ا،ین خواهد داد )سعادترا افزایش  یحسابرس یها یبررس سکیو ر نماید را دچار تناقض می

های رفتاری در حرفه حسابرسی به منظور شناخت  لذا باتوجه به اهمیت سطح توسعه تئوری

کارکردهای درونی و روانشناختی حسابرسان از منظر پژوهشی و افزایش تقلب، فرارهای مالیاتی و 

فراخورد بر  یابیکام گذاریتأثیرهای بزرگ از نظر کاربردی، لزوم توجه به  های شرکت ورشكستگی

های  گیری و کیفیت قضاوت تواند به افزایش سطح کاکردهای تصمیم می رفتارِ حسابرسان ینرسیا

های استقالل طلبانه منجر گردد. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این  حسابرسان براساس استدالل

دارد؟  تأثیری نظریه پیگمالیون رفتارِ حسابرسان مبتن ینرسیفراخورد بر ا یابیکامسوال است که آیا 

این مبناباتوجه به اینكه مبنای تئوریک و نظری قابل اتكایی در مورد متغیرهای پژوهش در حرفه  بر

ای و بسط آن در  حسابرسی محدود است، این پژوهش تالش دارد تا با اتكا به مبانی نظری بین رشته

ژوهش نماید تا حوزه حرفه حسابرسی، اقدام به پشتوانه سازی نظری و تئوریک در رابطه با هدف پ

ها و مقایسه نتایج حاصل آید. در بخش سوم نیز روش شناسی  مبنایی برای شناخت بیشتر در تحلیل

های پژوهش و سپس در  ابتدا یافته 4شود تا در بخش  و جامعه آماری مشارکت کننده ارائه می

 بخش آخر بحث و استدالل تئوریک همسو با مبانی نظری یاد شده ارائه گردد.

  

                                                                                                                   
1 Merton 
2 Rosental & Jacobsen 
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 ب نظريچارچو

 

 در حرفه حسابرسي 1اینرسي

اما کاربرد آن منطبق با . هستندرفتار سازمانی  اتیدو واژه متضاد در ادب یریپذ و انعطاف ینرسیا

، 2تواند نقش متضاد این مفهوم را کاربردی نماید )اسریتِر و کوپِر استانداردهای تعریف هر حرفه می

 شتر،یبی ریپذ بار مثبت دارد و انعطاففتار سازمانی شاید در ر یریپذ انعطاف(. به عنوان مثال 2015

کارایی بیشتر را برای مجموع سازمان به همراه داشته باشد، اما این مفهوم در حرفه حسابرسی، 

ای و رفتار حسابرسان را  تواند استقالل حرفه پذیری می تواند بار منفی داشته باشد، چراکه انعطاف می

منظور کاربرد مفهوم اینرسی براساس استانداردهای تعریف شده در  قرار دهد، به همین تأثیرتحت 

در  مفهوم اینرسیباشد. در واقع به کارگیری  حرفه حسابرسی متفاوت از مفهوم آن در سازمان می

رفتار حسابرس نیز به معنای وجود استقالل نگرش ذهنی در عملكردهای تعاملی و ارتباطی با 

بایست نگرش ذهنی مستقلی داشته  دیگر بر مبنای اینرسی میباشد. به عبارت  کاران می بصاح

ها و صاحبكاران جلوگیری نماید، چراکه اگر حسابرس در گردآوری و ارزیابی  باشد، تا از نفوذ واسطه

 یحسابرسگیرد.  شواهد سوگیری داشته باشد، صالحیت او در انجام حسابرسی مورد نقد قرار می

ش محتوایی بیشتری خواهد بود که حسابرس بر مبنای اینرسی، ی دارای ارززمانلی های ما تصور

ای و  استقالل رفتاری و عملكردی خود را حفظ نماید و مرز مشخصی بین ارتباطات و تعامالت حرفه

بندی  در یک دسته ای خود ایجاد نمایند. های حرفه اجتماعی خود با کارکردهای تخصصی و قضاوت

ر حرفه حسابرسی آن را از دو منظر اینرسی در استقالل ( در توصیف اینرسی د2012) 3احمد

کند به طوریكه اینرسی در استقالل سازمانی را  سازمانی و اینرسی در استقالل عملیاتی تفكیک می

به استقالل حرفه حسابرسی و اینرسی در استقالل عملیاتی را به توانایی ذاتی حسابرسی برای 

 داند. بودن مرتبط می مستقل

 

 یابي فراخورداثر کام

ای  حرفهو رفتار حرفه در  یادراک ندیمهم فرآ یاسناد از کاربردها هیکنار نظراثر کامیابی فراخود در 

 یها بانک یرشكستگوعلت  حیتوض( برای 1948پدیده برای اولین بار توسط مرتون ) نیاست. ا

مرد باعث شد تا  غلط باور مطرح شد. در آن زمان، یهای رکود اقتصاد سال در كایخوش نام آمر

                                                                                                                   
1 Inertia 
2 Strigter & Cooper 
3 Ahmad 
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، 1)هرسی و بالنچارد رندیخود را از بانک بگ یکنند پس اندازها تالشی های بانك صاحبان سپرده

. دینام ونیگمالیرا اثر پ دهیپد نیا ش،یآزما کی جهیپس از مشاهده نت (. بعدها لیوینگستون1989

بود که  یانتظارات حاصل علت مستقل نبود بلكه کیاز  یکرده بود، ناش مشاهده که او یجینتا

خاص رفتار  یا که قرار است افراد به گونه نیبود. با دانستن ا کرده پژوهشگر ناخودآگاه به افراد القا

)لیوئوس و  رفت رفتار کنند که انتظار می یا ذهن موجب شد آنان به گونه شیپ نیکنند، ا

 نسبت که بر اساس آن افراددارد  یروانشناس دهیک پدیبه (. اثر پیگمالیون اشاره 2008، 2همكاران

 باور نیبرا جامعهنمونه اگر  یبرا. دهند می نشان میمستقهای  واکنش گرانیبه سطح انتظارات د

و  کند می هم باور حسابرسان، خود عملكردهای فنی و تخصصی الزم را ندارد حسابرسانکه  باشد

صادق  زین نیا حال عكس نیدر ع کنند، ها در سطح مطلوبی عمل نمی از نظر کیفیت بررسیواقعاً 

 ها وجود داشته باشد، آن ییانتظارات باال های تخصصی حسابرسان بر حسب توانمندیاست و اگر از 

 ونیگمالیاثر پ(. 1984، 3برند )واتزالویک ی باالتر میانتظار نیبه چن افتنی دست یتالش خود را برا

ات آن حداقل در تأثیربه  شود که شاید چندان حرفه حسابرسی محسوب میدر  یابزار مهم

کند که  را آگاه می شرکای حسابرسی هینظر نیاهای علمی و تجربی پرداخته نشده است.  پژوهش

 ای کار حرفه طیبه مح ای شخص تیو صالح تیفیک ط،ی، تنها به شراحسابرسان تیموفق عامل

 مات حسابرسانشرکای حسابرسی و حتی جامعه ذینفع از تصمی. (2012، 4)روزِنتال ندارد یبستگ

داشته باشند؛ را  جینتا نیبا بهتر تیموفق را باور داشته باشند و از آنان انتظار حسابرسان دیبا شهیهم

ها و  مهارت نیبهتر و باور را احساس کرده نیا شهیهم حسابرسان ی است کهتیوضع نیدر چن رایز

 5اساس مدل تعامل و تنظیم رفتار(. بر2013)شیندِ و همكاران،  را نشان خواهند داد شان یها ییتوانا

(، که وجود اثر پیگمالیون در حرفه حسابرسی را مورد 2011گئوریال کونتریریراس و همكاران )

گیری  ای حسابرس بر رای و تصمیم بررسی قرار دادند، باید بیان نمود، انتظارات از عملكردهای حرفه

(، سه معضل مهم را مورد 1999) ۶رانباشد. از طرف دیگر، الورز و همكا گذار می تأثیرها  آن

کنند. باور به اینكه اظهارنظر با کیفیت حسابرس  شناسایی قرار دادند که اثر پیگمالیون را تائید می

گیری ذینفعان محسوب شود، سخت و مشكل است، چراکه این امكان  تواند شاخصی برای تصمیم می

رای صاحبكاران باشد. دوم، اگر اینطور جو مثبت ب تأثیروجود دارد که اظهارنظر حسابرس تحت 

گذاری از جانب  تواند سبب جذابیت بیشتر سرمایه باشد، روشن نیست که آیا اظهارنظر حسابرس می

                                                                                                                   
1 Hersey & Blanchard 
2 Lilius et al 
3 Watzlawick 
4 Rosenthal 
5 Belief – Adjustment 
6 Louwers, Messina & Richard 
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سهامداران برای صاحبكار در بازار سرمایه شود. سوم، باتوجه به اثر ایجاد شده پیگمالیون، 

ای صاحبكاران باشد که در این صورت انتظارات یا جو مثبت بر تأثیرحسابرسان ممكن است تحت 

تواند  قادر به ارزیابی جامع و کامل عملكردهای مالی صاحبكاران ممكن است نباشد و این موضوع می

 قرار دهد.  تأثیرکیفیت اظهارنظر حسابرسان را تحت 

های داده شده  براساس ابزار پژوهش چارچوب نظری به ترتیب زیر ارائه شد، که طبق توضیح

( برای سنجش 2013های شینده و همكاران ) چارچوب نظری اقتباسی و مبتنی بر پرسشنامهاین 

 باشد. برای سنجش اینرسی رفتاری حسابرسان می (2017ساالوو )کامیابی فراخورد و 

  

 چارچوب نظري پژوهش .1شکل  

 های پژوهش یافته منبع:

 

 پژوهش عبارتند از:  براساس چارچوب اقتباسی فوق، فرضیه

 معناداری دارد.  تأثیراینرسی رفتاری حسابرس بر کامیابی فراخورد ه پژوهش: فرضی 

 

 پیشینه پژوهش

مؤسسات حسابرسی بزرگ با سطح  دهـد کـه نشـان مـی (2021)1و همكـاران  پوچتا مـارتینز

و این میتواند منجر به کاهش عدم تقارن  پذیری اجتماعی شرکت مـرتبط هسـتند افشای مسئولیت

ی حسابرسی و غیرحسابرسی ها هزینهاین، میزان  عـالوه بـر ی بین مدیران و ذینفعـان شـود.اطالعات

شده، افشای داوطلبانه اطالعاتی غیرمالی را بهبود  ی حسابرسیها شرکتشده توسط  پرداخت

   .بخشد می

                                                                                                                   
1 Pochita Martienz and et al  

 برسحسااینرسی رفتاری کامیابی فرامند

 ادراک حسابرسان

 

 حسابرسانیتوانمند

حسابریکارآمد شناخت حسابرسان

سان

شدادراکحمایت

ه

 ایهویت حرفه

 ایتعهد حرفه
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 نگر بر قضـاوت حسـابرسـان سـوگیری پس تأثیردر پژوهشـی به بررسـی (2021) 1اندرسـون

نظر  تجربه درباره فرض تداوم فعالیت پرداخت. نتایج پژوهش آنها نشـان داد که صـرف ربه و کمباتج

تجربه  بود، هر دوی حسـابرسان باتجربه و کم از اطالعاتی که درباره پیامد رویداد فراهم شده

ند. ی موفقیت ارزیابی کردها نشانهتر از  مربوط های مربوط به عدم موفقیت واحد تجاری را نشانه

نگر، حســابرســانی  دلیل وجود ســوگیری پس همچنین، وی به این نتیجه نیز دست یافت که به

داشــتند، در مقایســـه با حســـابرســـانی که  که اطالعاتی درباره عدم موفقیت واحد تجاری

لوب نداشتند، اهمیت بیشتری برای عوامل نامط اطالعاتی درباره نتیجه نهایی عملكرد واحد تجاری

  گذار قائل بودند.تأثیر

( نشان داد که تعامالت باالی میان حسابرسان و صاحبكاران بر 2021) 2هاینس و همكاران

اساس تئوری حضور اجتماعی مانع از قضاوت های توام با تردید حسابرسان نسبت به تعامالت کم 

د حرفه ای در تصمیمات میان حسابرسان و صاحبكاران می شود ؛ که این موضوع مانع از اعمال تردی

 حسابرسان می شود.  

ی تفكر خالقانه و ها سبک( دریافتند که عناصر شناختی  هر یک از 2020) 3سوالنز و همكاران

انتقادی به طور مستقل از هم عمل کرده و ارتقاء مهارت برای توسعه هر یک از آنها منجر به افزایش 

 باشد.   ه ای، و قضاوت بهتر میتوانایی در حل مسائل، تصمیم گیری، تردید حرف

( پژوهشی تحت عنوان واکاوی عوامل رفتاری در سطح بازار حسابرسی 2019) 4مبرمایكلگِ

های رفتاری و ادراکی حسابرسان در شناخت ماهیت و محتوای  انجام دادند. نتایج نشان داد، ویژگی

ای مالی صاحبكاران های استقالل در بررسی عملكرده حرفه حسابرسی به منظور حفظ قابلیت

 باشد.  های نهادی جهت ارتقای کیفیت حسابرسی می گذارترین معیار برای نظارتتأثیرمهمترین و 

ای گرایی و عوامل موثر بر بینش  ( پژوهشی تحت عنوان حرفه2019) 5سویانو و فاروغ

 تمامی عوامل براساس بار عاملی بر روی تأییدحسابرسان انجام دادندنتایج پژوهش ضمن 

گرایی در تقویت بینش حسابرسان، عوامل  ای گرایی، مشخص ساخت، مهمترین عامل حرفه ای حرفه

باشد. همچنین مشخص گردید منبع کنترل درونی عاملی برای تقویت رویكردهای  روانشناختی می

 باشد.  ای می های حرفه بینش حسابرسان در قضاوت

                                                                                                                   
1 Andersoun 
2 Hayines and et al  
3 Solanez and et al  
4 Ghebremichael 
5 Suyono & Farooque 
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ش مشارکت صاحبكار و آرامش روانشناختی نق»( پژوهشی تحت عنوان 2019) 1سَمپِت و همكاران

انجام دادند. در این پژوهش مشتقات کیفیت حسابرسی شامل « بر مشتقات کیفیت حسابرسی

های خدمات دهی حسابرس، شایستگی حسابرس و استقالل حسابرس بود. نتایج پژوهش  قابلیت

د کیفیت حسابرسی را توان های روانشناختی بین صاحبكار با حسابرس می نشان داد وجود درگیری

های کیفیت حسابرسی  های صاحبكاران به ارتقای سطح قابلیت کاهش دهد، اما وجود مشارکت

 نماید.  کمک شایان توجهی می

( در پژوهش خود ارتباط بین استقالل حسابرس و اهمیت مشتری را در 2017) 2لین و همكاران

داد بین استقالل حسابرس با اهمیت  های تایوانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان شرکت

 مشتری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. 

تواند به عنوان یک کارکرد منفی در  ( نشان داد نفوذ صاحبكاران می2017) 3آدامز و همكاران

منفی نفوذ  تأثیرهای انجام شده،  پذیرش کار حسابرس محسوب شود، چراکه براساس تحلیل

 باشد.  ای حسابرسان بسیار محتمل می هویت حرفه تأثیرحسابرس تحت  صاحبكاران بر استقالل

ها ارتباط  های تابعه آن ( نشان داد، اندازه موسسه حسابرسی و تعداد شرکت2017) 4ساالوو

های حسابرسی با وجود پیچیدگی  رود حق الزحمه مثبتی با استقالل حسابرس دارد و انتظار می

 دهد. ی خود استقالل حسابرس را کاهش می ر به نوبهحسابرسی افزایش یابد که این ام

 شتریدر حسابرسان ب یبه رابطه مدار لیدهد هر چه تما نشان می (1398بختیاری و همكاران )

پا بگذارند،  ریای، استقالل خود را ز حرفههای  با وجود نظارت یحت باشد احتمال آن که حسابرسان

 تیفیبر استقالل و ک یمنف تأثیرتواند  می یاجتماع یوندهایارتباطات و پ و  ابدی می شیافزا

  .بگذارد یحسابرس
نفوذ صاحبكار بر حسابرس،  نشان داد، کیفیت منابع انسانی، عدم (1397نیكبخت و همكاران )

وابستگی مالی به صاحبكار، کیفیت توزیع کار حسابرسی، چرخش صحیح موسسات حسابرسی،  عدم

ای و  فضای رقابتی در حرفه حسابرسی، رعایت مقررات حرفه کیفیت حق الزحمه حسابرسی، میزان

 ای از عوامل موثر بر استقالل حسابرس هستند.  کفایت نظارت حرفه

بر استقالل  دیپنج عامل مهم تهد یمنف تأثیرداللت بر  نشان داد (1397سلیمانی و همكاران )

و  دهایتهد نیبر رابطه ب ثیرتأحسابرسان دارد و تخصص و تجربه حسابرسان باعث  یو باطن یظاهر

 .ندارند یتأثیر یو استقالل ظاهر دهایتهد نیو بر رابطه ب شوند یم یاستقالل باطن

                                                                                                                   
1 Sampet et al 
2 Lin et al 
3 Adams et al 
4 Salawu 
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 روش شناسي پژوهش

به  باتوجه تحقیق باشد. این می کاربردی اهداف تحقیق، و مسأله ماهیت و نوع نظر از حاضر تحقیق

جامعه آماری این پژوهش، باشد.  می گیهمبست -پیمایشی نوع از توصیفی اطالعات آوری جمع روش

-می 1398خصوصی در سال  بخش حسابرسی موسسات و سازمان حسابرسی در شاغل حسابرسان

لذا برای تعیین حجم نمونه از  نامحدود است، تحقیق این در آماری باشد. باتوجه به اینكه جامعه

 رابطه زیر استفاده شده است:

n =
 Z𝛼/2

2. 𝜎2

e2 =   
1/96 2 ∗ 0/6832

0/1 2 = 185          

 در رابطه فوق:

n بیانگر حجم نمونه؛ :Zα/2  ؛ 9۶/1= مقدار نرمال استاندارد یعنی عددσ2 بیانگر واریانس جامعه :

ن و بررسی انحراف معیار نمونه که مشخص نیست، با استفاده از پیش آزمواست که به دلیل این

در نظر گرفته  1/0: دقت مورد نظر در پژوهش است که معموالً معادل eآمده است؛ تایی بدست 30

نفر بدست آمد که  185(. باتوجه به رابطه فوق، حجم نمونه 139۶مهد و همكاران، شود )بنیمی

صورت تصادفی توزیع گردید پرسشنامه میان حسابرسان به 250جهت افزایش اعتبار تحقیق، تعداد 

 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. 192داد و درنهایت، تع

 های پژوهش پرسشنامه بود که به شرح زیر است: آوری داده ابزار جمع

( که شامل 2013در این پژوهش از پرسشنامه شینده و همكاران )پرسشنامه کامیابي فراخورد: 

بعد  4است. این پرسشنامه شامل باشد استفاده شده  ای می گزینه 5سوال مبتنی مقیاس لیكرت  12

باشد که  ادراک حسابرسان، توانمندی حسابرسان، شناخت حسابرسان و کارآمدی حسابرسان می

قرار گرفته است.. همچنین پایایی این پرسشنامه بر اساس  تأییدروایی آن توسط متخصصان مورد 

برآورده  82/0( حدود 2014) 1قرار گرفت و توسط پژوهش جولین تأییدضریب آلفای کرونباخ مورد 

محاسبه  78/0ها، مورد ارزیابی قرار گرفت و برابر با  شده بود، مجددا به دلیل تعدیل محتوای سوال

 شد.

( به منظور 2017) 2در این پژوهش از پرسشنامه ساالووپرسشنامه اینرسي رفتارِ حسابرسان: 

ای از کامال  گزینه 5سوال  13استفاده شده است که مشتمل بر  رفتارِ حسابرسان ینرسیاسنجش 

باشد، تشكیل شده است. این پرسشنامه سه خرده مقیاس حمایت ادراک  موافقم تا کامال مخالفم می

ای را برای سنجش سطح اینرسی رفتاری حسابرسان مورد نظر  ای و تعهد حرفه شده؛ هویت حرفه

قرار گرفت و پایایی آن در  تأییدد روایی این پرسشنامه باتوجه به استاندارد بودن مور دهد. قرار می

                                                                                                                   
1 Ju Lin 
2 Salawu 
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برآورد گردید که باتوجه  85/0( ظبق ضریب آلفای کرونباخ برابر با 2019) 1پژوهش سویانو و فاروغ

 قرار گرفت. تأییدمورد  7/0به باالتر از 
 معادالت سازی مدل  روش از استفاده با نیز شده گردآوری های داده نهایی تحلیل و تجزیه

 گرفت.  صورت PLS افزار نرم و ساختاری

 

 هاي پژوهش یافته

 آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش .1جدول 

 معیارها

 اینرسي رفتاري کامیابي فراخورد

توانمندي 

 حسابرس

ادراک 

 حسابرس

 شناخت

 حسابرس

کارآمدي 

 حسابرس

حمایت 

 ادراک شده
 تعهد هویت

 ۶4/3 71/3 58/3 18/4 09/4 21/3 72/3 میانگین

 49/3 4 ۶5/3 83/4 34/4 3 4 میانه

انحراف 

 معیار
51/0 0۶/1 ۶3/0 70/0 72/0 75/0 99/0 

 00/2 52/2 57/2 27/2 73/2 00/2 87/2 حداقل

 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 حداکثر

 ی پژوهشها یافته منبع:

 

رآمدی حسابرس در ی کا شود، باالترین سطح میانگین مربوط به مولفه همانطور که مشاهده می

کسب نموده است و این به معنای آن است  34/4باشد که میانگینی برابر  می متغیر کامیابی فراخورد

تواند به افزایش سطح کارآمدی حسابرسان کمک  وجود انتظارات مثبت در حرفه حسابرسی می

ای  دهد، باالترین میانگین مربوط به هویت حرفه های اینرسی رفتاری نشان می نماید. بررسی مولفه

های مرتبط  گذاری نقش ابعاد حرفه حسابرسی و مسئولیتتأثیره نشان دهندباشد که  حسابرسان می

ای  باشد، که هویت خود را مبتنی بر هویت حرفه به آن در این حرفه بر دوش حسابرسان می

 نمایند.  حسابرسی بیان می

  

                                                                                                                   
1 Suyono & Farooque 
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 سنجش پایایي پرسشنامه .2جدول 
Alpha)آلفای کرونباخ  متغیرهای مكنون متغیرها > 0.7) 

کامیاب
ی فراخورد

 

 85/0 توانمندی حسابرس

 80/0 شناخت حسابرس

 8۶/0 کارایی حسابرس

 87/0 ادراک حسابرس

ی
اینرس

 87/0 حمایت ادراک شده 

 93/0 ای هویت حرفه

 83/0 ای تعهد حرفه

 ی پژوهشها یافتهمنبع:

 

پرسشنامه،  هر یبرا 7/0 یباال یآلفا زانی، نشان داده شده است، م(2)همانطورکه در جدول 

 دارد. قیتحق نیمناسب هر سه  پرسشنامه استفاده شده در ا ییایداللت بر پا

 
 يتأییدتحلیل عاملي 

 در. شده است داده نشان (3و ) (2)پژوهش در شكل  ینرم افزار، بعد از آزمون مدل مفهوم یخروج

ارائه شده  لیتفضبه  ساختاری و آزمون مدل یرگی دو بخش آزمون مدل اندازه یبررس جینتا رزی

 است.
 

 
 در حالت استاندارد قیتحق يمدل مفهوم .2شکل

 ی پژوهشها یافتهمنبع:
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𝐓) يمعنادار بیهمراه با ضرا قي تحقیمدل مفهوم .3 شکل − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞𝐬) 

 ی پژوهشها یافتهمنبع:

 
 اعتبارمتغیرهاي پژوهش

. شد استفاده واگرا روایی و مگراه روایی شاخص، پایایی از ریگی سنجش برازش مدل اندازه برای

 کیکردند که شامل اعتبار هر  معرفی مالک سه (1981) 1الرکر و ها، فرنل اعتبار سازه یبررس برای

( AVE) استخراج شده انسواری متوسط ها و از سازه کیهر( CR) یبیترک ییایپاها،  هیاز گو

 انسیمتوسط وار یبرا 5/0از  شتریب ،یعامل یبارها بیضرا یبرا 4/0از  شتریب ری. مقادباشند می

های  برازش مناسب مدل انگری( بCRمرکب ) ییایپا یبرا 7/0از  شتری( و بAVEاستخراج شده )

 ها در شاخص نیا جی(. نتا1999، 2هاالند) همگرا هستند ییو روا ییایاز نظر پا نكهیو ا اند یرگی اندازه

  .است آمده (3) جدول

 ،نشان داده شد (،3)حاصل از آن در جدول  جیکه نتا یتأیید یملعا لیاز انجام دادن تحل پس

استخراج شده  انسی، متوسط وار4/0باالتر از مالک  یبارعامل یداراها  هیگو یمشخص شد که تمام

مناسب  ییایو پا اریمع نیباشند که نشان از مناسب بودن ا می 5/0 یمرکب باال ییایو پا 7/0 یباال

 رد.گیری دا اندازههای  مدل

 

                                                                                                                   
1 Fornell & Larcker 
2 Hulland  
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 (CFA) يتأیید يعامل لیحاصل از تحل جیو نتا يفیآمار توص .3 جدول

 متغیر مکنون
متغیرهاي 

 آشکار
 میانگین

انحراف 

 معیار

بارعاملي 

(FL) 
AVE C. R 

 توانمندی حسابرس

(Ability of Auditor) 

1 

92/3 71/0 

88/0 

58/0 81/0 2 71/0 

3 ۶9/0 

 ادراک حسابرس

(Perception of Auditor) 

4 

41/3 05/1 

89/0 

79/0 92/0 5 91/0 

۶ 87/0 

 شناخت حسابرس

(Cognitive of Auditor) 

7 

0۶/4 83/0 

77/0 

۶3/0 83/0 8 89/0 

9 70/0 

 کارایي حسابرس

(Eefficiency of 

Auditor) 

10 

11/4 7/0 

84/0 

۶0/0 81/0 11 90/0 

12 51/0 

 راک شدهحمایت اد

(Perceived Support) 

13 

88/3 77/0 

۶7/0 

72/0 91/0 
14 91/0 

15 92/0 

1۶ 88/0 

 اي هویت حرفه

(Professional Identity) 

17 

98/3 7۶/0 

90/0 

77/0 94/0 

18 85/0 

19 8۶/0 

20 92/0 

21 85/0 

 اي تعهد حرفه

(Professional 

Commitment) 

22 

7۶/3 99/0 

83/0 

۶۶/0 89/0 
23 90/0 

24 7۶/0 

25 75/0 

 88/3 55/0 -- 44/0 75/0 (Self-Fulfilling Prophecyکامیابی فراخورد )

 88/3 59/0 -- 50/0 75/0 (Behavioral Inertiaاینرسی رفتاری )

 ی پژوهشها یافتهمنبع:
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 های دیگر نگر آن است که یک سازه در مدل، نسبت به سازهواگرای قابل قبول یک مدل بیا روایی

 در وقتی واگرا روایی. کنند می بیان( 1981) الرکر و فورنل.  دارد هایش تعامل بیشتری با شاخص

 وبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی میزان بین آن سازه  AVE که است قبولی قابل سطح

 های این که خانه گیرد امر توسط ماتریسی صورت می نیا بررسی. باشد مدل در های دیگر سازه

مربوط به هر سازه است.  AVE مقادیر جذر وها  سازه بین همبستگی ضرایب مقادیر حاوی ماتریس

 توان یم شد،قرار داده  (3)که روی قطر جدول  AVE جذر ها و براساس نتایج همبستگی

 الرکر نتیجه گرفت.  -فورنلواگرای مدل را در سطح سازه از نظر معیار  روایی

 

 AVEمیان متغیرهاي مکنون و مقادیر هاي  يهمبستگ .4 جدول

 متغیرها

 اینرسی رفتاری کامیابی فراخورد

س
ی حسابر

توانمند
 

س
ک حسابر

ادرا
س 

ت حسابر
شناخ

 

س
ی حسابر

کارای
ک شده 

ت ادرا
حمای

 

ی
ت حرفه ا

هوی
ی 

تعهد حرفه ا
 

رد
خو

را
ي ف

یاب
ام

ک
 

 -- -- -- -- -- -- 78/0 توانمندی حسابرس

 -- -- -- -- -- 79/0 30/0 ادراک حسابرس

 -- -- -- -- 89/0 45/0 23/0 شناخت حسابرس

 -- -- -- 87/0 07/0 37/0 34/0 کارایی حسابرس

ي 
رس

ین
ا

ي
ار

فت
ر

 

 -- -- 75/0 -13/0 33/0 48/0 39/0 حمایت ادراک شده

 -- 98/0 15/0 08/0 3۶/0 17/0 41/0 ای هویت حرفه

 91/0 35/0 23/0 12/0 3۶/0 32/0 08/0 ای تعهد حرفه

 ی پژوهشها یافتهمنبع:

 

 توان پژوهش محاسبه شده است که می یهای درونزا سازه ی( براR2مقدار )  (2) مطابق با شكل

بینی مدل  قدرت پیش ینمود. درضمن، به منظور بررس تأییدرا  یمناسب بودن برازش مدل ساختار

 جهینت توان ( می5) در جدول اریمع نیا جی( استفاده شد. با توجه به نتاQ2با عنوان ) یاریاز مع

 دارد. «قوی»بینی  گرفت که مدل، قدرت پیش
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 (Q2) بیني قدرت پیش بی( و ضرR2) نییتع بیضر ریمقاد .5 جدول

 R2 Q2 معیارها

 2۶/0 52/0 توانمندی حسابرس

 47/0 70/0 ادراک حسابرس

 35/0 ۶3/0 شناخت حسابرس

 15/0 23/0 کارایی حسابرس

 33/0 51/0 حمایت ادراک شده

 32/0 41/0 ای هویت حرفه

 30/0 5۶/0 ای تعهد حرفه

 ی پژوهشها یافتهمنبع:

 

 یمدل پژوهش حاضر، به منظور کنترل برازش کل یو ساختار یرگی از برازش بخش اندازه سپ

 ریبه عنوان مقاد 3۶/0و  25/0، 01/0که سه مقدار ، استفاده شد GOF 1 با عنوان یاریمدل از مع

 :گردد محاسبه می 1فرمول  قیاز طر اریمع نیشده است. ا یمعرف آنی برا یمتوسط و قو ف،یضع

GOF = √Communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × R2̅̅ ̅ 

 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  .دآی ن پژوهش به دست میمكنو یرهایمتغ یاشتراک ریمقاد نیانگیاز م ̅
 

 قیتحقهاي  ریمتغ يبرازش مدل کل جینتا .6 جدول

Communality R متغیرهای مكنون
2

 Communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ R2̅̅̅̅  GOF 

 52/0 58/0 توانمندی حسابرس

۶3/0 45/0 53/0 

 70/0 79/0 ادراک حسابرس

 ۶3/0 ۶3/0 شناخت حسابرس

 23/0 ۶0/0 کارایی حسابرس

 51/0 72/0 ک شدهحمایت ادرا

 41/0 77/0 ای هویت حرفه

 5۶/0 ۶۶/0 ای تعهد حرفه

 -- 44/0 کامیابی فراخورد

 30/0 50/0 اینرسی رفتاری

 ی پژوهشها فتهیامنبع:

                                                                                                                   
1 Goodness of Fit 
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 «یقو»مدل در حد  یبه دست آمده است، برازش کل 57/0مقدار   GOF اریمع نكهیتوجه به ا با

 شود. می تأیید

 

 پژوهش  هیرضف آزمون

ها،  و داشتن برازش مناسب مدل ساختاری گیری و مدل اندازههای  برازش مدل یاز بررس پس

ها،  هیاز فرض کیهر  یبرا یمعنادار بیضرا جیو آزمون شد. در ادامه، نتا یهای پژوهش، بررس هفرضی

در   هیفرض یحاصل از بررس جیو نتاها  هیاز فرض کیمربوط به هر  یرهایاستاندار شده مس بیضرا

 .ارائه شده است( 7)درصد در جدول  95 نانیاطم سطح

 

 پژوهشهاي  هیآزمون فرض .7 جدول

 فرضیه
روابط علی بین متغیرهای 

 پژوهش
ضریب 

 (β)مسیر
(T-Value) نتیجه آزمون 

H1 

 ینرسیفراخورد بر ا یابیکام

 یمعنادار تأثیرحسابرس  یرفتار

 دارد.

 تأیید 88/12 ۶1/0

 ی پژوهشها یافتهمنبع:

 

 بیضرا که نیشده است. با توجه به ا انیب ۶و جدول   (3) در شكل هاریمتغ یمعنادار بیضرا

شوند و ضریب مسیر برابر یم تأییدها  هیفرض باشد می 9۶/1از قدر مطلق  شتریبها ریمتغ داریمعنا

ی حسابرس است ه رابطه قوی بین متغیر کامیابی فراخورد و اینرسی رفتارنشان دهنداست و  ۶1/0

فرضیه  تأییداست  نشان از  9۶/1است و باالتر از  88/12و با توجه به اینكه مقدار معناداری 

 دهد. می

 

 گیري بحث و نتیجه

 هیبر آزمون نظر یرفتارِ حسابرسان مبتن ینرسیفراخورد بر ا یابیکام تأثیر یبررس هدف این پژوهش

پژوهش مشخص شد، کامیابی فراخورد بر اینرسی  باشد. براساس نتیجه فرضیه مالیون میگیپ یفلسف

 یتوانمندمثبت و معناداری دارد و متغیرهای کامیابی فراخورد از قبیل  تأثیررفتار حسابرسان 

رفتارِ حسابرسان  ینرسیابر  حسابرس ییکاراو  شناخت حسابرس، ادراک حسابرس، حسابرس

و همكـاران  پوچتا مـارتینزایج تحقیق مالیون موثر است و  نتگیپ یفلسف هیبر آزمون نظر یمبتن
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پذیری اجتماعی شرکت  مؤسسات حسابرسی بزرگ با سطح افشای مسئولیت( نشان داد 2021)

و  و این میتواند منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذینفعـان شـود مـرتبط هسـتند

داشــتند، در  فقیت واحد تجاریحســابرســانی که اطالعاتی درباره عدم مو( 2021)اندرسـون 

نداشتند،  مقایســـه با حســـابرســـانی که اطالعاتی درباره نتیجه نهایی عملكرد واحد تجاری

د و عانل ادراک حسابرس اینرسی رفتاری گذار قائل بودنتأثیراهمیت بیشتری برای عوامل نامطلوب 

تعامالت  (1398ختیاری و همكاران )و ب  (2021) 1حسابرس را افزایش می دهد. هاینس و همكاران

مانع از قضاوت های توام با تردید حسابرسان می شود و  کاران حسابرسان و صاحب انیم یباال

(  2019) 2قرار می دهد و گِمبرمایكل تأثیرشناخت حسابرس، اینرسی رفتاری حسابرس را تحت 

ر است و می تواند توانمندی های رفتاری و ادراکی حسابرسان بر عملكردشان موث بیان داشت ویژگی

قرار دهد و  نتایج  تأثیرو کارایی حسابرس را تحت  شناخت حسابرسحسابرس، ادراک حسابرس، 

نفوذ صاحبكار بر  ( نیز در همین راستاست و کیفیت منابع انسانی، عدم1397نیكبخت و همكاران )

چرخش صحیح موسسات وابستگی مالی به صاحبكار، کیفیت توزیع کار حسابرسی،  حسابرس، عدم

حسابرسی، کیفیت حق الزحمه حسابرسی، میزان فضای رقابتی در حرفه حسابرس در اینرسی 

( نیز بیان داشتند تخصص و تجربه بر 1397رفتاری حسابرس مو ثر است  و. سلیمانی و همكاران )

ا اهمیت ( نشان داد بین استقالل حسابرس ب2017اینرسی رفتاری موثر است   و لین و همكاران )

( در یک راستاست . کامیابی 2017مشتری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و با نتایج ساالوو )

بخش  نماید که وجود انتظارات مثبت و بار روانی انگیزه می تأییدفراخورد مبتنی بر نظریه پیگمالیون 

باشد،  ای می حرفه های ای کار خود که مبتنی بر فلسفه به حسابرس در جهت انجام صحیح و حرفه

گیری و اظهارنظر حسابرس منجر گردد و باعث شود تا  تواند به پویایی بیشتر کارکردهای تصمیم می

طلبانه اقدام به قضاوت  کارکردهای مستقالنه حسابرس بیشتر گردد و براساس رفتار و بینش استقالل

نتظارات مثبت در محیط و اظهارنظر نماید. این نتیجه همسو با نظریه پیگمالیون که وجود ا

ای براساس رفتار سازمانی  دهی تقویت رفتاری در کارکردهای حرفه اجتماعی را عاملی برای شكل

تواند به پویایی بیشتر عملكردهای  نماید که وجود این انتظارات می می تأییدکند،  تشریح می

های  سازی جریان املشود، با متع براساس این نتیجه پیشنهاد می استقالل حسابرسی منجر شود.

های  گذاری در بازار سرمایه و ایجاد جذابیت های سرمایه فكری در سطح اجتماع نسبت به گرایش

گذاران از جانب  تر سرمایه گیری مطلوب های مالی جهت تصمیم بیشتر با ارتقای سطح شفافیت

د، در عین حال باعث ها خواهد ش گذاری نهادهای نظارتی، ضمن اینكه باعث پویایی بیشتر در سرمایه

                                                                                                                   
1 Hayines and et al  
2 Ghebremichael 
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گردد تا سطح شناخت اجتماعی حسابرسان همسو با وجود انتظارات در متن جامعه و انتظارات  می

ها  گیری ای حسابرسی، کارکردهای عملكردی دارای استقالل بیشتر در تصمیم موجود از جامعه حرفه

فاده از ابزارهای فرهنگی و ای را از خود ارائه نمایند. همچنین الزم است با است های حرفه و قضاوت

های  ای حسابرسی، در بین حسابرسان، قابلیت های حرفه هایی همچون متصورسازی ارزش ثبات رویه

سازی ابعاد فرهنگِ حسابرسی مبتنی بر استقالل،  اینرسی را در آنان تقویت شود، چراکه نمادین

دد تا سطح استقالل در قضاوت و های اخالقی را نهادینه نماید و باعث گر تواند در آنان ارزش می

 .رفتار به عنوان یک قابلیت باعث ایجاد مزیت در حرفه گردد
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